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Szybkie tempo
rozbudowy

GRODZISK MAZOWIECKI

Jest szansa, że rozbudowa 
Szkoły Podstawowej 
w Adamowiźnie dobiegnie fi nału 
dwa miesiące przed terminem. 
– Planujemy zakończyć prace na 
przełomie grudnia i stycznia 
– mówią grodziscy urzędnicy.  6

Pierwsze drzewa poszły pod topór
EWELINA
LATOSEK

REGION
Warszawska Kolej Dojazdowa 
rozpoczęła wycinkę 
wzdłuż swojej linii. Jako 
pierwsze pod topór poszły 
drzewa w rejonach stacji 
w Grodzisku Mazowieckim 
i Warszawa Raków.

Wracamy do sprawy kon-
trowersyjnej decyzji 
Urzędu Transportu 

Kolejowego. Wynika z niej, że na 
całej linii Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej konieczne jest usunięcie 
roślinności znajdującej się bliżej 
niż 15 metrów od torów. W prakty-
ce oznacza to, że pod topór może 
trafić około 2 tysiące drzew, w tym 
tych zdrowych, które nie zagraża-
ją bezpieczeństwu ruchu kolejek. 
Formalnie przewoźnik ma czas do 
końca lutego przyszłego roku, aby 
przeprowadzić wszystkie prace. 

Wycince sprzeciwiają się miesz-
kańcy, lokalne samorządy i orga-

Sprawa kontrowersyjnej wycinki drzew wzdłuż linii WKD. Gminy ostro protestują
nizacje pozarządowe. W interne-
cie trwa zbiórka podpisów pod pe-
tycją o zmianę decyzji UTK i zanie-
chanie przygotowań do rzezi drzew. 
We wtorek (3 listopada) wspólne 
stanowisko przeciwko usuwaniu 
zdrowych okazów  przyjęli włoda-
rze gmin na trasie WKD. – Pragnie-
my wyrazić oburzenie niespotykaną 
skalą zaplanowanej wycinki drzew 
bez społecznie akceptowalnego uza-
sadnienia – czytamy w nim. I dalej: 
– Ta zielona infrastruktura, w razie 
zniszczenia, nie zostanie odnowio-
na za żadne pieniądze.

Sam przewoźnik również odwo-
łał się od nakazu UTK. Z samego 
Urzędu Transportu Kolejowego 
dochodzą informacje, że sprawa 
zostanie rozstrzygnięta po my-
śli przeciwników wycinki, jednak 
nie oznacza to, że Warszawska 
Kolej Dojazdowa wstrzymała się 
z początkiem prac. Te ruszyły już 
w dwóch punktach – w rejonach 
stacji w Grodzisku Mazowieckim 
i Warszawa Raków. 

WiĘceJ  2  Pod topór może trafić nawet około 2 tysięcy drzew

PRUSZKÓW
Kolejarze ciągle odkładają 
termin modernizacji 
budynku dworcowego 
w Pruszkowie. Mieszkańcy 
powoli przestają wierzyć 
że dojdzie do remontu.

Czy ten dworcowy budynek wresz-
cie przestanie szpecić? To pytanie 
jest powtarzane jak mantra. Od-
powiedź za każdym razem brzmi 
„tak”. Jednak efektów jak nie było, 
tak nie ma. Ale wciąż jest nadzieja...

Nadzieja na remont budynku dworca ciągle jest...
Budynek wzniesiono w 1924 r.

Cechuje się dworkowym sty-
lem, posiada detale nawiązują-
ce do architektury barokowej. 
Jednak urok obiektu dostrzega 
jedynie wprawne oko. I trudno 
się dziwić – brakujące dachów-
ki, odpadający tynk czy brudne 
okna sprawiają, że budynek za-
miast być wizytówką miasta jest 
jej przeciwieństwem.

Dworcowy budynek to wła-
sność spółki PKP S.A. Koleja-
rze od kilku lat zapowiadają, że WiĘceJ  5

Reklama

Długa lista 
dróg do remontu

PIASTÓW

Dziury, łaty, wykopy – to obrazki 
z wielu piastowskich ulic. 
Lista dróg, które zdaniem nie 
tylko kierowców powinny jak 
najszybciej przejść generalny 
remont jest bardzo długa.  3

      POŻYCZKI POD ZASTAW! 
oraz  POŻYCZKI DLA FIRM!

Kontakt z prywatnym inwestorem (bez pośredników) pod numerami: 517 401 400; 514 443 015

[MIESZKANIA; DOMU; DZIAŁKI;  
  GOSPODARSTWA ROLNEGO] 
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mont. Wykonali już nawet jego 
inwentaryzację, przygotowali 
koncepcję. Jeszcze w tym roku 
powinien zostać ogłoszony prze-
targ na wykonanie dokumentacji 
projektowej. – Otrzymaliśmy za-
pewnienie, że będziemy na bie-
żąco informowani o postępach 
związanych z modernizacją dwor-
ca – mówi Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Ocenią także 
oferentów

RASZYN

Przetarg na wynajem Centrum 
Medycznego Raszyn czeka na 
rozstrzygnięcie. – Jesteśmy na 
etapie oceniania nie tylko ofert, 
ale też oferentów. Podróżujemy 
po placówkach, zbieramy 
informacje od pacjentów 
– wyjaśnia Mirosław Chmielewski, 
pełnomocnik wójta gminy
 Raszyn ds. rozwoju.  7

Przez ten rok
dużo nie spałam

MILANÓWEK

– Każda inwestycja i wydatek 
będą dobrze uzasadnione 
i skierowane na potrzeby 
mieszkańców. Staram się 
utrzymywać porządek, mieć 
plan. To był pracowity rok, nie 
spałam dużo – mówi Wiesława 
Kwiatkowska, burmistrz 
Milanówka.  4
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REGION
Wieczorem 6 listopada rozpoczną 
się prace na linii średnicowej. Pasa-
żerowie Kolei Mazowieckich i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej powinni sprawdzić, 
na których stołecznych stacjach za-
trzymają się ich pociągi. Na odcinku 
Warszawa Wschodnia a Warsza-
wa Zachodnia składy podmiejskie 

z kierunku zachodnim pojadą tyl-
ko jednym torem. Pociągi w kierun-
ku wschodnim będą kursowały przez 
Warszawę Centralną. Składy SKM 
w weekend (7-8 listopada) pojadą 
w relacji Warszawa Zachodnia-Prusz-
ków, a od 9 do 17 listopada w relacji 
Warszawa Śródmieście-Pruszków. 

Remont na kolei. Utrudnienia 
w podróży składami KM i SKM

Na odcinku Warszawa Śródmieście-
-Warszawa Zachodnia linia S1 będzie 
w obu kierunkach wahadłowo kurso-
wać torem południowym, obsługu-
jącym zwyczajowo ruch w kierunku 
Warszawy Wschodniej. Utrudnienia 
potrwają do nocy z 17 na 18 listopada. 
Więcej na portalu WPR24.pl. (EL)

Koncepcja tunelu zaakceptowana 
PRUSZKÓW
Kolejarze 
zaakceptowali 
koncepcję tunelu pod 
torami w ciągu ulic 
Błońskiej i Działkowej 
w Pruszkowie. 
Następnym krokiem 
jest podpisanie 
porozumienia 
z miastem.

O budowie tego tunelu mówi 
się od lat. Jego powstanie jest 
bardzo istotne dla komunika-
cji drogowej. W Pruszkowie 
istnieją tylko dwie przeprawy 
przez tory PKP: w ciągu ul. Po-
znańskiej oraz ul. Przejazdo-
wej. Dla miasta liczącego ok. 
60 tys. mieszkańców nie jest 
to wystarczające rozwiązanie. 

Wszystko wskazuje, że tunel 
w ciągu ul. Działkowej i Błoń-
skiej wreszcie powstanie. Ko- 
lejarze zaakceptowali koncep-
cję inwestycji wykonaną na 
zlecenie pruszkowskich wło-
darzy. – Nasza koncepcja bu-
dowy tunelu została wreszcie 
zatwierdzona przez PKP PLK. 
Kolejnym etapem będzie pod-
pisanie z nimi porozumienia. 
Rozmowy trwają przeszło rok, 
w tej chwili nie ma już uwag 
ze strony Polskich Linii Ko-
lejowych. Wszystko zmierza 
w dobrą stronę – mówi Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie.

Obecnie miasto realizuje 
dokumentację projektową. 
Budowa tunelu będzie leża-
ła już w gestii PKP Polskich 

Linii Kolejowych. Termin od- 
dania projektu wraz z decy-
zją ZRID (zezwolenie na re-
alizację inwestycji drogowej) 
to maj 2016 roku. Zakłada on 

drogowych. Ale także miasto 
będzie musiało wykonać, co 
prawda mniejsze, prace. Jakie? 
Korach: – Wybudujemy prze-
dłużenie ul. Bryły oraz mniej-
sze drogi dojazdowe do posesji 
zarówno po jednej, jak i po dru-
giej stronie torów. Konieczna 
będzie także budowa kanaliza-
cji deszczowej w ul. Błońskiej.

Główną i najważniejszą bu-
dową jest oczywiście sam tu-
nel. Jednak po zakończeniu 
inwestycji nieco zmieni się je-
go najbliższy układ drogowy. 
Po stronie północnej torów (ul. 
Błońskiej) zostanie przedłużo-
na ul. Bryły aż do ul. Robotni-
czej, od której powstaną drogi 
dojazdowe do posesji. Zaś od 
strony południowej (ul. Dział-
kowej) też powstanie droga do-
jazdowa do miejsc zamieszkania 
(z kierunku ul. Gomulińskie-
go). Koncepcja dostępna jest 
na stronie pruszkow.pl.  (SD) 
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To niestety działania legalne, bo 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
otrzymała zgodę na ich przepro-
wadzenie: od burmistrza Grodzi-
ska Mazowieckiego na usunięcie 
dwóch drzew na terenie siedzi-
by spółki, od jego odpowiednika 
w urzędzie dzielnicy Warszawa 
Włochy na wycinkę ośmiu kolej-
nych na stacji Warszawa Raków. 

– Prace w rejonie przystanku 
osobowego Warszawa Raków 
rozpoczęły się pod koniec paź-
dziernika. Z dwóch drzew znaj-
dujących się na terenie siedziby 
spółki w Grodzisku Mazowieckim 
jedno drzewo zostało już wycięte, 
również pod koniec października 
– informuje Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Pierwsze drzewa poszły pod topór
Sprawa kontrowersyjnej wycinki drzew wzdłuż linii WKD. Gminy ostro protestują

Solidarny sprzeciw
O tym, że prace powinny być 
wstrzymane przekonani są wło-
darze kilku gmin na linii War-
szawskiej Kolei Dojazdowej 
oraz powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego, którzy z inicjatywy 

WKD też postuluje  
Kulesza zapytany o to, co spół-
ka robi, aby ocalić roślinność 
na swojej linii, odpowiada: – 
Spółka po konsultacjach z za-
interesowanymi jednostkami 
samorządowymi oraz organi-
zacjami społecznymi odwoła-
ła się od decyzji wydanej przez 
Urzędu Transportu Kolejowe-
go i oczekuje na rozstrzygnięcie 
w tym zakresie.

W odwołaniu WKD postulu-
je ograniczenie wycinki tylko do 
tych drzew, które są chore, znisz-
czone i pochylone w stronę toro-
wiska. Czy przewoźnik rozważa 
możliwość wstrzymania prac do 
momentu otrzymania nowej de-
cyzji UTK? Tę mamy poznać 
najpóźniej 30 listopada, bo ta-
ki termin rozpatrzenia odwoła-
nia ustalił sam Urząd Transportu 
Kolejowego. – W odniesieniu do 

burmistrza Artura Tusińskiego 
spotkali się w Podkowie Leśnej 
w miniony wtorek (3 listopada). 
Ten solidarny sprzeciw wobec wy-
cinki ma duże znaczenie. Bez zgo-
dy samorządów działania WKD 
będą bowiem nielegalne. 

– Nie zgadzamy się z decy-
zją Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego Krzysztofa Dyla, 
jednocześnie uznając ją za nie-
racjonalną, moralnie naganną 
oraz oderwaną od rzeczywistości 
– czytamy we wspólnym oświad-
czeniu władz Podkowy Leśnej, 
Milanówka, Pruszkowa, Brwino-
wa, Grodziska Mazowieckiego, 
Michałowic i dwóch powiatów: 
pruszkowskiego i grodziskiego. 

Włodarze sformułowali także 
postulaty natychmiastowego za-
wieszenia decyzji UTK, zmiany 
przepisów nakazujących nieuza-
sadnioną wycinkę drzew, prze- 

prowadzenie dokładnej inwen-
taryzacji roślinności i powstrzy-
mania się WKD od wykonania 
wydanych decyzji. Pismo skie-
rowane zostało do Ministerstwa 
Infrastruktury, Urzędu Transpor-
tu Kolejowego i Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego wraz 
z uchwalonymi wcześniej stanowi-
skami rad gmin i powiatów.

