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Gmina straciła swojego sternika, co dalej?
 Anna Zwolińska 

N A D A R Z Y N
Wiadomość o śmierci Janusza 
Grzyba wójta gminy Nadarzyn 
wstrząsnęła całym regionem. 
Wójt zmarł 8 grudnia w wieku 
zaledwie 55 lat. Janusz Grzyb 
rządził Nadarzyn przez 19 lat. 
Teraz pojawia się pytanie 
co będzie dalej? 

Janusz Grzyb na fotelu wójta gminy 
Nadarzyn zasiadł w 1998 r. Wtedy na 
stanowisko wybrała go rada gminy. 
W 2002 r. w pierwszych wyborach 

powszechnych zebrał najwięcej głosów. 
Wygrał w pierwszej turze. Dwa lata póź-
niej sąd unieważnił wybory ze wzglę-
du na nieprawidłowości a gminą rządził 
komisarz. W przedterminowych wybo-
rach przeprowadzonych w 2005 r. Janusz 
Grzyb wygrał. W kolejnych wyborach 
(2006 r. i 2010 r.) Janusz Grzyb nie miał 
nawet kontrkandydatów. Mieszkańcy 

głosowali tylko „za” lub „przeciw” jego 
kandydaturze. We wspomnianych wy-
borach zebrał odpowiednio 87 i 82 proc. 
głosów. Dopiero w ostatnich wyborach 
(2014 r.) pojawił się kontrkandydat. Ja-
nusz Grzyb wygrał w pierwszej turze, 
gdzie uzyskał 55 proc. głosów. 

Pogrzeb Janusza Grzyba odbył się 
w miony poniedziałek 11 grudnia w Mło-
chowie. Wójta pochowano na tamtejszym 
cmentarzu parafi alnym. Na uroczysto-
ściach pogrzebowych pojawiło się wielu 
samorządowców nie tylko tych z najbliż-
szych okolic. Na pogrzebie nie zabrakło 
również przedstawicieli Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, do którego należał wójt 
Nadarzyna. Janusz Piechociński wicepre-
zes Rady Ministrów w latach 2012-2015 
przekazał rodzinie pamiątkowy medal „Za 
Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Win-
centego Witosa”, który pośmiertnie został 
przyznany wójtowi Nadarzyna przez sze-
fa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. 
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Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość

o śmierci

Janusza  
Grzyba

WÓJTA GMINY NADARZYN 

Rodzinie, bliskim i współpracownikom 
składamy wyrazy współczucia

Wójt Gminy Michałowice  
Krzysztof Grabka

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elżbieta Biczyk

Łącząc się w bólu z Rodziną 
i Współpracownikami z głębokim żalem  

przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

śp. Janusza Grzyba 
– Wójta Gminy Nadarzyn, serdecznego  

i oddanego przyjaciela Zespołu „Mazowsze”, 
a przede wszystkim Wspaniałego Człowieka, 
którego na zawsze zachowamy w pamięci.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Z żalem żegnamy

Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn

 
Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wielu mieszkańców Nadarzyna 
nie przypomina sobie tego by 
gminą rządził ktoś inny. I trud-
no się dziwić, w końcu Janusz 
Grzyb funkcję wójta sprawował 
od prawie dwóch dekad. Miał 
swoich zwolenników i przeciw-
ników. Jednak trudno powiedzieć 
by za jego rządów Nadarzyn stał 
w miejscu. Dziś część mieszkań-
ców obawia się o dalsze losy gmi-
ny, zwłaszcza, że nie wiadomo kto 
przejmie ster po zmarłym wój-
cie. Zwłaszcza, że na nadarzyń-
skiej arenie politycznej nie ma 
wielu wybitnie rozpoznawalnych 
osób. Potwierdzeniem są wyniki  
wcześniejszych wyborów. 

Pozostaje zatem pytanie kto 
poprowadzi gminę przez naj-
bliższe miesiące. Zgodnie z prze-
pisami śmierć wójta oznacza 
wygaśnięcie jego mandatu. Fakt 
ten musi stwierdzić komisarz 
wyborczy w ciągu 14 dni od dnia 
wygaśnięcia mandatu. Wydane 
przez komisarza postanowie-
nie musi zostać opublikowane 
w biuletynie informacji publicz-
nej oraz w wojewódzkim dzien-
niku urzędowym. Do momentu 
oddania numeru do druku wspo-
minane postanowienie nie zo-
stało jeszcze wydane. Termin na 
jego opublikowane mija 22 grud-
nia. Następnie na wniosek wo-
jewody Prezes Rady Ministrów 
wyznaczy osobę, która do mo-
mentu wyborów będzie pełniła 
obowiązki wójta gminy. 

Przedterminowe wybory? 
Sytuacja dziś jest na tyle specy-
ficzna, że wybory samorządowe 
odbędą się już w przyszłym roku.   
Zgonie z przepisami przedtermi-
nowe wybory można zarządzić 
najpóźniej sześć miesięcy przed 

wyborami samorządowymi, które 
odbędą się w listopadzie 2018 r.  
To oznacza, że przedtermino-
we wybory musiałyby się odbyć 
najpóźniej w kwietniu przyszłe-
go roku. 

Zagłosują dwa razy?
Czy to oznacza, że mieszkańcy 
Nadarzyna w przyszłym roku wy-
biorą dwóch wójtów? Niekoniecz-
nie. Jeśli Rada Gminy w ciągu  
30 dni od dnia podjęcia uchwa-
ły stwierdzającej wygaśnięcie 
mandatu wójta podejmie uchwa-
łę o nieprzeprowadzeniu wybo-
rów. Przesłanką do tego może być 
krótki termin między wyborami. 
W tym przypadku funkcję wójta 
gminy pełniłaby osoba wyznaczo-
na przez Prezesa Rady Ministrów.

Wyzwanie  
przed następcami
Gmina Nadarzyn prowadzo-
na przez Janusza Grzyba wie-
lokrotnie zdobywała rozmaite 
nagrody. Ich lista jest niezwy-
kle długa. Nawet w ostatnich 
dniach na gminnej stronie po-
jawiła się wzmianka o przy-
znaniu tytułu Samorządowego 
Lidera Edukacji. Następca Ja-
nusza Grzyba ma zatem wyso-
ko postawioną poprzeczkę, by 
dotrzymać kroku osiągnięciom 
poprzednika. – O skali nasze-
go rozwoju świadczą zrealizo-
wane inwestycje, nowoczesna 
infrastruktura i systematycz-
nie rosnący poziom życia miesz-
kańców. Możemy przedstawić to 
także za pomocą liczb. W 1998 

roku budżet gminy wynosił nie-
co ponad 10 mln zł, w tym mln 
zł na inwestycje. Nadarzyn po-
siada 15 sołectw, więc podzielić 
te środki na wszystkie i jeszcze 
na inwestycje centralne było nie-
zwykle trudno. Stawialiśmy na 
zrównoważony rozwój – podział 
środków umożliwiający rozwój 
poszczególnych sołectw, jed-
nocześnie gminy jako całości. 
Obecnie mamy budżet powy-
żej 100 mln zł. Jakby na to nie 
spojrzeć, mamy dziesięciokrot-
ny wzrost. To świadczy o atrak-
cyjności gminy Nadarzyn. Rośnie 
bowiem liczba przedsiębiorców, 
którzy lokują u nas swoje siedzi-
by, a co za tym idzie płacą tutaj 
podatki – mówił nam w ostatnim 
wywiadzie Janusz Grzyb.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy  
informacje o śmierci

Janusza  
Grzyba

Wójta Gminy Nadarzyn
 

Rodzinie, najbliższym  
i mieszkańcom

składamy wyrazy współczucia

Prezydent Pruszkowa  
Jan Starzyski

Przewodniczący Rady Miasta  
Krzysztof Biskupski

„Jako Gospodarz Gminy Nadarzyn miał wizję jej rozwoju, którą konsekwentnie realizował. Wielokrotnie odznaczany wyróżnieniami i medalami  
wysokiej rangi za zaangażowanie w życie społeczne. Był osobą o wielkim sercu, niezwykle otwartą, charyzmatyczną, o wszechstronnej wiedzy, 
z niespotykaną umiejętnością wypracowywania kompromisów i rozwiązań w najtrudniejszych nawet sprawach. Szczerze kochał życie, 
ludzi, a najważniejszą wartością była dla Niego Rodzina. Miał ogromny dystans do siebie i innych oraz wielkie serce otwarte dla wszystkich”.  
Zastępca wójta gminy Nadarzyn, sekretarz oraz wszyscy współpracownicy i przyjaciele wspominają nagle zmarłego Janusza Grzyba.

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci

Wisława Szymborska

Wyrazy najszczerszego współczucia
Rodzinie i Bliskim

zmarłego

Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn

składa

Redakcja WPR
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Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp.  
Janusza Grzyba 

Wybitnego, wieloletniego  
gospodarza gminy Nadarzyn,  

wójta.  

Odszedł człowiek mądry,  
posiadający dużą wiedzę  

i doświadczenie,  
które przez wiele lat służyły  

mieszkańcom gminy  
Nadarzyn.

Wyrazy szczerego współczucia  
Radzie Gminy i pracownikom 

Urzędu Gminy

Składa Zarząd Ptak Warsaw Expo

Wyrażamy głęboki żal po śmierci

śp.  
Janusza Grzyba 

Wybitnego, wieloletniego  
gospodarza gminy Nadarzyn,  

wójta.

Niełatwo znaleźć słowa  
pociechy w tych trudnych dniach.  

Możemy jednak życzyć  
sił do zniesienia bólu  

i wyrazić nadzieję,  
że czas złagodzi poczucie  

straty.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie  
oraz najbliższym

Składa Zarząd Ptak Warsaw Expo

Z ogromnym smutkiem i żalem  
przyjąłem wiadomość  

o śmierci

śp. 

Janusza Grzyba
wójta gminy Nadarzyn, 

człowieka oddanego idei samorządności, 
zaangażowanego  

w pracę na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Wyrazy głębokiego współczucia  
Rodzinie, bliskim i współpracownikom

składa

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik

P oznaliśmy się w stycz-
niu 2011 r., tj. niedługo 
po tym, jak zostałem 
wybrany na Burmi-

strza Gminy Brwinów. Wcześniej 
słyszałem i czytałem o Tobie 
wiele rozmaitych opinii: za-
równo dobrych, jak i złych, ale 
w większości przedstawiających 
Cię w negatywnym świetle. Trze-
ba przyznać, że nigdy nie mia-
łeś „dobrej prasy”. Tymczasem 
poznałem człowieka niezwykle 
zaangażowanego i pracowi-
tego, tryskającego pomysłami 
i inspirującego swoich naj-
bliższych współpracowników, 
rzeczowego i solidnego – ta-
kiego, który „dałby się pokroić” 
za mieszkańców swojej gminy. 
Dobrego Człowieka.

