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Kto nam popsuł wukadkę?
EWELINA
LATOSEK

REGION
W ciągu kilkunastu 
tygodni krajobraz na 
linii WKD zmienił się nie 
do poznania. Wycięto 
pierwsze drzewa, na 
przystankach pojawiły się 
szpecące, żółte barierki. 
– Co dalej? Ekrany 
akustyczne? – pytają 
rozżaleni pasażerowie. 

O d dłuższego czasu temat 
Warszawskiej Kolej Do-
jazdowej i tego, co dzieje 

się na jej szlaku, nie schodzi z ust 
mieszkańców naszego regionu. 
Wielu bardzo emocjonalnie re-
aguje na pojawienie się szlaba-
nów i półrogatek na przejazdach, 
czy informacji o masowej wycince 
drzew jaką przewoźnikowi naka-
zał Urząd Transportu Kolejowego. 
Trudno się dziwić, bo „wukadka” 
od zawsze cieszyła się dużą sympa-
tią, a wręcz sentymentem pasaże-
rów. Bardzo punktualna, kursująca 
często, dobrze wszystkim znana, 
traktowana przez podróżnych nie-
mal jak własny samochód, choć 

WKD zmiany wzdłuż swojej linii tłumaczy przepisami i postanowieniami UTK
gdyby porównywać kolejkę do inne-
go środka transportu najlepiej paso-
wałby tu tramwaj.

I pewnie dalej byłyby to pierwsze 
skojarzenia z wukadką, gdyby nie ra-
dykalne zmiany na linii. O tym, że 
krajobraz wokół WKD „wzbogaci” 
się o nowe zabezpieczenia, wiadomo 
było od dawna. Jednak dopiero teraz 
efekty widać gołym okiem. – Kto to 
wymyślił? Najpierw chcieli wycinać 
drzewa, teraz pogrodzili barierkami 
przystanki tak, że trudno się na nie do-
stać. Nie wspomnę o sznurach samo-
chodów, które będą stać po kilkanaście 
minut przed przejazdem i czekać na 
otwarcie szlabanów. To istne szaleń-
stwo. Komu dawna wukadka przeszka-
dzała? Wszystko przecież było dobrze, 
piesi nie ginęli na torach, kierowcy nie 
wpadali jeden za drugim pod pociągi. 
Co będzie dalej? Ekrany akustyczne 
na linii, która od lat przebiega prawie 
pod oknami domów i nikomu nie prze-
szkadza? – oburza się pan Łukasz. 

Pytanie „kto” odpowiada za „nowo-
ści” jest jednak źle postawione. WKD 
nie wprowadza ich bowiem z włas-
nej inicjatywy. Co przewoźnika zmu-
sza do takich kroków? Odpowiedź 
jest prosta: przepisy.

WiĘceJ  2 

REKLAMA

DZIŚ W NUMERZE DODATEK ŚWIĄTECZNY czytaj  7-15

Promocja „Bez napinki – edycja 2” trwa 
od 1.09.2015 r. do 4.01.2016 r. i dotyczy 
kredytu konsolidacyjnego, którym Klient 
spłaci kredyty (pożyczki) wyłącznie spoza 
Banku BPH (z  innych banków lub SKOK-ów), 
na sumę co najmniej 5000 zł. Przyznanie 
i  wysokość kredytu zależy od zdolności 
kredytowej Klienta. Promocja dotyczy umów 
zawartych w Oddziałach lub Placówkach 
Partnerskich. Regulamin Promocji, Taryfa 
Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach 
Banku i na bph.pl. 
Wyliczenia reprezentatywne z 3.08.2015   r.: 
oprocentowanie w skali roku 4,90%, 
całkowita kwota kredytu 30883,57 zł, umowa 
na 74 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 
40805,71 zł, rata miesięczna 551,43  zł. 
Całkowity koszt kredytu w  zł: 9922,14 zł, 
w tym odsetki 5720,43 zł i kredytowana 
prowizja 4201,71 zł. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania (całkowity koszt kredytu w % 
w stosunku rocznym) 9,82%. Bank BPH SA, 
ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH w Pruszkowie :
ul. Kościelna 17, 22 739 25 80          

Przenieś kredyt do nas i spłacaj go bez napinki.
Gwarantujemy, że oprocentowanie nie 
wzrośnie w trakcie trwania umowy.
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w promocji.

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tomasza 
Zana w minioną środę znaleziono 
niewybuchy. Ewakuowano 
pracowników i uczniów szkoły, 
mieszkańców pobliskich domów, 
wyłączono z ruchu niektóre 
ulice. Przybyli do Pruszkowa 
saperzy mieli co robić – wydobyli 
31 granatów rakietowych, pięć 
kilogramów trotylu, jeden granat 
ręczny i 20 zapalników.  3

Godziny grozy 
na terenie Zana

DZIŚ W NUMERZE DODATEK ŚWIĄTECZNY

Cały czas 
mam „powera”

GRODZISK MAZOWIECKI

– Mam marzenie: jak przejdę 
na emeryturę to przepłynę ocean. 
Teraz jednak zajmuję się gminą 
Grodzisk Mazowiecki, bo praca dla 
niej jest moją największą pasją! 
– mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. – Cały 
czas mam „powera”, ciągoty 
aby jeszcze coś fajnego 
zrobić – dodaje.  4

WKD zmiany wzdłuż swojej linii tłumaczy przepisami i postanowieniami UTK
PRUSZKÓW
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 Od dłuższego czasu temat WKD i tego, co dzieje się na jej szlaku, nie schodzi 
z ust mieszkańców naszego regionu
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MICHAŁOWICE
19 listopada Krzysztof Grabka, wójt 
Michałowic otrzymał Srebrny Medal 
za Zasługi dla Policji. W trakcie sesji 
rady gminy odznaczenie wójtowi wrę-
czył Komendant Powiatowy Policji 
w Pruszkowie podinsp. Krzysztof Ra-
dzik. Towarzyszyła mu komendantka 
michałowickiego komisariatu kom. 

Małgorzata Pietrasiuk. Taki medal 
nadawany jest przez ministra spraw 
wewnętrznych z własnej inicjatywy 
lub na wniosek komendanta głów-
nego policji. Wójt Grabka otrzymał to 
wyróżnienie za wspieranie policji w jej 
działalności oraz wzmacnianie bez-
pieczeństwa mieszkańców. W ciągu 

Wójt Michałowic wyróżniony 
za wspieranie policji

ostatnich lat gmina Michałowice 
wraz z innymi samorządami naszego 
regionu sfinansowała m.in. zakup  
radiowozów. Dodatkowo wspiera  
policję pieniężnie. Przekazane środki 
pozwalają na finansowanie służb  
ponadnormatywnych michałowic- 
kiego komisariatu. (AS) 
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PRUSZKÓW
Zapada zmrok, na 
ulice wyjeżdżają 
szybkie samochody. 
Do naszej redakcji 
dotarły informacje 
o nielegalnych wyścigach 
organizowanych 
w Pruszkowie. 

– W ostatnim czasie w rejonie 
toru kolarskiego w Pruszkowie, 
dochodzi do wyścigów samo-
chodowych i tzw. palenia gumy. 

Nielegalne wyścigi szybkich aut
Wszystko odbywa się późnym po-
południem i wieczorami, gdy tyl-
ko się ściemni. Takie zachowanie 
stwarza zagrożenie nie tylko dla 
mieszkańców pobliskich budyn-
ków, ale również osób odwiedza-
jących basen. Niestety, na próżno 
szukać tu patroli policji czy straży 
miejskiej, które być może wyeli-
minowałyby to zjawisko – napi-
sał jeden z czytelników na adres 
kontakt@wpr24.pl.

Policja również otrzymała na 
ten temat wiadomość. – Dotarła 

do nas informacja, że w okolicach 
ul. Andrzeja dochodzi do nielegal-
nych wyścigów samochodowych. 
Zajmiemy się tą sprawą i posta-
ramy się ustalić, czy takie sytu-
acje mają miejsce – mówi asp. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

Mieszkańcy budynków w oko-
licy toru kolarskiego obawiają się 
o swoje bezpieczeństwo. Jakie kro-
ki podejmie policja? – Będziemy 
obserwować ten teren. Do zadań 

ruchu drogowego będzie należało 
patrolowanie rejonu, który został 
podany jako miejsce wyścigów. 
Podejmiemy niezbędne działa-
nia, aby zapewnić bezpieczeń- 
stwo mieszkańcom Pruszkowa  
– twierdzi asp. Kańka.  (JM) 

O co dokładnie pasażerowie mają 
pretensje? Uporządkujmy. Kon-
trowersje dotyczą dwóch przedsię-
wzięć, które WKD realizuje, aby 
wykonać nakazy wydane przez 
Urząd Transportu Kolejowego. 
Ten dotyczący pojawienia się szla-
banów i półrogatek pojawił się już 
w 2013 roku. UTK podwyższył 
wówczas kategorie dla 20 prze-
jazdów na całej linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, stwierdzając że 
nie spełniają one warunków tech-
nicznych i organizacyjnych zapew-
niających bezpieczne prowadzenie 
ruchu kolejowego. Nakazał tym 
samym montaż dodatkowych za-
bezpieczeń w postaci sygnalizacji 
świetlnej, półrogatek i szlabanów. 
Część z nich jest właśnie instalo-
wana, a pokłosiem ich pojawienia 
się są labirynty żółtych barierek. 
Prowadzą one pieszych na peron 
dłuższą, okrężną drogą, a ustawio-
ne zostały w taki sposób, aby unie-
możliwić wejście na przystanek 
trasą przez lata uczęszczaną i naj-
bardziej naturalną.

Trudno dostać się  
na stację 
Burza rozpętała się szczególnie 
w Otrębusach, gdzie zółte wygro-
dzenia wręcz utrudniają dostanie 
się na stację. 

– Ta inwestycja nie ma nic 
wspólnego z bezpieczeństwem, 
jest totalnie nieprzemyślana i wy-
gląda koszmarnie. Nie wyobra-
żam sobie nikogo, kto śpiesząc się 
na kolejkę, będzie schodził na dół, 
a następnie wchodził na górę na 

Kto nam popsuł wukadkę?
Warszawska Kolej Dojazdowa zmiany wzdłuż swojej linii tłumaczy przepisami 
i koniecznością wykonania postanowień i zaleceń pokontrolnych UTK

celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników ru-
chu drogowego i pieszego w obrębie 
przejazdu kolejowego – dodaje.

Identyczny argument pada  
w uzasadnieniu innej decyzji Urzę- 
du Transportu Kolejowego. Cho-
dzi o głośną wycinkę drzew rosną-
cych w odległości mniejszej niż 
15 metrów od osi torów kolejki. 
Pod topór miałoby trafić nawet 
2 tysiące okazów. Przeciw takim 
działaniom wspólnie protestują 
zarówno lokalne samorządy, jak 
i mieszkańcy. Na stronie kolejna-
drzewa.pl petycję o zaprzestanie 
przygotowań do wycinki podpi-
sało ponad 3,6 tys. osób.

Czekanie na decyzję 
Teoretycznie przewoźnik ma czas 
do końca lutego przyszłego roku 
na przeprowadzenie prac i reali-
zację nakazu Urzędu Transpor-
tu Kolejowgo. Jest jednak szansa, 
że nie będzie musiał tego robić. 
Najpóźniej w poniedziałek, 30 li-
stopada, powinniśmy poznać de-
cyzję UTK w sprawie odwołania 
jakie złożyła WKD. Mowa w nim 
o ograniczeniu wycinki tylko do 
tych drzew, które stanowią real-
ne zagrożenie ze względu na zły 
stan zdrowotny. Pozostałe mo-
głyby ocaleć. 

Jakiej decyzji możemy oczeki-
wać? Jak informuje Piotr Dziubak, 
rzecznik prasowy Urzędu Trans-
portu Kolejowego, postępowanie 
jeszcze trwa. O tym czego może-
my się spodziewać nie chce mó-
wić też Krzysztof Kulesza. – Nie 
otrzymaliśmy jeszcze decyzji. Po jej 
otrzymaniu będziemy analizować  
dalszy scenariusz – podkreśla. 

peron, nie wspominając o naby-
ciu biletu w kiosku, do którego do-
stęp został znacznie ograniczony. 
Wejście na stację powinno zostać 
otwarte, w przeciwnym razie, nie 
mam co do tego wątpliwości, prę-
dzej czy później skończy się to tra-
gedią – ocenia pani Magdalena.

Przepisy  
i postanowienia
Warszawska Kolej Dojazdowa 
tłumaczy działania przepisami 
i koniecznością wykonania po-
stanowień i zaleceń pokontrol-
nych UTK. 

– Ustawienie wygrodzeń ma na 
celu uporządkowanie strumieni ru-
chu drogowego i pieszego w obrębie 
przejazdu kolejowego, w szczegól-
ności kierowanie strumieni ruchu 
pieszych w lokalizacje zabezpie-
czone półrogatkami, w sposób 
uniemożliwiający nieuprawnione 
wejście na przejazd kolejowy pod-
czas przejazdu pociągu. W przy-
padku obiektów przejazdowych 

Dokończenie ze str. 1

kategorii B wyposażonych w pół-
rogatki strumienie ruchu piesze-
go w relacji peron-przejście 
przez przejazd muszą zostać po-
prowadzone w taki sposób, aby 

– Nie otrzymaliśmy 
jeszcze decyzji  
UTK. Po jej  
otrzymaniu będziemy  
analizować dalszy 
scenariusz – twierdzi  
rzecznik WKD

Zwykły chłopak 
o niezwykłym sercu

REGION
Pomaganie 
potrzebującym nie 
jest trudne, wystarczy 
chcieć. Pokazuje to jeden 
z mieszkańców Raszyna, 
który zorganizował 
zbiórkę pieniężną na 
rzecz bezdomnych.

Zima to bardzo trudny czas dla 
osób bez dachu nad głową. Noc-
legownie często są przepełnio-
ne, przez co bezdomni muszą 
szukać schronienia w innych 
miejscach, np. pustostanach, 
centrach handlowych czy klat-
kach schodowych. Jednak naj-
częściej lądują na ulicy. Gdy 
temperatura spada poniżej zera 
są narażeni na odmrożenia, a na-
wet śmierć. Niestety, statystyki 
wskazują, że podczas  zimowych 
dni zgony osób bez dachu nad  
głową nie są rzadkością...  

Bezdomnym przychodzi z po-
mocą Michał Majdecki, miesz-
kaniec Raszyna. Zorganizował 
zbiórkę pieniężną. Datki zo-
staną przeznaczone na zakup 
m.in. jedzenia i odzieży zimowej  
dla potrzebujących.

Michał Majdecki, jak sam 
o sobie mówi jest „zwykłym 
chłopakiem”. Ale robi rzecz 
wielką. – Obok osób bezdom-
nych przechodzi się obojętnie. 
Większość myśli, że oni sami 
sobie zgotowali taki los, lecz 
to jest błędne rozumowanie. 
Za każdym bezdomnym stoi 
inna historia i inny bagaż do-
świadczeń. Chcę pomóc takim 
ludziom. Prowadzę zbiórkę 
pieniężną na stronie inter-
netowej. Mój cel to 10 tysię-
cy złotych. Kwota zostanie 
przeznaczona na zakup ubrań 
i jedzenia. Dotychczas poma-
gałem bezdomnym z włas- 
nych środków. Przygotowywa- 

łem im kanapki, gorące posił-
ki i napoje, ale to nie wystar- 
cza – opowiada.

Jaki jest plan działania po 
zgromadzeniu odpowiednich 
środków? Michał Majdecki: – 
Zbieram grupę wolontariuszy, 
którzy będą mi pomagać. Po 
zebraniu kwoty jednego dnia 
kupimy wszystkie potrzebne 
rzeczy, a następnie przygotu-
jemy paczki. Dary będziemy 
rozdawać na terenie Warsza-
wy oraz miast położonych 
przy niej, m.in. w Pruszkowie, 
Raszynie, Piastowie czy Mi-
chałowicach. Ogólnie rzecz 
biorąc, wszędzie tam gdzie 
ich spotkamy.