Jeszcze nie dotarła 
Co na to Warszawska Kolej Do-
jazdowa? Spółka twierdzi, że nie 
otrzymała tego stanowiska, choć 
rzecznikowi przekazaliśmy elek-
troniczną wersję dokumentu. 
– Uprzejmie informuję, że nie 
wpłynęła do nas korespondencja 
w zakresie, o którym mowa w pod-
linkowanych dokumentach. Jeżeli 
została przesłana do wiadomości 
na adres WKD, to jeszcze nie do-
tarła – mówi Krzysztof Kulesza. 

Dokończenie ze str. 1

już złożonych wniosków, po uzy-
skaniu zgody spółka podejmie 
działania w kierunku realizacji 
wycinki, mając na uwadze wpływ 
na poziom bezpieczeństwa re-
alizowanych przewozów – wy-
jaśnia rzecznik WKD.

Termin oddania 
projektu wraz  
z decyzją ZRID  
to maj 2016 roku

wykonanie przeprawy pod 
ul.  Solidarności oraz pod 
przedłużeniem ul. Bryły do 
Robotniczej. Wzdłuż ulic za-
projektowane zostaną chodni-
ki, ścieżki rowerowe lub ciągi 
pieszo-rowerowe.

PKP PLK zajmie się budo-
waniem tunelu wraz z włącze-
niami do istniejących układów 
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Pomysł na komunikację
RASZYN
W Raszynie pojawił się 
pomysł, aby stworzyć 
autobusową linię 
wewnętrzną. Mogłoby 
to rozwiązać problemy 
komunikacyjne 
mieszkańców.

Przez Raszyn przejeżdża kil-
ka autobusów. Można nimi do-
trzeć do Warszawy, Pruszkowa, 
Kosowa, Złotokłosu, Janek czy 
Lesznowoli. Wydaje się, że nie 
ma powodów do narzekań. Jed-
nak niektórzy mieszkańcy muszą 
się natrudzić, aby dotrzeć np. do 
al. Krakowskiej i wsiąść w auto-
bus do stolicy. 

Gmina ma koncepcję stwo-
rzenia linii wewnętrznej. A kie-
dy przyjdzie czas na konkrety? 
– Czekamy na rozwiązanie celo-
we, czyli oddanie do użytku ob-
wodnicy, bo to całkowicie zmieni 
funkcjonowanie na linii nada-
rzyńskiej. Zaoszczędzone środki 
przerzucimy na linie wewnętrz-
ne –  mówi Mirosław Chmielew-
ski, pełnomocnik wójta gminy 
Raszyn ds. rozwoju.

Autobus miałby kursować 
wokół Raszyna i zabierać 
mieszkańców, aby dowozić ich 
do al. Krakowskiej. – Ci, którzy 
mieszkają przy al. Krakowskiej 
mają dobrą ofertę. Problem po-
jawia się w przypadku, kiedy 
ktoś musi dojechać do tych linii 
„średnicowych”, które pozwa-
lają dotrzeć bezpośrednio do 
Warszawy, Pruszkowa oraz po-
zostałych miejscowości. Obec-
nie nie ma takiego autobusu. 
Chcemy stworzyć taką linię 
wewnętrzną. Byłby to busik, 
który jeździłby wokół Raszyna 

i zabierał ludzi, aby ułatwić do-
jazd do al. Krakowskiej. Ma-
my koncepcję, aby ten autobus 
był darmowy. Głos decydujący 
w tej kwestii należy do radnych 
– mówi Chmielewski.

Gmina poważnie myśli 
zwiększeniu częstototliwoś-
cui linii 706. Autobus kursu-
je na trasie Warszawa-Janki 

i przejeżdża przez Falenty. Dla 
wielu osób to dogodny środek 
na dotarcie do pracy czy zakupy. 
Chmielewski: – Zaoszczędzili-
śmy środki w związku ze zmianą 
trasy autobusów docierających 
do Nadarzyna. Chcemy zwięk-
szyć liczbę kursów 706. Postara-
my się skonfigurować to tak, aby 
umożliwić lepszą komunika- 
cję podróżującym.  (JM) 

Autobus miałby 
kursować wokół 
Raszyna i zabierać 
mieszkańców, aby 
dowozić ich do  
al. Krakowskiej
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Powstaje 
zbiornik
REGUŁY
Przy ul. Powstańców 
Warszawy w Regułach 
powstaje zbiornik  
przeciwpowodziwy.

– Tworzony on  jest w ramach 
rowu U1 – wyjaśnia Józef Ka-
wiorski, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzę-
du Gminy Michałowice.

Nad rowem U1 pracują 
wspólnie: Warszawa, Prusz-
ków, Piastów oraz gmina Mi- 
chałowice, które dwa lata te-
mu podpisały porozumienie 
o jego przebudowie. W ra-
mach inwestycji powstanie 
właśnie zbiornik przeciw-
powodziowy. – To jest jeden 
z elementów całej układanki. 
Wszystko będzie ucywilizo-
wane, woda ma być prowa-
dzona od Ursusa. Główny 
kanał nie będzie już prze-
biegał przez osiedle Micha-
łowice. Każdy pamięta jaki 
był rów U1, który zbierał wodę 
od Skoroszy, a kto wie, może 
i Włoch – tłumaczy Krzysz-
tof Grabka, wójt Michałowic. 
I dodaje: – Rów modernizo-
wany od Al. Jerozolimskich do 
Raszynki jest prawie zrobio-
ny. Elementem, który pozo-
staje do wykonania jest suchy 
zbiornik retencyjny. W oko-
licach węzła Jesionowa zo-
stała wybudowana potężna 
rura. Kolejny element, który 
nas czeka to połączenie U1 
w Regułach z tą rurą. Budo-
wa zbiornika ma zabezpieczyć 
gminę przed zagrożeniem  
powodziowym.  (JM) 
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Już 13 listopada ukaże się 
Dodatek Zdrowie i Uroda
REGION
Każdy powinien 
troszczyć się o własne 
zdrowie, bo ono jest 
najważniejsze. Ale 
jak o nie zadbać? 
Przychodzimy Wam 
z pomocą! Zajrzyj 
do naszego Dodatku 
Zdrowie i Uroda, który 
ukaże się 13 listopada.

Coraz więcej osób decydu-
je się na aktywność fi zyczną, 
aby zadbać o kondycję fi zycz-
ną i uniknąć chorób układu 
krążenia. Często jesteśmy 
zmęczeni, długo pracujemy, 
żyjemy w stresie. Każdy z nas 
potrzebuje chwili wytchnie-
nia. Chcemy być piękni, ale 
nie mamy czasu, aby zadbać 
o swój wygląd. Są jednak spo-
soby, które pozwolą nam za-
chować zdrowie i urodę.

Co zrobić, aby mieć dobrą 
formę? Jak się odżywiać? 
Co uwzględnić w codziennej 
aktywności? Ile czasu należy 
przeznaczyć na trening? Który 
salon piękności jest najlepszy? 

Na te i wiele innych pytań od-
powiedzi znajdziecie w plano-
wanym dodatku. 

Zapraszamy do współpracy 
fi rmy, które na naszych łamach 
chcą przedstawić swoje oferty 
oraz zaprezentować produkty. 

Korzyści z zamieszczenia 
reklam w dodatkach:
•  dystrybucja 4 000 egz. na sta-

cjach SKM i WKD Prusz-
ków! NOWOŚĆ

•  publikacja w Gazecie WPR 
13 listopada – dotarcie do po-
nad 30 tys. czytelników

•  publikacja na portalu 
WPR24 (80 tys. Unikalnych 
Użytkowników, 700 tys. od-
słon w miesiącu)

•  promocja dodatku na na-
szym facebookowym pro-
fi lu – 9 000 użytkowników 
z regionu.  

Zapraszamy do współpracy!
Grupa Wpr Media Sp. z o.o.

ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków
Tel/fax: +48 22 758 77 88

E-mail do biura reklamy: reklama@wprmedia.pl

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Mieszkańcy i kierowcy 
z Piastowa narzekają 
na niską jakość dróg. Ta 
sytuacja ma się zmienić. 
– Planujemy szereg 
inwestycji drogowych. 
Wszystko musimy 
jednak racjonalnie 
przygotować – mówi 
burmistrz Grzegorz 
Szuplewski.

S tan dróg w Piastowie 
nie jest najlepszy. Dziu-
ry, łaty, wykopy – to ob-

razki z wielu ulic. Lista dróg, 
które zdaniem mieszkańców 
i kierowców powinny jak naj-
szybciej przejść generalny re-
mont jest bardzo długa. – Niech 
piastowscy radni zdecydują co 
z ulicą Sułkowskiego. Od 30 lat 
obiecujecie asfalt! – czytamy 
w jednym z komentarzy na por-
talu WPR24.pl. – Spokojnie, 
mieszkańcy Sułkowskiego są 
przyzwyczajeni do „utrudnień 
drogowych” już od 30 lat. Jakieś 
dodatkowe dziury na kanaliza-
cję nie zrobią na nas wrażenia 
– napisał ironicznie internau-
ta o nicku „Generał”. Kolejny 
głos, Katarzyny: – Proszę o in-
terwencję w sprawie skanda-
licznego stanu dróg gminnych 
w mieście Piastów. 

Naszą redakcyjną skrzynkę 
mailową zalewają wiadomości 
w podobnym tonie. I trudno się 
dziwić, bowiem jak już wspo-
mnieliśmy przejazd piastowski-
mi drogami do komfortowych 
nie należy. 

Dlatego z pytaniem o dro-
gowe plany remontowe zwró-
ciliśmy się do Grzegorza 
Szuplewskiego, burmistrza 
Piastowa. – Obecnie na tere-
nie miasta prowadzimy dużą 
inwestycję związaną z budową 

przykładem będzie ulica Sobie-
skiego. Gdy wykonane zostanie 
tam odwodnienie, to zlecimy 
budowę wodociągu oraz prze-
budowę nawierzchni. Podobnie 
planujemy zrobić w przypadku 
innych dróg – mówi burmistrz. 
– Póki co, więcej inwestycji do-
tyczy wodociągów. Musimy je 
wykonać ponieważ jakość wo-
dy w naszym regionie znacznie 
spadła i mieszkańcy chcą ko-
rzystać z wody miejskiej, a nie, 
jak to miało miejsce do tej pory, 
z własnych ujęć – dodaje. 

Szuplewski podkreśla, że li-
sta planowanych do przebudo-
wy dróg będzie się wydłużać. 
Miasto zleciło wykonanie do-
kumentacji na przebudowę 
nawierzchni takich ulic jak Dą-
browskiego, Godebskiego, Asny-
ka, Popiełuszki, Ogrodowa, 
Klonowa czy Wyspiańskiego. A to 
nie koniec. Szuplewski: – W cią-
gu najbliższych dwóch lat chce-
my przebudować również ulicę 
Sułkowskiego. W nieco bardziej 
odległych planach jest też prze-
budowa ulicy Ogińskiego. 

Burmistrz Piastowa zazna-
cza, że na „wysyp” inwestycji 
drogowych mieszkańcy mogą 
liczyć w 2017 roku. 

odwodnienia północnej części. 
Wiele dróg jest rozkopanych, 
na innych dopiero w przyszłym 
roku będą prowadzone roboty. 
Cała inwestycja ma się zakoń-
czyć na przełomie październi-
ka i listopada przyszłego roku. 
Dlatego z naprawą nawierzchni 
na drogach czekamy do jej za-
kończenia – tłumaczy Szuplew-
ski. I podkreśla: – Nie chcemy 
remontować drogi, a później 
znów jej pruć. Inwestycje mu-
simy racjonalnie przygotować, 
zwłaszcza, że w dużej części 
miasta musimy poprowadzić 
również wodociągi.

Jednak przygotowania do 
inwestycji drogowych trwają. 
W tym roku piastowski ma-
gistrat zlecił wykonanie do-
kumentacji projektowych na 
budowę wodociągów w 19 
drogach oraz przygotowanie 
projektów przebudowy na-
wierzchni dla 10 kolejnych. 
Grzegorz Szuplewski zapo-
wiada, że również w przyszło-
rocznym budżecie znajdzie się 
wiele pozycji związanych nie 
tylko z projektowaniem, ale 
i przebudową ulic. – Postara-
my się jak najszybciej moder-
nizować drogi. Doskonałym 

Długa lista dróg do remontu
„Wysyp” inwestycji drogowych ma nastąpić w 2017 roku

Ogrodnik 
wskazany
PODKOWA LEŚNA
Władze Podkowy 
starają się o przejęcie 
części kompetencji 
starostwa i wojewody 
w zakresie konserwacji 
zieleni na terenie 
miasta. Finałem ma być 
utworzenie stanowiska 
miejskiego ogrodnika.

W tej sprawie magistrat prze-
prowadza konsultacje spo-
łeczne. Organizacje pozarzą-
dowe mogą zgłaszać uwagi 
do treści dwóch dokumen-
tów. Chodzi o projekt uchwały 
rady miasta dotyczący prze-
jęcia niektórych uprawnień 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków i porozumienie 
z wojewodą. Czas składania 
wniosków upływa 9 listopada.