Zawsze chętnie służyłeś do-
brą radą i swoim bogatym do-
świadczeniem. Pamiętam, jak 
żartobliwie mawiałeś: „Sąsiad, 
jak u Ciebie będzie lepiej, to 
i nam w Nadarzynie będzie 
się lepiej żyło” i po wielo-
kroć potrafi łeś zabierać głos 

i lobbować w sprawach doty-
czących również Gminy Brwi-
nów – gminy, z którą przecież 
byłeś bardzo silnie związa-
ny za sprawą wielu lat pracy 
nauczycielskiej w nieistnie-
jącej już Szkole Rolniczej na 
Pszczelinie, czy też działalno-
ści w Radzie Rodziców Szko-
ły Podstawowej w Otrębusach. 
Ukochałeś również nasz Zespół 
„Mazowsze”, często zagląda-
jąc do karolińskiego zakątka 
ludowej kultury i sztuki. Za-
pamiętam Cię jako Wspania-
łego Sąsiada.

Minęło już kilka dni, ale ja 
nie potrafi ę przestać myśleć 
o naszej ostatniej rozmowie... 
Szybko omówiliśmy tematy, 
w sprawie których się spotka-
liśmy, a potem plany współ-
pracy w nadchodzącym roku. 
To miał być ostatni rok Two-
jej pracy na stanowisku Wój-
ta Nadarzyna. Powtarzałeś, że 
nie będziesz startował w wybo-
rach, bo chcesz odpocząć i po-
święcić się żonie, synom, córce 

i wnuczkom, rekompensując im 
20 ostatnich lat, kiedy to niepo-
liczone wieczory, soboty, nie-
dziele i święta spędzałeś poza 
domem, oddając się sprawom 
publicznym. Od słowa do sło-
wa zeszliśmy na sprawy bardzo 
osobiste. Opowiedziałeś, jak 
bardzo poruszały Cię pomówie-
nia oponentów, którzy nie mo-
gąc wygrać z Tobą w wyborach 

Pożegnanie z Przyjacielem
w wyborach, starali się zdys-
kredytować Ciebie i dorobek 
Twojej pracy. Z zewnątrz zda-
wałeś się twardy i niewrażliwy, 
ale w środku bardzo to wszystko 
przeżywałeś. Chyba za bardzo... 

Janusz, Przyjacielu! Obraz 
Twojej osoby zatrzymał się 
w mojej pamięci o godz. 16.20 
w czwartek 7 grudnia, kiedy 
podaliśmy sobie dłonie, a Ty 
przygarnąłeś mnie do siebie, 
ściskając serdecznie i mówiąc 
„Arek, nie przejmuj się tymi, 
którzy rzucają ci kłody pod 
nogi. Rób dalej swoje”. 

Zapamiętam również nie-
przebrane rzesze ludzi na Two-
im poniedziałkowym pogrzebie 
w Młochowie, którzy przyszli to-
warzyszyć Ci w Twojej ostatniej 
drodze. Nie zapomnę również 
rwącego się ze wzruszenia gło-
su kardynała Nycza i wielu in-
nych osób, którzy wspominali 
Ciebie, jako dobrego, ciepłego 
i wrażliwego Człowieka. Żegnaj, 
Przyjacielu! Wszystkim będzie 
nam bardzo Ciebie brakowało... 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o odejściu

Janusza  
Grzyba

zasłużonego samorządowca,
wieloletniego Wójta Gminy Nadarzyn.

Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom 
wyrazy współczucia składają:

Wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn  

– Dariusz Marcinkowski

Z powodu śmierci

Janusza  
Grzyba

Wójta Nadarzyna
wyrazy głębokiego współczucia  

Rodzinie  
składają 

 
 
 

Grzegorz Benedykciński 
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego

Joanna Wróblewska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim

Od momentu, w którym stanowisko wójta 
Nadarzyna objął Janusz Grzyb, nastąpił 
rozkwit całej gminy. Niegdyś to była niczym 
nie wyróżniająca się wieś. Obecnie 
powszechny jest zupełnie odmienny wizerunek. 
Gmina Nadarzyn to jedna z najbogatszych 
gmin, która wielokrotnie zdobywała 
wyróżnienia w różnych kategoriach. 

W tym roku magazyn „Wspólnota” 
przygotował ranking wydatków 
inwestycyjnych na lata 2014-2016. 
Gmina Nadarzyn znalazła się na 
22. miejscu w skali całego kraju, pod 
względem największych nakładów
na inwestycje. W przeliczeniu na jedną 
osobę wydatek ten wynosił 1637,66 zł. 

Również w tym, kończącym się roku, 
Gmina Nadarzyn została laureatem VII edycji 
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego 
dla Gmin, Powiatów i Samorządnych 
Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. 
Komisja konkursowa, złożona z naukowców 
reprezentujących polskie uczelnie, wysoko oceniła 
działania Gminy w sferze zarządzania oświatą.

Natomiast w latach ubiegłych można odnotować 
mnóstwo nagród, dyplomów, wyróżnień i certyfikatów. 
Tylko niektóre z nich to: 5. miejsce w Rankingu 
Inwestycyjnym Samorządów za lata 2007 – 2009, 
I nagroda Mazowiecka Gmina Roku 2015 w plebiscycie 
,,Orły Polskiego Samorządu'”, „Sukces mijającej kadencji 
2006-2010” (październik 2010 r.), „Najpiękniejsze Parki 
Mazowsza” (listopad 2009 r.).

Rano w piątek 8 grudnia zadzwoniła komórka. Wysłuchałem wiadomości: „Janusz Grzyb zmarł dzisiaj 
nad ranem. Miał zawał”. To był szok – przecież dzień wcześniej rozmawialiśmy ponad trzy godziny, 

a potem żegnaliśmy się serdecznie.
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K U LT U R A
Muzeum Dulag 121 
zaprasza na wydarzenia 
organizowane  
w związku z 36. rocznicą 
wprowadzenia stanu 
wojennego. W sobotę 
(16 grudnia) w muzeum 
odbędzie się wykład,  
a w niedzielę  
(17 grudnia) koncert.

K artki, bony, bilety 
towarowe, karty za-
opatrzenia – handel 
reglamentowany 

w latach 80. – to tytuł wykła-
du, który Andrzej Zawistowski 
wygłosi 16 grudnia o godz. 15.00. 
– Żeby kupić w sklepie mięso, 
masło, olej, kaszę, mąkę, płatki 
zbożowe, ryż, cukier, czekoladę, 
cukierki, alkohol czy papiero-
sy, trzeba było mieć specjalną 
kartkę. Była ona potrzebna też 
do zakupu proszku do prania, 
artykułów dla niemowląt, my-
dła czy benzyny. Lokalnie re-
glamentacja obejmowała także 
takie towary, jak ubrania zimo-
we, obuwie, dywany, artykuły 
szkolne czy obrączki ślubne. 
Przydziały były uzależnione od 
wykonywanej pracy, miejsca 
zamieszkania, ale także wie-
ku, a czasem nawet wyznania – 
choć dziś młodzieży trudno to 
sobie wyobrazić, tak wyglądały 

zakupy w latach 80-tych ubie-
głego stulecia. O tych i innych 
kwestiach związanych z kart-
kami opowie gość Muzeum 
Dulag 121.

Natomiast już kolejnego 
dnia (17 grudnia) w muzeum 
odbędzie się koncert pt. „Ob-
razy niewoli – Obrazy wolno-
ści”. To kompilacja autorskich 
piosenek Huberta Bojarskiego 
i utworów Jacka Kaczmarskiego. 
Utwory opowiadają o trudnych 
drogach, jakie Polacy musie-
li pokonać, aby odzyskać swą 
niepodległość, wyzwalając się 
spod komunistycznego jarzma. 
To również opowieść o indy-
widualnych wyborach, spo-
łecznych burzach i losie ludzi 
rzuconych w wir historycznych 
wydarzeń. Całość zostanie opa-
trzona historycznymi zdjęciami, 
będącymi klamrą łączącą słowo 
i muzykę. Koncert rozpocznie 
się o godz. 17.00. [AZ]

Muzeum Dulag zaprasza

P R U S Z K Ó W
Drogowcy w marcu 
informowali, że topole 
rosnące przy ul. Poznańskiej  
w Pruszkowie mają zostać 
wycięte. Drzewa pod  
topór miały trafić jeszcze  
w tym roku. Co dzieje się  
w tej sprawie?

W ysokie na kilka-
naście metrów 
topole rosną 
przy ul. Poznań-

skiej w Pruszkowie (droga wo-
jewódzka nr 718). Wiosną i latem 
drzewa upiększają miejski kra-
jobraz. Kłopot w tym, że więk-
szość drzew rosnących przy tej 
drodze nie jest w najlepszym 
stanie. Przy każdej większej wi-
churze czy ulewie drzewa łamią 
się, a na ruchliwą drogę spadają 
konary, stwarzając niebezpie-
czeństwo dla kierowców.

Drogowcy informowali, że 
wycinka ma być przeprowa- 

dzona jeszcze w tym roku.  
– Drzewa zostały oznakowa-
ne, ale czekamy z wycinką na  
zakończenie okresu lęgowego 
– mówiła nam w marcu Mo- 
nika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Okres lęgowy dobiegł koń- 
ca, a wycinka nadal się nie 
rozpoczęła. Co dzieje się w tej  
sprawie? – W tym roku nie 
będziemy realizować wycin- 
ki. Musimy sprawdzić, które  
drzewa należy wyciąć oraz uzy- 
skać wszystkie zgody. Wycin-
kę będzie musiała wykonać 
specjalistyczna firma, ponie-
waż rosną one w sąsiedztwie 
linii średniego i wysokiego 
napięcia. Zadanie mamy prze-
widziane do realizacji na przy-
szły rok, ale na ten moment  
nie jestem w stanie określić, 
czy wykonamy ją w lutym czy 
w listopadzie – zaznacza Mo-
nika Burdon. [AZ]

Co z wycinką drzew przy  
ul. Poznańskiej?
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P R U S Z K Ó W
Parkowanie w rejonie stacji 
PKP w Pruszkowie będzie 
łatwiejsze. Władze miasta 
ogłosiły przetarg na budowę 
naziemnego parkingu  
przy ul. Waryńskiego  
w Pruszkowie.

W budowie jest już 
wielopoziomo-
wy parking, któ-
ry powstaje przy 

ul. Sienkiewicza. Po północnej 
stronie miasta, ma być realizo-
wana podobna inwestycja, która 
ułatwi mieszkańcom parkowanie 
w rejonie dworca PKP. Chodzi tu 
o budowę naziemnego parkingu 
przy ul. Waryńskiego.

Na parkingu znajdzie się miej- 
sce na 110 samochodów, z czego 
pięć miejsc będzie przeznaczo-
nych dla pojazdów osób nie- 

pełnosprawnych. Dodatkowo zo-
stanie wybudowany parking dla 
rowerów oraz zatoczka autobu-
sowa. Inwestycja ma być zrealizo-
wana w siedem miesięcy, a władze 
miasta już szukają firmy, która  
zajmie się realizacją inwestycji.