To jednak nie wszystko.  
– W przyszłym roku chcę otwo-
rzyć fundację na rzecz bez-
domnych. Tym osobom trzeba 
pomóc i naprowadzić ich na do-
brą drogę – zaznacza Michał.
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Pomóc może każdy z nas. 
Wystarczy wejść na stronę in-
ternetową pomagam.pl/po-
mocbezdomnym oraz wpłacić 
dowolną kwotę. Zajmie to nie 
dłużej niż 10 minut. Wszy-
scy, którzy chcą się dołączyć 
do akcji pomagania bezdom-
nym mogą skontaktować się 
z Michałem poprzez maila:  
majdecki17@gmail.com.  (SD) 

– Za każdym 
bezdomnym stoi inna 
historia i inny bagaż 
doświadczeń. Chcę 
pomóc takim ludziom  
– mówi Michał 
Majdecki z Raszyna 

 Dla bezdomnych zima to bardzo trudny czas.  
Trzeba im pomóc
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 Sprawa wycinki drzew wzdłuż linii WKD wywołuje 
liczne protesty

urządzenia zabezpieczające nie-
uprawnione przekraczanie przejaz-
du kolejowego w równym stopniu 
obejmowały zarówno uczestników 
ruchu drogowego, jak i pieszego – 
tłumaczy Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD. – Nadrzędnym 
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GASIN, UL. PRZEJAZDOWA 17
*PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE CENY NA DZIEN DOSTAWY

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

Jest już nowy 
operator 
dla centrum
RASZYN
Centrum Medyczne 
Raszyn ma nowego 
najemcę. Umowa 
z dotychczasowym, 
czyli ZOZ Ochota, 
wygasa pod koniec roku. 

Do  przetargu na najem budyn-
ków centrum przy ulicy Ponia-
towskiego stanęło pięciu chętnych: 
NZOZ Mariańska, SPZOZ Nada-
rzyn, ZOZ Ochota, Centrum Me-
dyczno-Rehabilitacyjne SORNO 
Stare Babice i placówka „Judyta” 
Ewa Figat ze Skierniewic.

Włodarze Raszyna nie mieli 
łatwego zadania. Decyzję podjęli 
nie tylko na podstawie dokumen-
tów przetargowych, ale także po 
przeprowadzeniu wizji lokalnych 
u wszystkich podmiotów. W rezul-
tacie zdecydowali się na placówkę 
„Judyta” Ewa Figat ze Skiernie-
wic. Nowy operator zacznie dzia-
łalność 1 stycznia przyszłego roku.

Przypomnijmy. Pacjenci Cen-
trum Medycznego Raszyn skarżyli 
się na poziom opieki zdrowotnej, 
wskazywali na długie kolejki, ab-
sencję lekarzy czy kłopoty z za-
pisami. Włodarze gminy chcąc 
wyeliminować te problemy za-
strzegli, że nowy najemca musi 
spełnić szereg warunków. Pacjen-
ci będą przyjmowani przez mini-
mum trzech lekarzy rodzinnych 
i dwóch pediatrów. W skład perso-
nelu wejdą również pielęgniarka, 
położna, stomatolog i rehabilitant. 
Pod nieobecność lekarzy muszą 
być zapewnione ich zastepstwa. 
Dużym plusem dla pacjentów bę-
dzie możliwość korzystania z bez-
płatnych świadczeń, które nie są 
zakontraktowane z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Zapłaci za 
nie operator placówki.  (SD) 
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PRUSZKÓW
Uczniowie liceum im. Zana 
i mieszkańcy pobliskich 
domów przeżyli godziny 
grozy. 24 listopada na 
terenie szkoły przy ulicy 
Daszyńskiego znaleziono 
niewybuchy. Odkryty 
w ziemi „arsenał” 
wywieźli saperzy.

P olicja informację o nie-
wybuchach w Pruszko-
wie otrzymała w minioną 

środę około godziny 11. – Podczas 
robót budowlanych pracownicy 
ujawnili materiały wybuchowe. 
Są to prawdopodobnie pozosta-
łości po II wojnie światowej. Jed-
nak dokładnie ustalą to saperzy, 
którzy właśnie udają się na miej-
sce znaleziska – mówiła „na gorą-
co” asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

W rejonie znaleziska szybko 
pojawiły się policja, straż pożar-
na, pogotowie ratunkowe, gazowe, 
straż miejska. Wyłączono z ruchu 
ulice Daszyńskiego i Obrońców 
Pokoju. Piesi nie mogli również 
korzystać z fragmentu chodnika 
przy ul. Kościuszki. – Prawdopo-
dobnie będziemy ewakuować całą 
szkołę i być może mieszkańców 

naszych pirotechników liceum 
nie jest zagrożone. 

Saperzy zjawili się ok. godz. 13, 
kilka minut później ewakuowano 
także osoby przebywające w szko-
le. – W tej chwili ostatnie grupy 
dzieci opuściły budynek. Była to 
moja decyzja – mówiła nam Ewa 
Król, dyrektor liceum im. Zana.

Jak informowała nasza repor-
terka, działania saperów mia-
ły potrwać dłużej niż zakładano. 
Na miejscu znaleziono bowiem 
wiele pocisków. Cała akcja po-
trwała do godziny 16. Ewakuowani 
mieszkańcy wrócili do swoich do-
mów. A co wywieźli saperzy? – Sa-
perzy z jednostki z Inowrocławia 
wydobyli 31 granatów rakieto-
wych, 5 kg trotylu, jeden granat 
ręczny i 20 zapalników. Wszyst-
ko zostało przetransportowane do 
Kazunia Polskiego – powiedziała 
asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy pruszkowskiej policji. 

okolicznych budynków – zapo-
wiadała asp. Kańka.

Jak się okazało, najpierw ewa-
kuowano mieszkańców trzech 
pobliskich domów: Obrońców 
Pokoju 2 i 4 oraz Kościuszki 
49. Natomiast decyzja o ewaku-

Godziny grozy na terenie Zana
Obok liceum znaleziono niewybuchy. Ewakuowano uczniów szkoły i mieszkańców pobliskich domów

acji uczniów i pracowników li-
ceum im. Zana miała zapaśc gdy 
przyjadą specjaliści i sprawdzą 
teren. Asp. Kańka uspakaja-
ła: – Według wstępnych ustaleń

Saperzy wydobyli 
31 granatów 
rakietowych, 
5 kg trotylu, jeden 
granat ręczny 
i 20 zapalników
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GABINET  
CHIRURGICZNY  

LESZEK  GRUSZECKI
Milanówek ul.  Królewska 64 a

• zabiegi  chirurgiczne i ambulatoryjne 
• flebologia • proktologia

Gabinet  czynny   
w  dni  powszednie  i  soboty

Tel. 512 278 595

Obok liceum znaleziono niewybuchy. Ewakuowano uczniów szkoły i mieszkańców pobliskich domów

c
zy

Te
ln

ik



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.pl

PRUSZKÓW
Ulice Żytnią, Działkową i Magnolii 
czekają zmiany. Co zostanie na 
nich w przyszłym roku zrobione? 
Ul. Magnolii zyska nową nawierzch-
nię z kostki betonowej, a także chod-
nik o szerokości 2 m. Dodatkowo 
powstanie odwodnienie. Natomiast 
dla ul. Żytniej opracowano projekt 

oświetlenia na odcinku przyległym 
do 3 Maja. Największe zmiany cze-
kają ul. Działkową na fragmencie od 
Przyszłości do Dębowej. Przewidzia-
no tu budowę jezdni asfaltowej oraz 
ciągu pieszo-rowerowego. Ulica zy-
ska też nowe oświetlenie i odwod-
nienie. Kiedy rozpoczną się prace? 

W przyszłym roku prace na ulicach
Żytniej, Działkowej i Magnolii

– Inwestycje zaplanowane są 
na przyszły rok. Zgodnie z zasadą 
na wiosnę ogłosimy przetarg 
i w 2016 roku nastąpi realizacja 
– mówi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie. (SD)

Piątek, 27 Listopada 2015
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Minął rok od wyborów 
samorządowych, w których 
znów został Pan wybrany 
na stanowisko burmistrza 
Grodziska? Jak ocenia 
Pan ten rok?
– Dla Grodziska był bogaty. Do 
użytku został oddany tunel, 
niebawem będziemy cieszy-
li się z pięknie wyremontowa-
nego dworca, uporządkowano 
też teren przed stacją. Myślę, 
że najważniejszą sprawą jest 
zakończenie remontu Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Ki-
lińskiego. Naprawiliśmy wiele 
ulic, kolejne odcinki kanaliza-
cji. Był to rok niezwykle wytężo-
nej pracy całego zespołu. Fakt, 
że ponownie zostałem burmi-
strzem pozwolił nam nie tra-
cić czasu. Mogliśmy od razu 
przystąpić do przygotowywa-
nia projektów pod pozyskiwa-
nie środków unijnych. 

Ponad dwadzieścia lat na 
stanowisku burmistrza. 
Nie znudziło się Panu? 
– Nie! Po pierwsze: nie jestem 
znudzony, gdyż mam charakter 
do działania i zawdzięczam go 
mamie. Po drugie: trzeba powie-
dzieć, że co rok ta funkcja otwiera 
nowe możliwości. Myślę, że mo-
je marzenia są spójne z potrze-
bami mieszkańców gminy. Cały 
czas mam „powera”, ciągoty aby 
jeszcze coś fajnego zrobić. Chcę 

Cały czas mam „powera” do działania 
Z GRZEGORZEM BENEDYKCIŃSKIM, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, rozmawia Jakub Małkiński 

Dzisiaj takie spotkanie nie ma 
sensu. Decyzja środowiskowa zo-
stała wydana przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. Inwestorem jest marszałek 
województwa, ale jego rola już się 
skończyła. Teraz trzeba czekać na 

dodać, że ta kadencja będzie wy-
jątkowa w życiu gminy Grodzisk 
Mazowiecki, gdyż mamy bardzo 
dużo ciekawych pomysłów. 

Nadchodzi kolejny rok 
budżetowy. Jakie inwesty-
cje można będzie określić 
mianem największych?
– Największe przedsięwzięcie 
to budowa hali widowiskowo-
-sportowej. To będzie histo-
ryczne przedsięwzięcie dla 
Grodziska. Na koncerty będzie 
mogło przyjść 3,5 tys. ludzi, na 
imprezach sportowych zmieści 
się ponad 2 tys. Warto dodać, 
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– Mam marzenie: 
jak przejdę na 
emeryturę to 
przepłynę ocean 
– mówi burmistrz

rozpatrzenie odwołań przez Ge-
neralną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska. Jeśli decyzja będzie 
pozytywna to marszałek zbu-
duje obwodnicę, w przypadku 
odpowiedzi negatywnej koniecz-
ne stanie się wykonanie nowej 

koncepcji. Drugie rozwiązanie 
wiąże się z wydłużeniem czasu 
realizacji inwestycji i niestety 
z obawą utraty środków unijnych. 

Kolejny temat: wycinka 
drzew przy torach WKD. 
– Musimy uratować drzewa, 
które są dla nas cenne. Ludzie 
kochają Komorów, Podkowę Le-
śną, Milanówek, Grodzisk wła-
śnie ze względu na nie. Zieleń 
jest magnesem dla inwesto-
rów. Moim zadaniem jest wal-
ka o każde drzewo. Uważam, 
że o przyjemności życia w da-
nym miejscu decyduje przyroda. 
Jako członek Rady Nadzorczej 
WKD również będę takie stano-
wisko reprezentował.

Jest Pan znany 
z zamiłowania do żeglar-
stwa? Skąd taka pasja? 
– Jako mały chłopak całe dnie 
spędzałem w stawie. Pewnie dla-
tego, że nie było komputerów 
(śmiech). Kiedyś pomyślałem 
sobie, że fajnie byłoby pożeglo-
wać. Od 10 lat traktuję to jako 
życiową pasję. Opłynąłem już 
Grecję, Czarnogórę, Sardynię, 
byłem na Karaibach, teraz lecę 
do Tajlandii na żagle. Mam ma-
rzenie: jak przejdę na emeryturę 
to przepłynę ocean. Teraz jednak 
zajmuję się gminą Grodzisk Ma-
zowiecki, bo praca dla niej jest 
moją największą pasją! 

sala widowiskowo-zabawowa. 
Wierzę, że okaże się „przebo-
jem” w regionie. 

Stawy Walczewskiego 
do przebudowy. Jak 
teren będzie wyglądał?
– Inwestycja już ruszyła. Czyścimy 
pierwszy staw, wykopiemy kolejny, 
dwukrotnie większy. Pojawi się na 
nim wysepka, wokół będą chod-
niczki. Nie zabraknie łódek i ro-
werów wodnych. Jednak szczerze 
muszę powiedzieć, że nie możemy 
tam zrobić kąpieliska. Rokicianka 
ma zbyt słaby nurt. Planujemy jed-
nak kąpielisko nad rzeką Mrowną 
w okolicy ul. Dalekiej.

Na terenie gminy miał się 
pojawić, głośno zapowiada-
ny, park rozrywki...
– Jestem „poparzony”. Cieszyli-
śmy się, że taki obiekt u nas po-
wstanie. Firma kupiła ziemię, 
zainwestowała w projekt. Z nie-
wiadomych przyczyn obiekt nie 
jest budowany. Cały czas prowa-
dzone są rozmowy, ale nie mogę 
jednoznacznie powiedzieć, czy po-
wstanie. Wierzę jednak, że park 
rozrywki będzie wybudowany. 

Co z zachodnią obwodnicą 
Grodziska? Kiedy spotkanie 
z mieszkańcami?
– Nie będzie żadnego spotka-
nia z mieszkańcami w tej spra-
wie. Procedury się wyczerpały. 

że obiekt będzie służył rów-
nież Szkole Podstawowej nr 
6. Ciekawym elementem hali 
będzie taras widokowy. Poja-
wi się również obserwatorium 
astronomiczne, które można 
określić mianem „małego Ko-
pernika”. W przyszłym roku 
ogłosimy też przetarg na cen-
trum dla seniorów. Będzie tam 
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 10,7%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów): 36 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 50 965,99 zł, 
oprocentowanie nominalne: 6,99%, całkowity koszt kredytu: 14 965,99 zł (w   tym: 
prowizja: 4000 zł (10%), odsetki: 10 965,99  zł), 86 równych, miesięcznych rat 
w wysokości 592,63 zł – przykład reprezentatywny. Promocja dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku. 
Z promocji wyłączone są m.in. kredyty ratalne, kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką o kwotach 
niższych niż 10 000 zł oraz karty kredytowe i limity w koncie. Z obniżenia raty mogą skorzystać Klienci, 
którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja 
handlowa wg stanu na 12.10.2015 r.

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

 Wysoka maksymalna kwota  
kredytu – do 200 tys. zł.

Zapraszamy:
Milanówek, ul. Warszawska 35A 

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

EWELINA
LATOSEK

RASZYN
Mieszkańcy Laszczek 
(gm. Raszyn) 
nie zgadzają się 
na postawienie 
w swojej miejscowości 
wysokiego masztu 
telekomunikacyjnego.