A o co chodzi w praktyce? 
Przede wszystkim o skróce-
nie urzędowej ścieżki. Obec-
nie aby otrzymać zgodę na 
podcięcie drzewa czy wycinkę 
konieczne jest przejście długiej 
i kosztownej procedury. Część 
spraw załatwiana jest w sta-
rostwie powiatowym, część 
w Warszawie. Władze Pod-
kowy chcą więc, aby niektó-
re decyzje mógł podejmować 
na miejscu konserwator zie-
leni. – Mam nadzieję, że pod 
koniec roku uda się podpisać 
porozumienie w tej sprawie, tak 
aby w pierwszych miesiącach 
2016 r. przejąć te obowiązki. Je-
żeli się to sprawdzi, chciałbym 
aby w przyszłości powstał urząd 
miejskiego konserwatora za-
bytków – wyjaśnia Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

Rozwiązanie ma ułatwić 
życie mieszkańcom. Tusiń-
ski: – Większość spraw bę-
dzie można załatwić od ręki, 
bez konieczności wożenia do-
kumentów do kilku urzędów.

Uchwałę w tej sprawie radni 
podejmą prawdopodobnie na 
najbliższej sesji.  (EL) 

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

 W planach, ale nieco odleglejszych, jest również 
przebudowa ulicy Ogińskiego
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Rozbudują parking przy WKD
REGUŁY
Mieszkańcy Reguł 
w połowie grudnia 
powinni cieszyć się 
z rozbudowanego 
parkingu przy WKD.

Parking pomiędzy ul. Kuchy 
i Przytorową zostanie powięk-
szony o nowe miejsca postojo-
we, dojdzie też 100-metrowy 
odcinek drogi dojazdowej. 
Z inwestycji najbardziej za-
dowoleni będą zapewne kie-
rowcy, którzy pozostawiają 
auta i przesiadają się do skła-
dów WKD. – Nie jest to skom-
plikowana inwestycja, będzie 
to uzupełnienie istniejącego 

parkingu. Głównie chodzi o to, 
aby stworzyć nowe miejsca 
parkingowe oraz dojazd, któ-
ry będzie prostopadły do to-
rów kolejki – wyjaśnia Józef 
Kawiorski, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Gminy Michałowice. 100-me-
trowy dojazd będzie poprowa-
dzony od ul. Przytorowej. 

Na wykonawcę prac micha-
łowicki magistrat w postępowa-
niu przetargowym wybrał fi rmę 
„Rokom”, która za roboty zain-
kasuje nieco ponad 183 tys. zł. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem powiększony par-
king powinien być gotowy do 15 
grudnia tego roku.  (SD) 

„Wysyp” inwestycji drogowych ma nastąpić w 2017 roku

GRODZISK MAZOWIECKI
Do tragicznego zdarzenia doszło 
w sobotę (31 października) w po-
bliżu stacji kolejowej w Grodzisku. 
Pod kołami pociągu zginął męż-
czyzna. – W sobotę ok. godz. 21.00 
przed stacją PKP w Grodzisku Ma-
zowieckim doszło do śmiertelne-
go potrącenia. Policja prowadzi 

czynności, które mają wyjaśnić jak 
doszło do zdarzenia. Więcej o spra-
wie będziemy wiedzieć, kiedy prze-
słuchany zostanie maszynista 
pociągu. W działania włączony jest 
też prokurator. Konieczne jest wy-
konanie szeregu czynności, aby do-
konać właściwej oceny zdarzenia 

Śmiertelne potrącenie na torach 
w pobliżu stacji kolejowej

– mówiła st. asp. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim. Co na tę chwilę wiedziała 
policja? St. asp. Zych: – Funkcjona-
riusze ustalili tożsamość ofi ary. 
To 47-letni mężczyzna, mieszka-
niec Grodziska Mazowieckiego. (JM)
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PRUSZKÓW
Wybierając się na spacer warto zajść 
do Parku Anielin w Pruszkowie. Po-
jawiły się tam trzy nowe urządzenia 
fitness. Do tej pory z siłowni ze-
wnętrznej w parku korzystali głów-
nie panowie. Miasto nie zapomniało 
jednak o kobietach. Zamontowa-
no trzy nowe urządzenia, z których 

panie mogą już korzystać. – Doko-
naliśmy uzupełnienia sprzętu, który 
znajdował się w parku. Chcemy, aby 
mieszkańcy spacerując mogli sobie 
poćwiczyć na świeżym powietrzu. 
W tym celu stworzyliśmy siłownię ze-
wnętrzną i wyposażyliśmy ją w taki 
sposób, że na pewno każdy znajdzie 

Siłownia w Parku Anielin 
została doposażona

coś dla siebie – mówi Elżbieta  
Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska 
w Pruszkowie. I dodaje: – Wcześniej 
wyposażenie nie było kompletne. 
Z czasem potrzeby wzrosły i koniecz-
ne stało się doposażenie parku. Teraz 
wydaje się, że jest tam wszystko. (JM)
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Znamy bilans 
akcji „Znicz” 
REGION
Podczas akcji „Znicz” 
nad bezpieczeństwem 
na drogach i w okolicach 
cmentarzy czuwały 
wzmożone patrole 
policyjne. Wypadków 
w naszym regionie  
nie odnotowano  
wiele, ale nietrzeźwi  
kierowcy się zdarzali...

Tegoroczna akcja „Znicz” roz-
poczęła się w ubiegły piątek, 
a zakończyła w poniedziałek 
(2 listopada) wieczorem. Jak 
wygląda jej podsumowanie 
w powiecie pruszkowskim? 
– Zanotowaliśmy 31 kolizji 
oraz dwa wypadki, w których 
poszkodowane zostały dwie 
osoby. Sprawdzaliśmy rów-
nież trzeźwość kierowców. 
Przebadanych zostało 348 

kierujących, z czego dwóch 
prowadziło pojazd pod wpły-
wem alkoholu. Zatrzymano 
dwa prawa jazdy, w tym jedno 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości o 50 km/h – mówi 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

I dodaje: – Akcję prowadzili-
śmy przy wsparciu straży miej-
skiej z Pruszkowa i Brwinowa, 
a także straży gminnej z Nada-
rzyna. W akcji „Znicz” wzięło 
udział 200 policjantów.

Nieco spokojniej było w po-
wiecie grodziskim. Na drogach 
nie odnotowano żadnego wy-
padku, doszło do 11 kolizji. 
Funkcjonariusze zatrzyma-
li siedmiu nietrzeźwych kie-
rowców. W skali całego kraju 
policja zanotowała 225 wypad-
ków, w których zginęło 30 osób, 
a 265 zostało rannych.  (JM) 

W powiecie 
pruszkowskim 
zanotowano 31 
kolizji i dwa wypadki,  
a w grodziskim  
11 kolizji

Pierwszy rok za sterami 
miasta-ogrodu dobiega wła-
śnie końca. Co w tym czasie 
udało się Pani zrobić?
– Swoją kadencję, 9 grudnia, roz-
poczęłam mając jednego radnego, 
a to rada podejmuje decyzje we 
wszystkich kwestiach merytorycz-
nych. Burmistrz jest organem wy-
konawczym. Szalenie istotne było 
nawiązanie dobrej współpracy 
i komunikacji z radnymi. To się 
udało. Wszyscy idziemy w tym 
samym kierunku, ważne jest dla 
nas miasto. Dzięki temu udaje się 
zrealizować budżet pomimo wielu 
problemów, które odziedziczyłam 
po poprzedniku. Chodzi przede 
wszystkim o inwestycje drogo-
we, które zostały rozpoczęte, ale 
niedokończone. To zabrało nam 
ogromną ilość energii.

Myślę, że kolejne lata będą ła-
twiejsze, bo będziemy naprawiać 
własne błędy, a nie cudze. Z takich 
widocznych rzeczy do finału udało 
mi się doprowadzić projekt tury-
styczny. Tu konieczne było wpro-
wadzenie wielu zmian. Za chwilę 
do użytku zostanie oddany amfi-
teatr, mamy przewodniki, mapy, 
tablice informacyjne. Udało nam 
się także zaplanować budżet na 
przyszły rok. Tak jak obiecywa-
łam w kampanii wyborczej, a pa-
miętam co obiecywałam, każda 
inwestycja i wydatek będą do-
brze uzasadnione i skierowane 
na potrzeby mieszkańców. Sta-
ram się utrzymywać porządek, 
mieć plan. To był pracowity rok, 
nie spałam dużo.

problem z siedzibą Milanowskie-
go Centrum Kultury, którą nad-
zór budowlany wyłączył z użytku. 
Chcemy też zniwelować problem 
z terenami zalewowymi w mieście. 
Szukamy rozwiązań i chcemy ująć 
to w planie na najbliższe trzy lata. 

Powraca też sprawa terenów 
po fabryce MIFAM. We wrześ- 
niu kupiła je firma Podemat, 
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Przez ten rok dużo nie spałam
Z WIESŁAWĄ KWIATKOWSKĄ, burmistrzem Milanówka, rozmawia Ewelina Latosek

do której należy sieć 
marketów OBI. W kampanii 
wyborczej obiecywała Pani 
niedopuszczenie do powsta-
nia w tym miejscu sklepu 
wielkopowierzchniowego...
– W Milanówku obowiązuje stu-
dium uwarunkowań i zagospoda-
rowania przestrzennego, które 
odwołuje się do planu ogólnego, 
od lat już nieobowiązującego. 

– W naszych 
mieszkańcach 
tkwi bardzo 
duży potencjał. 
Wystarczy  
pozwolić im działać 
– mówi Wiesława 
Kwiatkowska

Jakie wyzwania stoją jeszcze 
przed Milanówkiem?
– Sytuacja finansowa miasta i spo-
re zadłużenie z powodu wcześniej 
zaciągniętych kredytów powodu-
je, że nie mamy pieniędzy na in-
westycje. Stąd m.in. pomysł emisji 
obligacji gminnych. Aby zapropo-
nować mieszkańcom porządniej-
sze inwestycje, musimy starać się 
o pozyskanie środków zewnętrz-
nych. Jednak bez wkładu własnego 
nie jesteśmy w stanie pozyskać ta-
kiego finansowania. A najtańszym 

Przygotowujemy się do jego opra-
cowania na nowo. Jest prawie no-
wy właściciel, ale „prawie” robi dla 
nas dużą różnicę. Wyłoniony zo-
stał nabywca, ale nie został jesz-
cze podpisany akt notarialny, choć 
to prawdopodobnie nastąpi w tym 
miesiącu. OBI przymierza się do 
wprowadzenia do Milanówka. 
Będziemy mieć więc kolejny dy-
lemat. Na szczęście przy opraco-
waniu studium będzie okazja, aby 
to przedyskutować.

Otwarte pozostaje pytanie w ja-
kiej formie nowy właściciel powi-
nien eksploatować to miejsce, nie 
ma niestety pytania czy w ogóle 
może, bo tego nie jesteśmy w stanie 
zabronić. Na razie zbyt wcześnie, 
aby na nie odpowiadać. Miasto 
będzie współpracować z inwe-
storem, ale najpierw współpra-
cować z mieszkańcami.

Kolejna obietnica to zwięk-
szenie udziału mieszkańców 
w decydowaniu o przyszłości 
miasta i poprawa dostępu  
do informacji publicznej.  
Czy udało się ją zrealizować?
– Staram się publikować wszyst-
ko, co mogę. Wprowadziliśmy jaw-
ny rejestr umów. Odpowiadam 
na tysiące pytań, często bardzo 
szczegółowych. Wspólnie z miesz-
kańcami udało nam się zorganizo-
wać kilka bardzo udanych imprez, 
min. Dzień Kobiet, Dzień Dziec-
ka, Dzień Sportu i Święto Miasta. 
W naszych mieszkańcach tkwi 
bardzo duży potencjał. Wystar-
czy pozwolić im działać. 

Nadal bardzo ciemno nad Czarną Drogą 
PRUSZKÓW
Wzdłuż pruszkowskiej 
Czarnej Drogi panują 
egipskie ciemności. Nie 
świeci żadna latarnia. 
Zaniepokojeni mieszkańcy 
zastanawiają się dlaczego.

Po zmroku korzystanie z Czar-
nej Drogi nie jest zbyt bezpieczne. 
Teren rozkopano, jest nierów-
ny, a brak oświetlenia powoduje 
u przechodniów duży dyskomfort 
m.in. z tego powodu, że ścieżka 
prowadzi tuż obok torów kolejo-
wych. – W tej chwili jest tak ciem-
no, że nie wiadomo gdzie się idzie. 

Czarna Droga jest rozkopana, 
wokół pełno dziur, które często 
są zalane wodą. Czy ktoś w koń-
cu włączy tam oświetlenie? Czy 
stanie się to dopiero jak ktoś po-
łamie nogę lub dostanie w głowę? 
– napisał czytelnik na adres kon-
takt@wpr24.pl.

O wyjaśnienia w tej sprawie 
zwróciliśmy się do kolejarzy. Oka-
zuje się, że nie ma oświelenia gdyż 
... powstaje nowe. – Wymieniana 
jest całość okablowania w rejonie 
Czarnej Drogi. Dlatego oświetle-
nie jest tymczasowo wyłączone. 
Ponadto zostaną uruchomione no-
we latarnie, które będą oświetlały 

zarówno teren kolejowy jak i ca-
ły odcinek Czarnej Drogi – wyja-
śnia Łukasz Kwasiborski z biura 
prasowego PKP PLK. I dodaje: 
– Wszystko wróci do normy pod 
koniec listopada.