Co ciekawe parking ma powstać 
w pobliżu osiedla, które jest budo-
wane w ramach rządowego progra-
mu MieszkaniePlus. Zapytaliśmy 
miejskich włodarzy, czy nie oba-
wiają się, że miejsca na parkingu 
zajmą samochody lokatorów no-
wego osiedla. – Jest taka obawa. 
Jednak mamy zapewnienia, że na 
terenie osiedla również pojawią 
się duże parkingi. Liczymy na to, 
że zaspokoją one potrzeby miesz-
kańców, a parking dla Waryńskiego 
będzie spełniał swoją funkcję jako 
parking w formule „Parkuj i Jedź” 
– mówi nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. [AZ]

Parking przy Waryńskiego 
w przyszłym roku?

Wspólny bilet i rozkład 
WKD bez większych zmian

 Seweryn Dębiński 

K O L E J
Remont podmiejskiej 
linii kolejowej trwa. 
Tymczasem Warszawska 
Kolej Dojazdowa 
postanowiła nie zwiększać 
liczby kursów w nowym 
rozkładzie jazdy.  
Czy nie odnotowano 
zwiększonego 
zainteresowania 
kolejkami? I co dzieje 
się w sprawie 
wspólnego biletu?

W KD to jeden z naj- 
punktualniej-
szych przewoźni-
ków i to nie tylko 

w naszym regionie, ale również 
w całej Polsce. Nic więc dziwne-
go, że mieszkańcy gmin poło-
żonych wzdłuż linii „wukadki” 
chętnie z niej korzystają. Wiele 
osób twierdziło, że po rozpoczę-
ciu remontu na tzw. dużej ko-
lei, w pojazdach WKD zapanuje 
tłok. W związku z tym pojawiły 
się pytania o to, czy w przyszło-
ści zostanie zwiększona liczba 
kursów kolejek podróżujących  
z Grodziska do Warszawy. 

Czy obecnie „wukadka” cie-
szy się nadmiernym zaintere-
sowaniem ze strony pasażerów? 
– Na podstawie prowadzo-
nych obserwacji oraz danych 
pozyskiwanych m.in. z syste-
mu zliczania podróżnych, za-
instalowanego w pojazdach, 
które były podstawą decyzji 
o kontynuacji obowiązywania 
obecnego rozkładu jazdy, prze-
wozy pasażerskie osiągnęły po-
ziom równy z odnotowanym 
w czasie kulminacji remon-
tu linii kolejowej nr 1 w latach 

2014-2015 (tory na odcinku War-
szawa Zachodnia – Grodzisk 
Mazowiecki przeznaczone dla 
pociągów dalekobieżnych). 
Należy zwrócić uwagę, że ak-
tualna oferta rozkładu jazdy 
pociągów WKD w porówna-
niu z obowiązującą 2-3 lata te-
mu przewiduje większą liczbę 
połączeń po zmianach wpro-
wadzonych w grudniu 2016 r.  
– odpowiada Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD. 

Ale czy są w ogóle szanse 
na zwiększenie liczby kursów? 
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Okazuje się, że nie jest to takie 
proste. A to z powodu umiarko-
wanego zainteresowania pracą 
w roli maszynisty... – Monito-
rowanie zapełnienia pocią-
gów będzie kontynuowane 
w perspektywie dalszych de-
cyzji o zmianach rozkładu jaz-
dy w ciągu 2018 r. Zwiększenie 
oferty przewozowej jest rów-
nież ściśle uzależnione od ko-
nieczności pozyskania nowych 
pracowników i trwałego zwięk-
szenia zatrudnienia w zespole 
maszynistów. Pomimo prowa-
dzonych aktywnych działań 
w tym zakresie jak dotychczas 
jesteśmy w stanie głównie za-
stąpić nowymi pracownikami 
tych, którzy decydują się przejść 
na emeryturę – mówi Kulesza. 

Przewoźnika spytaliśmy także 
o wspólny bilet, bo przypomnij-
my, że obecnie np. na biletach 
ZTM pasażerowie mogą doje-
chać jedynie z Warszawy do 
Opaczy. Ale temat wisi w próżni. 
– Rozmowy na temat wspólnego 
biletu w dalszym ciągu trwają. 
Nie jesteśmy w stanie określić 
orientacyjnego terminu ich za-
kończenia, ani możliwych re-
zultatów – wyjaśnia rzecznik 
prasowy WKD. 

P R U S Z K Ó W 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i Kanalizacji „odkupiło” 
od miasta Pruszków 
instalacje kanalizacyjne 
i wodociągowe 
wybudowane na terenie 
miasta. To oznacza, że 
do miejskiej kasy trafią 
przeszło 44 mln zł. 

W trakcie realiza-
cji rozmaitych 
inwestycji dro-
gowych na tere-

nie Pruszkowa powstają nowe 
elementy infrastruktury ka-
nalizacyjnej i wodociągowej. 
Do tej pory MPWiK tyko ko-
rzystała ze wspomnianych in-
stalacji, nie będąc jednocześnie 
ich właścicielem. To właśnie się 
zmieniło. – Dosyć długo trwały 
uzgodnienia związane z przy-
gotowaniem tej umowy. Spółka 
nabywa od miasta kanalizacje 
i wodociągi, w związku z tym, 
że je użytkuje. Jest to porząd-
kowanie od strony formalno-
-prawnej. Konsekwencje są 
takie, że do kasy miasta wpłyną 
ponad 44 mln zł jeszcze w tym 
roku – mówił na konferencji 
prasowej Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa. 

To oznacza, że instala-
cje przechodzą na własność 
warszawskich wodociągów. 
– MPWiK jest obecny w życiu 
mieszkańców Pruszkowa nie 
od dzisiaj. Mimo tego, że tej 
sieci jeszcze na własność nie 
mamy, to jesteśmy tymi, którzy 
świadczą usługę i wodociągową 
i kanalizacyjną dla mieszkań-
ców Pruszkowa i okolic – do-
dała Renata Tomusiak, prezes 
MPWiK Warszawa. 

W trakcie konferencji przed- 
stawiciel MPWiK poinformo- 
wali o planowanych do reali-
zacji przedsięwzięciach. Jed-
nym z najważniejszych zadań, 
z punktu widzenia mieszań-
ców, jest budowa nowej nitki 
wodociągowej która miałaby 
dostarczać wodę od strony 
Bemowa, przez Ursus i Pia-
stów. – Dziś mamy jedną 
nitkę, czynimy starania i wsz-
częliśmy inwestycje z fazy pią-
tej, tak by w Pruszkowie była 
druga odnoga zasilania wodą 
z Warszawy. Te inwestycje już 
się dzieją – zaznaczyła Rena-
ta Tomusiak z MPWiK. 

– Po zrealizowaniu tych 
zamierzeń Pruszków będzie 
uniezależniony od ewentual-
nych awarii na trasie wodociągu  
– podkreślił Jan Starzyński. [AZ]

MPWiK zapłaci miastu 
Pruszków 44 mln zł
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„Mieliśmy zapisane terminy, że prace wewnętrzne zakończą się 20 sierpnia, a zewnętrzne 
30 października. Z uwagi na warunki pogodowe należało aneksować umowę w zakresie 
prac zewnętrznych do połowy listopada. Miasto naliczyło wykonawcy kary umowne 
254 tys. zł za nieterminowe wykonanie prac.” – Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa o opóźnieniach związanych 
z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 6
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WYZERUJ SWOJE DŁUGI!
CENTRUM POMOCY DŁUŻNIKOM:
22 123 88 50, 535 169 429,  
535 110 639 
(obsługujemy teren całego kraju)

PROPONUJEMY:  
◽ POMOC PRAWNĄ ◽ ODDŁUŻANIE  
◽ NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI  
◽ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Reklama

 Seweryn Dębinski 

M I L A N Ó W E K
Dziewięć projektów 
trafiło do budżetu 
obywatelskiego 
Milanówka na przyszły 
rok. Teraz mieszkańcy 
będą musieli wybrać te 
najlepsze, głosowanie 
potrwa do 21 grudnia.

N a realizację zadań bu-
dżetu obywatelskie-
go na rok 2018 magi-
strat przeznaczył 

300 tys. zł. Należy zaznaczyć, że 
na jeden projekt maksymalnie 
może zostać wykorzystane 150 
tys. zł. A projekty właśnie prze-
szły weryfi kacje merytoryczną.

Sprawdzamy jakie pomysły 
mają mieszkańcy Milanówka: 
Pierwszy projekt dotyczy za-
kupu umundurowania i sprzętu 
ratowniczego oraz moderni-
zację ogrodzenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Milanów-
ku. Mowa o zakupie pilarki do 
drzew, wymianę firki i bramy, 
w celu zabezpieczenia sprzętu 

i usprawnienia wyjazdu do 
działań. Koszt określono na 
150 tys. zł.

Kolejną propozycją jest 
zwiększenie dostępności cza-
sowej ścianki wspinaczko-
wej w szkole podstawowej nr 1 
przy ul. Szkolnej. Ścianka wraz 
z instruktorem miałaby być do-
stępna trzy dni w tygodniu oraz 
sobotę w godzinach popołu-
dniowych. Koszt to 20 tys. zł.

Projekt nr 3 zakłada budo-
wę systemu monitoringu za-
pylenia powietrza w mieście 
– ok. 25 tys. zł.

Zgłoszono też inicjatywę 
wybudowania informacyjnej 
ściany LED w centrum Mila-
nówka. Miałaby ona informo-
wać o aktualnych informacjach, 
wydarzeniach kulturalnych, 
oświatowych, sportowych, 
ostrzeżeniach o nadchodzą-
cych zagrożeniach pogodowych 
i sytuacjach kryzysowych doty-
czących mieszkańców. Koszty 
szacowane są na ok. 150 tys. zł.

Ciekawą propozycją jest 
stworzenie ciemni fotogra-
fi cznej, w której możliwe byłoby 

wywołanie fi lmów oraz robienie 
odbitek. Gdzie znalazłaby swoje 
miejsce? W Milanowskim Cen-
trum Kultury przy ul. Warszaw-
skiej 18. Koszt? ok. 22 tys. zł.

Przechodzimy do projek-
tu szóstego, czyli stworzenia 
ogólnodostępnego pomiesz-
czenia muzycznej salki prób. 
Dzięki niej możliwe byłoby ro-
bienie prób okolicznych muzy-
ków z możliwością nagrywania 
muzyki i dźwięków. Sala mia-
łaby znaleźć się w MCK. Koszty 
ograniczyłyby się do 45 tys. zł.

Kolejny pomysł ma nieco 
przekorną nazwę „Budka Nie-
telefoniczna”. O co chodzi? Pro-
jekt zakłada postawienie jej 
w przestrzeni publicznej, w któ-
rej znajdujący się aparat tele-
foniczny informowałby np. ak-
tualnych wydarzeniach kultu-
ralnych, szlakach turystycznych 
czy historiach lokalnych. Według 
szacunków koszty montażu wy-
niosłyby 18 tys. zł.

Jedna z droższych propozy-
cji to modernizacja placu za-
baw przy boisku Orlik, poprzez 
doposażenie go w nowe zestawy 

Ruszyło głosowanie na projekty 
zabawowe dla dzieci, ułoże-
nie bezpiecznej nawierzch-
ni i ogrodzenie placu w celu 
poprawy jego bezpieczeństwa. 
Cena? 150 tys. zł.