Ponad 60-metrowa kon-
strukcja ma powstać 
na jednej z prywatnych 

działek. Właściciel nierucho-
mości podpisał już umowę 
dzierżawy gruntu ze spółką 
P4, operatorem sieci komór-
kowej Play. To nie podoba się 
mieszkańcom Laszczek, bo 
maszt stanąłby w samym ser-
cu niewielkiej miejscowości. 
– Nie oszukujmy się, w przy-
padku budowy kilkudziesię-
ciometrowego masztu telefonii 
komórkowej nieruchomości 
w promieniu 500 metrów sta-
ją się bezwartościowe. Promie-
niowanie nie będzie szkodliwe 
dla zdrowia? Tylko kto z nas 
w to wierzy? – czytamy w pro-
teście umieszczonym na por-
talu Facebook. – To nie tylko 
60-metrowy maszt telefonii, 
ale też internetu, z dużym po-
lem oddziaływania. W dodatku 
ma być na nim miejsce na do-
kładanie anten – twierdzi pa-
ni Monika.

Gmina też będzie 
walczyć
Walkę z planami budowy masz-
tu zapowiadają władze gminy 
Raszyn, jednak zaznaczają, że 
w przypadku powołania się na 
tzw. specustawę telekomuni-
kacyjną (ustawa z 7 maja 2010 
r. o wspieraniu rozwoju usług 

Nie chcą masztu w swojej wsi
Mieszkańcy Laszczek protestują przeciw postawieniu 60-metrowego obiektu

w miejscach, gdzie budynków 
mieszkalnych jest jak najmniej, 
np. przy trasach. A w Laszcz-
kach jest typowa „mieszka-
niówka” – mówi Chmielewski.

Co gmina może w tej sprawie 
zrobić? – Inwestor działając 
w granicach prawa i składając 
do nas wniosek przedstawia 
tzw. kartę inwentaryzacyjną, 
w której sam stwierdza, że ze 
względu na parametry tech-
niczne przewidziane w rozpo-
rządzeniach, jego zamiary nie 
wymagają raportu oddziaływa-
nia na środowisko. Właśnie „nie 
wymaga” jest kluczem do spra-
wy – wyjaśnia Chmielewski. 
– Obowiązuje domniemanie 
prawdy, więc traktujemy słowo 
pisane jako prawdziwe. Mimo 
to wszczęliśmy postępowanie, 
które wyjaśni czy to urządzenie 
teraz lub w przyszłości będzie 
wymagało raportu oddziaływa-
nia na środowisko – dodaje.

Prawo głosu
W praktyce oznacza to, że 
wniosek inwestora musi czekać 
na decyzję władz gminy, a te nie 
podejmą jej do momentu otrzy-
mania opinii ekspertów. Jak 
przekonuje Mirosław Chmie-
lewski, w powstrzymaniu bu-
dowy masztu na korzyść gminy 
i mieszkańców działa fakt, że 
teren ten nie ma planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go. – Gdyby funkcjonował plan 
nie zawierający zapisów zabra-
niających, inwestor składałby 
tylko wniosek o pozwolenie na 
budowę do starostwa powiato-
wego, a urząd ten nie widząc 
przeciwwskazań by je wydał. 
Brak planu powoduje, że jesz-
cze jeden organ ma prawo głosu 
i jest to gmina – mówi pełno-
mocnik wójta.  

drugie – musimy rozstrzygać 
w sprawie, w której jesteśmy 
postawieni pod murem. Ustawa 
polega bowiem na tym, że nie 
możemy wydać zakazu – przy-
znaje Mirosław Chmielewski, 
pełnomocnik wójta gminy Ra-
szyn ds. rozwoju. – Postaramy 
się jednak zrobić wszystko, co 
w naszej mocy – zaznacza.

Gmina zamówiła ekspertyzę, 
która ma ocenić wpływ tego ty-
pu konstrukcji na środowisko 
i mieszkańców. – Oddaliśmy 
sprawę w ręce specjalistów, któ-
rzy wypowiedzą się czy jest to 
groźne. Inna sprawa, że też po-
trzebne, bo każdy z nas używa 
telefonu komórkowego. Zasada 
powinna być taka, że nadajni-
ki powinny być zlokalizowane 

i sieci telekomunikacyjnych), 
ich sprzeciw może okazać się 
nieskuteczny. – Nie jesteśmy 
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zadowoleni z tych planów 
z dwóch powodów. Po pierw-
sze, nie spotykają się one ze 
społeczną akceptacją, a po 

Gmina zamówiła 
ekspertyzę, która 
ma ocenić wpływ 
tego typu konstrukcji 
na środowisko 
i mieszkańców 
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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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mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz

REKLAMA

Paczka też może być szlachetna
REGION
Wystartowała 15. edycja 
akcji Szlachetna Paczka. 
Wystarczy z internetowej 
bazy wybrać rodzinę, 
której chcemy pomóc. 

Następnym krokiem jest przygo-
towanie paczki. Każda rodzina 
ma listę potrzeb i wolontariu-
sza, który służy wsparciem.  Są 
już pierwsze deklaracje po-
mocy. Znaleźli się darczyń-
cy dla 34 rodzin z Grodziska, 
26 z Brwinowa, 25 z Nadarzyna 
i Michałowic, 17 z Milanówka, 
4 z Pruszkowa. W kolejce są na-
stępne. – Cały czas odwiedzamy 
rodziny, rozmawiamy z nimi 

i przygotowujemy o nich infor-
mację. Liczba potrzebujących 
na pewno jeszcze wzrośnie. Gdy 
paczki będą gotowe ponownie 
odwiedzimy rodziny i dostar-
czymy do ich domów upomin-
ki – mówi Bartosz Żaczkiewicz, 
lider pruszkowskiej Szlachetnej 
Paczki. Paczkę należy dostar-
czyć do właściwego magazynu 
w dniach 12-13 grudnia. Adresy 
magazynów Szlachetnej Pacz-
ki w naszym regionie: Brwinów, 
ul. Żwirowa 1; Grodzisk Mazo-
wiecki, ul. Westfala 3; Milanówek, 
ul. Piasta 14; Nowa Wieś,  ul. Głów-
na 2; Pruszków, ul. Hubala 4. 
Szczegółowe informacje na stro-
nie szlachetnapaczka.pl.  (JM) 

Mieszkańcy Laszczek protestują przeciw postawieniu 60-metrowego obiektu



6 WiadomościGAZETA WPR WPR24.pl

PODKOWA LEŚNA
Podkowiańskie Centrum Kultury od-
wiedzą aktorzy Teatru Mazowiec-
kiego w Warszawie. Zaprezentują 
spektakl „Diabelski młyn”. W rolach 
głównych Roma Gąsiorowska i Prze-
mysław Bluszcz. – Diabelski młyn 
kojarzy mi się z karuzelą z wesołego 
miasteczka – mówi Marek Pasieczny, 

reżyser sztuki. – Jest to miłe wspo-
mnienie z dzieciństwa, ale w potocz-
nym rozumieniu diabelski młyn to 
także kocioł i chaos – dodaje. Za wie-
loznacznym tytułem idzie nieprosta 
historia dwóch osób. On – dystyn-
gowany pan w średnim wieku, Ona 
– tajemnicza, młoda kobieta. Nic 

„Diabelski młyn” na deskach
centrum kultury

o nich nie wiemy, zaczynamy więc 
od pierwszych minut spektaklu 
zadawać pytania: kim są, w jakim 
celu się spotkali? Start:18 grudnia, 
godz. 20. Miejsce: sala widowisko-
wa Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej, 
ul. Świerkowa 1. Bilety: 30 zł.. (EL)

Piątek, 27 Listopada 2015

Pamiętaj 
z jakim biletem 
wsiadasz
REGION
Bilet jest niezbędny, aby 
korzystać z komunikacji 
miejskiej. Ale nie każdy 
jest taki sam. Warto 
więc pamiętać jaki 
bilet musimy posiadać 
w autobusach linii „L”.

Podróżujący linią L23 mo-
gą przemieszczać się między 
Pruszkowem a Raszynem. 
Teoretycznie wystarczy wsiąść 
i mieć przy sobie bilet. Jednak 
warto pamiętać, że jest to linia 
„L”, w której obowiązują nieco 
inne zasady niż w innych au-
tobusach obsługiwanych przez 
Zarząd Transportu Miejskiego.

Przekonał się o tym je-
den z pasażerów L23. Wsiadł 
do autobusu i skasował bi-
let 20-minutowy. Pojawił się 
kontroler i stwierdził, że musi 

podróżnemu wystawić mandat. 
Powód? Niewłaściwy bilet. Pa-
sażer nie ukrywał zdziwienia. 

Co na to Zarząd Trans-
portu Miejskiego. – Kontro-
ler biletów postąpił zgodnie 
z obowiązującymi przepisa-
mi – autobusami linii „L” moż-
na podróżować na podstawie 
biletów ZTM (od dobowego 
wzwyż) obowiązującymi w 1. 
i 2. lub w 2. strefi e biletowej. 
Dodatkowo w autobusach li-
nii lokalnych obowiązują bilety 
emitowane przez obsługujące-
go je przewoźnika – informu-
je Magdalena Potocka z biura 
prasowego ZTM w Warszawie.

I dodaje: – Informacje o za-
kresie honorowania biletów 
ZTM są ogólnodostępne: na 
stronie ZTM, na przystan-
kach, w pojazdach komuni-
kacji miejskiej. Pasażer, który 
nie zgadza się z wystawionym 
wezwaniem do zapłaty może 
oczywiście złożyć reklamację.

Reasumując. Podróżni ko-
rzystający z usług L23 powin-
ni pamiętać, że w autobusie 
honorowane są bilety dobowe, 
30-dniowe oraz 90-dniowe. Na-
tomiast bilet upoważniający do 
jednorazowego przejazdu nale-
ży zakupić u kierowcy.  (JM) 

Bilet upoważniający 
do jednorazowego 
przejazdu L23 
należy zakupić 
u kierowcy

Operacja Asi przebiegła pomyślnie
KOZERKI
O małej Asi z Kozerek 
już pisaliśmy. 
13 listopada
dziewczynka przeszła 
pomyślnie operację 
w niemieckiej klinice. 

Los Asi poruszył mieszkańców 
naszego regionu. Dziewczyn-
ka przyszła na świat w listopa-
dzie ubiegłego roku. Jeszcze 
przed urodzeniem stwierdzo-
no u niej tetralogię Fallota 
z zarośnięciem pnia płucne-
go, dodatkową żyłę główną 
górną lewą, prawostronny łuk 
aorty i ubytek w przegrodzie
międzykomorowej.

Dziewczynka urodziła się 
o dwa miesiące za wcześnie. 
Asi nie można było przytu-
lić ani wziąć na ręce, waży-
ła 1370 gramów, a jej długość 
ciała wynosiła 39 centyme-
trów. Aby operacja była moż-
liwa dziecko musiało osiągnąć 
wagę 2,5 kilograma. Rodzice 
powierzyli zdrowie Asi prof. 
Edwardowi Malcowi, który 
13 listopada w czasie jednej 
operacji w klinice w Münster 

(Niemcy) wykonał korektę ma-
łego serduszka dziecka.

Operacja zakończyła się po-
myślnie o czym poinformowała 
nas szczęśliwa Marta Dybiń-
ska, mama Asi. – 24 listopada 
dostaliśmy wypis a dziś doje-
dziemy na jej pierwsze uro-
dziny do domu. Dzięki prof. 
Edwardowi Malcowi i doc. 
Katarzynie Janiszewskiej Asia 
ma naprawione całe serdusz-
ko (oczywiście z zachowaniem 
dwóch komór serca). Jesz-
cze raz dziękujemy za pomoc 

wszystkim, którzy pomogli 
nam zebrać środki na operację 
naszego największego Skarba. 
Dziękujemy za wsparcie. Te-
raz trzymamy kciuki za Leosia 
Bałtruszewicza z Grodziska 
Mazowieckiego, który również 
potrzebuje pomocy i w I kwar-
tale 2016 roku ma być ope-
rowany w Münster przez wy-
bitnych polskich kardiochirur-
gów dziecięcych. 

Dzięki operacji w niemiec-
kiej klinice Asia będzie mogła 
normalnie żyć.  (SD) 
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Znaleziono zwłoki mężczyzn
REGION
W jednym z domów 
w Pruszkowie znaleziono 
zwłoki mężczyzny. Do 
podobnego tragicznego 
przypadku doszło 
w miejscowości Strumiany.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy 
22 listopada ok. godz. 12. Zwło-
ki znaleziono na jednej z pose-
sji przy ul. Diamentowej. Ciało 
53-letniego mężczyzny znajdo-
wało się w budynku stojącym na 
działce – informowała asp. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Sprawę prowadzi pruszkow-
ska prokuratura. Jakie są wstępne 
ustalenia? – Mężczyznę odnale-
ziono powieszonego na podda-
szu domu. Przyjęliśmy, że było 
to samobójstwo. Jednak musimy 
potwierdzić nasze przypuszcze-
nia. Dlatego zostali powołani bie-
gli z zakładu medycyny sądowej 

celem przeprowadzenia sek-
cji 53-latka – wyjaśnia Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie. 

Także 22 listopada zwłoki 
mężczyzny znaleziono w miej-
scowości Strumiany (gmina
Baranów).

– Otrzymaliśmy informację 
od pogotowia, które po dotar-
ciu na miejsce stwierdziło zgon. 
Mężczyzna miał 59 lat. Wszyst-
ko wskazuje na to, że wykonywał 
prace przy samochodzie, który 
znajdował się na posesji. Męż-
czyzna został znaleziony przez 
członków rodziny – powiedziała 
st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. I dodała: – Zgon mężczyzny 
został określony jako natural-
ny. Zdarzenia nie należy wiązać 
z żadnymi działaniami o charak-
terze kryminalnym. Udział osób 
trzecich w śmierci mężczyzny 
został wykluczony.  (AS, JM) 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PODKOWA LEŚNA
Zazwyczaj w stołówce 
szkolnej obiad mogą
zjeść tylko uczniowie. 
Ale nie w Podkowie 
– tu niebawem posiłek 
będzie mógł spożyć 
każdy. 

P rzymiarki do „stołówko-
wej rewolucji” w Podko-
wie Leśnej rozpoczęły się 

na początku roku. Jedną z prze-
słanek do ich przeprowadzenia 
był system fi nansowania obia-
dów, który nadwyrężał i tak skro-
my budżet miasta. Za posiłek, 
którego koszt wytworzenia wyno-
sił ponad 14 zł, rodzice uczniów 
płacili zaledwie 4,5 zł. Brakują-
cą część dopłacała gmina. W ska-
li roku dotacja na obiady wyno-
siła ok. 200 tys. zł.

Od września posiłki w pod-
kowiańskiej szkole przygotowu-
je fi rma zewnętrzna, a za obiady 
w całości płacą rodzice. Na stronie 
szkoły można znaleźć tygodniowe 
menu z listą dań. Stołówka działa 
od poniedziałku do piątku. – Z per-
spektywy ponad dwóch miesięcy 
już można ocenić, że podjęcie de-
cyzji o zmianie formy prowadze-
nia stołówki było jak najbardziej 
zasadne i z korzyścią nie tylko dla 
uczniów. Osiągnęliśmy oszczęd-
ności budżetowe, ale przede 
wszystkim mamy wpływ na kie-
rowanie polityki prospołecznej, 

około 130, obecnie jest 200.
Biorąc pod uwagę, że cena obia-
du jest wyższa dla osób stołu-
jących się – to jest to miarą suk-
cesu. Pomimo znacznej różnicy 
w cenie dużo więcej osób chęt-
niej korzysta z posiłków.

To nie koniec plusów progra-
mu. Dzięki wprowadzonym zmia-
nom, m.in. podniesieniu progu 
minimum socjalnego, pomoc 
skierowano do rodzin, które 
rzeczywiście jej potrzebują. – 
Dotychczas tylko troje dzieci 
otrzymywało bezpłatne posił-
ki, obecnie po zmianie organi-
zacyjnej jest ich 21. Docelowo 
będzie około 30 – podkreś-
laburmistrz Podkowy.