Zatem pod koniec tego miesiąca 
powinno być tam jaśniej. Czy jed-
nak na czas prac nie było możliwo-
ści zainstalowania tymczasowego 
oświetlenia? Kwasiborski: – Tak 
jak wspomniałem, wymieniane 
jest całe okablowanie, w związku 
z czym niemożliwe było urucho-
mienie tymczasowych rozwiązań 
ze względu na brak koniecznej do 
tego instalacji.  (SD) 

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S

kP
P 

Pr
u

Sz
kó

w

pieniądzem na rynku wydają się 
właśnie obligacje.

Musimy dokończyć kanali-
zację, poprawić stan dróg, bo 
właściwie wszystkie wymaga-
ją naprawy, ilość monitów od 
mieszkańców jest gigantyczna. 
Na razie nie udało się znaleźć po-
mysłu na ratowanie Turczynka, 
willi Waleria, a ostatnio doszedł 
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Autostrada gotowa na zimę?
REGION
Autostrada A2 to ważny 
szlak komunikacyjny dla 
mieszkańców naszego 
regionu. Czy zimą 
nie będzie kłopotów 
z przejazdem tą trasą?

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad utrzymu-
je w całym kraju ok. 18 tys. 
kilometrów dróg. Są to szla-
ki, na których auta osiągają 
duże prędkości. Takie drogi 
powinny być więc utrzymane 
zimą perfekcyjnie. Autostra-
da A2, południowa obwodnica 
Warszawy i trasa S8 Salomea-
-Wolica objęte są formułą 
„Utrzymaj standard”. Co to 
oznacza? GDDKiA wymaga 
efektu. Nie interesują ją jakie 
czynności przeprowadzi dany 
wykonawca, asfalt ma być od-
śnieżony, droga przejezdna.

– Takie rozwiązanie bardzo 
dobrze się sprawdza. W zakre-
sie utrzymania zimowego jeste-
śmy uważani za liderów. Jeżeli 
chodzi o sprzęt, to jest już przy-
gotowany. Pełna mobilizacja 
była w połowie października. 
Każde z urządzeń ma zamon-
towany nadajnik GPS, tak, że 
wiemy, gdzie się znajduje i co 
w danej chwili robi. Co jest 
istotne, w ramach „Utrzymaj 
standard” nie wymagamy, aby 
wykonawca posiadał np. pięć 
pługów czy pięć solarek, tylko 
chcemy odpowiedniego efektu 
– mówi Jan Krynicki, rzecznik 
prasowy Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Jedna firma opiekuje się da-
nym odcinkiem drogi oraz je-
go stanem technicznym. Jej 
obowiązek to odśnieżanie dróg 
w określonym czasie. Sprzęt 
do zimowego utrzymania 
dróg jest już w gotowości. Na 
ul. Odlewniczej w Warszawie 

Wypatrywanie wody w kranie...
PRUSZKÓW
Modernizacja magistrali 
w al. Wojska Polskiego 
oraz w ul. Powstańców 
powoduje wiele utrudnień 
związanych z dostawą 
wody. Mieszkańcom 
Pruszkowa brakuje 
już cierpliwości…

Z powodu remontów prowa-
dzonych przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka- 
nalizacji nad wyraz często wpro-
wadzane są planowane wyłącze-
nia wody. Jakby tego było mało, 
awaria goni awarię. – Co z tą wo-
dą?! Nie ma jej w ogóle, a jak już 
jest, to występuje niskie ciśnienie, 
tak, że podgrzewacz nie daje ra-
dy. Ile można kąpać się w zimnej 
wodzie? – napisała do nas czytel-
niczka Agnieszka.

Czy nie ma możliwości zmini-
malizowania „wodnych” utrud-
nień? – Prowadzone działania 
mają na celu poprawę niezawod-
ności pracy sieci dystrybucyjnej 
oraz zapewnienie niezakłóco-
nych dostaw wody mieszkań-
com. Póki co, trzeba uzbroić się 
w cierpliwość. Jednocześnie 

przepraszamy za wszelkie nie-
dogodności – mówi Marzena 
Wojewódzka z biura prasowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji.

Jakie konkretnie prace pro-
wadzi MPWiK i kiedy planuje 
ich finał? Jak się dowiedzieliśmy, 
problemy z wodą nie znikną na-
tychmiast, a jeśli nie wystąpią 
żadne trudności w realizacji ro-
bót, to główne prace zakończą się 
w przyszłym roku. Wojewódzka: 
– Prowadzimy renowację ponad 
1,5 km odcinka magistrali wodo-
ciągowej w al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie na odcinkach: od ul. 
Powstańców do wysokości rzeki 
Utraty oraz fragment za łukiem 

drogi pod wiaduktem do ul. Boha-
terów Warszawy. Planowany ter-
min zakończenia prac to pierwszy 
kwartał 2016 roku. 

To niejedyne tego typu roboty 
na terenie miasta. – Jednocześnie 
prowadzimy modernizację ponad 
1300-metrowego fragmentu ma-
gistrali wodociągowej o średnicy 
400 mm w ul. Powstańców i w ul. 
Gomulińskiego na odcinku od al. 
Wojska Polskiego do ul. Jastrzę-
biej. Zgodnie z zapisami umowy, 
planowane prace powinny się za-
kończyć w czwartym kwartale tego 
roku – zaznacza Marzena Woje-
wódzka. Wszystkie inwestycje  
realizowane są ze środków włas- 
nych MPWiK.  (SD) 

Szansa w planie
RASZYN
Raszyński magistrat 
jest na etapie 
opracowywania 
Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Taki dobrze sporządzony do- 
kument podniesienie szanse 
gminy na dofinansowanie ze 
środków europejskich i kra- 
jowych. Chodzi o to, aby zredu- 
kować emisję gazów cieplar- 
nianych, a jednocześnie zwięk- 
szyć efektywność energetycz- 
ną i poprawić jakość powie- 
trza. Co będzie mogło zostać 
zrealizowanie dzięki PGN?  
– Będziemy mogli m.in. prze-
prowadzić inwestycje zwią-
zane z termomodernizacją 
budynków, montażem instala- 
cji solarnych i fotowoltaicz- 
nych, wymianą pieców węglow- 
ych na nowoczesne. Możemy 
wnioskować nawet o realiza- 
cję ścieżek rowerowych – mówi 
Jarosław Kozłowski z Urzę- 
du Gminy Raszyn. Póki co każ- 
dy z mieszkańców może wy-
pełnić specjalną ankietę. Gmi- 
nie zależy na pozyskaniu  
informacji o zużyciu energii  
w obiektach.  (SD)

Perypetie związane z przygo- 
towaniami do modernizacji bu-
dynku dworcowego w Prusz- 
kowie trwają od kilku lat. Pier- 
wotne założenia były takie, że 
obiekt miało przejąć miasto, 
a co za tym idzie wziąć też na 
swoje barki jego remont. Jed-
nak rozmowy na linii PKP  
– władze Pruszkowa zakoń-
czyły się fiaskiem. Kolejarze 
uznali, że obiektu nie oddadzą, 
a remont, który pochłonie kil-
ka milionów złotych wykonają 
we własnym zakresie. A potem 
nastąpiła cisza.

Ową ciszę jednak kolejarze 
czasami „zakłócali” zapowia-
dajac że remont dworcowe-
go budynku ruszy niebawem. 
We wrześniu 2013 r. zapowia-
dali, że modernizacja obiek-
tu jest zaplanowana na lata 
2014 – 2015. W maju 2014 ro-
ku Aleksandra Dąbek z biura 
prasowego PKP S.A. podkreśla-
ła: – Jeszcze w tym roku chce-
my ruszyć z remontem dworca 
w Pruszkowie. Początek prac 
zaplanowaliśmy na czwarty 
kwartał 2014 r. 

Od tamtej pory minęło już 
ponad półtora roku, a robotni-
ków na dworcu próżno szukać. 
Co zatem dzieje się z tą ważną 
dla mieszkańców inwestycją? 
Na początku 2015 r. kolejarze 
rozpoczęli inwentaryzację 

Budynek dworca czeka na naprawę
Kolejarze planują, że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2017 r.

Również punkty usługowe, ale 
nie wiadomo jakie. Kolejarze 
nie mają tu sprecyzowanej wi-
zji i zamierzają posiłkować się 
opiniami pasażerów.

PKP nie mają również kon-
kretnego pomysłu na wykorzy-
stanie pomieszczeń na piętrze 
budynku. Wiceprezydent Kurze-
la: – Remont jeszcze się nie za-
czął, a kolejarze już się nas pytali, 
czy nie będziemy chcieli skorzy-
stać z pomieszczeń w budynku. 
My nie mamy takiego zapotrze-
bowania, ale zaproponowaliśmy 
kolejarzom, by z tym zapyta-
niem zwrócili się do starostwa 
w Pruszkowie. Może oni będą tą 
ofertą zainteresowani.  (ANNA  
SOŁTYSIAK)

dworca. Wiemy, że na dniach 
ma być ogłoszony przetarg na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej. Liczymy na to, że PKP 
wywiąże się ze swoich zapew-
nień i nas o tym zawiadomi  
– podkreśla Kurzela.

Dworzec w Pruszkowie cze-
ka kompleksowa przebudowa. 
Modernizacja obejmie: wymianę 
wszystkich wewnętrznych insta-
lacji, pokrycia dachowego oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
przebudowę pomieszczeń w bu-
dynku dworca, poprawę estetyki 
obiektu oraz przebudowę terenu 
wokół dworca. Budynek zostanie 
też dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. A co znaj-
dzie się w obiekcie po remoncie? 

obiektu przy stacji PKP w Prusz- 
kowie. Opracowano również 
koncepcję modernizacji dwor-
ca. I... cisza. 

Zwróciliśmy się zatem do ko-
lejarzy z pytaniem: kiedy ruszy 
remont? – Planujemy, że roz-
poczęcie prac budowlanych na-
stąpi w 2017 roku, natomiast 
udostępnienie dworca dla po-
dróżnych przewidziane jest  
w II połowie 2018 r. – poinfor-
mowała nas lakonicznie Alek-
sandra Dąbek.

Nieco więcej informacji na 
ten temat udało się uzyskać od 
Andrzeja Kurzeli, wiceprezy-
denta Pruszkowa. – Praktycz-
nie co kilka dni spotykamy się 
z przedstawicielami różnych 
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składowana jest sól drogowa 
(3,6 ton), zaś do obsługi auto-
strady A2 przygotowano osiem 
pługosolarek, 12 pługów, wir-
nik, równiarkę, dwie ładowarki 
i dwa ciągniki. Pokaźny sprzęt 
zgromadzono również do ob-
sługi tras szybkiego ruchu S8, 
S2 i S79 – 17 pługosolarek, 
23 pługi, po cztery ładowar-
ki i ciągniki. Na obsługę tych 
dróg wykonawca wybierany 
jest na sześć lat.  (SD) 

A2, POW i trasa 
S8 Salomea-
Wolica objęte są 
formułą „Utrzymaj 
standard”
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PODKOWA LEŚNA
Mieszkańcy Podkowy mogą oglądać 
wystawę „Schyłek Peerelu – lata 80. 
w zdjęciach z agencji FORUM”.  
Organizatorem ekspozycji jest 
mieszczący się w Warszawie Dom 
Spotkań z Historią. Rzeczywistość 
lat 80. zaprezentowana została na 
ponad 200 zdjęciach. – Uznaliśmy, 

że temat historyczny, obyczajowy 
będzie ciekawy. Motywem przewod-
nim wystawy jest życie codzienne 
przedstawione w różnych wymia-
rach. Są świetne fotografie z Jaro-
cina. Dla wielu osób może to być 
powrót do przeszłości i przypo-
mnienie miłych chwil. Dla dzieci ze 

Schyłek epoki Peerelu 
w zdjęciowym przekroju  

szkół jest to pewna lekcja historii, 
ale nie nudna. Myślę, że takie wysta-
wy wiele uczą – mówi Michał Bursz-
ta z Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich. Ekspozycję można 
oglądać w sali lustrzanej Pałacyku 
Kasyno oraz w Galerii Świerkowa  
do 30 listopada. Wstęp wolny. (JM)

Dokończenie ze str. 1

Udostępnienie 
budynku dworca 
dla podróżnych 
przewidziane  
jest w II połowie  
2018 r.

spółek PKP. Po ostatnim ta-
kim spotkaniu z kolejarzami 
z PKP S.A. otrzymaliśmy za-
pewnienie, że będziemy na bie-
żąco informowani o postępach 
związanych z modernizacją 

 Dworcowy budynek zamiast być wizytówką miasta jest  
jej przeciwieństwem
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MILANÓWEK
Nie wiesz co zrobić z niechcianymi, 
zalegajacym w domu przedmiota-
mi, a nie zamierzasz wyrzucić ich 
do kosza? Lubisz polować na oka-
zje z drugiej ręki? Już w najbliższą 
sobotę będziesz miał taką szan-
sę. Milanowski Klub Mam zaprasza 
bowiem na wyprzedaż garażową. 