Ostatnim zdecydowanie naj-
mniej kosztownym pomysłem 
(10 tys. zł) jest grawerowanie 
adresatek dla psów i ich bez-
płatne rozdawanie właścicie-
lom czworonogów.

Głosować można: online, 
wypełniając ankietę lub odda-
jąc głos w jednym z punktów na 
terenie Milanówka:

Urząd Miasta Milanówka, Bu-
dynek A, ul. Kościuszki 45, czyn-
ne w godz. pracy Urzędu

Urząd Miasta Milanówka, Bu-
dynek C, ul. Spacerowa 4, czyn-
ne w godz. pracy Urzędu

Straż Miejska, ul. Warszaw-
ska 32, czynne całą dobę.

Głos może oddać każdy miesz-
kaniec Milanówka, który ma 
skończone 16 lat, ale głosować 
można tylko raz na jeden pro-
jekt, oddanie kolejnego gło-
su przez tę samą osobę powo-
duje unieważnienie wszystkich
jej głosów.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listo-
pada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 
08.12.2017 r. – 29.12.2017 r. oraz na stronie interne-
towej www.piastow.pl,  zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzier-
żawę i użyczenie.

Ogloszenie
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W I A D O M O Ś C I06
Ważna informacja dla kierowców. Na 
linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
trwają prace związane z remontami 
przejazdów. Od 14 grudnia wykonaw-
ca przeniósł się na przeprawę w ciągu 
ul. Przejazdowej w Otrębusach. Co to 
oznacza dla kierowców? Przeprawa 
na ponad tydzień została całkowicie 

zamknięta dla ruchu kołowego. Kie-
rowcy muszą korzystać z alterna-
tywnych dróg. Prace na przejeździe 
nie wpłyną na ruch pociągów, więc po-
dróżni nie muszą się obawiać utrud-
nień. Roboty na przejeździe powinny 
zakończyć się 24 grudnia. Tymczasem 
dla ruchu została udostępniona inna 

przeprawa, która jest już wyremon-
towana. Chodzi o przejazd w ciągu 
ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej. 
Tu przeprawa była remontowana od  
7 grudnia. Poza wspomnianymi prze-
jazdami WKD chce wyremontować 
jeszcze wybrane przeprawy w Kaniach,  
Michałowicach i Nowej Wsi. [AZ] 

O T R Ę B U S Y

Zamknęli przejazd  
w Otrębusach

Reklama

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
P R U S Z K Ó W

Miasto Pruszków  
inwestuje w zdrowie 
najmłodszych 
mieszkańców. Zakupiono 
17 urządzeń – oczyszczaczy 
powietrza. Trafią  
one do miejskich 
przedszkoli i żłobków. 

O czyszczacze będą  
przekazane naszym 
placówkom jeszcze 
w grudniu. Urzą-

dzenia te przede wszystkim 

oczyszczają powietrze ze szko-
dliwych pyłów PM10 i PM2.5, 
a ponadto wychwytują rozto-
cza, kurz, bakterie, wirusy i za-
rodniki grzybów – przedstawia 
Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie- 
go w Pruszkowie.

Wspomniane wyżej szko-
dliwe pyły są głównymi skła-
dowymi smogu. O tym jak jest 
on szkodliwy dla naszego zdro-
wia doskonale każdy wie, bo-
wiem temat zanieczyszczenia 

Pamiętacie Anię?  
Jest już po operacji!

P I A S T Ó W
O 13-letniej Ani Ługowskiej 
z Piastowa pisaliśmy 
niejednokrotnie. 
Dziewczynka od urodzenia 
zmaga się z bardzo  
rzadką chorobą  
„klątwą Ondyny”. 
Ale przeszła właśnie 
najważniejszą operację  
w swoim życiu, dzięki  
której będzie mogła  
uwolnić się od  
respiratora.

A nia od pierwszych  
chwil życia nie mogła 
normalnie oddychać, 
tak jak my wszyscy. 

Powód? Zespół wrodzonej ośrod-
kowej hipowentylacji. To oznacza, 
że dziewczynka mogła przestać 

oddychać we śnie. Ale to już me-
lodia przeszłości, choć przed  
Anią jeszcze wiele pracy.

– Kochani! Nie musimy tłuma-
czyć, jak wielkie emocje towarzy- 

szyły nam dzisiaj (13 grudnia  
– przyp. red.). Ania właśnie  
przeszła najważniejszą opera-
cję w swoim życiu. Wspania-
ły zespół lekarzy specjalistów 
z Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny w Olsztynie wszczepił 
jej stymulatory nerwu przepo-
nowego, dzięki którym będzie 
mogła oddychać bez respira-
tora. I choć przed nią jeszcze 
długa droga rekonwalescencji 
i rehabilitacji, to dzięki odwadze 
i umiejętnościom lekarzy oraz 
hojności ludzi dobrego serca, 
najtrudniejsze już za nią – czy-
tamy na stronie facebookowej  
„O czym śni Ania?”.

Głęboko wierzymy w to, że naj-
gorsze już minęło. Cała Redakcja 
WPR życzy Ani wiele, wiele, wie-
le zdrowia! [SD]

Wystartowała rewitalizacja 
parku w Podkowie!

 Seweryn Dębiński 

P O D KOWA  L E Ś N A
Park Miejski w Podkowie 
Leśnej w niedalekiej 
przyszłości nieco zmieni 
swoje oblicze. Rozpoczęły 
się prace związane  
z rewitalizacją tego miejsca.

W ielu mieszkańców 
Podkowy zwąt-
piło, że kiedy-
kolwiek doczeka 

się tej inwestycji. Tymczasem 
na początku tego tygodnia wbi-
to pierwszą łopatę. To początek 
złożonego procesu przywraca-
nia świetności temu miejscu, 
bowiem trzeba wykonać wie-
le prac, a budżet Podkowy nie 
należy do najwyższych. Poroz-
mawialiśmy z burmistrzem 
miasta-ogrodu i spytaliśmy 
o kilka kwestii.

Jakie są plany zmiany wi-
zerunku Parku Miejskiego?  
– Rozpoczęliśmy pierwszy etap 
przebudowy, który docelowo 
ma się skończyć, jak dobrze 
pójdzie, pod koniec przyszłe-
go roku, a jak źle, to w 2019 r. 
A ma się skończyć tym, że będzie 
cały czas woda w stawie, staw 
będzie w obiegu zamkniętym, 
nie będzie mieszała się woda, 
która przepływa w tej chwi-
li od czasu do czasu z rowu 
do stawu oraz zbiornik wodny 
będzie miał filtry biologiczne 
– złoże ze specjalnego rodza-
ju kruszywa i roślin. Będą też 

tarasy drewniane, będzie moż-
na przyjść i wypocząć – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz Pod- 
kowy Leśnej.

Dowiadujemy się, że cały pro-
ces może potrwać nawet do 
2019 r. Dużo zależy od fundu-
szy Podkowy Leśnej. Jak będzie 
wyglądała chronologia prac? – 
Idealnie byłoby tak. Obecnie 
robimy dwa przepusty, które 
mieliśmy wymienić, formuje-
my docelowe dno i ukształto-
wanie stawu. Puszczamy taki 
bypass, czyli łączymy budow-
lę upustową z budowlą wlo-
tową tak, by nam się woda nie 
mieszkała w stawie. Spowoduje 
to też, że nie będzie błota i wo-
dy w stawie, więc resztę prac 

będzie można przeprowadzić 
z powodzeniem – wyjaśnia Ar-
tur Tusiński.

W przygotowaniu są kolejne 
przetargi. – Ogłaszamy na wio-
snę, albo jeszcze w zimę przetarg 
na wykonanie elektryki. Następny 
przetarg będzie, mam nadzieję, 
w marcu lub najpóźniej w kwiet-
niu. Będzie dotyczył dokończenia 
całego stawu w zależności od te-
go ile pieniędzy będziemy mieli. 
Wówczas cała inwestycja zosta-
nie wykonana do końca 2018 r. al-
bo zahaczy o 2019 r. To jest długi 
proces, niestety nie mamy aż tyle 
pieniędzy żeby to zrobić za jed-
nym zamachem, bo potrzebne 
jest nam kilka milionów złotych 
– podkreśla burmistrz. 
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powietrza od wielu lat znajdu-
je się na pierwszych stronach 
gazet. Powodem zwiększone-
go stężenia pyłów PM10 i PM2.5 
w atmosferze jest głównie spa-
lanie śmieci w domowych pa-
leniskach, a także opalanie 
węgłem bardzo złej jakości. 

Uroczyste przekazanie urzą-
dzeń odbędzie się 19 grudnia 
w trzech placówkach: Żłobku Miej-
skim nr 1 przy ul. Hubala 3, Przed- 
szkolu Miejskim nr 4 przy ul. Pru- 
sa 27 oraz Przedszkolu Miejskim 
nr 8 przy ul. 3 Maja 67. [SD]
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Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej  
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

Wszelkie pytania należy kierować na adres: antysmog@mazovia.pl 

O zagrożeniach, jakie smog niesie 
dla naszego życia i zdrowia mówi  
dr n. med. Grzegorz Krasowski, 
lekarz z Mazowieckiego Centrum 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Ostatnia zima upłynęła pod hasłem 
smogu i jego szkodliwości dla na-
szego zdrowia. Czy smog naprawdę 
jest dla nas tak dużym zagrożeniem?
Smog to niebezpieczne zjawisko, które niekorzystnie wpływa 
na nasze zdrowie, a przede wszystkim na drogi oddechowe. 
Jako połączenie pyłów i szkodliwych substancji zawieszonych 
w kropelkach wody, smog jest bezpośrednim czynnikiem, który 
razem z wdychanym powietrzem może uszkadzać nasze dro-
gi oddechowe, a w dalszej kolejności przenikać do krwiobiegu. 
Skutki oddychania takim zanieczyszczonym powietrzem naj-
bardziej odczuwają osoby z astmą, przewlekłą obturacyjną cho-
robą płuc czy też ze schorzeniami alergicznymi.
Czy kobiety w ciąży powinny obawiać się o zdrowie swo-
ich dzieci?
Smog niekorzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego u pło-
du. Przenikanie do krwiobiegu drobnych substancji, takich jak 
siarka czy azot może wpływać na rozwój układu nerwowego pło-
du, powodując różnego rodzaju niedobory czy niedorozwoje.
Osoby starsze i dzieci powinny jakoś szczególnie na siebie uważać?
Smog, wpływając na nasz układ odpornościowy, może skut-
kować zaostrzeniem chorób. U osób starszych układ odpor-
nościowy jest mniej wydolny, dlatego powinny one uważać na 
przebywanie na „świeżym” powietrzu. Zaleca się, jak najkrót-
sze przebywanie na obszarze o zwiększonym stężeniu pyłów.
Jakie działania profilaktyczne możemy podejmować, aby uchro-
nić się przed smogiem? 
Trudno mówić o działaniach, które mogą podejmować pacjenci. 
Wszelkie zanieczyszczenia powietrza pochodzą głównie z emisji 
spalin i spalania węgla. I to właśnie z tymi źródłami smogu trze-
ba przede wszystkim walczyć. Trzeba więc ograniczyć emisję 
spalin oraz wprowadzić przepisy regulujące ich wytwarzanie 
na danym obszarze. Ale to działania, które mogą podjąć odpo-
wiednie instytucje. Natomiast pacjentom z chorobami układu 
oddechowego zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz 
na obszarze z dużym natężeniem zanieczyszczenia.
Podsumowując, smog nie jest mitem, a realnym zagrożeniem 
dla naszego zdrowia.
Tak, smog jest szkodliwy i to nie mit. Ważne, że coraz częściej 
i coraz więcej się o tym mówi. Smog jest zjawiskiem cywiliza-
cyjnym i będzie miał coraz większy wpływ na nasze zdrowie. 
Już teraz lekarze obserwują, że osoby mieszkające w większych 
aglomeracjach coraz częściej zgłaszają się z objawami utrud-
nionego oddychania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Szkodliwość smogu  
nie jest mitem

STOP SMOG! MAZOWSZE WALCZY  
O CZYSTE POWIETRZE

Stężenia pyłów i szkodliwych 
substancji w powietrzu szcze-
gólnie odczuwalne są zimą. 
W sezonie grzewczym znacznie 
przekraczają one dopuszczalne 
normy. Aby temu przeciwdzia-
łać Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego podjął uchwałę 
antysmogową. Wskazuje ona 
m.in. jakie piece mogą być sto- 
sowane, a które zostaną ogra-
niczone. Ściśle określa para-
metry instalacji grzewczych, 
a także jakość spalanych paliw. 