Artur Tusiński twierdzi, że 
niebawem obiad w szkolnej 
stołówce zje każdy. – Trwają 
przygotowania umożliwiające 
zakup obiadu wszystkim chęt-
nym mieszkańcom – mówi. 

a co za tym idzie szerszą pomoc 
faktycznie potrzebującym – pod-
kreśla na swoim blogu Artur 
Tusiński, burmistrz Podkowy.

O rezultatach najlepiej świad-
czą liczby. Tusiński: – Cena peł-
nego obiadu wynosi 7 złotych dla 

Zestaw obiadowy dla każdego
„Stołówkowa rewolucja” w podkowiańskiej szkole

dziecka, 9 zł dla osoby dorosłej 
(emeryci, renciści i osoby ubogie 
– przyp. red.). Ilość wydawanych 
posiłków w stosunku do lat ubie-
głych znacznie wzrosła – było 
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„Stołówkowa rewolucja” w podkowiańskiej szkole

– Trwają przygotowania 
umożliwiające zakup 
obiadu wszystkim 
chętnym mieszkańcom 
– mówi burmistrz 
Tusiński 

Na dwóch kółkach po świecie

MILANÓWEK
Nie trzeba być kolarzem, 
aby na dwóch kółkach 
zjeździć świat. 
Najlepszym tego 
dowodem są członkowie 
Sekcji Turystyki 
Rowerowej Milanówek. 
W tym roku udali 
się na Kaukaz. 

Można powiedzieć, że członko-
wie tej sekcji jeżdżą cały czas. Od-
poczywają tylko zimą. – Nasza 
działalność polega na rowerze! 
Na początku roku ustalamy ka-
lendarz imprez od połowy marca 
do końca października, uwzględ-
niając cotygodniowe wycieczki 
jednodniowe, rajdy ogólnopol-
skie, wakacyjną wyprawę oraz 
imprezy masowe – mówi Adam 
Matusiak z Sekcji Turystyki 
Rowerowej Milanówek.

Wyjazdy to często kosztowna 
sprawa. Skąd więc rowerzyści 
biorą środki? Matusiak: – Jeste-
śmy sekcją działającą przy Mila-
nowskim Centrum Kultury skąd 
spływają do nas jedyne pienią-
dze, ale głównie przeznaczamy 
je na imprezy masowe, wycieczki 
niedzielne dla wszystkich oraz 
sprzęt, koszulki i inne akceso-
ria. Rajdy ogólnopolskie i wy-
prawy zagraniczne opłacają 
w całości uczestnicy.

Liczba uczestników wycie-
czek jest zróżnicowana. Na 
udział w rajdach ogólnopolskich 
decyduje się ok. 20 osób, nieco 
większą frekwencję notuje się 

podczas jednodniowych eska-
pad. Największym zaintere-
sowaniem cieszą się imprezy 
masowe, gdzie startuje nawet 
ponad 200 osób. Rekord padł 
na Rajdzie ulicami Milanówka, 
w którym wystartowało 252 ko-
larzy. Na udział w wyprawach 
zagranicznych decyduje się za-
zwyczaj 10-16 osób.

– Najczęściej organizujemy, 
średnio trzy razy w miesiącu, 
jednodniowe wycieczki po oko-
licy, od 50 do 150 km. Jeździmy 
też na imprezy ogólnopolskie or-
ganizowane przez inne kluby ro-
werowe. Obowiązkowo co roku 
odwiedzamy Góry Świętokrzy-
skie, raz w roku robimy dużą wy-
prawę rowerową, np. w 2013 r. 
był Tour de Baltic (Szwecja, 
Finlandia, Estonia, Łotwa, Li-
twa – 1226 km), w 2014 – Nad 
Pięknym Modrym Dunajem 
(wyprawa wzdłuż Dunaju od Bu-
dapesztu przez Węgry, Słowację, 
Austrię i Czechy) oraz ostatnio 
we wrześniu Gruziński Kaukaz, 
dla większości wyprawa życia – 
wymienia Matusiak.

W milanowskiej sekcji moż-
na spotkać osoby w różnym wie-
ku. Matusiak: – Jeździć z nami 
może każdy, wystarczy zerknąć 
w kalendarz imprez i wybrać 
wycieczkę, a jak ktoś się mocno 
zaangażuje, będzie często uczest-
niczył i pomagał w organizacji 
imprez dostanie koszulkę STR. 
Daje mu to tytuł pełnoprawnego 
członka Sekcji Turystyki Rowe-
rowej Milanówek.  (JM) 
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DODATEK SWIATECZNY

Pożyczka gotówkowa
Pozwól sobie na więcej!

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

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

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

do 3 000 zł
okres spłaty do 24 miesięcy
wypłata w 12 godzin
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ŚWIĘTA
Wspólne świętowanie 
Bożego Narodzenia 
to nie tylko spotkania 
w domach i nie tylko 
z najbliższą rodziną. 
Gdzie zorganizowane 
zostaną otwarte Wigilie 
dla mieszkańców?

U liczna Wigilia odbę-
dzie się w Milanów-
ku. Świąteczny klimat 

w sobotę 19 grudnia opanuje uli-
cę Warszawską, która tego dnia 
zostanie zamknięta dla ruchu sa-
mochodów. W ich miejsce poja-
wią się kramy i stoiska, choinki, 
a zamiast szumu silników usły-
szymy kolędy. W godz. 9-15 za-
planowano świąteczny kiermasz 
rękodzieła, a o godz. 15 rozpocz-
nie się wspólne biesiadowanie pod 
rozstawionym na tę okazję namio-
tem. Nie zabraknie dodatkowych 
atrakcji. W planach koncert Ca-
pella Milanoviensis, wystawa szo-
pek bożonarodzeniowych, jasełka 

Wigilia nie tylko w gronie rodzinnym
Spotkania wigilijne organizują w naszym regionie m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej 

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych przy ul. Go-
mulińskiego 2. 11 grudnia o godz. 
16 na gości czekać będą wigilijna 
kolacja i jasełka przygotowane 
przez uczniów.

Jeszcze dłuższą historię ma Wi-
gilia organizowana przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Mazowieckim. Spotkanie z okazji 
świąt Bożego Narodzenia odbę-
dzie się w tym roku po raz pięt-
nasty. Rozpocznie się 23 grudnia 
o godz. 10 w Zespole Szkół nr 1 
w Grodzisku (ul. Żwirki i Wigury 
3). Przyjść może każdy, nie tylko 
podopieczni OPS-u. Nie zabrak-
nie poczęstunku, kolęd i uroczystej 
atmosfery. Co roku w świątecz-
nym spotkaniu uczestniczy po-
nad sto osób. 

Wigilie dla swoich podopiecz-
nych organizują także OPS-y  
z pozostałych miejscowości re-
gionu. Najczęściej są one jed-
nak dedykowane konkretnym 
osobom, które otrzymują na na 
spotkanie zaproszenia.  (EL)

W tę inicjatywę włączyły się fun-
dacje, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, lokalni przedsiębiorcy, a nawet 
policja i straż miejska.

Tradycyjnie już świąteczne 
spotkania dla osób starszych i sa-
motnych odbędą się w Pruszko-
wie i Grodzisku Mazowieckim. 
Po raz dziesiąty otwartą Wi-
gilię zorganizuje pruszkowski 

w wykonaniu uczniów milanow-
skich szkół, występ T-Art, koncert 
standardów bożonarodzeniowych 
T-Band, gawęda świąteczna pro-
fesora Wojciecha Burszty oraz 
zabawy animacyjne dla dzieci. 
„Świąteczna Warszawska” to po-
łączenie wszystkich Wigilii orga-
nizowanych do tej pory w mieście 
w szkołach i halach sportowych. 
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Po świąteczne prezenty 
wybierz się na kiermasze

ZAKUPY
Przed świętami
Bożego Narodzenia 
zakupy można 
zrobić nie tylko 
w tradycyjnych 
sklepach, ale też 
na specjalnych 
kiermaszach. 
W naszym regionie 
ich nie zabraknie. 

Największy świąteczny kier-
masz odbędzie się w Prusz-
kowie. W sobotę, 5 grudnia, 
stoiskami zapełni się Ha-
la Znicz. Co będzie można 
„upolować”? Tekstylia, bi-
żuterię, rękodzieło, deko-
racje do wnętrz, kosmetyki, 
przysmaki, ozdoby świątecz-
ne i wiele innych rzeczy. Na 
zakupy śmiało można zabrać 
dzieci. Dla najmłodszych 
przygotowany zostanie spe-
cjalny, magiczny kącik z nie-
spodziankami. Nie zabraknie 
Świętego Mikołaja we wła-
snej osobie. Kiermasz potrwa 
od godz. 10 do 17. 

Ale to niejedyna okazja 
do zakupów w Pruszkowie. 
13 grudnia w hali sportowej 
przy ulicy Gomulińskiego od-
będzie się druga edycja Pchle-
go Targu. Pierwsza okazała 
się dużym sukcesem, nie za-
brakło ani wystawców, ani 
kupujących. Grudniowa od-
słona będzie miała świątecz-
ny klimat.

A już w najbliższy week-
end okazji do zakupów można
szukać w grodziskiej Wilii Ra-
dogoszcz (ul. Sienkiewicza 31). 
Pod znakiem kiermaszu upły-
nie niedziela, 29 listopada. 

Początek o godz. 12, zakończe-
nie o godz. 18. Co znajdziemy 
na straganach sprzedawców? 
Przede wszystkim rękodzieło 
i oryginalne ozdoby. 

5 grudnia na „Christmas 
Open House” zaprasza dwór 
w Radoniach. W godz. 11-18 
kupić będzie tam można m.in. 
ceramikę, biżuterię, konfi tu-
ry, nalewki. Natomiast brwi-
nowski Zespół Szkół nr 1 za-
prasza na świąteczny kiermasz. 
Start godz. 11.

A tuż przed samymi święta-
mi odbędą się grodziskie Targi 
Staroci. Początek 20 grudnia 
o godz. 7 na targowisku miejskim 
przy ulicy Montwiłła.  (EL)

Największy 
świąteczny 
kiermasz 
odbędzie się 
w sobotę 
5 grudnia 
w Hali Znicz
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Pruszków
ul. B. Prusa 35/9

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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ZWYCZAJE
Ta popularna ryba gości w Wigi-
lię na większości polskich stołów. 
Ale dlaczego właśnie karp? Jesz-
cze sto lat temu podczas wigilij-
nej wieczerzy serwowano różne 
rodzaje ryb, w tym okonie i pło-
cie. Dziś trudno to sobie wyobra-
zić. Okazuje się, że niepodzielne 

panowanie karpia na wigilijnym 
stole to pozostałość po... PRL. Je-
go „kariera” nieodłącznie wiąże 
się z nazwiskiem Hilarego Min-
ca, który w okresie powojennym 
był wicepremierem ds. gospodar-
czych. Chcąc zapewnić dostawę 
jakichkolwiek ryb, podjął decyzję 

Dlaczego na wigilijnym 
stole gości akurat karp?

o rozwoju hodowli właśnie karpia. 
Ryba ta, jako łatwa w hodowli i sto-
sunkowo tania, opanowała wówczas 
większość państwowych stawów, 
a przed świętami trafi ała do skle-
pów jako prawdziwy rarytas, bo o in-
ne gatunki ryb i w ogóle o produkty 
spożywcze było trudno. (EL) 

Piątek, 27 Listopada 2015Dodatek Świąteczny

• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy

REKLAMA

IMPREZY
Każdy chce spędzić 
ostatni dzień roku 
i powitać nowy 
w wyjątkowy sposób. 
Część zdecyduje się 
świętować ten czas 
na „domówce” ze 
znajomymi, inni wybiorą 
się na bal. W planach 
można umieścić też 
sylwestra pod chmurką.

Gdzie w naszym regionie 
wspólnie będzie można 
spędzić sylwestra? Nie-

którzy z nas chcą bawić się na 
świeżym powietrzu i na deser 
zobaczyć efektowny pokaz fa-
jerwerków. Warto zapoznać się 
więc z ofertą samorządów, choć 
ogólnodostępnych atrakcji nie 
ma jednak zbyt dużo.

W Pruszkowie 
będą lasery
W Pruszkowie nie zabraknie do-
brej muzyki oraz efektownego 

Gdzie udanie można będzie spędzić sylwestra?
W Pruszkowie i Grodzisku pobawimy się m.in. przy efektownych pokazach fajewerków

Union. Zadowoleni będą wszy-
scy, którzy uwielbiają klimat lat 
70-tych. Wieczór uświetni po-
kaz fajerwerków. 

Na „domówkach”
Na „domówkach” bawić będą się 
mieszkańcy Brwinowa. – Tak jak 
zazwyczaj, nie planujemy żadnej 
imprezy plenerowej. Nasi miesz-
kańcy postawią na zabawę ze zna-
jomymi bądź imprezy w lokalach 
– mówi Monika Miziołek z biura 
promocji gminy Brwinów.

Imprezy pod chmurką nie bę-
dzie również w Podkowie Leśnej. 
Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich po raz kolejny zaprasza 
na zabawę sylwestrową w Pała-
cyku Kasyno. Dobrą muzykę 
ma gwarantować DJ Mosquito. 
Uczestnicy pobawią się w rytmach 
z lat 70, 80 i 90. 

Na „domówkach” czas spędzą 
również mieszkańcy Raszyna, 
Milanówka, Michałowic i Nada-
rzyna. Samorządy nie planują tam 
ogólnodostępnych atrakcji.

planujemy około  godz. 1 – przed-
stawia Witold Konieczny z biu-
ra promocji miasta. 

pokazu fajerwerków. Władze 
miasta planują wejść w 2016 rok 
z animuszem. Będzie to wyjątko-
wy czas dla Pruszkowa, który bę-
dzie obchodził stulecie nadania 
praw miejskich. 

– Nowy Rok powitamy trady-
cyjnie na placu Jana Pawła II. 
Zaczynamy 31 grudnia o godzi-
nie 23 koncertem zespołu Ca-
libra. 20 minut przed północą 
będzie czas na życzenia. Z kolei 
kwadrans przed Nowym Rokiem 
zaczniemy laserową opowieść 
o historii Pruszkowa i stule-
ciu, które będziemy obchodzić 
w 2016 roku. Myślę, że będzie to 
bardzo efektowny pokaz, w fan-
tastycznym nastroju. Całkowicie 
wygasimy światło na placu. Kró-
lować będą lasery, głos lektora 
i muzyka. Punktualnie o półno-
cy fajerwerki w wersji na „boga-
to”. Liczę, że mieszkańcom będą 
się podobały. Powinny być wy-
jątkowe, gdyż rozpocznie się rok 
obchodów stulecia praw miej-
skich Pruszkowa. Zakończenie 
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Alternatywą 
stolica
Aby pobawić się w sylwestra i po-
witać Nowy Rok mieszkańcy na-
szego regionu mogą zastanowić 
się nad podróżą do Warszawy. 

Noc sylwestrowa w stolicy bę-
dzie pełna gwiazd. Na błoniach 

Stadionu Narodowego wystą-
pią: Lemon, Grubson oraz Perfect. 
O północy wystrzelą korki szam-
panów oraz dojdzie do pokazu 
świetlno-pirotechnicznego, któ-
ry potrwa dwanaście minut. Na-
stępnie na scenie zaprezentuje się 
DJ Paul Van Dyk.  (JM) 

Natomiast mieszkańcy Gro-
dziska Mazowieckiego będą mo-
gli się bawić się od godziny 22 na 
placu przed Centrum Kultury. 
Uczestników imprezy rozgrze-
wać ma muzyka zespołu Rock 

– Kwadrans przed 
Nowym Rokiem 
zaczniemy laserową 
opowieść o historii 
Pruszkowa i stuleciu, 
które będziemy 
obchodzić w 2016 r.
– mówi Witold 
Konieczny
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Święta zbliżają się  
wielkimi krokami. Już 
niedługo rozpocznie się 
gorączkowe szukanie 
odpowiedniego prezentu 
dla naszych najbliższych. 
Prezenty świąteczne można 
wybrać wygodnie,  
szybko i tanio. Wystarczy 
przyjść do centrum outlet  
FACTORY Ursus i skorzystać 
z oferty ponad 100 
markowych salonów oraz 
wyjątkowych rabatów.