Każdy będzie mógł kupić, sprze-
dać i wymienić co zechce – książ-
ki, bibeloty, ubrania, zabawki, gry 
planszowe i wiele innych. Zbliża 
się zima, więc będzie zapewne do-
skonała okazja na „upolowanie” 
czapek, szalików, rękawiczek a mo-
że również nart. Od sprzedających 

Wyprzedaż garażowa, 
czyli skorzystaj z okazji

pobierana będzie opłata w wysoko-
ści 5 złotych, natomiast kupujący 
wchodzą bezpłatnie. Start wyprze-
daży garażowej: sobota, 7 listopa-
da, godzina 10-13. Miejsce: teren 
Zespółu Szkół Gminnych nr 1 im. 
Piotra Skargi w Milanówku, ulica 
Królewska 69. (EL)

Piątek, 6 Listopada 2015

Muzyczna gala dla Darka

REGION 
48-letni Darek, 
mieszkaniec Pruszkowa, 
zmaga się z nowotworem 
płuc, jelita grubego 
i wątroby. Pilnie 
potrzebuje pomocy.

Specjalnie dla Darka zorga-
nizowano charytatywną ga-
lę disco polo, ponieważ z tym 
gatunkiem muzycznym jest 
związany. Jeździł (sprawując 
funkcję operatora techniczne-
go) na koncerty z zespołem Top 
One. Gdy tylko było to możliwe 
na scenie prezentował się jako 
Freddy Krueger – postać z se-
rii znanych hororrów „Koszmar 
z ulicy Wiązów”.

W 2009 r. u Darka wykryto 
nieoperacyjny guz jelita grubego 
z naciekami i z ponad 20 prze-
rzutami do wątroby. – Szok… 
W pierwszej chwili pomyślałem: 
Boże przecież ja mam małe dzie-
ci, rodzinę, mam dla kogo żyć! 
Zebrałem wszystkie siły i po-
stanowiłem, że będę walczył 
do końca z tą okrutną chorobą 
– napisał Darek.

Darek musiał przyjmować co 
trzy tygodnie chemie: wiązało 
się to z bólem, drętwieniem rąk 
czy nieprzytomnością. W sierp-
niu 2014 r. przeszedł pierwszą 
poważną operację, resekcję pra-
wego płata wątroby i część seg-
mentu z lewego płata. Darek: 
– Po operacji, ze względu na 
osłabiony organizm, mój lekarz 

onkolog wstrzymał podawanie 
chemii. Z pozoru wszystko by-
ło ok. Jednak w grudniu 2014 
roku pojawiły się ogniska no-
wotworowe w płucach, wznowa 
w jelicie grubym i wznowa na 
wątrobie. Znowu rozpoczęła się 
nierówna walka i chemia. Było 
bardzo ciężko… Niestety, zmia-
ny nie reagowały już tak dobrze 
na leczenie. Wtedy też zacząłem 
ostro tracić wagę.

Teraz Darek musi co dwa ty-
godnie udawać się do Poznania, 
a każda taka wyprawa kosztu-
je go 500 zł. Już nie daje rady 
sam tam jeździć, choroba zbyt 
szybko postępuje. Wsparcie dla 
Darka daje mu siłę nie tylko do 
walki, ale pomaga też przezwy-
ciężyć bariery fi nansowe. Wła-
śnie w tym celu odbędzie się 
gala disco polo.

Pojawią się na niej m.in. Exa-
ited, Fanatic, B-QLL, Skaner, 
Mister Dex czy BadBoys Te-
am Dawida Ozdoby. Imprezę 
poprowadzi Roman Wrzosek, 
dziennikarz i prezenter telewizji 
Polonia 1. Będą promocje, pre-
zenty, grill, ognisko. Wejściów-
ki w skromnej cenie 10 zł. Start 
imprezy 10 listopada o godz. 20. 
Miejsce: Freedom Club w War-
szawie przy ul. Młocińskiej 11, 
obok C.H. Arkadia.

Możliwe są również wpła-
ty, każda złotówka jest ważna. 
Wpłaty należy kierować na numer 
konta bankowego: 65 1020 1013 
0000 0302 0142 3318.  (SD) 
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Narodowcy proszą czy straszą?  
PRUSZKÓW
Narodowcy nie próżnują. 
Po wcześniejszym 
proteście przed urzędem 
miasta działacze 
pruszkowskiego oddziału 
Obozu Narodowo-
-Radykalnego zjawili 
się 29 października 
na sesji rady miasta...

Na sesji, oprócz radnych, poja-
wiło się ok. 10 osób sprzeciwia-
jących się podjętej we wrześniu 
uchwale intencyjnej dotyczącej 
przyjęcia uchodźców. Wystą-
pienie przedstawiciela ONR-u, 
Roberta Bąkiewicza, było z po-
zoru spokojne, ale padły mocno 
kontrowersyjne sformułowania. 
– Chciałbym się wypowiedzieć na 
temat uchwały intencyjnej, w któ-
rej rada miasta podjęła zobowią-
zanie do sprowadzenia dwóch 
rodzin tak zwanych uchodźców. 
Wiecie państwo, że jest wiele osób 
w Pruszkowie, dosyć spora grupa 
mieszkańców, którzy są z tej decy-
zji niezadowoleni. My osobiście 
uważamy, że może być to prece-
dens. I na mocy tego precedensu 
będą sprowadzane kolejne rodzi-
ny, dlatego do nas nie przemawia 
to, czy ona jest jedna czy dwie
– mówił Bąkiewicz.

I kontynuował: – Dlaczego 
my nie chcemy przybyszów? Po 
pierwsze – nas nie stać. Nie stać 
Pruszkowa, bo wystarczy spoj-
rzeć w budżet. Po drugie – są to 
imigranci ekonomiczni, czyli ci 
ludzie, których tutaj sprowadzi-
cie, będą prawdopodobnie paso-
żytowali na reszcie społeczeństwa 
Pruszkowa. Będzie powodowa-
ło to ogromne napięcia społecz-
ne, bo różnice cywilizacyjne są 
ogromne. Choćby takie, że ko-
biety w tej cywilizacji są niczym, 
czymś na wzór zwierzęcia.

(zmiana uchwały intencyjnej oraz 
odmowa przyjęcia imigrantów – 
przyp red.) informuję, że ja jak 
i reprezentowane przeze mnie 
środowiska podejmiemy szero-
ko zakrojone akcje protestacyj-
ne i informacyjne – zaznaczył. 
Idodał: – Poinformujemy opinię 
publiczną jakie osoby z imienia 
i nazwiska podjęły zgodę na przy-
jęcia tzw. uchodźców prezentu-
jąc ich wizerunki. Wykorzystamy 
internet, plakaty, słupy ogłosze-
niowe, pójdziemy do każdej ro-
dziny w mieście i przekażemy im 
odpowiednią informację.

Na te słowa zareagował radny 
Olgierd Lewan – Jestem oburzo-
ny. Nie wiem czy pan chce nas 
prosić, czy nas straszyć. To, co 
pan zrobił nie było prośbą. Nie 
można w ten sposób wywierać 
presji na przedstawicielach, 
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którzy zostali przez społeczeń-
stwo wybrani. Ja sobie tego oso-
biście nie życzę – zaznaczył.

Sytuację nieco uspokoił prze-
wodniczący rady Krzysztof Bi-
skupski. Wyjaśnił, że uchwały 
intencyjne nie zawsze są wcie-
lane w życie, co w praktyce 
oznacza, że mimo woli przyję-
cia dwóch rodzin do Pruszkowa 
wcale nie muszą one tu trafi ć. Co 
więcej: Biskupski podkreślał, że 
podobnie jak w przypadku ro-
dziny polskiej z Ukrainy, radni 
podejmując uchwałę w domy-
śle akceptowali przyjęcie rodzin 
polskiego pochodzenia.

Na sam koniec wiceprezyden-
ci Pruszkowa, Andrzej Kurzela 
i Andrzej Królikowski, poprosili 
o dopisanie do listy osób wyraża-
jących zgodę na przyjęcie przez 
miasto imigrantów.  (AS) 

Z ust Bąkiewicza padły też sło-
wa, które przez wielu radnych 
zostały odebrane jako próba za-
straszania. – Proszę tego nie rozu-
mieć jako szantaż. Powiem jakie 
podejmiemy działania. Jeśli ra-
da nie podejmie takich działań 

– Jestem oburzony. 
Nie wiem czy pan 
chce nas prosić, czy 
nas straszyć – mówił 
radny Olgierd Lewan 

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej 
w Adamowiźnie idzie jak 
burza. Jest szansa, że 
prace zakończą się nawet 
dwa miesiące przed 
wyznaczonym terminem. 
– Obiekt powinien 
być gotowy w grudniu 
– mówią urzędnicy. 

B udynek podstawówki ma 
już swoje lata. Obiekt 
został wzniesiony blisko 

60 lat temu, a dokładnie w 1957 
roku. Mimo licznych moderni-
zacji i powiększenia placówki 
o skrzydło z salą gimnastycz-
ną budynek nadal pozostawiał 
wiele do życzenia. Przestał być 
funkcjonalny. O potrzebie roz-
budowy podstawówki mówiło 
się w grodziskiej gminie od daw-
na. Niedogodności stały się bar-
dziej  odczuwalne dla uczniów 
w czasie ostatniej dekady, kie-
dy to liczba dzieci uczęszczają-
cych do podstawówki wzrosła 
czterokrotnie i dziś wynosi oko-
ło 400. Doszło nawet do sytu-
acji, że gmina musiała wynająć 
pomieszczenia od pobliskiej pa-
rafi i by prowadzić w nich zaję-
cia dla zerówek. 

Szkoła w sprinterskim tempie
Rozbudowa podstawówki w Adamowiźnie może zakończyć się przed terminem

biegną końca znacznie wcze-
śniej niż przewidywano. – Ter-
min wyznaczyliśmy na luty, ale 
dobre warunki pogodowe i wzo-
rowa współpraca z wykonawcą 
pozwolą nam skrócić czas realiza-
cji inwestycji. Planujemy zakoń-
czyć prace na przełomie grudnia 
i stycznia. Warto tu dodać, że ro-
boty były prowadzone podczas 
normalnej pracy szkoły – zazna-
cza Stanisław Olkowski. 

A co z pomieszczeniami, które 
w międzyczasie zostały zwolnio-
ne? Kierownik Olkowski: – Te wy-
remontowano i zaadaptowano na 
potrzeby sal lekcyjnych.

Dzięki rozbudowie Szkoła 
Podstawowa w Adamowiźnie 
będzie mogła przyjąć dodatko-
wą setkę uczniów. 

trzy miesiące. Postanowiliśmy 
zajrzeć na teren budowy i spraw-
dzić jak przebiegają roboty. Oka-
zuje się, że są już na ostatniej 
prostej. – Do wykończenia zo-
stały nam jedynie pomieszczenia 
na drugim piętrze nowego skrzy-
dła. Pozostałe pomieszczenia są 
już użytkowane – informuje nas 
Stanisław Olkowski, kierownik 
Obsługi Inwestycyjno-Technicz-
nej Gminy Grodzisk Mazowiecki. 
O jakich pomieszczeniach mo-
wa? W nowym skrzydle szkoły na 
parterze ulokowano szatnie dla 
uczniów, a na piętrze znalazły się 
pomieszczenia administracyjne. 
Tu również znajduje się główne 
wejście do szkoły. 

To jednak nie koniec. Urzęd-
nicy podkreślają, że roboty do-

Szkołę trzeba więc powiększyć 
– taką decyzję podjęli włodarze 
Grodziska Mazowieckiego. Do 
przetargu na wykonanie rozbu-
dowy placówki zgłosiło się aż 
22 chętnych. Za najlepszą uznano  
propozycję Zakładu Remonto-
wo-Budowlanego Ella z Socha-
czewa. Inwestycję wyceniono na
1,9 mln zł. 

Zgodnie z projektem budynek 
został powiększony o dodatkową 
kondygnację. Placówka ma rów-
nież nowy dach. Dodatkowo do-
budowano dwukondygnacyjne 
skrzydło oraz budynek stanowiący 
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Rozbudowa podstawówki w Adamowiźnie może zakończyć się przed terminem

zaplecze sanitarno-szatniowe dla 
sali gimnastycznej. Nadbudowa 
piętra i nowy dach zostały wyko-
nane jeszcze przed rozpoczęciem 
roku szkolnego 2015/2016.

Według planu inwestycja ma 
zostać sfinalizowana w lutym 
przyszłego roku. To oznacza, że 
wykonawcy pozostały zaledwie 

– Planujemy 
zakończyć prace na 
przełomie grudnia 
i stycznia – mówi 
Stanisław Olkowski

FOTOMIGAWKA

 W Pruszkowie przy ul. Wokulskiego płonęło auto. O zdarzeniu, 
które miało miejsce 3 listopada poinformował nas czytelnik.
– Wyglądało to niebezpiecznie – napisał na kontakt@wpr24.pl. 
– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 19.40. W samochodzie osobowym 
marki Skoda spalił się przód. Nasze działania przebiegły sprawnie. 
Nie była to skomplikowana akcja – mówił mł. kpt. Marek Laska, 
dyżurny operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. Przyczyną pożaru był najprawdopodob-
niej nieszczęśliwy przypadek gdyż nie wezwano policji, a ogień 
rozprzestrzenił się od komory silnika.  (SD) 
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 Dwa dni przed pojawieniem się na sesji rady miasta 
narodowcy pikietowali przed magistratem
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Reklama

EWELINA
LATOSEK

RASZYN
Przetarg na wynajem 
Centrum Medycznego 
Raszyn czeka na 
rozstrzygnięcie. Trwają 
wizytacje u oferentów, 
którzy do niego 
przystąpili. 