Szacuje się, że na Mazowszu z po-
wodu zanieczyszczenia powie-
trza przedwcześnie umiera od 
4 do 6 tys. osób rocznie.

Wymiana pieców tak,  
ale krok po kroku
Wymieniając przestarzały piec, 
warto zwrócić uwagę przede 
wszystkim na ekologiczne źró-
dła ogrzewania, tj. gazowe, elek-
tryczne, systemy ciepłownicze 
i odnawialne źródła energii. Co 
ważne, uchwała nie wyklucza 

się na jego tabliczce znamio-
nowej oraz w instrukcji obsłu-
gi. Jeśli nie ma jej w żadnym 
z tych miejsc – kocioł nie spełnia  
kryteriów żadnej z klas.

Podczas zakupu pieca na-
leży upewnić się u sprze-
dawcy bądź producenta czy 
urządzenie posiada certy- 
fikat i jest zgodne z wyma- 
ganiami ekoprojektu

Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – w sprawie smogu mówią jednym 
głosem. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Ważny krok w tej 
kwestii podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza obowią-
zuje już od 11 listopada br. Jej przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie.

Piece i kominki kopcą nie tylko z powodu kiep-
skiego opału. Nie mniej ważne jest to, w jaki 
sposób rozpalamy w piecu. Wydobywający 
się dym to sygnał, że nie robimy tego dobrze. 
Dym to bowiem nic innego jak szkodliwa dla 
zdrowia zawiesina mikrocząsteczek niedopalo-
nego paliwa. Jednocześnie jest to najbardziej 
kaloryczna część opału. W węglu kamiennym 
stanowi on ok. 30 proc., w drewnie aż 70 proc. 
Stosując kilka podstawowych zasad, możemy 
oszczędzić około 1/3 opału, a emisję pyłów ob-
niżyć o ponad połowę! Warto zatem pamię-
tać, że poprawne palenie w piecu to korzyści 
realne i odczuwalne dla budżetu domowego 
oraz środowiska.

Można palić  
i nie kopcić 

Zmiany będą jednak wprowa-
dzane stopniowo.

Uchwała antysmogowa dla 
Mazowsza obowiązuje od  
11 listopada br. Za jej przy-
jęciem jednogłośnie zagło-
sowali radni PiS, PSL, PO,  
PR oraz niezrzeszeni

Smog szkodzi  
i to bardzo
Badania potwierdzają, że za-
równo długie, jak i krótkie prze- 
bywanie na powietrzu zanie-
czyszczonym pyłami zawieszony-
mi może prowadzić do schorzeń 
układów krążenia i oddechowe-
go, a nawet przedwczesnych zgo-
nów. Na negatywne skutki smogu 
szczególnie narażone są dzieci 
i osoby starsze. Mocno odczuwają 
je też cierpiący na choroby ukła-
du krążenia i układu oddechowe-
go. Skala zjawiska jest ogromna. 

Wykonanie dokumentacji stanowiącej 
podstawę do określenia założeń 
„uchwały antysmogowej” zostało 
dofinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wsparcia mieszkańców w wy-
mianie pieców. Władze woje-
wództwa zaczęły już planować 
na przyszły rok harmonogra-
my konkursowe w ramach 
RPO WM 2014-2020 oraz za- 
bezpieczyły środki na dwa 
unijne konkursy. Środki przy- 
znawane będą także przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Nie  
uda się jednak wygrać ze smo- 
giem bez wsparcia władz cen- 

możliwości użytkowania ko-
tłów na paliwa stałe, a wpro-
wadza jedynie ograniczenia 
w odniesieniu do ich klasy. In-
formacja o klasie kotła znajduje 

Konieczne  
wsparcie władz  
centralnych
Mazowsze musi już dziś za-
cząć się przygotowywać do  

tralnych, o co samorząd Ma- 
zowsza wraz z innymi samo- 
rządami wojewódzkimi wie-
lokrotnie apelowali.
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O tym, że pruszkowski skwer zmie-
ni swoje oblicze, informowaliśmy już 
7 listopada. Dokładnie chodzi o miej-
sce przy skrzyżowaniu ulic Tadeusza 
i Zdzisława na pruszkowskim osie-
dlu Ostoja. Teren został odświeżo-
ny poprzez nowe zagospodarowanie. 
Prace udało się wykonać w szybkim 

tempie. Wykonano trawniki, usta-
wiono betonowe elementy małej 
architektury (łącznie 14 sztuk) i to, 
co jest najbardziej widoczne dla oka, 
to nasadzono aż 813 sztuk krzewów 
liściastych. Dopełnienie całości sta-
nowią nowo nasadzone drzewa liścia-
ste (pięć sztuk). Na skwerze pojawiły 

się również betonowe elementy de-
koracyjne Wykonawca prac został 
również zobowiązany do pielęgna-
cji nowej zieleni przez najbliższy rok.  
Koszt prac, wykonanych na zlecenie 
gminy Pruszków, związanych z zago-
spodarowaniem tego terenu wyniósł 
95 tys. złotych. Jak Wam się podoba-
ją zmiany? [SD] 

P R U S Z K Ó W

Skwer przy 
ul. Tadeusza już gotowy

Reklama

Reklama

Podpisano umowę 
na budowę parku

G R O D Z I S K  M A Z .
Mowa o zagospodarowaniu 
terenu zieleni przy 
ul. Bałtyckiej i Piłsudskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Burmistrz podpisał umowę 
z wykonawcą tej inwestycji. 
Już wkrótce start prac.

P rzetarg na realizację 
inwestycji wygrała fi r-
ma AKG Architektura 
Krajobrazu z Brzezia 

koło Krakowa, która złożyła naj-
lepszą ofertę opiewającą ponad 
2,6 mln zł. Cena ta zawiera rów-
nież koszty pielęgnacji przez okres 
24 miesięcy. Zgodnie z umową wy-
konawca ma zrealizować wszel-
kie prace do 23 września 2018 r.

– Na zagospodarowanie parku 
gmina pozyskała ponad 1,6 mln zł 
dofi nansowania z Unii Europej-
skiej. Dodatkowo, w projekcie za-
gospodarowane zostanie jeszcze 
14 terenów zieleni o łącznej po-
wierzchni ponad 6 ha – m.in.: park 
w dzielnicy Łąki, pas zieleni izola-
cyjnej przy oczyszczalni ścieków 

i dwa skwery na osiedlu Kopernika. 
Całkowity koszt projektu to ponad 
5 mln 450 tys. zł z czego 85 proc. 
pokryją środki unijne – poinfor-
mowała Monika Kwiczak, główny 
specjalista ds. Kształtowania Prze-
strzeni Publicznych.

Przypomnijmy co powstanie 
na terenie przy ul. Bałtyckiej i Pił-
sudskiego. W ramach inwestycji 
na powierzchni 7,5 tys. m kw. wy-
budowane zostaną alejki z kostki 
brukowej i desek kompozytowych, 
elementem charakterystycznym 
ma stać się tzw. sucha rzeka „bie-
gnąca” przez środek parku w po-
staci kamienistej rabaty oraz rzeźby 
w formie kul o różnej wielkości.

W parku pojawią się również 
elementy małej architektury 
tj. ławki, kosze, stojaki na rowery 
oraz stoliki szachowe. Nie zabrak-
nie ciekawego miejsca dla fanów 
sportu, ponieważ wybudowana zo-
stanie siłownia plenerowa. Nato-
miast dzieci będą mogły pobawić 
się na placu zabaw. Dopełnienie 
całości będzie stanowić oświe-
tlenie, a w pobliżu stacji transfor-
matorowej powstanie parking.

Aktualnie teren ten jest nieza-
drzewiony, dlatego w projekcie 
przewidziano nasadzenia – 125 
drzew, ponad 2,5 tys. krzewów 
i ponad 2,2 tys. wieloletnich ro-
ślin kwitnących. [SD]

Kamień węgielny pod 
przedszkole wmurowany

O T R Ę B U S Y
6 grudnia podpisano 
akt erekcyjny, a następnie 
wmurowano kamień 
węgielny pod budowę 
przedszkola przy ulicy 
Piaseckiego w Otrębusach.

N ie da się ukryć, że 
to jedna z najważ-
niejszych inwesty-
cji gminy Brwinów 

w ostatnich latach. Prace bu-
dowlane trwają od kilku mie-
sięcy, jednak dopiero 6 grudnia 
zdecydowano o wmurowaniu 

kamienia węgielnego. Podczas 
uroczystości w na placu budo-
wy zgromadziło się wiele osób,
m.in.: burmistrz Arkadiusz Ko-
siński, byłe dyrektorki i eme-
rytowane nauczycielki przed-
szkola, radni gminy, sołtysi, 
przedstawiciele wykonawcy 
(fi rmy Rosa-Bud).

Powierzchnia obiektu wynie-
sie ponad 1,7 tys. mkw. Budynek 
pomieści setkę przedszkolaków 
w czterech oddziałach. Każda 
sala będzie wyposażona w od-
dzielne łazienki i magazyny pod-
ręczne. Ponadto, w przedszkolu 

znajdą się: sala rytmiczno-ru-
chowa, część biurowa, sanita-
riaty, część techniczna, gastro-
nomiczna, a na zewnątrz poja-
wią się dwa place zabaw.

Brwinowski magistrat na małe 
problemy napotkał już na etapie 
formalnym. Wykonawcę zada-
nia wyłoniono dopiero w drugim 
przetargu, gdyż w pierwszym 
oferenci przedstawili zbyt wy-
sokie propozycje. Ostatecznie 
koszt inwestycji wyniesie po-
nad 6,2 mln zł.