W centrum FACTORY Ursus 
nie musisz nadwyrężać 
budżetu, by uszczęśliwić 

bliskich w ten wyjątkowy czas. Znaj-
dziesz tam modne ubrania i dodatki 
w cenach niższych od 30% do 70%,w 
porównaniu do tradycyjnych galerii 
handlowych. Każdy z nas chyba zna 
ten stan przedświątecznej gorączki – 
odwiedzanie setek sklepów, jeżdżenie 
po całym mieście w poszukiwaniu ide-
alnego podarunku. Do tego towarzy-
szą nam kolejki i nerwy. Zamiast brać 
udział w całej tej przedświątecznej za-
mieci, warto odwiedzić centrum outlet 
FACTORY Ursus. Dlaczego? FACTO-
RY to znane marki w jednym miejscu, 
w zdecydowanie niższych cenach. Pre-
zent nie musi być drogi, ma wyrażać 
nasze uczucia.  „Prezent ma pokazać 
naszą wdzięczność, pamięć, oddanie, 
sympatię. Nie on sam stanowi o tych 
uczuciach, ale gest, jaki się za nim kry-
je. Podarunek  nie musi być więc dro-
gi ani wyszukany.” – mówi Agnieszka 

Świąteczna gorączka w FACTORY Ursus
szaleństwo zakupowe ułatwi szeroka 
gama wyboru dobrych ponad 100 mar-
kowych salonów. Znajdziemy w nich 
produkty w cenach o wiele niższych niż 
w tradycyjnych centrach handlowych. 
Chyba każdy z nas chciałby kupić do-
bry, markowy prezent w odpowiedniej 
cenie. Takie właśnie świąteczne zakupy 
możemy zrobić w centrum FACTO-
RY Ursus, mieszczącym się przy pla-
cu Czerwca 1976 roku w Warszawie.

Mikołajki w FACTORY Ursus
Selfie z Mikołajem, pieczenie pierni-
ków, świąteczne konkursy, dekorowa-
nie piernikowej chatki, czy mikołajowa 
poczta – to tylko część atrakcji, jakie 
na mikołajkowy weekend 5-6 grudnia 
przygotowało FACTORY Ursus. Mi-
kołaj przyleci do centrum wraz ze świ-
tą Elfów i Śnieżynek. Wszystkie dzieci 
zapraszamy do wspólnych zdjęć oraz  
świątecznych konkursów z nagrodami. 

Wspólnie z dziećmi, będziemy też 
budować piernikową chatkę, którą 
uczestnicy warsztatów własnoręcz-
nie ozdobią lukrowanymi cegiełkami 
z piernika. Dla wszystkich dzieci, któ-
re wezmą udział w zabawach, przygo-
towaliśmy słodkie upominki.

Świąteczne pakowanie 
prezentów
Tradycyjnie od 12 do 23 grudnia, w cen-
trum outlet FACTORY Ursus działać 
będzie punkt pakowania prezentów. 
Wszystkie świąteczne podarki, kupione 
w FACTORY, będzie można ozdobić 
bożonarodzeniowymi akcentami, bez 
żadnych dodatkowych opłat. 

o wolnych miejscach parkingowych. 
Łącznie z nowymi parkingami naziem-
nymi, w FACTORY Ursus czeka teraz 
prawie 900 miejsc dla samochodów.  
Wewnątrz centrum działa system wen-
tylacji,  wyposażony w czujki dwutlenku 
węgla. Teraz  ilość świeżego powietrza 
jest uzależniona od ilości osób będących 
w centrum. Robiąc zakupy poczujemy 
się naprawdę komfortowo. 

Kupuj z głową
FACTORY od lat wspieraja ideę smart 
shoppingu, czyli przemyślanych zaku-
pów. To wyróżnia je na tle pozostałych 
centrów. Cały asortyment modnych 
marek polskich i światowych jest 

złotych – kupując 2 opakowania cze-
koladek trzecie dostaniemy za symbo-
liczny 1 grosz. W tradycyjnym centrum 
zapłacilibyśmy około 68 złotych, nato-
miast w FACTORY cena wynosi tylko 
46 złotych!  Smart shopping to inteli-
gentne zakupy, czyli takie, by markowe 
i wysokiej jakości produkty, kupować 
jak najtaniej. „Najlepiej przed przystą-
pieniem do zakupów odpowiedzieć so-
bie na kilka pytań: czego potrzebuję, na 
jak długo, czego oczekuję od zakupio-
nego przedmiotu i kiedy będę go uży-
wać – radzi psychoterapeutka Joanna 
Szklarska. To podstawowa zasada, któ-
rą powinniśmy kierować się, jeśli chce-
my zamienić bieganinę po sklepach na 
smart shopping i dobrze wybrać pro-
dukt. Posługując się metodami smart 
shoppingu i robiąc zakupy w FAC-
TORY, na pewno nasze portfele nie 
ucierpią, a my zaoszczędzimy pienią-
dze – być może na kolejny prezent?

Dlaczego warto?
W centrum outlet FACTORY Ursus 
zrobimy zakupy tanio i szybko. Nasz 
podarunek nie musi być duży. Małe 
prezenty mają w sobie coś magicznego. 
„Mały, acz przemyślany prezent będzie 
najlepszym rozwiązaniem. Z myślą 
o Was pokazujemy kilka pomysłów 
na drobne prezenty: etui, rękawiczki, 
szal, krawat czy spinki do koszuli. Są 
to przedmioty różnego przeznaczenia, 
praktyczne lub po prostu piękne, które 
ładnie zapakowane, z pewnością ucie-
szą obdarowaną osobę. Małe prezenty 
mają w sobie coś magicznego.” - mó-
wi Agnieszka Krajewska. Świąteczne 

Krajewska,  Site Marketing Coordina-
tor z centrum FACTORY Ursus 

Wszystko, czego potrzebujesz  
w jednym miejscu…
W centrum FACTORY Ursus znaj-
dziemy wiele znanych marek. Jeśli 
zdecydujemy się na prezent w posta-
ci ubrań,  to czeka na nas szeroka ga-
ma sklepów, oferujących odzież takich 
brandów jak Adidas, 4F, Puma, Nike, 
Wrangler, Big Star, Simple, Mango, De-
sigual, Calvin Klein czy Bytom. Oprócz 
bogatej oferty odzieżowej, FACTORY 
oferuje również salony Wittchen czy 
Puccini, gdzie znajdziemy przeróżne 
eleganckie dodatki i akcesoria. W sa-
lonie marki Dejar natomiast kupimy 
wszystko to, co pozwoli nam upiększyć  
nasz dom i wnętrze.

Wiadomo, że chodząc po sklepach 
i szukając prezentu, z pewnością zgłod-
niejemy. Tu ze swoją ofertą wkracza re-
stauracja Sphinx oraz Domowe Smaki. 
Smakoszom kawy polecamy wizytę 
w So!Coffe  Kawosze i nie tylko mo-
gą odwiedzić też  sklep Tchibo, gdzie 
znajdą smaki kawy z całego świata oraz 
akcesoria do jej parzenia i spożywania. 
W swojej ofercie, sklep Tchibo posiada 
również herbaty.  Wielbicielom  słod-
kości polecamy salon Lindt, gdzie cze-
ka na nich ogromny wybór czekolad 
i wyrobów czekoladowych.

Nowoczesne, ekologiczne  
i przyjazne centrum
Po rozbudowie i renowacji, FACTO-
RY Ursus posiada nowy parking pod-
ziemny z systemem powiadamiającym 

dostępny w cenach obniżonych za-
wsze od 30% do 70%.  Czas na kilka 
przykładów. Wszystkim zwolennikom 
kuchni orientalnej, a w szczególności 
japońskiej, polecamy zestaw do sushi, 
który można kupić w salonie Dejar. Tyl-
ko teraz za taki zestaw wraz z tradycyj-
ną sake zapłacimy 49 złotych zamiast 
70 zł. Może coś dla najmłodszych? 
Modny kubek STAR WARS z wize-
runkiem mistrza Yody, Darth Vade-
r’a lub Troopera ,kosztujący 22 złote, 
w Dejar w FACTORY Ursus kupimy 
w outletowej cenie 15 złotych. Słodki 
podarunek? Żaden problem! W Lindt 
kupując czekoladki Lindor Cornet za 
jedno opakowanie zapłacimy 22,99 
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TRADYCJA
Jednym z powodów dla których 
święta Bożego Narodzenia mają 
tak wyjątkowy klimat, jest duża 
liczba zwyczajów i tradycji im towa-
rzyszących. Od pokoleń wierzymy 
bowiem, że zapewnią one szczę-
ście nam i najbliższym. O czym 
warto więc pamiętać? Z Wigilią 

nieodłącznie kojarzy się pierwsza 
gwiazdka. Jej wypatrywanie to ulu-
bione zajęcie najmłodszych, bo po-
jawienie się światełka na niebie to 
znak, że wkrótce można spodziewać 
się wizyty Świetego Mikołaja. Nie 
może zabraknąć opłatka, sianka pod 
obrusem, dodatkowego nakrycia 

Opłatek, sianko pod obrusem, 
choinka, wyznanie pod jemiołą

dla niespodziewanego gościa i cho-
inki. Na stole musi zagościć 12 po-
traw i wszystkich należy spróbować. 
Chcąc zapewnić sobie pomyślność 
w fi nansach należy schować łu-
skę wigilijnego karpia do portfaela. 
Szczęściu w miłości sprzyjać ma po-
całunek i wyznanie pod jemiołą. (EL) 

REKLAMA

REKLAMA

DEKORACJE
Jak co roku przed 
świętami gminy dekorują 
ulice, parki i skwery 
świetlnymi ozdobami. 
Nadaje to miejscowościom 
urzekający klimat.

T ysiące kolorowych lam-
pek rozświetlą Pruszków. 
Przyozdobią m.in. ulice 

Kraszewskiego, 3 Maja, Promy-
ka, Niecałą, Sprawiedliwości, Po-
znańską, Al. Jerozolimskie. To nie 
wszystko: przy ul. Kraszewskiego 
pojawią się świecące bałwanki 
i choinki, przybrana zostanie fon-
tanna w Parku Kościuszki, a przy 
ul. Niecałej oraz przed urzędem 
miejskim staną także duże choinki. 
Efekt dopełnią lampki na drzewach.

Magiczna atmosfera zbliża-
jących się świąt nie ominie Gro-
dziska Mazowieckiego. Bożo-
narodzeniowy klimat uświetni 
iluminacja tysięcy lampek na drze-
wach, słupach, banerach. Miesz-
kańcy będą mogli podziwiać duże 
choinki przed Centrum Kultu-
ry, na placu Zygmunta Starego, 
w Parku Skarbków i na Stawach 
Walczewskiego. Dekoracje świą-
teczne pojawią się też na deptaku, 
ul. Orzeszkowej czy Spółdzielczej. 

W Brwinowie ciepłą, światecz-
ną atmosferę zapewni iluminacja 
ronda i podświetlana fontanna na 
rynku. W centrum miasta, na dro-
gach wyjazdowych oraz innych 
mniejszych uliczkach pojawią się 
ozdoby na latarniach i drzewach.

rekreacji świetlnie udekorowana 
zostanie fontanna. Ozdoby świą-
teczne na słupach latarnianych 
pojawią się na głównych ulicach. 

Dwa podświetlane anioły oraz 
lampki na świerku pojawią się 
na pl. Poniatowskiego przed 
budynkiem Ośrodka Kultury 
w Nadarzynie. Na samym bu-
dynku umieszczony będzie pod-
świetlony zegar. Sople, gwiazdy 
oraz choinka staną przed urzę-
dem gminy. Na głównej alei 
w parku w Młochowie zaświe-
cą ozdoby przypominające płat-
ki śniegu.

W Piastowie latarnianymi 
bombkami, dzwoneczkami i cho-
inkami przozdobione zostaną 
ul. Warszawska, al. Wojska Pol-
skiego, al. Krakowska, ul. Pow-
stańców Warszawy.

Raszyn także postawił na 
świetlne dekoracje umieszczane 
na latarniach. Jednak najwięk-
szą atrakcją będzie duża cho-
inka przed urzędem miejskim 
przy ul. Szkolnej.  (SD) 

Świecidełka stworzą magiczny 
klimat w Podkowie Leśnej. „Ubra-
ne” w nie zostaną zabytkowe lipy 
przy ul. Jana Pawła II i niedaw-
no zasadzony świerk w Parku 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Również gmina Michałowi-
ce zadbała o świąteczny klimat. 
Przed urzędem gminy w Re-

Lampki przyozdobią miasta
Świetlne iluminacje w wielu miejscowościach naszego regionu

gułach przy al. Powstańców War-
szawy pojawią się choinki, w sa-
mych Michałowicach przy strefi e 
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Dwa podświetlane 
anioły pojawią 
się m.in. na 
pl. Poniatowskiego 
przed budynkiem 
ośrodka kultury 
w Nadarzynie

Św. Mikołaj to każdy z nas
ZBIÓRKI
Przygotowania do 
Bożego Narodzenia to 
zazwyczaj bieganie od 
sklepu do sklepu w szale 
zakupów. Warto wtedy 
też pomyśleć o najbardziej 
potrzebujących. W tym 
celu w wielu sklepach 
organizowane są 
zbiórki żywności. 

W najbliższym czasie ruszy kil-
ka takich akcji. Warszawski Bank 
Żywności SOS z pomocą wolon-
tariuszy i harcerzy w naszym 
regionie zorganizuje zbiórkę pro-
duktów w pierwszy grudniowy 
weekend (4-6 grudnia). Kosze do 
których będzie można wkładać 
takie produkty jak kasze, maka-
rony, konserwy a nawet zabawki, 
pojawią się w marketach, dyskon-
tach i większych sklepach spo-
żywczych na terenie Pruszkowa, 
Brwinowa, Michałowic i Nada-
rzyna. W trakcie zakupów warto 

kupić chociaż jedno opakowa-
nie więcej, a później włożyć je 
do kosza z logo zbiórki. Zebra-
ne produkty trafi ą do magazynu 
Banku Żywności SOS w Piasto-
wie, a następnie zostaną przeka-
zane potrzebującym. 

Kolejną zbiórkę w naszym re-
gionie przeprowadzą harcerze 
z pruszkowskiego hufca. – Od 6 
do 22 grudnia, na terenie powia-
tu pruszkowskiego prowadzona 
będzie akcja „Zostań Świętym 
Mikołajem” organizowana przez 
harcerzy. Żywność zgromadzona 

w tym czasie, ostatniego dnia 
zbiórki, czyli 22 grudnia, trafi 
do potrzebujących mieszkańców 
Pruszkowa i okolic – mówi Ka-
rol Niciński z Hufca Pruszków. 
– Trudno powiedzieć jakie pro-
dukty są najbardziej potrzebne. 
Na pewno takie, które nie popsują 
się w trakcie tych kilkunastu dni 
przechowywania. Osobom nie-
zamożnym na pewno przydadzą 
się artykuły spożywcze pierwszej 
potrzeby, a dzieci z rodzin wielo-
dzietnych ucieszą się słodycza-
mi – dodaje.  (AS) 

Dodatek Świąteczny
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Zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących
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Świąte� ne promocje!