D o walki o prowadzenie 
od stycznia przyszłego 
roku przychodni przy 

ul. Poniatowskiego stanęło pię-
ciu chętnych. W tym dotychcza-
sowy operator Centrum, czyli 
ZOZ Ochota. Decyzję, kto osta-
tecznie zwycięży władze Raszy-
na podejmą nie tylko na podsta-
wie wymaganych w przetargu 
dokumentów, ale także po prze-
prowadzeniu wizji lokalnych 
u wszystkich podmiotów, które do 
niego stanęły. Te właśnie trwają. 
– Jesteśmy na etapie oceniania nie 
tylko ofert, ale też samych oferen-
tów. W ostatnich dniach podró-
żujemy po placówkach, zbieramy 
informacje od pacjentów, oglą-
damy na miejscu formę obecnej 
działalności – wyjaśnia Mirosław 
Chmielewski, pełnomocnik wójta 
gminy Raszyn ds. rozwoju. 

Jakie są pierwsze wrażenia 
z wizytacji? – Tego nie mogę 
zdradzić. To zresztą byłaby tyl-
ko moja osobista opinia, a w tej 
sprawie konieczna jest jednomyśl-
ność wszystkich, w tym radnych 

Ocena nie tylko ofert, ale też oferentów
Do walki o prowadzenie Centrum Medycznego Raszyn przystąpiło pięciu chętnych 

konieczne będzie zapewnie-
nie ich zastępstwa. Dodatkowo, 
w przychodni pacjenci będą mieć 
możliwość korzystania z bezpłat-
nych świadczeń, które nie zostaną 
objęte kontraktem z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Z własnej 
kieszeni ma je fi nansować ope-
rator placówki.

Zwycięzca przetargu rozpocz-
nie działalność w Raszynie 1 stycz-
nia. Umowa przewiduje trzyletni 
okres najmu. Centrum Medycz-
ne funkcjonuje od końca 2014 r. 
Po dwuletniej budowie w nowym 
obiekcie pojawiły przestronne 
gabinety, zastosowano wszelkie 
standardy wymagane w nowocze-
snych placówkach zdrowotnych. 
Całość kosztowała budżet gminy 
prawie 7,5 mln zł.  

Przypomnijmy. Najemca obiek-
tu przy ul. Poniatowskiego bę-
dzie zobowiązany do świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w pełnym zakresie, czyli opie-
ki we wszystkich grupach wie-
kowych w tym lekarza pediatry, 
pielęgniarki i położnej, a także 
stomatologa, lekarzy specjali-
stów i rehabilitanta. 

W Centrum funkcjonować ma 
gabinet zabiegowy, punkt pobrań 
i szczepień. Pacjenci będą przyj-
mowani przez minimum trzech 
lekarzy rodzinnych (bądź dwóch 
lekarzy i jednego lekarza dyżur-
nego) oraz dwóch lekarzy pedia-
trów. W przypadku zwiększenia 
liczby pacjentów kadra lekarska 
ma ulegać zwiększeniu. W przy-
padku nieobecności medyków 

– zastrzega Chmielewski. I doda-
je: – Decyzji można spodziewać 
się w połowie listopada.

Na to rozstrzygnięcie czeka-
ją nie tylko obecni pacjenci Cen-
trum Medycznego, ale przede 
wszystkim ci, którzy ze względu 
na kiepski poziom dotychczaso-
wej opieki przenieśli się do innych 
przychodni. Takich „uciekinie-
rów” jest ok. 5 tys. O tyle stopniała 
liczba podopiecznych raszyńskiej 
lecznicy w porównaniu z począt-
kami jej działania. Jaki był powód 
tego eksodusu? Długie kolejki do 
specjalistów, absencja lekarzy, za-
pisy, które wymagały stawienia się 
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Gimnastyczki liczą na wsparcie

PIASTÓW 
Monika Siwołowska 
jest uczennicą Szkoły 
Podstawowej nr 2 
w Piastowie. 12-latka 
z koleżankami chce 
powalczyć o medal 
Mistrzostw Świata 
w akrobatyce sportowej. 
Ale potrzebuje wsparcia.

Walka o trofeum odbędzie się 
w marcu przyszłego roku w Pu-
tian w Chinach. Na zawody 
Monika nie wybiera się sama. 
Wraz z dwiema starszymi kole-
żankami – Julią Galusiakows- 
ką i Nicolą Hyżyk – tworzą ze-
spół, czyli tzw. trójkę kobiet.

W marcu tego roku gimna-
styczki powołano do Kadry 
Narodowej Polskiego Związ-
ku Gimnastycznego. Pierwsze 
potyczki na arenie międzyna-
rodowej mają za sobą. Europej-
skie Zawody Grup Wiekowych 
rozgrywanych w ramach Mi-
strzostw Europy w Niemczech 
zakoczyły z bardzo dobrym 
ósmym wynikiem. W kraju są 
zaś bezkonkurencyjne.

Każdy taki występ okupio-
ny jest morderczymi trenin-
gami. – Dzięki wytrwałości, 
odpowiedzialności za zespół, 
wsparciu trenerów i najbliż-
szych, dziewczęta przezwy-
ciężały słabości. Wysoki po-
ziom umiejętności sporto-
wych, osiągnięcia, to zasługa 
Moniki, która dzięki systema-
tycznej pracy, dyscyplinie, po-
trafi godzić sport i naukę. Ale 
to również ogromna zasługa 
koleżanek z zespołu, trenerów 
i najbliższych, którzy współ-
uczestniczą w jej sukcesie 
– mówi Ewa Krzyżanowska, 
nauczycielka wychowania fi-
zycznego ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2.

Kolejny krok na sportowej 
drodze Moniki i jej koleżanek 
to Mistrzostwa Świata w Chi-
nach. Tak daleka podróż to też 
duży koszt. Dlatego zawodnicz-
ki poszukują sponsorów wy-
prawy po medale. Firmy i oso-
by, które zechcą wesprzeć mło-
de sportowe talenty proszone 
są o kontakt z klubem Akro Bad 
pod nr tel. (22) 867 15 30.  (EL) 
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JAKTORÓW
Zdarzenie miało miejsce w gmi-
nie Jaktorów. Grodziscy policjanci 
skontrolowali 28-letniego kierow-
cę Skody, który naruszył przepi-
sy ruchu, m.in. wyprzedzał przed 
przejściem. Podczas kontroli Ra-
fał P. stwierdził, że nie ma żadnych 
dokumentów. Funkcjonariusze 

postanowili odwieźć mężczyznę 
do komendy w celu przeszukania. 
Tymczasem 28-latek zaoferował 
policjantom pieniężną łapów-
kę, a gdy ci odmówili rzucił się do 
ucieczki. Szybko został złapany. 
Szarpał się, odpychał funkcjona-
riuszy więc został obezwładniony. 

Zaczęło się od kontroli drogowej,
a skończyło na odkryciu marihuany

Okazało się też, że ma przy sobie 
torebki z narkotykami. To nie ko-
niec. Podczas przeszukania miejsca 
zamieszkania Rafała P. znalezio-
no różne opakowania z marihuaną. 
Mężczyzna przyznał, że wytworzył 
jej ponad dwa kilogramy. Rafał P. 
usłyszał już zarzuty. (SD)

Do walki o prowadzenie Centrum Medycznego Raszyn przystąpiło pięciu chętnych 

na miejscu o świcie. Jak zapew-
niał pod koniec sierpnia wójt An-
drzej Zaremba, część problemów 
została rozwiązana, bo zbliżają-
cy się koniec umowy podziałał 
motywująco na operatora Cen-
trum, czyli ZOZ Ochota. Ten pod-
miot także stanął do przetargu.

W jaki sposób władze gmi-
ny chcą zapobiec powtórze-
niu się kłopotów z przeszłości? 

– Decyzji można 
spodziewać się 
w połowie listopada 
– mówi Mirosław 
Chmielewski
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BRWINÓW
W piwnicy jednego z domów przy ul. 
Sochaczewskiej w Brwinowie 31 paź-
dziernika wybuchł pożar. Informację 
na ten temat otrzymaliśmy od czytel-
nika. – Płonie blok. Jest bardzo dużo 
dymu, na miejscu znajduje się kilka 
wozów strażackich, policja i pogo-
towie – napisał na adres kontakt@

wpr24.pl. – Sytuacja początkowo wy-
glądała bardzo poważnie, jednak jest 
już opanowana – mówił kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszkowie. – Pożar nie był na 
tyle duży, aby się rozprzestrzenił w in-
ne miejsca niż piwnica. Natomiast 

Pożar piwnicy w domu 
przy ul. Sochaczewskiej

powstało bardzo dużo dymu – doda-
wał. Trzy osoby przetransportowa-
no do szpitala. – Poszkodowani 
są w stanie dobrym. Pojechali na 
badania gdyż nawdychali się dymu 
– powiedziała Magdalena Orłowska, 
rzecznik Falck Medycyna. Przyczyny 
pożaru ustalano. (SD)

Wiadomości Piątek, 6 Listopada 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 tel. 22 729 03 13

Ostatnie mieszkania 
4999 zł/m2

Reklama

IPN poszukuje 
więźniów Dulagu
PRUSZKÓW
Instytut Pamięci 
Narodowej 
poszukuje osób, 
które przebywały 
w obozie Dulag 121 
w Pruszkowie, gdzie 
podczas Powstania 
Warszawskiego 
hitlerowcy gromadzili
ludność stolicy
i okolicznych
miejscowości

Obóz przejściowy w Prusz-
kowie powstał 6 sierpnia 
1944 r. na terenie warszta-
tów kolejowych przy ulicy 
3 Maja. W dziewięciu halach 
umieszczano od 2 do 5 tys. 
osób. Więźniowie przebywa-
li w tragicznych warunkach, 
spali na betonowych podło-
gach. Obiad stanowiła mar-
na zupa.

Na terenie obozu Niem-
cy na przełomie sierpnia 
i września 1944 r. rozstrzela-
li kilkadziesiąt osób. Szacuje 
się, że przez obóz przeszło 
ponad 600 tys. osób, jednak 
wiele spraw pozostaje nie-
wyjaśnionych. Pion śled-
czy IPN postanowił zająć 
się sprawą zabójstw popeł-
nionych przez hitlerowców 
od 6 sierpnia do październi-
ka 1944 r.

IPN szuka osób, które prze-
bywały w Dulagu, bądź ich 
bliskich. Obecnie pracowni-
cy pionu śledczego badają 
listy przewozowe z obozu 
w Pruszkowie do obozu za-
głady w Auschwitz. IPN bę-
dzie też współpracował z Mu-
zeum Dulag 121. – Jesteśmy 
w kontakcie z Instytutem Pa-
mięci Narodowej. Jego p ra-
cownicy mają świadomość 
tego, co posiadamy i będą 
chcieli z tego korzystać. U nas 
mają gotową bazę – mówi 
Małgorzata Bojanowska, dy-
rektor muzeum.  (JM) 
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Na bakier z parkowaniem
PODKOWA LEŚNA
Kierowcy parkujący 
auta przy ul. 
Modrzewiowej 
w Podkowie zapominają, 
że uczestnikami ruchu 
drogowego są też piesi. 
Nie pomagają nawet 
„żółte kartki”.

– Codziennie chodzę do pra-
cy Modrzewiową, niestety nie 
jest to przyjemny spacer... Pro-
blem polega na parkowaniu kie-
rowców przy kościele. Chodnik, 
który się tam znajduje ma mniej 
niż 1,5 metra, a kierowcy i tak 
parkują na chodniku zostawia-
jąc jedynie 10-20 cm. To sta-
nowczo za mało! W tygodniu 
jakoś da się wytrzymać, ale nie-
dziela w godzinach 11–12 to 
prawdziwa droga przez Mor-
dor. Jestem osobą młodą i dla 
mnie przeciskanie się pomię-
dzy samochodami nie stano-
wi większego problemu, ale jak 
pomyślę o osobach starszych 
czy matkach z dziećmi w wóz-
kach.... Robi mi się po prostu 
przykro. Błagam w ich imie-
niu o pomoc! – napisał czytel-
nik Piotr na adres kontakt@
wpr24.pl.

Podkowiański magistrat 
próbował rozwiązać kłopot, 
ale bez skutku. „Żółte kartki” 
wlepiane kierowcom nie po-
mogły. – Dyskusja wokół tego 
problemu trwa już chyba kilka 
lat. Kierowcy parkują na chod-
niku. W tym roku w czerwcu 

przeprowadziliśmy razem z po-
licją akcję „Żółta kartka”, któ-
ra miała charakter edukacyjny. 
Tym, którzy źle zaparkowali 
i złamali przepisy zostawiali-
śmy za wycieraczkami takie 
kartki. W ten sposób infor-
mowaliśmy jakie są przepisy 
ruchu drogowego i czym skut-
kuje niewłaściwe parkowanie 
– twierdzi Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.