Budowa ma zakończyć się 
w drugiej połowie 2018 roku. [SD]

Termomodernizacja 
„szóstki” na fi niszu

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Gołym okiem widać, że 
Szkoła Podstawowa nr 6 
w Pruszkowie zmieniła 
się bardzo. Ale zmiany nie 
zaszły tylko na zewnątrz.

D o tej pory szkolny 
budynek, delikatnie 
mówiąc, nie pre-
zentował się naj-

lepiej. Odpadający i popękany 
tynk, niejednolite kolory ele-
wacji sprawiały, że nie było na 
czym zawiesić oka. Jednak na-
deszły zmiany. W tej chwili 
szkoła prezentuje się zupeł-
nie inaczej. Na samym dole 
zdobi ją pas wykonany z sza-
rych cegieł, a reszta utrzyma-
na jest w kolorystyce jasnego 
beżu. Jednak termomoderni-
zacja to coś więcej niż tylko 
wygląd. Cały budynek docie-
plono, wymieniono izolacje 
fundamentów i instalację cen-
tralnego ogrzewania.

Jednak nie obyło się bez drob-
nych problemów. Wykonawca 
przekroczył czas w jakim miał 
wykonać wszelkie roboty, dlate-
go miasto nałożyło na niego kary 
fi nansowe. – Trwają już ostat-
nie prace wykończeniowe. Wła-
śnie zakończyliśmy współpracę 
z wykonawcą. Ponieważ wszyscy 
dobrze wiemy, że proces remon-
towy przeciągnął się zbyt długo 
musieliśmy naliczyć wykonawcy 

kary wynikające z umowy. Mie-
liśmy zapisane terminy, że 
prace wewnętrzne zakończą 
się 20 sierpnia, a zewnętrzne 
30 października. Z uwagi na wa-
runki pogodowe należało anek-
sować umowę w zakresie prac 

zewnętrznych do połowy li-
stopada. Miasto naliczyło wy-
konawcy kary umowne 254 tys. 
zł za nieterminowe wykonanie 
prac – mówi Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 

Ponadto wykonawca będzie 
musiał zająć się drobnymi po-
prawkami. – Mamy trochę uwag 

jeżeli chodzi o kwestie wykoń-
czenia poszczególnych prac, 
jednak nie są to duże popraw-
ki. Chodzi o kwestie niedoma-
lowania lub niedoszlifowania 
w pewnych miejscach. Jesteśmy 
na etapie rozliczania co zostało 

wykonane, a co nie. Większość 
prac została zrobiona. Jedyną 
rzeczą, która jest niewykonana 
to schody przy wejściu głównym. 
Miały być zrobione nowe scho-
dy i podjazd dla wózków. Scho-
dy zostaną wykonane w okresie 
wakacji 2018 – wyjaśnia wice-
prezydent Pruszkowa. 
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Miasto naliczyło wykonawcy kary 
umowne 254 tys. zł za nieterminowe 
wykonanie prac
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W sobotę 9 grudnia strażnicy miejscy 
otrzymali zgłoszenie od jednego 
z mieszkańców Milanówka. Inter-
wencja okazała się dość nietypowa.  
Z relacji wynikało, że w mieszka-
niu matki zgłaszającego pojawił się 
wąż. Kobieta nie wiedziała do kogo 
zwrócić się po pomoc w usunięciu 

nieproszonego „gościa”. Strażnicy, któ-
rzy pojechali na interwencję w miesz-
kaniu przy Piłsudskiego 33 zastali 
zszokowaną kobietę, która wskaza-
ła, gdzie ukrył się gad. Około metrowej 
długości wąż został odłowiony. „Ucie-
kinier” czeka na swojego właściciela  
w siedzibie straży miejskiej. – Apelujemy 

o właściwe sprawowanie opieki nad 
tego typu zwierzętami. Zwracamy się  
z prośbą o niepodejmowanie prób odło-
wienia węży samodzielnie. W podob-
nych sytuacjach prosimy dzwonić pod 
całodobowy numer alarmowy straży 
miejskiej 986 – podkreślają strażnicy. 
Wąż wrócił już do właścicielki. [AZ] 

M I L A N Ó W E K

Strażnicy miejscy  
wezwani do... węża

Na Stawach Walczewskiego 
będzie monitoring

G R O D Z I S K  M A Z .
Wielu mieszkańców 
Grodziska od dawna 
podkreślało, że na Stawach 
Walczewskiego powinny 
pojawić się kamery 
monitoringu. W końcu 
się tak stanie. Grodziski 
magistrat ogłosił  
przetarg na to zadanie.

S tawy Walczewskiego 
to jedno z najchętniej 
odwiedzanych miejsc 
w Grodzisku Mazo-

wieckim. Choć nie dochodziło 
tu do wybryków czy aktów de-
wastacji, to wielu mieszkańców 

podkreślało, że powinny poja-
wić się tam kamery monitorin-
gu. Tak też się stanie.

Grodziski magistrat ogłosił wła-
śnie przetarg nie tylko na usta-
wienie kamer na terenie stawów. 
W ramach zadania ma się pojawić 

również dodatkowe oświetle-
nie. Na terenie stawów zamon-
towanych zostanie osiem kamer 
monitoringu. Alejki oświetli na-
tomiast 99 latarni, a dodatkowo 
zamontowane zostaną 22 reflek-
tory, które mają oświetlać drzewa 
rosnące przy stawach. Natomiast 
na wybranych pomostach pojawi 
się 25 wpuszczanych w posadzkę 
punktów oświetleniowych. Część 
oświetlenia pojawi się na wieży wi-
dokowej oraz nowych pomostach.

Kiedy monitoring na Stawach 
Walczewskiego zacznie działać? 
Wykonawca będzie miał pięć 
miesięcy na wykonanie wszyst-
kich prac. [AZ]

Lodowisko również w Mszczonowie 
R E G I O N

Dla miłośników jazdy 
na łyżwach mamy dobrą 
wiadomość. Od soboty 
lodowisko działa również  
w Mszczonowie. 

W ubiegłym roku 
mszczonowska 
ślizgawka była ra-
tunkiem dla lokal-

nych amatorów jazdy na łyżwach. 
Wtedy to z uwagi na ciepły począ-
tek zimy nie działały lodowiska 
w Grodzisku i Pruszkowie, a Pia-
stowską ślizgawkę udało się uru-
chomić, ale z dużymi problemami. 
Dziś część lodowisk w naszym 

regionie już działa, niektóre gminy 
przygotowują się o uruchomienia 
ślizgawek. Na łyżwy można wy-
brać się również do Mszczonowa.

Na terenie mszczonowskich 
term od 9 grudnia działa sztucz-
ne lodowisko i to pod dachem. 
Wstęp na 50 min dla osób do-
rosłych kosztuje 6 zł (zniżka dla 

seniorów powyżej 65. roku życia 
– 4 zł), dzieci i młodzież zapłacą  
4 zł. Jeśli nie macie swojego sprzę-
tu to nic nie szkodzi. Przy lodowi-
sku działa wypożyczalnia, gdzie za 
5 zł możemy wypożyczyć łyżwy. 
Za symboliczną złotówkę moż-
na także skorzystać z kasku. 
Wynajem całej tafli na godzinę 
to wydatek 100 zł. Bezpłatnie do 
dyspozycji maluchów do specjal-
ne misie, pingwiny i pandy, które 
pomagają w nauce jazdy.

Mszczonowskie lodowisko 
działa od poniedziałku do nie-
dzieli w godz. 9.00 – 20.00. 
Przerwa techniczna odbywa się 
w godz. 13.00 – 14.00. [AZ]

Reklama

Kiedy zadziała sygnalizacja?
P R U S Z K Ó W

Kierowcy i mieszkańcy 
dopytują kiedy zacznie 
działać sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu 
ulic Armii Krajowej, 
Komorowskiej i Berenta.  
– 3 grudnia dawno minął,  
a światła nadal nie  
działają. Co się dzieje? 
– napisał do nas jeden 
czytelników.

C o sprawiło, że sygnali-
zatory na wspomnia-
nym skrzyżowaniu 
nadal nie działają? 

– To wina wykonawcy, który miał  
problem z dostępem do po-
trzebnych mu elementów. Od  
3 grudnia naliczamy kary umow-
ne – poinformował nas Krzysztof 

Bukowski ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie.

Pozostaje więc pytanie kiedy 
sygnalizatory zaczną działać? 
Okazuje się, że na ich urucho-
mienie trzeba będzie jeszcze tro-
chę poczekać. – Liczymy na to, 
że sygnalizacja na wspomnianym 
skrzyżowaniu będzie urucho-
miona na początku przyszłe-
go roku. Po zakończeniu prac 
związanych z montażem urzą-
dzeń będziemy musieli poczekać 
na podłączenie do sieci energe-
tycznej – dodaje Bukowski.

Przez pierwszy tydzień sygna-
lizacja będzie działała w trybie 
awaryjnym, czyli uruchomio-
ne będzie tylko pomarańczowe 
pulsacyjne światło. Chodzi o to  
by kierowcy przyzwyczaili się 
do nowej organizacji ruchu. [AZ]

Biały Pałac podniesie  
się z gruzów?

 Anna Zwolińska 

P I A S T Ó W
Piastowscy włodarze chcą 
by Willa Adelajda, lepiej 
znana jako Biały Pałac, 
ponownie była chlubą 
miasta. Jednak aby tak się 
stało budynek musi  
zostać odbudowany.

B iały Pałac mieścił się 
przy ul. Godebskie-
go. Willa powstała na 
początku ubiegłego 

wieku i należała do rodziny ar-
chitekta Brunona Paprockie-
go, który zaprojektował willę 
wraz z oficynami. Paprocki 
z żoną Adelajdą i czwórką dzie-
ci mieszkali w Piastowie przez 
kilka lat. Nowym właścicielem 
zabudowań było Wojsko Polskie. 
Po II wojnie światowej budy-
nek „poszedł” w zapomnienie. 
Ostatnia ściana pałacu legła 
w gruzach w czerwcu 2013 r. 
Kilka miesięcy później pozosta-
łości budynku rozebrano. Gruz 
na działce zalegał przez kolejne 
lata, w końcu został uprzątnięty.

Piastowscy włodarze od kilku 
lat przygotowują się do odbu-
dowy pałacu. Wiele wskazu-
je na to, że te plany w końcu 
mogą się ziścić. – Rozpoczęli-
śmy już prace przygotowaw-
cze do realizacji idei odbudowy 
Willi Adelajda i rewitalizacji 
jej otoczenia. Po uprzątnię-
ciu rumowiska po dawnej re-
zydencji rodziny Paprockich, 

zalegającego od czterech lat, 
ogrodzony został teren wokół 
niego. Zlecone jest opracowanie 
techniczne dokumentacji nie-
zbędnej do odtworzenia funda-
mentów budynku. Posłuży ona 
do uzgodnienia działań restau-
racyjnych w tym zakresie, które 

planujemy podjąć w przyszłym 
roku. Kilka miesięcy temu na 
zlecenie urzędu miejskiego 
opracowane zostały trzy eks-
pertyzy dotyczące stanu tech-
nicznego budynków dawnych 
oficyn przy ul. Godebskiego 3.  