Dodatek Świąteczny
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OPIEKA
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 
hucznie świętujemy zakończenie 
starego i rozpoczęcie nowego roku. 
Pamiętajmy jednak, że to imprezo-
wanie negatywnie wpływa na zwie-
rzęta. Aby ułatwić naszym pupilom 
„przetrwanie” tego wieczoru nale-
ży zamknąć szczelnie okna i spuścić 

żaluzje. Większość z nas decydu-
je się na świętowanie Nowego Roku 
poza domem. Jeśli zostawiamy na-
sze zwierzaki same warto włączyć 
radio lub telewizor. Dobrym rozwią-
zaniem jest pozostawienie pupilowi 
naszego swetra lub bluzy. Psy dzięki 
temu czują zapach pana. Jeśli nasz 

Zadbaj o spokój twojego
czworonożnego pupila

zwierzak bardzo źle znosi hałasy 
lub drażnią go błyskające światła 
to konieczna może okazać się wcześ-
niejsza wizyta w gabinecie wetery-
narza. Tam kupimy dla niego środ-
ki uspokajające. Uwaga: zwierzętom 
nie wolno podawać preparatów 
stosowanych przez ludzi. (AS) 

FESTIWAL URODY 
pierwszy gabinet kosmetyczny 
w Pruszkowie pod patronatem prestiżowego 
czasopisma Kosmetyka i Kosmetologia

W ofercie gabinetu znaj-
dują się doskona-
łe zabiegi na twarz, 

depilacja pastą cukrową, ma-
nicure tytanowy, hybrydowy, 
japoński, pedicure, stylizacja 
brwi, nitkowanie zarostu, za-
biegi na dłonie. Skutecznie 
walczymy z przebarwieniami 
i trądzikiem. Pracujemy na mar-
kowych produktach. Ogromną 
wagę przywiązujemy się higie-
ny. Narzędzia są sterylizowa-
ne w autoklawie. Prowadzimy 
doradztwo w zakresie styliza-
cji. Można u nas nabyć wyjątko-
we, kobiece gadżety: biżuterię, 
luksusowe mydła, aromatyczne 
świece do ciała, tatuaże meta-
liczne, kosmetyki, zawieszki do 
torebek, niepowtarzalne klipsy 
do butów. Z okazji Świąt przy-
gotowałyśmy urodowe zestawy 
prezentowe i rabaty na zabie-
gi. Niezawodną niespodzianką 
jest bon upominkowy na dowol-
ną kwotę do wykorzystania 

w Festiwalu Urody. Naszą am-
bicją jest stworzenie miejsca, 
do którego chce się wracać.  

Pruszków, ul. Kraszewskiego 38
Tel.: 883 200 882

https://www.facebook.com/
festiwalurody/

ARTYKUŁ SPONSOROWANY REKLAMA

KOSZT
Rodzina, choinka, suto 
zastawiony stół, śnieg 
– taki obraz mamy 
przed oczami myśląc 
o Świętach Bożego 
Narodzenia. Trzeba się 
do nich przygotować, 
a to może kosztować.

M u s i my  z a t e m  s i ę -
gnąć głębiej do port-
fela. A wydamy nieco 

więcej niż w zeszłym roku. Śred-
nio każde gospodarstwo domo-
we deklaruje, że na świąteczne 
przygotowania przeznaczy pra-
wie 1300 zł. Pieniądze te pójdą 
na prezenty, żywność, ozdoby 
świąteczne. Wielu z nas jednak 
twierdzi, że podejdzie do świą-
tecznego szaleństwa z rozsąd-
kiem.  Staramy się szukać „oka-
zji” bądź kupować różne rzeczy 
na wyprzedażach. 

Przy wyborze prezentów chce-
my być pragmatyczni. Coraz 
więcej Polaków decyduje się na 
zakupy przez internet, co często 
pozwala zaoszczędzić czas i pie-
niądze. A co zamierzamy podaro-
wać pod choinkę? Na pierwszym 
miejscu są książki, które można 
nabyć w przedziale cenowym 
30-100 zł. Następnie sięgamy 
po perfumy, kosmetyki, w pre-
zencie dajemy również... gotów-
kę. Z dziećmi nie jest już tak łatwo. 
Trzeba się wysilić i przeznaczyć na 
podarunek nieco więcej złotówek. 
Maluchy są wymagające i stawiają 

Świąteczny budżet. Ile wydamy?
Na przygotowania gospodarstwo domowe przeznaczy średnio prawie 1300 zł

Pamietajmy też, że zawsze jest 
alternatywa w postaci sztucznej 
choinki. W tym przypadku trze-
ba się liczyć z nieco większym kosz-
tem. 120-centymetrowe „drzewko” 
może nas kosztować ponad 100 zł. 

Każdy chce mieć w domu naj-
piękniejszą choinkę, dlatego trzeba 
ją odpowiednio przybrać. Ozdoby 
i lampki bez problemu dostanie-
my w marketach, dyskontach oraz 
sklepach z artykułami domowymi. 
Koszt ozdób waha się w granicach 
od kilku do kilkunastu złotych. 

Świąteczny szał się rozpoczął, 
a więc mnożą się wydatki. Z każ-
dym dniem będzie coraz gorę-
cej, choć na dworze temperatura 
spada. Pamiętajmy, aby nie zo-
stawiać zakupów na ostatnią 
chwilę. Pomoże nam to unik-
nąć stresowych sytuacji, a przy 
okazji zaoszczędzimy tak cen-
ny obecnie czas.  (JM)

i grzybami. Jesteśmy jednym z nie-
wielu państw Europy, w którym 
konsumenci decydują się na za-
kupy w dyskontach. Ich popular-
ność w naszym kraju rośnie z roku 
na rok. Mniejszym powodzeniem 
cieszą się zakupy w hipermarke-
tach i supermarketach. 

Niektórzy z nas już od listopada 
stopniowo gromadzą niezbędne 
składniki do świątecznych potraw. 
To dobry sposób, aby później w do-
mowym zaciszu spokojnie rozpo-
cząć przyrządzanie smakołyków, 
a nie stać w długich kolejkach. 

Nie można oczywiście zapo-
mnieć o choince. Ceny natu-
ralnych drzewek mieszczą się 
w przedziale 50-160 złotych. Waż-
na jest wielkość choinki i jej rozpię-
tość. Gdzie można ją nabyć? Żywą 
choinkę bez problemu kupimy na 
bazarach, przed większymi skle-
pami czy w szkółkach iglaków. 

przede wszystkim na gry kompu-
terowe.  Z badań wynika, że męż-
czyźni są gotowi przeznaczyć na 
prezenty więcej niż kobiety. Pano-
wie wydadzą na podarunki średnio 
200 złotych, panie – o 40 zł mniej.

ST
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Drugim ważnym elementem 
świąt są produkty żywnościo-
we. Na wigilijnym stole nie mo-
że zabraknąć karpia, barszczu 
z uszkami, pierogów z kapustą 

Ceny naturalnych 
drzewek (choinek) 
mieszczą się 
w przedziale 
50-160 złotych

Potrawy na wigilijny stół 
powinny być zgodne z tradycją
DANIA 
W Wigilię na naszych 
stołach powinno 
pojawić się 12 potraw. 
Jakie konkretnie?

Potrawy wigilijne zgodnie z tra-
dycją powinny być postne. Na-
leży spróbować każdej z nich, 
by zapewnić sobie zdrowie 
i dostatek na kolejny rok. Ich 
symbolika nie do końca jest 
jednoznaczna. W niektórych 
regionach 12 potraw może ozna-
czać 12 apostołów, a w innych 
12 miesięcy w roku. 

Według przesądu każdy z dni 
nowego roku będzie taki jak Wi-
gilia. Dlatego od samego rana 
atmosfera w domowych piele-
szach powinna być wesoła i ro-
dzinna. Wszystkie czynności, a w 
szczególnie gotowanie, piecze-
nie, smażenie wykonujmy sta-
rannie i z uśmiechem na twarzy. 

Co powinno pojawić się na 
naszym wigilijnym stole? Ucztę 
zaczynamy od podania gorącej 
zupy: barszczu lub grzybowej. 
Przykładowe potrawy jakie 

powinny zapełnić stoły to: ka-
pusta z grochem, pierogi z kapu-
stą i grzybami, kutia czy kluski 
z makiem. Nie może zabraknąć 
ryb, a szczególnie karpia oraz 
śledzia. Mają one szczególne 
znaczenie, gdyż są symbolem 
życia, siły, zdrowia i dostatku. 
Ważną pozycją będzie rów-
nież kompot z suszu zapew-
niający długowieczność. Żeby 
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Dodatek Świąteczny

osłodzić sobie życie nie zapo-
mnijmy o tradycyjnym makow-
cu i piernikach. 

Należy pamiętać, że nie w każ-
dym regionie Polski potrawy są 
takie same, lecz wszystkie skła-
dają się z miodu, maku, zboża, 
ryb, kapusty czy grzybów.  (SD) 

Ucztę zaczynamy 
od podania gorącej 
zupy: barszczu 
lub grzybowej
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REKLAMA

PREZENTY
Boże Narodzenie kojarzy 
się nie tylko z rodzinnymi 
spotkaniami. Nieodłączną 
tradycją są również 
prezenty. Kłopot 
jednak w tym, że ich 
zakup często spędza 
nam sen z powiek.

P odarunki zwłaszcza dzie-
ciom sprawiają ogrom-
ną przyjemność. Zakup 

prezentu dla maluchów nie jest 
zbyt kłopotliwy. Szkraby łat-
wo zachęcić do napisania listu 
do św. Mikołaja, z którego czer-
pać „pomysły” na upominki mo-
że cała rodzina. Starsze dzieci 
zapewne wprost powiedzą co
chciałyby dostać, więc i tu kło-
potu nie będzie. Dla najmłod-
szych idealne będą zabawki in-
teraktywne oraz gry, czy kloc-
ki. Nastolatkowie docenią ga-
dżet – dobre słuchawki, smart-
watche. Kosmetyki kolorowe 
zachwycą każdą dziewczynę, 

Prezentowy zawrót głowy
ści jest bardzo dużo – od sklepów 
kosmetycznych, przez odzieżo-
we, aż po strony internetowe, któ-
re oferują ekstremalne przeżycia 
– skoki na bungee czy przejazdy 
superszybkimi autami. Takie pre-
zenty zapewne ucieszą każdego. 

A co jeśli nie chcemy „strzelać 
w ciemno”? Rodzinnie możemy
ustalić, że wprost mówimy co 
chcielibyśmy dostać. Można rów-
nież ustalić, że prezenty nie są 
kosztowne. Świąteczne przygo-
towania zazwyczaj mocno nad-
wyrężają rodzinny budżet. Nie-
co niknie tu element zaskoczenia,
ale pozostaje pewność, że pre-
zent będzie trafi ony. Chętni mo-
gą zabawić się w... losowanie 
znane z czasów szkolnych. Dla 
ułatwienia każdy przy swoim 
imieniu może napisać trzy rzeczy,
które chciałby otrzymać. O tym 
którą dostanie zdecyduje już 
nasz darczyńca. To wyśmienita 
zabawa, która gwarantuje trafi o-
ny prezent, ale pozostawia też 
element zaskoczenia.  (AS)

Idealnym rozwiązaniem będą 
w tym przypadku książki, ale war-
to tu wybrać taki tytuł, który za-
interesuje nawet tych, którzy po 
książki sięgają rzadko. Biografi a 
muzycznego idola, ciekawa książ-
ka historyczna lub książka ku-
charska z przepisami fi t – wach-
larz tytułów jest dość szeroki. Nikt 
nie pogardzi również dobrą płytą 
czy fi lmem. W ostatnim czasie co-
raz większym powodzeniem cie-
szą się również karty upominko-
we. W tym przypadku możliwo-

a chłopcy nie pogardzą popular-
nymi grami na konsole czy PC.

Dorośli również ucieszą się, jeśli 
pod bożonarodzeniowym drzew-
kiem znajdą co nieco dla siebie. 
Ale zakup, nawet drobnego pre-
zentu jest w tym przypadku kło-
potliwy. I nie ma się co dziwić, bo 
zapewne nie raz zdarzyło się wam 
dostać kolejną parę skarpetek, per-
fumy o nieodpowiedniej nucie za-
pachowej czy dodatek do domu, 
który kompletnie nie pasuje do 
urządzonego przez nas wnętrza. 
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Złóż życzenia świąteczne 
na łamach „Gazety WPR”
OFERTA
Jesteś przedsiębiorcą? 
Pełnisz funkcję 
radnego? Działasz 
społecznie? Jeśli tak, 
to oferta publikacji 
życzeń jest właśnie 
dla Ciebie. Za 
pośrednictwem 
„Gazety WPR” 
możesz złożyć 
życzenia świąteczne  
i noworoczne. 

W związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia 
i Nowym Rokiem zachęcamy 
do publikacji życzeń na ła-
mach „Gazety WPR”. W tym 
celu przygotowaliśmy specjal-
ną ofertę cenową dla reklamo-
dawców. Do wyboru są rozmaite

formaty reklam. Gwarantujemy 
również przygotowanie projek-
tu grafi cznego życzeń zgodnie 
z wizją klienta. Koszt publi-
kacji życzeń nie jest wygóro-
wany, a zapewne każdy miesz-
kaniec naszego regionu, jak 
i klient przedsiębiorstwa po-
czuje się doceniony. 

Twoje życzenia dotrą do czy-
telników z dwóch powiatów – 
grodziskiego i pruszkowskiego. 
Nakład naszej gazety to 30 tys. 
egzemplarzy. Świąteczna oferta 
reklamowa przygotowana jest 
głównie z myślą o samorządach, 
instytucjach, radnych gmin-
nych i powiatowych, organi-
zacjach pozarządowych oraz 
przedsiębiorcach. Publikację 
życzeń świątecznych może zle-
cić również osoba prywatna. 

Dodatek Świąteczny

Co zrobić, aby nasi bliscy pod choinką znaleźli trafi one podarunki?

ZAKUPY
Przygotowania do Bożego Naro-
dzenia są nie tylko kosztowne, ale 
również czasochłonne. Aby ustrzec 
się przed staniem w gigantycz-
nych kolejkach warto świąteczne 
zakupy zaplanować z wyprzedze-
niem – począwszy od tych pre-
zentowych, przez odzieżowe, a na 

spożywczych kończąc. Zabaw-
ki, książki i inne drobnostki warto 
kupić wcześniej. Zazwyczaj ceny 
przed świętami są dużo wyższe, na-
wet na „promocjach”. W przypad-
ku nowych kreacji świątecznych 
czy sylwestrowych i też warto nie-
co przyspieszyć. Na okazje nie ma 

Świąteczne zakupy 
zrób z wyprzedzeniem

co liczyć, boom obniżek rozpoczyna 
się dopiero po świętach. Podobnie 
wcześniej warto kupić makaro-
ny, warzywa w puszcze, majonezy 
czyli produkty z długim terminem 
przydatności. W ten sposób nie bę-
dziemy musieli stać w kolejkach 
w supermarketach. (AS) 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z naszym 
Biurem Reklamy. Przedstawimy wachlarz możliwości 

reklamowych oraz szczegóły oferty świątecznej.
tel. (22) 758 77 88; reklama@wprmedia.pl 

www.wprmedia.pl
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RASZYN
Interesujesz się lokalną historią? 
Jeśli tak, to wybierz się na wysta-
wę w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Raszynie. Zorganizowała 
ona projekt „Osadzanie pamięci 
– budowanie poczucia wspólnoty 
mieszkańców Raszyna”. Jego ce-
lem było zebranie zapisów pamięci 

(wspomnień, zdjęć , relacji, listów 
i dokumentów) oraz organizowanie 
spotkań społeczności różnych kultur 
i narodowości zamieszkujących gmi-
nę. Projekt dobiegł końca, przyszedł 
więc czas na jego podsumowanie. 
Gminna Biblioteka Publiczna zapra-
sza na ekspozycję starych fotografi i 

Gminna biblioteka zaprasza 
na wystawę „Osadzanie pamięci”

udostępnionych przez mieszkań-
ców, prezentację tekstu zamiesz-
czonego na łamach kwartalnika 
Karta, pokaz fi lmu omawiające-
go projekt oraz słodki poczęstunek. 
Start: 27 listopada, godz. 18. Miejsce: 
Gminna Biblioteka Publiczna, 
ul. Poniatowskiego 20, Raszyn. (AS) 

Wiadomości

REKLAMA

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Skrzyżowanie ulic 
Chełmońskiego 
z Żyrardowską 
w Grodzisku ma zostać 
przebudowane. Póki 
co magistrat poszukuje 
wykonawcy dokumentacji 
projektowej.