W Podkowie podjęto pró-
bę zastosowania rozwiązania 
rodem z piłkarskiego boiska. 
Za dwie „żółte kartki” otrzy-
muje się „czerwoną”, co jest 
równoznaczne z opuszcze-
niem placu gry i osłabieniem 
własnej drużyny. Czy w Pod-
kowie skończyło się na jednej 
„żółtej kartce”? Tusiński: – Po-
licja od czasu do czasu przyjeż-
dża i wlepia mandaty. Wydaje 
się, że to jest szerszy problem 
kultury parkowania. Walczymy 
sami ze sobą, ze swoimi przy-
zwyczajeniami. Gdybyśmy by-
li bardziej zdyscyplinowanym 
narodem i przestrzegali prze-
pisów tak jak w Skandynawii to 
w ogóle nie byłoby problemu.

Tak więc kierowcy jak parko-
wali na chodniku, tak parkują. 
Cierpią piesi. – Nie rozumiem, 
dlaczego osoby, które przyjeż-
dżają do Podkowy i są zdrowe 
nie mogą zaparkować 100 me-
trów dalej, aby nie zastawiać 
chodnika. Przejście 100-200 
metrów nie jest chyba proble-
mem – mówi burmistrz.  (JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Pruszków niebawem 
dołączy do miast, 
w których działa 
Rada Seniorów. 
Przygotowania do 
powołania tego gremium 
są na ostatniej prostej. 

I nicjatorką stworzenia 
w Pruszkowie takiej rady 
jest radna Anna Hejno-

wicz, która od kilku miesięcy 
nadzorowała działania spe-
cjalnej komisji  powołanej 
m.in. do przygotowania statu-
tów rad: młodzieżowej i senio-
rów. – Środowisko senioralne 
w Pruszkowie, mówię o miesz-
kańcach w wieku 60 plus, sta-
nowi grupę około 12 tys. osób. 
To bardzo duża grupa. Nasi 
seniorzy od wielu lat aktywnie 
działają w organizacjach poza-
rządowych, klubach, na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku, 
reprezentują nasze miasto za-
równo w zakresie kulturalnym 
jak i naukowym – mówi Hejno-
wicz. I dodaje: – Osoby starsze 
dzięki powstaniu Rady Senio-
rów będą miały bezpośred-
ni wpływ na to, co się dzieje 
w naszym mieście. Dzięki temu 
będzie można realizować zamie-
rzenia mające na celu poprawę 
jakości życia, czy rozwiązywanie 
problemów ważnych z punktu 
widzenia osób starszych.

Pruszkowskich radnych przy 
pracach związanych z tworze-
niem Rady Seniorów wspierała 
fundacja Zaczyn. – Konsultacje 
w Pruszkowie oceniamy jako jed-
ne z najlepiej przygotowanych 
w Polsce. Były wieloetapowe, 
bardzo szerokie i przeprowadzone 
z zastosowaniem specjalnych me-
todologii – zaznacza Przemysław 

członków (maksymalna liczba 
to 15). Kandydować do niej może 
każdy, kto ma skończone 60 lat 
i jest mieszkańcem Pruszkowa. 
Musi zebrać 12 podpisów. Kto 
może głosować w wyborach do 
rady? Mieszkańcy Pruszkowa, 
którzy najpóźniej na dzień przed 
wyborami ukończyli 60 lat.

Pozostaje zatem pytanie: kie-
dy odbędą się wybory? Musimy 
na nie jeszcze poczekać. Termin 
wyborów zgodnie z zatwierdzo-
nym statutem wyznaczy prezy-
dent miasta, ale...  – Czekamy na 
uprawomocnienie uchwały pod-
jętej przez radę. Zgodnie z zapi-
sami to okres dwóch tygodni od 
momentu publikacji w dzienni-
ku urzędowym wojewody. Trud-
no jest określić konkretną datę, 
ale szacujemy, że będzie to prze-
łom listopada i grudnia – mówi 
Andrzej Królikowski, wicepre-
zydent Pruszkowa. – Musimy 
tak przygotować kalendarz wy-
borów, by głosowanie odbyło się 
w odpowiednim terminie. Wszyst-
ko musimy realizować zgodnie 
z procedurami – podkreśla.

Wiele wskazuje więc na to, że 
Rada Seniorów w Pruszkowie roz-
pocznie działalność na począt-
ku przyszłego roku. 

Wiśniewski, przedstawiciel funda-
cji. – Przedmiotem konsultacji nie 
był żaden gotowy dokument. Od 
samego początku budowaliśmy je-
go treść, bez wstępnych założeń. 
Dzięki temu udało nam się stwo-
rzyć najbardziej demokratyczny 

Seniorzy będą mieli wpływ
Przygotowania do powołania Rady Seniorów na fi niszu. Wiele 
wskazuje, że na początku 2016 roku rozpocznie działalność 

i prosty dokument pozwalający 
na dostanie się do Rady Seniorów 
każdemu mieszkańcowi Pruszko-
wa w wieku 60 plus – podkreśla.

Jaki jest efekt wielomiesięcz-
nych prac komisji? Rada Senio-
rów ma już swój statut, który 
został zatwierdzony nie tylko 
przez samych zainteresowa-
nych. Dokument otrzymał po-
zytywną opinię prawną oraz 
akceptację miejskich radnych. 
Rada Seniorów będzie się skła-
dała z minimum dziewięciu 

Pi
Xa
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wskazuje, że na początku 2016 roku rozpocznie działalność 

tyle podpisów musi 
zebrać kandydat 
do Rady Seniorów
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8 listopada godz. 19:00 
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP 
w Komorowie
ul. 3 Maja 9

10 listopada godz. 17:00 
Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 

ul. Warszawska 24 

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47

www.powiat.pruszkow.pl

A to Polska właśnie

wykonanie:
RYSZARD BACCIARELLI - aktor

WARSZAWSKI CHÓR "POLONIA"
im. I.J. Paderewskiego
pod dyr. ZBIGNIEWA SZABLEWSKIEGO

WSTĘP WOLNY

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

WSPÓŁORGANIZATORZY

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski
oraz
Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
zapraszają na koncerty patriotyczne w ramach obchodów
Święta Niepodległości w Powiecie Pruszkowskim

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47

www.powiat.pruszkow.pl

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski
oraz
Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego 
zapraszają na obchody

Święta Niepodległości
w Powiecie Pruszkowskim

11 LISTOPADA
godzina 13:00 / ul. Kraszewskiego 23
MSZA ŚWIĘTA
kościół parafialny pw. Św. Kazimierza w Pruszkowie

godzina 14:30 / ul. 3 Maja
ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE
 

godzina 17:00 / sala widowiskowa
Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie
NIEPODLEGŁOŚCIOWY SALON POEZJI
z udziałem JANA NOWICKIEGO I ZBIGNIEWA ZAMACHOWSKIEGO
oraz koncert piosenek z kabaretu Starszych Panów
w wyk. KATARZYNY ŁOCHOWSKIEJ

godzina 18:45 / przy fontannie w Parku Kościuszki w Pruszkowie
POKAZ LASEROWO-MUZYCZNY

Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Brwinów Gminą Fair Play

„Pamiętajmy, by i o nas kiedyś 
pamiętano” - pod takim hasłem 
Towarzystwo Przyjaciół Brwi-
nowa zorganizowało na brwi-
nowskim cmentarzu kwestę na 
rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków i przywracania pa-
mięci o zasłużonych osobach 
związanych z Brwinowem.

Zbiórka publiczna wspoma-
gana przez wolontariuszy 
i społeczników odbyła się 
31 października i 1 listopada. 
Dzięki ofiarności darczyń-
ców odwiedzających brwi-
nowski cmentarz udało się 
zebrać kwotę 8567, 92 zł
oraz 2 eurocenty, 30 pensów 
brytyjskich i 10 kopiejek ukra-
ińskich. Zebrane środki zosta-
ną przeznaczone na ratowanie 
nagrobków ludzi, których pra-
ca na rzecz niepodległej Polski 
i lokalnej społeczności Brwi-
nowa była celem życia. 

Jako pierwszy zostanie od-
restaurowany grób Jadwigi 

Warnkówny (ur. w 1851 r.) 
i jej sióstr – Zofii, Walerii 
i Marii. Ta wielka patriotka, 
zasłużona nauczycielka, 
autorka licznych podręcz-
ników dla młodzieży, swo-
ją działalność pedagogiczną 
w Brwinowie rozpoczęła 
w roku 1912. Była też dłu-
goletnią prezeską miejsco-
wego oddziału Koła Polek. 
Niestrudzona samarytan-
ka w organizowaniu pomocy 
chorym i rannym w okresie 
wojny bolszewickiej. Opie-
kunka ubogiej ludności, 
niosąca jej moralną i ma-
terialną pomoc. Autorka 
licznych powiastek i ksią-
żek dla dzieci i młodzieży 
oraz podręczników dla do-
rosłych niezbędnych do wal-
ki z analfabetyzmem. Zmarła 
1 listopada 1934 r. Na gro-
bie Jadwigi Warnkówny i jej 
sióstr widnieją słowa: „Życie 
ich było długie, żyły prawdą 
i poświęceniem”. (PR) 

P odczas uroczystej gali, 
która odbyła się 23 paź-
dziernika 2015 r. w hotelu 

Bristol w Warszawie, głośno by-
ło o gminie Brwinów. Chwalono 
tempo prowadzenia własnych 
inwestycji oraz dobre podejście 
do przedsiębiorców. Instytut Ba-
dań nad Demokracją i  Przed-
siębiorstwem Prywatnym przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej 
promuje w ten sposób sprawne 
działanie samorządów, ich pra-
cę na rzecz długofalowego roz-
woju i profesjonalne podejście 
do obsługi inwestorów. 

Gmina Brwinów zdobyła wy-
różnienie po raz czwarty i zna-
lazła się wśród 17 „fair play” 
samorządów. Jak podkreślają 
organizatorzy, w programie co 
roku premiowane są gminy, któ-
re dbając o interesy społeczno-
ści lokalnych stwarzają na swym 

Gmina Brwinów została wyróżniona w XIV edy-
cji programu Gmina Fair Play – Certyfi kowana 
Lokalizacja Inwestycji. Burmistrz Arkadiusz Ko-
siński został Samorządowym Menedżerem Roku. Udana kwesta

terenie możliwie najlepsze wa-
runki dla rozwoju działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, 
dbają o rozwój infrastruktury, 
stosują rozwiązania przyjazne 
środowisku, inwestują w pod-
niesienie komfortu życia osób 
niepełnosprawnych oraz pod-
noszą standardy obsługi przed-
siębiorców i mieszkańców.

W ramach programu przy-
znane zostały także indywidu-
alne wyróżnienia: „Samorządowy 
Menedżer Roku” – za ponadprze-
ciętne zaangażowanie w pracę na 
rzecz gminy. Szanse na zdoby-
cie tego tytułu mają ci samorzą-
dowcy, którzy poświęcając swój 
czas i wykorzystując swoją wie-
dzę, wnoszą szczególny wkład 
w rozwój społeczności. W tym 
roku taki tytuł przyznano trzem 
osobom. Jest wśród nich bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński. (PR)

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

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl
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PRUSZKÓW
Znicz Basket Pruszków doznał 
pierwszej porażki w sezonie. W 7. 
kolejce I ligi koszykarze Marka Za-
pałowskiego przegrali z GKS Ty-
chy 70:87. Znicz świetnie rozpoczął 
sezon, sześć wygranych dało ze-
społowi z Pruszkowa pozycję wiceli-
dera. Do Tych Znicz jechał więc jako 

faworyt. I do czwartej kwarty nic nie 
zapowiadało, aby przegrał mecz kil-
kunastoma punktami. Ale w ostat-
niej odsłonie zawodnicy GKS zagrali 
znakomicie. Skutecznością impo-
nował Piotr Hałas, który rzucił w tej 
kwarcie 13 punktów, a Tychy wygrały
ją różnicą aż 18 pkt. Mimo porażki 

Po sześciu wygranych koszykarze
Znicza ponieśli porażkę

pruszkowska ekipa nadal jest wiceli-
derem rozgrywek. GKS Tychy – Znicz 
Basket Pruszków 87:70 (23:17, 18:22, 
19:22, 27:9). Punkty dla Znicza: 
Janiak 12, Put 11, Przyborowski 10, 
Kordalski 9, Czosnowski 7, 
Słupiński 7, Tarczyk 7, Tokarski 5, 
Cechniak 2, Janik 0, Szwed 0. (JM) 

Piątek, 6 Listopada 2015

Reklama

EWELINA
LATOSEK

REGION
W środę, 11 listopada, 
w wielu miejscach 
regionu upamiętniona 
zostanie 97. rocznica 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości miesz-
kańcy będą mogli wziąć 

udział w koncertach pieśni pa-
triotycznych, składaniu wieńców 
na grobach żołnierzy, spotka-
niach poświęconych historii.

Bogaty program obchodów 
przygotowano w Piastowie. 
Rozpoczną się one już we wto-
rek, 10 listopada od uroczystego 
apelu pamięci i złożenia kwiatów 
pod pomnikiem w parku miej-
skim przy ul. 11-go Listopada i ul. 
Dworcowej (godz. 16). O godz. 
17 w Miejskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie 

Święto Niepodległości uczcimy wspólnie
Bogaty program obchodów: koncerty patriotyczne, apele pamięci, składanie kwiatów

17 w sali widowiskowej Młodzie-
żowego Domu Kultury rozpoczną 
się niepodległościowy Salon Po-
ezji oraz koncert piosenek z kaba-
retu Starszych Panów. Na godz. 
18.45 przy fontannie w Parku Ko-
ściuszki zaplanowano pokaz la-
serowo-muzyczny.

Uroczystości rocznicowe od-
będą się też w Milanówku. Roz-
poczną się w środę o godz. 12.30 
od mszy w kościele św. Jadwi-
gi Śląskiej. Godzinę później pod 
pomnikiem „Bohaterów” na pl. 

Józefa Chełmońskiego zbiorą się 
poczty sztandarowe. O godz.12 
msza w kościele św. Anny, 
a o 13 uroczystości pod pomni-
kiem Wolności. Uroczystości 
zakończą się seansem fi lmu „Pi-
lecki” (godz. 14, Centrum Kultu-
ry, ul. Spółdzielcza 9).

Główne obchody w Prusz-
kowie rozpoczną się o godz. 13 
mszą w kościele św. Kazimierza. 
O godz. 14.30 złożone zostaną 
kwiaty pod pomnikiem T. Ko-
ściuszki przy ul. 3 Maja, a o godz. 

się koncert „A to Polska właśnie”. 
W środę, 11 listopada w koście-
le przy al. Krakowskiej odpra-
wiona zostanie specjalna msza, 
a o godz. 11.30 na koncert nie-
podległościowy w wykonaniu 
uczniów i chóru Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Piastowie ponow-
nie zaprasza MOK. To nie ko-
niec. Dzień później, w czwartek 
12 listopada, mieszkańcy Piasto-
wa będą mogli zobaczyć fi lm „Pi-
lecki”. Po seansie zaplanowano 
spotkanie z synem Witolda Pi-
leckiego oraz twórcami fi lmu. 
Początek o godz. 19.30 w Miej-
skim Ośrodku Kultury.

W Grodzisku Mazowieckim 
wspólne uczczenie Święta Nie-
podległości organizują władze 
miasta i powiatu. 

W programie obchodów prze-
marsz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej ulicami Pułaskiego, Na La-
ski, Reymonta, Okrężną (godz. 9). 
O 10.45 minikoncert Orkiestry 
Dętej przed dworcem PKP. Pół 
godziny później przed pomnikiem 
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 W Pruszkowie przy fontannie w Parku Kościuszki 
zaplanowano pokaz laserowo-muzyczny

im. Stefana Starzyńskiego złożo-
ne zostaną kwiaty. O godz.14.15 
w sali konferencyjnej urzędu mia-
sta przy ul. Spacerowej 4 Grupa 
T-ART zaprezentuje Teatralną 
Etiudę Narodową. Wieczorem 
mieszkańcy będą mogli wziąć 
udział we wspólnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych. Początek 
o godz. 18 w galerii „Malutka” przy 
ul. Piłsudskiego 30. 

Obchody planowane są rów-
nież w Michałowicach – o godz. 
12 msza święta, o 13 koncert pa-
triotyczny, a po jego zakończeniu 
piknik patriotyczny. 

Na koncert w wykonaniu soli-
stów teatrów operowych zaprasza 
Raszyn. Centrum Kultury otwo-
rzy podwoje w środę o godz. 19.

Na brwinowskim rynku na 
jeden dzień stanie miasteczko 
harcerskie. Początek o godz. 10 
mszą w kościele św. Floriana. 
Ok. 14.45 przez centrum Brwi-
nowa przejadą uczestnicy rajdu 
motocyklowego „Drogi do wol-
ności 1795-1918”. 

Piesek czeka
na opiekuna
PRUSZKÓW
2 listopada 
mieszkaniec 
Pruszkowa zobaczył 
w rejonie stacji PKP 
błąkającego się psa. 
Zwierzę miało obrożę.

Pies nie sprawiał wrażenia bez-
pańskiego. Mieszkaniec spra-
wę zgłosił straży miejskiej – ma 
ona odpowiednich pracowni-
ków do zajmowania się taki-
mi przypadkami.

Chodzi o eko patrol skła-
dający się z czterech osób. 
Jego zadaniem jest odławia-
nie bezdomnych zwierząt na 
terenie miasta oraz zapew-
nianie im opieki. Pracowni-
cy otrzymali specjalistyczny 
sprzęt, a także samochód do-
stosowany do tych zadań. 
Jednak sprawę psa trzeba 
było rozwiązać bez bezpo-
średniej pomocy eko patrolu.

– W poniedziałek po połu-
dniu otrzymaliśmy zgłoszenie 
od mężczyzny o psie z rejonu 
stacji PKP. Funkcjonariuszka 
odebrała i powiedziała, że póki 
co wezwanie jest niemożliwe 
ponieważ patrol ekologiczny 
znajduje się przy cmentarzu 
i zabezpiecza teren, aby miesz-
kańcy nie wjeżdżali pod prąd 
w jedną z ulic. Jednak prze-
kazała telefon do schroniska, 
po czym pan spisał ten nu-
mer telefonu i podziękował. 
Za chwilę przerwał rozmowę 
gdyż pojawiła się w pobliżu 
wolontariuszka, która zajęła 
się tematem – mówi Włodzi-
mierz Majchrzak, komendant 
Straży Miejskiej w Pruszko-
wie. I dodaje: – Tak, że nie było 
przypadku, że patrol odmówił. 
Funkcjonariuszka powiedzia-
ła, że jest to chwilowo niemoż-
liwe ze względu na pracę przy 
Cmentarzu Żbikowskim.

Niestety, telefon w schro-
nisku nie odpowiadał. Pies 
obecnie przebywa w Felko-
wym Stryszku, domu tym-
czasowym dla zwierząt. – Straż 
miejska powiedziała, że eko pa-
trol jest na cmentarzu i nieste-
ty nie mieli szans na dotarcie 
do nas. Czworonóg ma w tej 
chwili właściwą opiekę. Ba-
dania u weterynarza wykaza-
ły, że piesek jest schorowany 
– mówi Andżelika Morawska 
z Felkowego Stryszka.

Właściciel psa proszo-
ny jest o kontakt pod nr tel.: 
732 561 904.  (SD) 
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Bogaty program obchodów: koncerty patriotyczne, apele pamięci, składanie kwiatów

REGION
WKD musi zwrócić 
podróżnym zawyżone 
opłaty przewozowe 
za brak biletu lub 
odpowiedniego 
dokumentu poświad-
czającego zniżkę. 
Windykatorzy niesłusznie 
naliczali „opłatę 
manipulacyjną 
za wezwanie” 
w wysokości 50 zł.

Nieprawidłowości wykrył 
Urząd Transportu Kolejowe-
go. Należności przewozowe 
przewoźnika naliczają pra-
cownicy firmy windykacyjnej 
Rewizor z Gdyni. W przed-
sądowych wezwaniach do 
zapłaty za brak ważnego bi-
letu lub odpowiedniego do-
kumentu poświadczającego 
możliwość ulgowego prze-
jazdu windykatorzy nalicza-
li „opłatę manipulacyjną za 
wezwanie” w wysokości 50 zł. 
Taka opłata nie była zgod-
na z przepisami. W dodatku 
znacząco przewyższała koszty 

związane z listownym upo-
mnieniem dłużników.

Zgodnie z przepisami gdy 
kontroler biletów wykryje pa-
sażera „na gapę” oprócz podsta-
wowej należności za przejazd 
ma prawo naliczyć opłatę do-
datkową. Jednak jej wysokość 
nie może być dowolna, warun-
kuje to rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 20.01.2005 r.

Urzad Transportu Kolejo-
wego zwrócił się z pismem do 
przewoźnika, w którym jasno 
określił, że windykator nie mo-
że mieć większych uprawnień 

oraz zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami, 
w których opisane są zasady 
postępowania z podróżnymi 
bez biletu. Według nich win-
dykacja nie może być dodatko-
wym dochodem fi nansowym 
dla przedsiębiorcy. Zatem je-
śli windykator np. upomina 
listownie pasażera o uiszcze-
niu opłaty to poniesione koszty 
z tego tytułu nie mogą odbiegać 
od standardowych opłat rynko-
wych (koszt nadania listu pocz-
tą „przedsądowego wezwania 
do zapłaty” – przyp. red.)

Warszawska Kolej Dojaz-
dowa poinformowała, iż nie 
wiedziała o postępowaniu fi r-
my windykacyjnej. W związku 
z tym wezwała przedsiębior-
stwo Rewizor do niezwłocz-
nego zaprzestania naliczania 
opłaty dodatkowej pod rygorem 
rozwiązania umowy. Powody 
do zadowolenia mogą mieć tak-
że pasażerowie, którzy uiści-
li już opłatę manipulacyjną: 
WKD zadeklarowało dobro-
wolny zwrot nadwyżki wyso-
kości 50 zł.  (SD)

WKD zwróci opłaty manipulacyjne

Nieprawidłowości 
wykrył Urząd 
Transportu 
Kolejowego

wobec dłużnika niż WKD. Do-
datkowe koszty obciążające pa-
sażera nie mogą być wyższe niż 
te zawarte w umowie przewozu 
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MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

22 758 77 88

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

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

Dam pracę

 ► Firma transportowa z Grodziska 
zatrudni kierowców kat. C+E 
w transporcie międzynarodowym
na chłodnie, karta kierowcy. 
662-178-274 

 ► Firma w Otrębusach k. Pruszkowa 
poszukuje sprzątaczki do biura 
tel. 794 794 500. 

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

 ► Kierowców (C+ADR) tel. 728 450 411 

Kosmetyczkę oraz Masażystę/-kę 
do SPA w Otrębusach na etat lub na 
telefon, i.drejka@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 do .

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

 ► Poszukuję instruktora nauki jazdy 
z własnym samochodem 601751183 

 ► Prace manualne w Ołtarzewie 
- kobiety i mężczyźni. Umowa
 o pracę, cały etat, system 
III zmianowy (pon-pt). Stawka 12 zł 
brutto/h. Stałe i stabilne zatrudnienie.
Bezpłatny dojazd z Pruszkowa i 
Ożarowa. 722 301 002 lub 
ris.oltarzew@randstad.pl 

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

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

Uwaga ! Praca dla Ciebie 
! Poszukujemy pracowników 
linii opakowań. 
Praca obejmuje etykietowanie, 
kompletowanie opakowań i inne. 
Zadzwoń i sprawdź naszą 
ofertę! 797 318 859 
MIEJSCE PRACY NADARZYN

 ► ZATRUDNIĘ KIEROWCE-DOSTAWCE 
PRAWO JAZDY KAT “C” 
PRACA OKOLICE 
GRODZISK-BŁONIE, 3500zł
MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA 
609-024-969 

Nauka

 ► 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 

Studnie, 601 231 836 

Obwieszczenie  
sTAROsTY PRUszKOwsKieGO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  
decyzji o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  
Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy skrzyżo-
wania ul. Piastowej i ul. Lilpopa wraz z przebudową sieci elektro-
energetycznych, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych, roz-
biórką ogrodzeń i wycinką drzew w m. Brwinów, gmina Brwinów.
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
67/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 67), 72/1 (dział-
ka powstała z podziału działki nr ew. 72), 151/1 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 151), 155/1 (działka powstała z podziału  
działki nr ew. 155) – obręb 20.
Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
68, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/20, 154 – obręb 20. 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami  
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00,  
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa  
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,  
pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Obwieszczenie 
sTAROsTY PRUszKOwsKieGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  
decyzji o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) zawiadamiam, 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
skrzyżowania ul. Wiejskiej i ul. Jałowcowej wraz z przebudową 
sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego oraz roz-
biórką ogrodzeń w miejscowości Otrębusy, gmina Brwinów.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
1110, 272/11 (działka powstała z podziału działki nr ew. 272/2), 
277/14 (działka powstała z podziału działki nr ew. 277/3) – obręb 
Otrębusy.

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
212/2, 192/1 – obręb Otrębusy.

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

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI  
– DYREKTORA OPERACYJNEGO

Szczegóły na: www.zwik-grodzisk.pl

Wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Ryszarda Piotrkowicza
dla Żony, Synów i pozostałej rodziny

składają

Kazimierz Stępień, Marek Szymańczak, Marek Zalesiński
oraz grono znajomych i przyjaciół z N.S.Z.Z. „Solidarność” Gminy Nadarzyn 

Żegnaj drogi Przyjacielu

Piątek, 6 Listopada 2015

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA  
w serwisie sam. ciężarowych (ze znajomością branży motoryzacyjnej  
i budowy pojazdów oraz podstawową znajomością obsługi komputera)

ELEKTRYK/ELEKTROMECHANIK/ 
/MECHANIK  

samochody dostawcze i ciężarowe 

PRACOWNIK MYJNI 
(przygotowywanie poj. do sprzedaży)

 
Nowy serwis w Sokołowie k/W-wy,  

gm. Michałowice. Tel. 604 40 90 53 lub 22/716 17 00
WWW.TOPSERVICETRUCK.PL

Nieruchomości – sprzedam

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 – inne

 ► 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 SKUP 502133386. 

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

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI,, ZŁOTO, 
SREBRO, ANTYKI. WYCENA - SKUP, 
(22) 629-51-11 E. PLATER 25, 
WARSZAWA
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