Dokumenty te posłużyły do 
opracowania i złożenia wniosku 
w ramach programu „Odnowa 
tkanki mieszkaniowej”. W przy-
padku pozytywnego rozstrzy-
gnięcia konkursu i uzyskania 
dofinansowania niezwłocznie 
podejmiemy prace rewitali-

zacyjne tych budynków – in-
formuje Grzegorz Szuplewski 
burmistrz Piastowa. – Wiele 
wskazuje na to, że idea odbu-
dowy Białego Pałacu i odnowy 
jego otoczenia może wreszcie 
doczekać się realizacji – dodaje. 
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Rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze 
do realizacji idei odbudowy Willi 
Adelajda i rewitalizacji jej otoczenia  
– informuje burmistrz Piastowa
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Do zdarzenia doszło 10 grudnia po 
godz. 8.00. Małżeństwo przyjechało 
do Suchego Lasu (gm. Michałowice) na 
spacer. Gdy kobieta wracała do samo-
chodu, podszedł do niej mężczyzna z 
nożem w ręku i zażądał oddania słu-
chawek. – Małżeństwo przyjechało z 
Warszawy do Suchego Lasu na spacer. 

Kiedy wyszli do lasu, kobieta wróciła 
się na chwilę do samochodu, ponieważ 
czegoś zapomniała. W tym momen-
cie podszedł do niej mężczyzna, który 
trzymając nóż w ręku, powiedział do 
niej tylko dwa razy „słuchawki” – mó-
wi podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 

w Pruszkowie. Kobieta oddała sprzęt , 
a napastnik uciekł. – Nikomu nic się nie 
stało. Policjanci prowadzili poszukiwa-
nia, niestety z wynikiem negatywnym. 
Wstępna kwalifikacja tego zdarzenia 
to rozbój. Zostaną wysłane materia-
ły do prokuratury, celem wszczęcia 
śledztwa – dodaje policjantka. [SD] 
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Z nożem w ręku  
napadł na kobietę 

2 Międzyregionalne spotkanie Partnerów 
Projektu “DEvelopment of sustainable MObility  

management in European Cities” w Saragossie

W dniach 17 i 18 października 2017 r. W Saragossie 
(Hiszpania) odbyło się 2 międzyregionalne spotkanie 
Partnerów Projektu DEMO-EC. Pierwszego dnia 
uczestnicy spotkania, w tym interesariusze mieli okazję 
odbyć wizytę studyjną w Konsorcjum Transportowym 
odpowiedzialnym za 4 obszary, takie jak: transport, 
integracja, mobilność, mieszkańcy. Podczas wizyty 
została przedstawiona prezentacja dyrektora Wydziału 
Transportu na temat mobilności w Saragossie, integracji 
wszystkich usług transportu publicznego w mieście oraz 
roli mieszkańców w podejmowaniu decyzji związanych 
z mobilnością. Następnie uczestnicy spotkania mieli 
okazję wybrać się na wycieczkę rowerową po Saragossie 
oraz odwiedzić Zarząd Tramwajów Saragossy. W drugiej 
części dnia w siedzibie Partnera hiszpańskiego FAMCP 
odbyło się spotkanie projektowe, podczas którego 
Urząd Miasta Milanówka został przywitany jako nowy 
Partner projektu DEMO-EC. Aleksandra Kowalczyk, 
koordynator projektu przedstawiła działalność 
Urzędu Miasta, Analizę SWOT dla realizacji projektu  
w Milanówku oraz przykład dobrych praktyk (m.in. 
zmiana organizacji ruchu części dróg dwukierunkowych 
na drogi jednokierunkowe, stworzenie „przyjaznej ulicy” 
z wyodrębnieniem strefy pieszej i strefy samochodowej 
zachowując jednocześnie pasy zieleni). Został podkreślony 
również charakter miasta jako miasta-ogrodu i roli 
przyrody w życiu mieszkańców. Podczas drugiego dnia 
spotkania, Lider projektu podsumował pierwszy semestr 
projektu (Styczeń 2017-Czerwiec 2017), wydatkowane 
środki Partnerów oraz przedstawił najbliższe działania  
w ramach drugiego semestru. Następne międzyregionalne 
spotkanie projektowe odbędzie się w marcu 2018 r.  
w Genui we Włoszech.

Ogłoszenie

P R U S Z K Ó W
5 grudnia z pruszkowskiego 
szpitala na Tworkach 
oddaliło się dwóch 
pacjentów. Jak ustaliła 
policja jeden z nich po  
prostu opuścił placówkę  
po leczeniu. Natomiast 
drugiego nie udało się 
znaleźć do teraz. 

P rzypomnijmy. O spra-
wie poinformował nas 
czytelnik. – Ze Szpitala 
Tworkowskiego ucie-

kły dwie osoby, policja prowadzi 
poszukiwania. Z tego co wiem, 
to nie pierwszy taki przypadek 
– napisał do nas na początku  
grudnia czytelnik. 

O ten przypadek zapytaliśmy 
pruszkowską policję. – Z jed-
nej z placówek leczniczych na 
terenie Pruszkowa oddaliło się 
dwóch pacjentów. O zdarze-
niu otrzymaliśmy informację 

o godz. 19.30. Poszukiwania 
tych pacjentów trwały do póź-
nych godzin wieczornych – mó-
wiła nam „na gorąco” podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po- 
licji w Pruszkowie.

Spytaliśmy wtedy czy miesz-
kańcy mają powody do obaw. Jed-
nak od policjantki usłyszeliśmy, 
że nie posiada informacji o tym, 
by pacjenci byli niebezpieczni.

Po blisko dwóch tygodniach 
postanowiliśmy wrócić do spra-
wy i sprawdzić czy policjanci 
znaleźli uciekinierów. Okazu-
je się, że jedna osoba została 
ustalona. – Jeden z mężczyzn po 
prostu opuścił szpital z powo-
du zakończonego leczenia. Na-
tomiast drugi mężczyzna, który 
się oddalił niestety jeszcze go 
nie odnaleziono – wyjaśnia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [SD]

Uciekli ze szpitala. 
Policja nadal szuka

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

W poniedziałek 11 grudnia w Al. Jerozolimskich doszło do kolizji, 
w wyniku której karetka zawisła na barierkach – Karetka jechała 
Alejami Jerozolimskimi w kierunku Warszawy. Natomiast toyota 
wyjeżdżała z ul. Partyzantów i skręcała w lewo w kierunku Prusz-
kowa. Doszło do zderzenia. Dodatkowo na skrzyżowaniu nie 
działały światła – mówiła „na gorąco” podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Nikomu nic się nie stało. [AZ]  
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K O M O R Ó W
Od czwartku  
14 grudnia można  
oglądać prace zgłoszone 
do konkursu na koncepcję 
zagospodarowania  
al. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie. 

S tarosta Pruszkowski 
Maksym Gołoś po za-
kończeniu konkursu 
podkreślał, że przyszły 

kształt Alei Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie to praca szerokiego 
grona osób – Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom Komorowa, którzy 
brali udział w szeregu konsultacji 
społecznych, przedstawicielom 
organizacji pozarządowych, ar-
chitektom i pracownikom Urzędu 
Gminy Michałowice i starostwa. 
To ważne, aby tematy ważne dla 
mieszkańców były opracowywane 
wspólnie. Teraz przed nami po-
zostaje realizacja projektu. Oby 
jak najszybciej – mówił starosta.

Konkurs na przygotowanie 
wspomnianej koncepcji to inicja-
tywa władz powiatu pruszkow-
skiego Nagrody dla uczestników 

przekazał natomiast michałowic-
ki magistrat. Za najlepszą pracę 
komisja konkursowa uznała pro-
jekt złożony przez kielecką pra-
cownią Jakub Heciak Architekci. 

– Projekt przywraca alei Ma-
rii Dąbrowskiej w Komorowie 
właściwą rangę, jako przestrze-
ni o szczególnym klimacie przy 

jednoczesnym zachowaniu hi-
storycznego charakteru alei spa-
cerowej na całej jej długości – to 
opinia Sądu Konkursowego na te-
mat zwycięskiej pracy. 

Powiat zaprasza na 
pokonkursową wystawę prac
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Wystawę można oglądać codziennie  
w dni robocze do 21 grudnia  
w godzinach 8.00 – 18.00. 

Mieszkańcy Komorowa na wy-
stawie będą mogli zapoznać się 
nie tylko ze zwycięskim projek-
tem. Na wystawie zaprezentowany 
będzie również projekt pracowni 
Ostrowscy Architekci Biuro Pro-
jektowe z Katowic, który otrzymał 
nagrodę II stopnia. Wystawę bę-
dzie prezentowana przy głównym 
wejściu do Szkoły Podstawowej 
w Komorowie. Inauguracja wy-
stawy odbyła się 14 grudnia. Wy-
stawę można oglądać codziennie 
w dni robocze do 21 grudnia w go-
dzinach 8.00 – 18.00. 
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R E G I O N
Bilety Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej i Zarządu 
Transportu Miejskiego 
znów można kupić za 
symboliczną złotówkę.  
Po bilety nie trzeba iść  
do kasy czy kiosku, można 
je kupić przez telefon.  
Pula „promocyjnych” 
biletów jest ograniczona.

C elem akcji „Bilet za 
złotówkę” jest pro-
mowanie mobilnego 
stylu życia i zachę-

cenie pasażerów do zakupu bi-
letów na kolejkę przez telefon. 

Służą do tego:aplikacja mPay 
i portfel cyfrowy Masterpass.  
– Zaoszczędzić może każdy, 
kto kupuje bilety telefonem 
komórkowym przy użyciu 
aplikacji mPay i portfela cyfro-
wego Masterpass. Koszt każde-
go przejazdu w czasie trwania 
akcji promocyjnej wynosi  

zaledwie złotówkę – informu-
ją organizatorzy.

Jakie bilety obejmuje promo-
cja? Za symboliczną złotówkę 
kupimy bilety ZTM: 20- i 75-mi-
nutowy normalny oraz 20-,  
75- i 90-minutowy ulgowy. 
W pociągach WKD za złotów-
kę pojedziemy kupując bilety 
z I i II strefy czasowej, któ-
rych cena nie przekracza 5 zł. 
W III strefie czasowej złotówkę 
kosztować będą bilety z ulgami:  
33, 37, 49, 50, 51, 70, 78 proc. Pro-
mocja trwa do 31 grudnia 2017 r.

Co trzeba zrobić by skorzy-
stać z promocji? Należy na te-
lefon pobrać aplikację mPay, 

zarejestrować się, zarejestro-
wać kartę w cyfrowym portfe-
lu i kupić bilet. Promocja trwa 
do wyczerpania puli 80 tys. 
promocyjnych biletów lub  
do 31 grudnia.