Wymienione wyżej skrzy-
żowanie do bezpiecz-
nych nie należy. Mimo 

że działa tam sygnalizacja świetlna 
to dochodzi do wielu kolizji. Powo-
dem jest zbyt mała przepustowość. 
Wyjazd z ul. Chełmońskiego jest 
utrudniony ze względu na brak 
wydzielonego pasa do lewoskrę-
tu. Z kolei taki pas posiada ul. Ży-
rardowska, jednak jest za krótki. 
W godzinach szczytu skręcający 
w kierunku Radziejowic blokują 
pas do jazdy na wprost. Ze skrzy-
żowania często też korzystają kie-
rowcy ciężarówek, ale wykonując 
manewr skrętu w prawo z ul. Cheł-
mońskiego kończą go wjeżdża-
jąc na przeciwległy pas ruchu ul. 
Żyrardowskiej. Krótko mówiąc: 
skrzyżowanie jest źle wykonane. 

Ulicami Chełmońskiego i Ży-
rardowską zarządza Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
a przetarg ogłosiła gmina Gro-
dzisk Mazowiecki. Kto więc zajmie 
się inwestycją? – My wykonamy 

bezkolizyjny przejazd. Rondo nie 
jest niezbędne, wystarczy sygna-
lizacja świetlna – wyjaśnia Ol-
kowski. – Trzeba podkreślić, że 
po wybudowaniu zachodniej ob-
wodnicy miasta ulica Chełmoń-
skiego będzie drogą gminną na 
odcinku od Żyrardowskiej do 
granicy z Kałęczynem – dodaje. 

Zmiany czekają też skrzyżowa-
nie ulicy Żyrardowskiej z Żytnią. 
Ta ostatnia po wybudowaniu tune-
lu kolejowego zmieniła się w „śle-
pą” drogę. Włodarze Grodziska 
jeszcze nie mają gotowego pro-
jektu, dlatego trudno powiedzieć 
jakie konkretnie prace zostaną 
przeprowadzone. – Zmiany bę-
dą dotyczyły zarówno sygnaliza-
cji świetlnej jak i geometrii drogi 
– twierdzi Olkowski.

Czas wykonania dokumentacji 
projektowej na skrzyżowanie ulic 
Chełmońskiego i Żyrardowskiej 
określono na 330 dni. Jak przewi-
dują włodarze miasta, realizacja 
inwestycji nastąpi w 2017 roku. 

projekty, a budową zajmie się 
MZDW. W tej chwili mamy ta-
kie uzgodnienia wstępne – mówi 
Stanisław Olkowski, kierownik Re-
feratu Obsługi Techniczno-Inwe-
stycyjnej w grodziskim magistracie.

Jeszcze kilka lat temu pojawiły 
się informacje, że w miejsce tego 
skrzyżowania powstanie rondo. 
Jak sprawa wyglada dziś? – Bu-
dowa ronda jest niemożliwa ze 

Konieczny będzie lewoskręt 
Ważne skrzyżowanie ul. Chełmońskiego i Żyrardowskiej 
czeka przebudowa. Ma być bezkolizyjne

względu na brak odpowiedniego 
miejsca. Prawdopodobnie zosta-
nie wykonany tam lewoskręt w uli-
cę Chełmońskiego umożliwiający 
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Wyjazd z ulicy 
Chełmońskiego jest 
utrudniony przez 
brak wydzielonego 
pasa do lewoskrętu 

Żyrandole 
się znalazły
GRODZISK MAZOWIECKI 
Od kilku tygodni 
pojawiają się 
spekulacje wokół losu 
przedmiotów, które 
miały zniknąć z Pałacu 
Prezydenckiego 
w trakcie urzędowania 
Bronisława Komorow-
skiego. Jak się okazuje, 
jeden z tropów prowadzi 
do ... Grodziska.

Chodzi o dwa żyrandole z Pałacu 
Prezydenckiego, które odnalazły 
się w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Grodzi-
sku Mazowieckim. Jak wyjaśnia 
proboszcz, parafi a otrzymała je 
cztery lata temu. Miały one być 
w złym stanie technicznym, a od-
nową zajęli się parafi anie. Po-
jawiają się plotki, że żyrandole 
mogą pochodzić z willi w Kla-
rysewie. Proboszcz zaprzecza. 
– Sprawa od razu została wy-
jaśniona. Żyrandole oficjal-
nie przekazano naszej parafi i 
wraz z odpowiednią dokumen-
tacją. Wyremontowano je i le-
galnie zawieszono w kościele. 
Nie będę tutaj niczego więcej 
komentował – mówi ks. Jaro-
sław Miętus, proboszcz Parafi i 
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Grodzisku. Niestety, pro-
boszcz nie chciał nam udzielić 
odpowiedzi na kolejne pytania. 
– Bez upoważnienia Kurii Me-
tropolitalnej z żadnym z redak-
torów gazet nie będę rozmawiał, 
bo nie jest to sprawa publiczna
– ucina ks. Miętus.  (SD)

Spokojnie, to były tylko 
ćwiczenia służb ratowniczych
GRODZISK MAZOWIECKI
Wypadek z udziałem 
trzech samochodów, 
co najmniej pięć osób 
poszkodowanych, 
dwie zakleszczone 
w pojeździe. 
Z aut wyciekają płyny. 
Niebezpiecznie? 
Spokojnie, to 
tylko ćwiczenia.

W miniony piątek (20 listopa-
da) służby ratownicze przepro-
wadziły ćwiczenia na terenie 
Grodziska Mazowieckiego. Ich 
głównym celem było dosko-
nalenie współpracy w trakcie 
sytuacji kryzysowej. – W ćwi-
czeniach wzięły udział jednost-
ki Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu powiatu gro-
dziskiego oraz województwa 
mazowieckiego w sile ok. 40 
samochodów – poinformo-
wał nas bryg. Krzysztof Try-
niszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim.

Jednak nie tylko strażacy 
uczestniczyli w ćwiczeniach. Na 
miejscu działały również takie 
służby jak policja, pogotowie ra-
tunkowe, straż miejska. – Jed-
nym z elementów była akcja 
ratownicza podczas katastrofy 
drogowej. Po zderzeniu trzech 
samochodów ucierpiało co naj-
mniej pięć osób, dwie z nich by-
ły zakleszczone w pojeździe, 

dodatkowo na jezdnię wycie-
kały płyny samochodowe – wy-
jaśniała st. asp. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Akcja ratunkowa została za-
kończyła się powodzeniem. 
„Poszkodowani” otrzymali 
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potrzebną pomoc. Jak oce-
niono ćwiczenia? – Wszy-
scy uczestnicy podsumowali 
działania, uznając je za udane 
i bardzo potrzebne – stwierdzi-
ła asp. Katarzyna Zych.  (AS) 

Jednym 
z elementów 
ćwiczeń była 
akcja ratownicza 
podczas katastrofy 
drogowej

POZNAJ NAS I ZACZNIJ SWOJĄ  
KARIERĘ W EURO!

Jesteśmy polską firmą, która od 25 lat działa na rynku sprzedaży sprzętu elektronicznego i sprzętu 
gospodarstwa domowego. Docieramy do Klientów za pośrednictwem trzech kanałów sprzedaży: 
ogólnopolskiej sieci sklepów, jednego z największych sklepów internetowych w Polsce www.euro.
com.pl oraz przez Contact Center. Naszą sprzedaż wspiera ogólnopolska sieć logistyczna.
To co dla nas ważne, to zaangażowanie, otwartość, chęć do pracy i gotowość na wyzwania.
Masz to w sobie? Dołącz do nas!

Nasze obecne wyzwanie, to:

MAGAZYNIER – OPERATOR WÓZKA 
Miejsce pracy: Sokołów koło Raszyna

 
Na czym będzie polegała Twoja praca?
•	 na załadunku i rozładunku towaru,
•	 na prowadzeniu dokumentacji magazynowej,
•	 na kontroli przyjmowania i wydawania towaru.
Jeśli masz do zaoferowania:
•	 uprawnienia na wózki widłowe chwytakowe,
•	 doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera,
•	 zaangażowanie i motywację do pracy,
•	 dyspozycyjność.
Możemy Ci zaproponować:
•	 zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
•	 pracę w systemie zmianowym, 
•	 dowóz do i z pracy z terenu Warszawy.

Aplikuj na www.karieraweuro.pl lub wyślij swoją aplikację na adres 
Bozena.Marciniak@euro.com.pl 

Dużą część życia spędzasz w pracy, spędź je w dobrym towarzystwie!
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BŁONIE
Powstaje dokumentacja projek-
towa Centrum Sportu w Błoniu. 
W jego skład ma również wejść ba-
sen. Teraz gdy mieszkańcy Bło-
nia chcą zażyć wodnej rekreacji, to 
muszą się udać np. do Pruszkowa 
lub Grodziska Mazowieckiego. Jest 
jednak szansa na zmianę takiej 

sytuacji. W Błoniu trwają prace 
nad projektem Centrum Sportu. 
Obiekt ma być wielofunkcyjnym 
kompleksem sportowo-rekreacyj-
nym, w którego skład wejdą dwa 
budynki: hala sportowa oraz kry-
ty basen. Wykonawcą dokumen-
tacji projektowej jest fi rma „Pas 

Amatorzy wodnej rekreacji 
czekają na basen

Projekt” z Nadarzyna. Koszty tyl-
ko tego zadania to 738 tys. zł. Cen-
trum Sportu miałoby powstać przy 
ulicy Grodziskiej, pomiędzy kościo-
łem a parkiem Bajka. Inwestycja 
rozłożona jest na trzy lata. Kiedy 
powstanie centrum? Prawdopo-
dobnie do 2019 roku. (SD) 

REKLAMA

EWELINA
LATOSEK

PRUSZKÓW
Decyzję prokuratory 
o umorzeniu 
postępowania 
w sprawie „lewych” 
szczepionek 
w pruszkowskiej 
przychodni rodzice 
dzieci przyjęli 
z niedowierzaniem. 
I zapowiadają 
walkę o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

Ozakończeniu śledztwa 
bez postawienia zarzu-
tów prokuratura rejono-

wa w Piasecznie zdecydowała 30 
września. Po półtora roku wy-
jaśniania okoliczności podawa-
nia dzieciom w przychodni DOM 
MED podmienionych szczepio-
nek na rotawirusy, nie wskazano 
odpowiedzialnego skandalu. To 
zaskakujące tym bardziej, że na 
końcowym etapie postępowania 

Rodzice sprawy „lewych” szczepionek nie odpuszczą
Zapowiada się więcej odwołań od decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa

Każdy odwołanie złoży we wła-
snym imieniu.

Ile jest czasu na zgłaszanie 
się do prokuratury? – To sie-
dem dni od momentu ukazania 
się naszego ogłoszenia w ogól-
nopolskiej prasie – wyjaśnia 
Jolanta Wrońska, prokurator 
rejonowy w Piasecznie. Kie-
dy możemy się go spodziewać, 
na razie nie wiadomo. – Ogło-
szenie jeszcze się nie ukazało. 
Musimy najpierw zebrać ofer-
ty, przygotować kosztorys – in-
formuje prokurator. I dodaje: 
– Każdy pokrzywdzony ma pra-
wo do złożenia zażalenia, mo-
że to zrobić także pełnomocnik. 
Każde takie zażalenie zostanie 
przyjęte i rozpatrzone przez sąd 
– zapewnia prok. Wrońska.

Przypomnijmy. Burza wokół 
szczepionek w pruszkowskiej 
przychodni wybuchła w lutym 
2014 roku. Wyszło wtedy na jaw, 
że pielęgniarka mogła aplikować 
dzieciom inną substancję niż 
szczepionkę na rotawirusy. Za-
pas tej ostatniej w magazynach 

bez postawienia zarzutów wpły-
nęły trzy odwołania od pełno-
mocników stron. Będzie ich 
jednak więcej, bo o sprawiedli-
wość upomną się rodzice dzie-
ci szczepionych w DOM MED. 

wciąż była mowa o tym, że Mał-
gorzata R., pielęgniarka z prusz-
kowskiej lecznicy, usłyszy co 
najmniej zarzut oszustwa. Nie 
wspominając już o tym, że po-
czątkowo oskarżenie brało pod 
uwagę dużo cięższe paragrafy. 

Co dokładnie znajduje się 
w umorzeniu? Prokuratura pro-
wadziła czynności w kierunku 
złamania przepisów Kodeksu 
Karnego i Prawa Farmaceutycz-
nego. Chodzi o art 286 Kodek-
su Karnego czyli wspomniane 
oszustwo, ale także art 165 
(sprowadzenia niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia wielu 
osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach), 160 (narażenia na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu), 
192 (wykonania zabiegu lecz-
niczego bez zgody pacjenta), 
271 (poświadczenia niepraw-
dy w dokumentach), 270 (pod-
rabiania dokumentów). 

Jak już informowaliśmy, od 
decyzji o zakończeniu śledztwa 
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lecznicy nie zmniejszał się, choć 
pacjentów nie brakowało. Spra-
wa zbulwersowała rodziców, bo 
na początku nie było wiadomo, 
co właściwie zostało podane ich 
dzieciom zamiast preparatu na 

Zapowiada się więcej odwołań od decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa

rotawirusy. Prawdopodobnie by-
ła to substancja nieszkodliwa, 
czyli sól fi zjologiczna. Za tego 
typu „lewe” szczepionki Małgo-
rzata R. miała inkasować pienią-
dze do własnej kieszeni. 

– O decyzji prokuratury dowie-
dzieliśmy się z „Gazety WPR”. 
Złożymy zażalenia, nie zostawi-
my tak tej sprawy – mówi pani 
Iwona, mama pacjenta z prusz-
kowskiej przychodni. Jak doda-
je, na taki ruch zdecydowało się 
także pięciu innych rodziców. 

Burza wokół 
szczepionek 
w pruszkowskiej 
przychodni 
wybuchła 
w lutym 2014 r.

Spokojnie, to były tylko 
ćwiczenia służb ratowniczych
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GRODZISK MAZOWIECKI
Liczyli na łatwy zarobek, 
a skończyło się na zatrzymaniu 
przez policję. Funkcjonariusze 
z grodziskiej komendy otrzyma-
li informację o kradzieży czę-
ści z lokomotywy pociągu. Dzięki 
działaniom operacyjnym wytypo-
wali dwóch podejrzanych, którzy 

mogli dokonać tego czynu. Poli-
cjanci szybko zatrzymali 32-lat-
ka i 31-latka. Jacek F. i Mariusz O. 
przyznali się do odkręcenia ośmiu 
chłodnic z lokomotywy stojącej 
na torowisku. Mężczyźni swój łup 
sprzedali na pobliskim skupie zło-
mu. Okazało się również, że obaj 

Odkręcili chłodnice z lokomotywy 
i sprzedali w skupie złomu

mają podobne występki na su-
mieniu. Właściciel wycenił straty 
na 23 tysiące złotych. Zatrzymani 
Jacek F. i Mariusz O. usłyszeli za-
rzuty dokonania kradzieży i dobro-
wolnie poddali się karom. Kradzież 
zagrożona jest nawet 5-letnim 
pobytem za kratkami. (AS) 

Wiadomości

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 szczegól-
nych 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 Prezydenta 
Miasta Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Gałczyń-
skiego w Pruszkowie w zakresie: przebudowy jezdni, przebudowy 
skrzyżowań z ulicami: Rozbrat, Herberta, Leśmiana, Kasprowicza, 
KDD21, Tuwima, Studzienną, budowy chodników, budowy zatok 
postojowych, przebudowy i budowy zjazdów, budowy sieci kana-
lizacji deszczowej, budowy oświetlenia, budowy kanału technolo-
gicznego, przebudowy kolizji z siecią gazowa, elektroenergetyczną 
i telekomunikacyjną, rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz wycinki 
drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 
•	 125/13 (działka powstała z podziału działki nr ew. 125/12), 125/6, 

94/7, 356, 329, 318/6, 125/11, 125/10, 102/1 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 102), 112/1 (działka powstała z po-
działu działki nr ew. 112), 111/4, 125/4, 113/11, 125/8 – obr. 7,

•	 150/9, 154/5, 154/7, 209/13 (działka powstała z podziału działki  
nr ew. 209/12), 209/9, 150/17, 157/1, 157/3 (działka powstała z po-
działu działki nr ew. 157/2), 385, 381/1, 445, 442, 401, 391, 167/2, 
150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/18, 210/1 (działka powstała  
z podziału działki nr ew. 210), 230/2, 230/1, 235/1, 150/6 – obr. 10.

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
•	 102/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 102), 112/2 

(działka powstała z podziału działki nr ew. 112), 111/3, 125/15 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 125/12), 103/2,  
92/5 – obr. 7,

•	 229/6 – obr. 10.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ pią-
tek 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. 

Park rozrywki przez podział? 
GRODZISK MAZOWIECKI
Całe rodziny miały 
zmierzać do Grodziska, 
aby korzystać z licznych 
atrakcji dostępnych 
w parku rozrywki. 
Tymczasem, jak wiadomo, 
budowa Adventure World 
Warsaw nie ruszyła. 
Czy są na to szanse? 

Powoli już prawie wszyscy tracą 
nadzieję, że park rozrywki pla-
nowany na terenie obejmują-
cym obszar wsi Kłudno Stare, 
Tłuste i Chlebnia, tuż przy zjeź-
dzie z autostrady A2 powstanie. 
Miał być najnowocześniejszym 
takim obiektem w tej części Eu-
ropy. W lipcu 2012 r. wbito na-
wet symboliczną łopatę pod 
inwestycję. I potem poza pra-
cami przygotowaczymi nic się 
nie działo... Jaki będzie dalszy 
los AWW? – Mogę potwierdzić, 
że po burzliwym okresie rozpo-
czynamy działania restruktury-
zacyjne, które są niezbędne do 
wsparcia projektu. Adventure 
World Warsaw to jeden z najbar-
dziej ekscytujących projektów, 
który będzie realizowany w Eu-
ropie – mówi Peter Mulder ze 
spółki Adventure World Warsaw.

Spółka chce dokonać pew-
nych zmian, które mają ułatwić 
przeprowadzenie inwestycji. Na 
czym będą one polegały? Mul-
der: – Chodzi o rozbicie inwe-
stycji na kilka części, co ułatwi 
zarządzanie. Trudno wykonać 
tak ogromny projekt, a podział 
będzie ułatwieniem. Dlatego 
chcemy dokonać rozbicia na 
4-5 projektów. Powstanie parku 
rozrywki to ogromna inwestycja, 

REKLAMA

OGŁOSZENIE

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Burmistrz Brwinowa 
Arkadiusz Kosiński znany 
jest z tego, że chętnie dzieli 
się ważnymi informacjami 
z mieszkańcami za 
pośrednictwem portalu 
Facebook. Internetowa 
działalność burmistrza 
stała się nawet tematem 
do dyskusji dla radnych 
powiatu pruszkowskiego. 

W śród wpisów Kosiń-
skiego znajdziemy 
zagadnienia doty-

czące istotnych inwestycji, pla-
nów gminy a nawet ciekawostki 
czy zagadki. Ofi cjalny profi l bur-
mistrza „polubiło” ponad 1300 
osób. Kosiński często wchodzi 
w dyskusje z komentującymi, co 
większość z nich docenia.

Czyja zasługa?
Arkadiusz Kosiński, który był 
obecny na listopadowym posie-
dzeniu rady powiatu, pod „lupę” 
został wzięty przez dwie radne: 
Magdalenę Beyer i Katarzynę 
Klimaszewską. 

Sprawa dotyczyła wpisu na te-
mat pracy nad przygotowaniem 
wniosku o schetynówkę. Wpis 
brzmiał: „Zrobiłem TO... Przez 
ostatnie 3 doby spałem tylko 
3+0+3 godziny, pracując nad 
naprawdę ważnym tematem dla 
mieszkańców Naszej Gminy i – 
niezależnie od wyniku, który bę-
dzie znany za miesiąc – uważam, 
że było warto! Teraz mam już tyl-
ko jedno marzenie: spać!”. 

– Chciałam prosić o jedno, że-
by więcej na portalach społeczno-
ściowych nie było takich sugestii, 
że musiałem pracować osobiście 
ratując bardzo ważne sprawy dla 
gminy. Wydaje mi się uczciwe, jeśli 
pan by wskazał, że zarówno powiat 

Radni zajęli się... wpisami burmistrza
Internetowa działalność burmistrza Brwinowa tematem dyskusji

do wpisów pana burmistrza na 
portalach społecznościowych. 
Chodzi o wniosek jaki przygoto-
wał  burmistrz Kosiński o sche-
tynówkę. Jak pan się odniesie do 
swojego wpisu, bo ja tego nie ro-
zumiem, skoro mówimy tu o do-
brej współpracy – dopytywała. 

Burmistrz Kosiński pod opi-
sywanym wcześniej wpisem za-
mieścił dość dosadny komentarz:  
„To kolejny dowód na to, że w wy-
borach samorządowych szczebla 
gminnego i powiatowego nie na-
leży głosować na partie politycz-
ne, a powierzać je wyłącznie oso-
bom, których najwyższym celem
nie jest dobro partii, lecz dobro 
mieszkańców gminy/powiatu. 
I to jest uzasadnienie dlaczego 
musiałem w taki sposób pracować 
osobiście ratując bardzo ważną 
sprawę dla Naszej Gminy.” 

Tu należy docenić odwagę bur-
mistrza, który przed gremium 
rady powiatu przyznał, że nie 
ukrywa swoich przekonań. – To 
jest przykład na to, że pewnego 
rodzaju dyskusja powinna być 
prowadzona w sposób publicz-
ny. Ja swoich przekonań nie ukry-
wam. Uważam że w pewnych 
przypadkach działalność osób
związanych z partiami jest szko-
dliwa. Pani w tej chwili upoli-
tycznia moją wypowiedź na por-
talu społecznościowym, gdzie 
również może pani podjąć ze
mną dyskusję – zaznaczył Ko-
siński – Generalizując tę sprawę, 
podtrzymuję swoje słowa i uwa-
żam że są zasadne – uciął.

Kosiński nie omieszkał całą 
sytuacją podzielić się z miesz-
kańcami. Post po sesji pojawił 
się na jego profilu na Face-
booku. Polubiło go 111 osób, 
udostępniło 11, a wiele osób 
w komentarzach podziękowa-
ło burmistrzowi za prowadzenie 
takiej formy komunikacji. Mo-
że inni włodarze i radni powin-
ni brać przykład? 

wyraził na to zgodę. Ponieważ moi 
pracownicy związani z pozyski-
waniem funduszy zewnętrznych 
pracowali w tym czasie nad wnio-
skiem o schetynówkę dla gminy 
Brwinów, nie miałem możliwo-
ści zaangażowania jakiegokolwiek 
pracownika, by taki wniosek przy-
gotował dla powiatu – tłumaczył 

jak i gmina dopilnowały wspólne-
go interesu i nie jest to tylko pana 
zasługa – powiedziała Katarzy-
na Klimaszewska. 

Burmistrz Brwinowa wyjaśnił, 
co miał na myśli umieszczając taki 
wpis na swoim profi lu. – Jest tak, 
że w styczniu tego roku, czyli tuż 
po tym jak w powiecie został po-
wołany nowy zarząd, przedsta-
wiłem propozycje współpracy 
w dwóch elementach zarządowi 
powiatu pruszkowskiego. Pierw-
szy temat dotyczył propozycji zło-
żenia wspólnego wniosku na drogę 
między Brwinowem i Moszną , 
drugi remontu mostu w Czubi-
nie – mówił Kosiński. 

Zawirowania pojawiły się 
w przypadku pierwszej inwestycji. 
W czerwcu br. zarząd powiatu za-
deklarował chęć współpracy w za-
kresie przebudowy drogi Brwinów 
– Moszna. –  Na tydzień przed 
terminem (składania wniosków 
– przyp. red.) usłyszałem infor-
mację, że powiat nie będzie skła-
dał wniosku o schetynówkę. Tuż 
przed październikową sesją rady 
powiatu porozumieliśmy się z za-
rządem i jako gmina zobligowa-
liśmy się przygotować wniosek 
o schetynówkę pod podpis. Zarząd 
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Internetowa działalność burmistrza Brwinowa tematem dyskusji

Sprawa 
dotyczyła wpisu 
na temat pracy 
nad wnioskiem 
o schetynówkę

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

która wymaga nakładów fi nan-
sowych. Czy spółka posiada nie-
zbędne środki? – Rozmawiamy 
z potencjalnymi inwestorami, aby 
doprowadzić projekt do skutku 
– informuje Mulder. Zapytaliś-
my go o planowany termin zakoń-
czenia inwestycji, jednak odpo-
wiedzi nie uzyskalismy.  (JM) 

– Rozmawiamy 
z potencjalnymi 
inwestorami, aby 
doprowadzić projekt 
do skutku – informuje 
Peter Mulder z AWW 

Kosiński. – Sam bez żadnej pomo-
cy przygotowałem wniosek. Jeśli 
uda się pozyskać dofi nansowanie, 
to będzie to dla mnie ogromna sa-
tysfakcja, ponieważ tyle trudu w to 
włożyłem – podkreślił.

Komentarz 
Uwagi do wpisów burmistrza 
miała też radna Magdalena 
Beyer.  – Chciałam się odnieść 
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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

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
w ochronie na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Grodziska Maz. i okolic. Stawka 
od 7 zł netto za godz. Tel. 795129158 

 ► Agent ochrony od zaraz 
tel. 695-480-092 

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

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

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

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię ślusarzy –spawaczy 
Brwinów woj. Mazowieckie 
tel. 606 707 294 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Ładna dacza 100 m2 
niedaleko Warszawy, 
535 487 338 

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

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

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

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

Nauka

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

Usługi

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► 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 do końca 2015

 ► Frezowanie pni. 
Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Kwatery dla grup pracowniczych, 
609 218 062 

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

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

Nieruchomości – inne

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

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

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

Automoto – kupię

AUTO SKUP 502133386.

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► 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

Studnie, 601 231 836 

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, 
bale, imprezy okolicznościowe. 
Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
RUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 
wiadomości, że  

dnia 09.12.2015 r. o godz. 13.00 
pod adresem  ul. Staszica 1 pokój 313, 05 – 800 Pruszków odbędzie 
się sprzedaż w drodze licytacji  ruchomości zajętych w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym  
z majątku Pani Agnieszki Bały zam. ul. Łąkowa 7A, 05-090 Raszyn

Przedmiot licytacji: nowe ubranka dziecięce dziewczęce i chłopięce 
marki m.in.: Besta Plus, Reporter, ZIG ZIG, PlayFul, Barbaras, Wójcik, 
Pony Expres. W ofercie znajdują się m.in.: bluzy, spodnie sztruksowe 
i dżinsy, koszulki i koszule, kurtki i bezrękawniki, sukienki i spódnice, 
łącznie 974 szt. Przykładowe zdjęcia oraz wykaz ubrań można zobaczyć 
pod adresem http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-
w-pruszkowie/ (menu: Ogłoszenia/obwieszczenia o licytacji). Towar 
podzielono na cztery partie. 

Wartość szacunkowa towaru: 6669,00 zł   
Cena wywołania: 5001,75 zł partia I (pudła od nr 1 do 5)  
Wartość szacunkowa towaru: 9184,00 zł   
Cena wywołania: 6888,00 zł partia II (pudła od nr 6 do 10)
Wartość szacunkowa towaru: 11584,00 zł 
Cena wywołania: 8688,00 zł partia III (pudła od nr 11 do 15) 
Wartość szacunkowa towaru: 6231,00 zł  
Cena wywołania: 4673,25 zł partia IV (pudła od nr 16 do 21)

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 02.12.2015r. w godzinach 
10.00 - 14.00 pod adresem ul. Staszica 1 pok. 313, 05 – 800 Pruszków. 
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 08 03, 
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 pok. 203. 
Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego 
wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania danej partii (partia I 
– 666,9 zł, partia II – 918,4 zł, partia III - 1158,4 zł, partia IV – 623,1 
zł). Wadium należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek 
nr  20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 do dnia 08.11.2015 r. (w 
tytule przelewu proszę podać hasło przetarg ubrań dziecięcych) lub w 
dniu licytacji do momentu jej rozpoczęcia. Nabywca po przybiciu jest 
zobowiązany uiścić przynajmniej cenę wywołania. Wniesione wadium 
zostanie zaliczone na poczet ceny. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie 
odpowiada za wady ukryte towaru.
Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, to: druga licytacja odbędzie 
się pod tym samym adresem w dniu 16.12.2015 r. o godz. 12.00 na 
określonych powyżej zasadach. Cena w II licytacji będzie wynosić ½ 
wartości szacunkowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Pruszkowie 

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 Przedstawia Państwu Ofertę Mieszkaniową:

W ofercie znajdują się mieszkania  po bardzo atrakcyjnych ce- 
nach    do natychmiastowego zasiedlenia.
1.  Osiedle „Bolesława Prusa” 
    Budynek „A” u zbiegu ulic Wokulskiego i Lalki
     mieszkania o pow. 35,2 m2, 38,1 m2 , 48,8 m2
     Cena brutto: parter, III  i IV piętro – 5530 zł. za m2 
                             I i II piętro – 5730 zł. za m2
2.  Osiedle „ Staszica Cz. B”
     Budynek Przy ul. Dobrej  8
     mieszkania o pow. 63,4 m2
      Cena brutto: III piętro – 5295 zł. za m2
                             II piętro – 5495 zł. za m2   
Przy zakupie tych mieszkań wpłata wkładu może być rozłożona 
na raty.       
3. Osiedle „Wyględówek”
    ostatnie mieszkania w nowo powstającym budynku przy 
 ul. Andrzeja 4B w Pruszkowie.
    mieszkania o pow. 35,07 m2, 62,29 m2
    Cena brutto: parter i III piętro – 6.400 zł. za m2
Możliwość zakupu stanowiska garażowego pod budynkiem  
w cenie  27.675,-
Budynek przewidywany do zasiedlenia -  listopad 2016 roku.   
Chętnych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni w Pruszkowie  
ul. Bolesława Prusa 86 pokoje 2, 31, 32 lub telefonicznie:  
758 –71 –09 lub 758  -79- 81, 758  -75 -79,  w.130 , 132         
Poczta internetowa:  
czlon@psm-pruszkow.pl 
psm@pruszkow.com.pl

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  19.11.2015 r. do 10.12.2015 r. został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

Starosta Pruszkowski 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogło- 
szeń oraz na stronie inter-
netowej Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie został 
wywieszony wykaz nierucho-
mości Skarbu Państwa prze-
znaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz  nie-
ruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne,  przezna-
czonych  do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym. 

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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