Szczegółowe informacje oraz 
instrukcje znajdziecie na stro-
nie mpaybilety.pl. [AZ]

Trzecia edycja akcji 
„Bilet za złotówkę”

Promocja trwa do wyczerpania puli 
80 tys. promocyjnych biletów lub  
do 31 grudnia.
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Projektowane przyszłoroczne plany 
powiatu grodziskiego

Przyszły rok w powiecie 
grodziskim zapowiada się 
pracowicie. Plan przewidywanych 
inwestycji jest całkiem 
obszerny. Część z nich zostanie 
zrealizowana dzięki pozyskanym 
dotacjom oraz umowom 
z gminami naszego powiatu.

N ajwięcej środków fi nanso-
wych pochłonie poprawa in-
frastruktury. Za kwotę ponad 
5 950 000 zł zostanie przebu-

dowana ul. Królewska w Kaskach (odci-
nek o długości 2,276 km). Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 5 950 000 zł (w tym 
środki z budżetu państwa: 2 976 563 zł, 
wkład gminy Baranów: 1 000 000 zł oraz 
wkład własny: 1 976 564 zł). Kolejna in-
westycja to przebudowa ulicy Pomor-
skiej w Jaktorowie (odcinek o długości 
prawie 0,5 km.). Szacunkowy koszt to 
2 000 000 zł – w tym wkład gminy Jak-
torów (1 000 000 zł). Zostały również 

złożone dwa wnioski (z Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Dróg Lokal-
nych oraz Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej) 
o dofi nansowanie na przebudowę ulicy 
Nałkowskiej i Centralnej w Radoniach 
i Adamowiźnie. Wartość tego projek-
tu to 5 406 264 zł, zaś jego realizacja 
i kwota dofi nansowania uzależnione 
są od wyników konkursów.

Pozostałe remonty dróg to: moder-
nizacja drogi na trasie Stare Budy-Ba-
ranów, modernizacja drogi na trasie 
Stare Kłudno-Żuków (łączny koszt tych 
inwestycji wynosi ok. 1 400 000 zł), 
a także drogi w Kaleni.

W planie są także inwestycje, któ-
re ułatwią przemieszczanie się pie-
szym uczestnikom ruchu drogowego. 
Można tu wskazać budowę chodnika 
w Henryszewie (budowa z dotacji ce-
lowej z gminy Jaktorów w wysokości 
500 000 zł), chodnika na ul. Brwinow-
skiej w Podkowie Leśnej na odcinku 

od ulicy Orlej do Sokolej (100 000 zł) 
oraz chodnika wraz z kładką przez 
rzekę Mrowna (890 000 zł – połowa 
tej kwoty ma być pozyskana z Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa). W przyszłym roku zostanie 
również zbudowana za 190 000 zł 
zatoka autobusowa na ulicy Mazo-
wieckiej na wysokości przychodni 
lekarskiej w Książenicach.

W 2018 roku przewidziano prace 
remontowe budynków, przykładowo 
wyremontowany zostanie Ośrodek 
Zdrowia przy ulicy Piasta w Milanów-
ku, którego gmach jest własnością po-
wiatu grodziskiego. Za ok. 100 000 zł 
będzie można przeprowadzić m.in. re-
mont dachu. Za kolejne 260 000 zł zbu-
dowane zostaną miejsca postojowe na 
tej samej posesji.

Remonty zostaną również przepro-
wadzone w części placówek oświa-
towych. I tak w Zespole Szkół nr 2 
w Milanówku zostanie ocieplony budy-
nek (150 000 zł), w tej samej szkole wy-
remontowane zostanie boisko (150 000 
zł), zaś w Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych w Grodzisku Mazowieckim 
zostanie wykonana winda z myślą o oso-
bach niepełnosprawnych (187 500 zł).

Ostatni, ale bardzo poważny remont 
dotyczy budynku przy ulicy Dalekiej 11. 
Obecnie jest już tam Wydział Komuni-
kacji, Powiatowy Urząd Pracy, Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Praw-
nej, zaś docelowo zostanie tam prze-
niesiona siedziba starostwa, co ułatwi 
załatwianie spraw interesantom. Na ra-
zie prace te pochłoną ok. 600 000 zł.

Dane aktualne na dzień 11.12.2017 r.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego

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

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl  

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

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

Już po raz 10. pierwszy 
urodzony w Nowym Roku 
mieszkaniec Grodziska 
Mazowieckiego 
otrzyma wielofunkcyjny 
wózek. Chłopczyk 
czy dziewczynka? Do 
kogo tym razem trafi  
noworoczny prezent? 
Na zgłoszenia dzieci 
urodzonych na początku 
2018 roku czekamy 
do piątku, 12 stycznia.

T o już dziesiąta, jubi-
leuszowa akcja samo-
rządu, który w ten 
sposób wita pierw-

szego nowo narodzonego 
w kolejnym roku mieszkańca. 
Dotychczas wózek otrzymało 
5 chłopców i 4 dziewczynki. 
W zeszłym roku najszybszy oka-
zał się Kuba. Jakiej płci będzie 
dziecko w tym roku - przeko-
namy się już niebawem.

Rodzice malucha mogą 
zgłosić fakt przyjścia dziecka 
na świat osobiście lub telefo-
nicznie w Wydziale Promocji 
(ul. T. Kościuszki 32A, pokoje 
nr 4 lub 5, bądź tel. 22 463 46 16 
i 22 463 46 17). Nie jest istotne, 
w którym szpitalu dziecko się 
urodzi, ważne, by mama była 
zameldowana w Grodzisku Ma-
zowieckim. Rodzice powinni 
dostarczyć dokument potwier-
dzający dzień i godzinę przyj-
ścia na świat dziecka. Wówczas 
informacja o tym, które z dzieci 
jest pierwszym nowym miesz-
kańcem gminy w 2018 roku, zo-
stanie podana do publicznej 
wiadomości, a ten maluch, 
który urodzi się najwcześniej 
w nowym roku, otrzyma wielo-
funkcyjny wózek.

Przekazanie przez gminę 
prezentu nie jest uzależnione 
od dochodów rodziny, zgłaszać 
się zatem może każdy rodzic, 

którego dziecko przyjdzie na 
świat 1, 2, a nawet w kolejne dni 
stycznia 2018 roku. Wózek bę-
dzie wręczony podczas stycz-
niowej sesji Rady Miejskiej.

Fundowanie wózka dla 
pierwszego urodzonego w da-
nym roku dziecka to element 
prorodzinnej polityki Grodziska 
Mazowieckiego od 2009 roku. 
Jej podstawą jest wprowadzo-
na kilka lat temu Karta Dużych 
Rodzin, uprawniająca rodziny 
wielodzietne do szeregu zniżek. 
Ponadto gmina dopłaca do nie-
publicznych przedszkoli i żłob-
ków, a także inwestuje w place 
zabaw i świetlice.

Zgłoszenia nowo narodzo-
nych w 2018 roku dzieci pro-
simy kierować do Wydziału 
Promocji Urzędu Miejskie-
go osobiście (ul. T. Kościuszki 
32A, pokoje nr 4 i 5) lub pod nu-
merami telefonów: 22 463 46 16
i 22 463 46 17.

Prezent dla pierwszego 
dziecka urodzonego 

w 2018 roku
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 15 GRUDNIA 2017

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774 

 ► Agencja ochrony zatrudni 
do pracy w drogerii 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Praca na monitoringu. 
Możliwa praca tylko 
w weekendy. Stawka 12,00 PLN. 
Kontakt 608-696-932 

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni 
księgową: vero-mona@wp.pl 

 ► Firma transportowa 
poszukuje kierowców kat. C + E 
na PL (+48) 504-206-446 

Firma z branży Finansowej 
poszukuje Doradców 
Klienta, stabilny, długoletni 
czas  zatrudnienia. 
Tel. 517-090-224,
e-mail: rekrutacja.eden@
edenfi nance.pl 

 ► Przyjmę do pracy 
w sklepie spożywczo-mięsnym 
od zaraz. 507-430-591. 
Pruszków 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną 
kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny: 
513-962-034 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C + E. 
Wymagana karta kierowcy, praca 
po kraju, weekendy w domu. 
Tel.: 798-365-748 

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

Zatrudnię 2 osoby 
do pracy w lokalu 
gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem i książeczką 
sanepidu. Kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed 
godzina 12 lub po godzinie 20). 
Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, pow. 122, 
działka 725 - tel.: 518-276-329 

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 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 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 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 
603-903-405 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

Usługi

 ► Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka, zakładanie 
trawników, prześwietlanie 
drzew owocowych; 
512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, 
pielęgnacja. Usuwanie 
pni/karp frezarką. 
Tel.: 661-880-661 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

Dam pracę

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

 ► Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym 
na Skoroszach 663-022-397 

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Sokołów/k. Janek 
504-204-700 

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

 ► Pracownik działu kontroli 
towaru Pruszków, pruszkowski, 
Mazowieckie 
• Pełny etat 
• Typ umowy: Umowa o pracę 
Poszukujemy osób na stanowisko 
Pracownika Działu Kontroli 
Towaru.
Miejsce pracy: centrum 
dystrybucyjne HEBE 
w Pruszkowie, 
ul. Przejazdowa 58. 
Zapewniamy transport
ze stacji kolejowej (SKM, KM) 
w Pruszkowie. 
STAWKA: 13 zł netto 
+ premia uznaniowa.
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 
693-021-944. 
WYMAGANIA:
- chęci do pracy
- niekaralność
- dyspozycyjność
- sumienność i zaangażowanie
- umiejętność pracy w
   zespole
- zdyscyplinowanie

12
 ► Projektowanie grafi czne 

oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 509-443-877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON,
795-569-659 

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

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

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Sprawdź nas!
P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 POSEZONOWA WYPRZDAŻ 
CEBUL KWIATOWYCH RABAT 25% 

 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.pl

POLECAMY KARMNIKI 
ORAZ POKARMY DLA PTAKÓW

AGROWŁÓKNINY ZIMOWE, 
NAWOZY JESIENNE

ZAPROSZENIE
W związku ze sporządzanym projektem „Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Pruszkowa”, które obejmuje obszar 
miasta w granicach administracyjnych, zapraszam do 
wzięcia udziału w konsultacjach nad przyjętymi rozwią-
zaniami w tym projekcie.

Konsultacje będą trwały od dnia 15 grudnia 2017 r. do 
dnia 12 lutego 2018 r., w tym czasie odbędą się trzy 
spotkania konsultacyjne nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projekcie studium:

1. w dniu 10 stycznia 2018 r., które odbędzie się w Szko-
le Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Topo-
lowa 10. Początek zebrania o godz. 18:30.

2. w dniu 30 stycznia 2018 r., które odbędzie się  
w Przedszkolu Niepublicznym „Jedynka”, ul. Sadowa 
62. Początek zebrania o godz. 18:30.

3. w dniu 7 lutego 2018 r., które odbędzie się w Szko-
le Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie,  
ul. Mostowa 6. Początek zebrania o godz. 18:30.

W trakcie trwania konsultacji będzie można składać 
wnioski do projektu studium, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 12 lutego 2018 r.

Z projektem ww. studium można zapoznać się na stro-
nie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz  
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OB-
WIESZCZENIA Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego ROK 2017. 

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński


