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Pretendentów jest aż 
pięciu. Czy szykuje się 
zmiana za sterami 
pruszkowskiego ma-

gistratu? Jeśli tak, to kto zasią-
dzie w fotelu prezydenta miasta: 

Piotr Bąk, Robert Bąkiewicz, Pa-
weł Makuch czy Konrad Sipie-
ra? A może przez kolejne pięć lat 
miastem rządzić będzie obecny 
prezydent Jan Starzyński? Decy-
zje o losach kandydatów podejmą 

mieszkańcy. Poznajcie wizje i po-
mysły kandydatów na stanowisko 
prezydenta Pruszkowa. Rozmo-
wy z nimi w tym numerze.

„ Jakie są najpilniejsze po-
trzeby gminy?” – takie pytanie 

trafi ło natomiast do kandydatów 
na wójtów i burmistrzów z po-
zostałych miejscowości nasze-
go regionu.  AZ

Kto wygra bitwę o Pruszków? 

Paweł MakuchPiotr Bąk Konrad Sipiera Jan StarzyńskiRobert Bąkiewicz
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DOBRY 
START

AKTYWNY 
SENIOR

ZADBANE   
MIASTO

PRZYJAZNA 
OBSŁUGA 

JEDEN 
PRUSZKÓW

#  2 ŻŁOBKI  
I NOWE MIEJSCA  
W PRZEDSZKOLACH

#   1500 ZŁ DLA KAŻDEGO  
URODZONEGO  
DZIECKA 

#  CENTRUM SENIORA:  
OPIEKA I AKTYWNOŚĆ  
KULTURALNA

#  POMOC SENIOROM  
W MIEJSCU ICH  
ZAMIESZKANIA

#  DWA DOMY DZIENNEGO  
POBYTU DLA SENIORÓW

#  KLUBY AKTYWNEGO  
SENIORA DLA ROZWOJU  
ZAINTERESOWAŃ I PASJI

#  NOWA ORGANIZACJA TBS ZIELEŃ MIEJSKA ORAZ MZO 
#  KAŻDA INWESTYCJA REALIZOWANA POD OPIEKĄ KOORDYNATORA
#   DARMOWA APLIKACJIA W SMARTFONIE DLA ZGŁOSZEŃ  

I UWAG DOTYCZĄCYCH PORZĄDKU W MIEŚCIE 
#  NOWY PODMIOT ZAJMUJĄCY SIĘ ZIELENĄ MIASTA 
#  NOWOCZESNE TARGOWISKO MIEJSKIE
#  PLACE ZABAW DOSTOSOWANE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
#  NOWE SKWERY I ŚWIETLICE: OŚ. STASZICA, GĄSIN, TWORKI, MALICHY
#  5.000 DRZEW I 5 KM ŻYWOPŁOTÓW MIEJSKICH
#  1000 NOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH
#  50 DOŚWIETLONYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Z SYG. DŹWIĘKOWĄ
#  STOP BEZMYŚLNEMU BETONOWANIU MIASTA
#  2 TĘŻNIE MIEJSKIE

#  PROFESJONALNY PUNKT  
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

#  JEDNO OKIENKO - JEDNA 
WIZYTA

#   E-URZĄD: ZAŁATWIANIE  
SPRAW BEZ WYCHODZENIA  
Z DOMU

#  OBSŁUGA W MIEJSCU  
ZAMIESZKANIA DLA  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

#  E-PŁATNOŚCI DLA  
INTERESANTÓW 

#    POŁĄCZONE DZIELNICE
#  WIĘCEJ LINII  

AUTOBUSOWYCH
#  DODATKOWA  

PRZEPRAWA  
W CENTRUM

#  NOWY WYJAZD  
Z MALICH

#  AUTOBUS DLA ŻBIKOWA 
I GĄSINA

# STOP BEZMYŚLNEMU BETONOWANIU MIASTA
# 2 TĘŻNIE MIEJSKIE

INTERESANTÓW 

www.sipiera.pl 

Jako Prezydent wprowadzę w życie 
NOWY PROGRAM DLA PRUSZKOWA

 Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Konrad Sipiera
Kandydat na Prezydenta Pruszkowa

POBYTU DLA SENIORÓW
# KLUBY AKTYWNEGO 

SENIORA DLA ROZWOJU 
ZAINTERESOWAŃ I PASJI

Konrad
Kandydat na Prezydenta Pruszkowa

O G Ł O S Z N I E

Już za dziesięć dni odbędą się wybory samorządowe. 
Idź i zagłosuj! Każdy głos ma znaczenie. 10

REGION 

Rozbudowa trasy S8 
Radziejowice-Paszków 
złapała opóźnienie. Szyki 
wykonawcom pokrzyżo-
wały prace archeologicz-
ne. Termin zakończenia 
robót został przesunięty, 
jednak przejezdność 
na trasie ma zostać 
zapewniona wcześniej.
 

Inwestycja została podzielo-
na na dwa etapy realizowa-
ne przez dwie różne fi rmy. 
Pierwszy z odcinków: Ra-

dziejowice-Paszków realizowa-
ny przez Strabag ma być gotowy 
w połowie przyszłego roku. Drugi 
Przeszkoda-Paszków pierwotnie 
miał być gotowy na początku paź-
dziernika. Wykonawca, fi rma In-
tercor, napotkała jednak na pewne 

Wylotówka na Katowice przejezdna jeszcze 
w tym roku?

trudności. Jakie? To nieprzewi-
dziane prace archeologiczne, któ-
re trzeba było wykonać w rejonie 
węzła Nadarzyn. 

Jak prace archeologów wpłynęły 
na termin zakończenia robót na 
wspomnianym odcinku? – No-
wy termin zakończenia kontrak-
tu wyznaczono na sierpień 2019 r.
Umowę przedłużono o okres, 
w którym prowadzone były pra-
ce archeologiczne w Nadarzynie, 
które uniemożliwiły prowadzenie 
robót na znacznej części odcinka 
rozbudowywanej drogi krajowej 
nr 8 – poinformowała nas Małgo-
rzata Tarnowska z warszawskie-
go oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Roboty na obu odcinkach prze-
biegają w podobnym tempie. Na 
odcinku Przeszkoda – Paszków 
trwają roboty branżowe z zakre-
su instalacji (m.in. energetycz-
nych i teletechnicznych), trwa 
układanie nawierzchni betono-
wej na ciągu głównym oraz na-
wierzchni bitumicznej na drogach 

obsługujących, prowadzone są 
również prace brukarskie i mon-
towane są bariery oraz znaki dro-
gowe. Na obiektach inżynierskich 
trwa układanie konstrukcji na-
wierzchni, montaż barier, wykoń-
czenie dojść, dojazdów i pochylni 

do obiektów. Dotychczas wyko-
nawca wykonał 73 proc. wszyst-
kich robót kontraktowych. 

A jak idą prace na zadaniu 
nr 2, czyli odcinku Radziejowi-
ce – Paszków? – Kontynuowane 
są roboty branżowe z zakresu 

instalacji: przebudowy sieci ga-
zowych, energetycznych, tele-
technicznych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, instalacje w bu-
dynkach na MOP i OUD oraz robo-
ty drogowe obejmujące układanie 
nawierzchni betonowej na ciągu 

głównym, układanie masy bitu-
micznej na drogach obsługują-
cych, prace brukarskie na zjazdach 
i chodnikach, montaż barier dro-
gowych, budowa węzłów Nadarzyn 
i Młochów (łącznice, nasypy, mu-
ry oporowe). Trwa również usta-
wienie docelowego oznakowania 
stałej organizacji ruchu – wylicza 
Tarnowska. – Prowadzone są ro-
boty na obiektach inżynierskich 
obejmujących układanie konstruk-
cji nawierzchni, montaż barier, 
wykończenie dojść, dojazdów 
i pochylni do obiektów. Prace na 
tym odcinku zostały wykonane 
w 74 proc. – dodaje. 

W lipcu wykonawcy obu od-
cinków deklarowali chęć udo-
stępnienia przebudowanej trasy 
kierowcom jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia. Czy drogo-
wcy nadal podtrzymują tę dekla-
rację? – Tak, wykonawcy obydwu 
zadań dokładają starań, aby ciąg 
główny trasy S8 był przejezdny do 
końca 2018 r. – podkreśla Małgo-
rzata Tarnowska.  AZ
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Krzysztof
Rymuza

Dyrektor Szpitala Kolejowego w latach 1994 -2014
Wicestarosta pruszkowski w latach 2014-2018

WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ

Kandydat do Rady Powiatu  

Lista nr 16 
miejsce 1

PRUSZKÓW
Wśród naszych czytelni-
ków pojawiła się obawa, 
że wiadukt w Pruszkowie 
zostanie zamknięty na 
koniec roku. To stąd, że 
zgodnie z ekspertyzami 
przeprawa może być 
eksploatowana do 2019 r.
Sprawdziliśmy to 
i uspokajamy, że czarny 
scenariusz nie będzie miał 
miejsca. Przynajmniej do 
budowy nowego obiektu...  

T emat pruszkowskiego 
wiaduktu poruszali-
śmy w maju tego roku. 
Wtedy dowiedzieliśmy 

się, że plany wiązane z budową 
nowej przeprawy nad torami PKP, 
tuż obok istniejącej, spaliły na 

Po nowym roku pruszkowski wiadukt nadal 
będzie czynny

panewce. Co to oznacza? Aby wy-
budować nowy wiadukt, najpierw 
zburzyć trzeba stary. Bo nowy po-
wstanie w miejscu starego. Takie 
rozwiązanie będzie powodowało 
utrudnienia, ale to nietrudno się 
domyśleć. Gdyby pierwszy plan 
miał zostać zrealizowany wów-
czas nowa przeprawa powsta-
wałaby obok, a stara zostałaby 
wyłączona z ruchu i rozebrana 
dopiero po wybudowaniu nowej. 

Te plany tylko się utrwaliły. 
– 18 września Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska wydał de-
cyzję środowiskową dla przedmio-
towej inwestycji (wniosek został 
złożony 17 września 2017 r.). Mając 
decyzję projektant może kontynu-
ować prace projektowe. Prace po-
winny zostać zakończone w drugiej 
połowie 2019 r. – mówi Monika Bur-
don, rzecznik prasowy Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– Zgodnie z uzyskaną decyzją obec-
ny wiadukt zostanie rozebrany, 
a w jego miejsce wybudowany no-
wy obiekt, jednojezdniowy wraz 

z łącznicą ułatwiającą zjazd z wia-
duktu w kierunku centrum Prusz-
kowa – dodaje. 

Czyli w układzie drogowym nie 
ma co oczekiwać większych zmian. 
Mieszkańcy Pruszkowa zyskają po 
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prostu nowy wiadukt. A budowa no-
wego jest konieczna, bo remont 
jest już nieopłacalny. Najprościej 

mówiąc przeprawa z biegiem cza-
su sypie się coraz bardziej. W po-
przednim artykule na ten temat 
pisaliśmy, że zgodnie z przepro-
wadzonymi ekspertyzami wia-
dukt może być eksploatowany do 
2019 r. Na początku zakładano, 
że budowa nowego zakończy się 
przed końcem tego roku. 

To wywołało wątpliwości wśród 
naszych czytelników. Wielu z nich 
pytało czy ten czarny scenariusz 
spełni się. Od razu możemy uspo-
koić, że wiadukt nie zostanie za-
mknięty, a kierowcy nie będą musieli 
borykać się z ogromnymi proble-
mami np. dojazdu do autostrady A2. 
– Zgodnie z ekspertyzą  do 2019 r. 
powinny zostać przeprowadzo-
ne prace naprawcze na obecnym 
wiadukcie tak, aby ruch mógł się po 
nim w dalszym ciągu odbywać. Ta-
kie prace zostały przeprowadzone 
w ubiegłym roku i dwa lata wcze-
śniej. Nie ma mowy o zamknięciu 
obiektu dla ruchu do czasu budo-
wy nowego wiaduktu – podkreśla 
Monika Burdon.  SD

W I A D O M O Ś C I

Widzę ,że „wyborcza polityka” zdecydowanie góruje nad zdrowym rozsądkiem. Fora internetowe 
rozgrzewa sprawa domniemanego odstrzelenia bobrów, których działalność na rowie melioracyjnym 
w gminie Michałowice od wielu lat utrudnia życie mieszkańcom gminy Nadarzyn (Wolica) oraz grozi 
katastrofą ekologiczną (zalaniem oczyszczalni ścieków w Wolicy). Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn o odstrzale 
redukcyjnym 48 bobrów europejskich. Więcej o tej kontrowersyjnej sprawie przeczytacie na str. 19.

C Y T A T  T Y G O D N I A
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rozgrzewa sprawa domniemanego odstrzelenia bobrów, których działalność na rowie melioracyjnym 
w gminie Michałowice od wielu lat utrudnia życie mieszkańcom gminy Nadarzyn (Wolica) oraz grozi 
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Seniorzy 
mają głos

Witold Filip
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Chaczykowski
      -Engelbrecht

 Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

O G Ł O S Z E N I E

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała ran-
king najbardziej zanieczyszczonych 50 miejscowo-
ści w Europie. Na liście znaleźliśmy Piastów. Smog 
to ostatnio temat na topie. Wiele mówi się o szko-
dliwych pyłach, m.in. mikrocząsteczek PM2.5, któ-
re mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. W 
miejscach gdzie powietrze jest najgorsze szczegól-
nie narażone są nasze drogi oddechowe i układ 

krążenia. Niemalże na końcu listy, bo na 43. miej-
scu znalazł się Piastów. I choć jest niemal na koń-
cu, to nie ma powodów do zadowolenia. Wręcz 
przeciwnie. Lista obejmuje wszystkie kraje Unii Eu-
ropejskiej. Badacze wzięli pod uwagę średnie rocz-
ne stężenie pyłu PM2.5. W Piastowie przekracza 
on 30 µg/m3. Miejscowości z pierwszych pięciu 
miejsc przekraczają 40 µg/m3.   SD

PIASTÓW

Piastów na niechlubnej 
liście

FALENTY

W Falentach (gm. Raszyn) 
zostanie wybudowane 
zupełnie nowe boisko do 
gry w piłkę nożną oraz 
boisko do siatkówki 
i innych gier zespoło-
wych. Oba będą posiada-
ły nawierzchnię trawiastą. 

Mowa o bardzo urok-
liwym miejscu. Te-
ren rekreacyjny 
powstanie przy 

al. Hrabskiej nieopodal parku pa-
łacowego i stawów. Inwestycja 
obejmie budowę boisk do piłki 
nożnej, siatkówki, modernizację 
chodnika (istniejąca nawierzch-
nia z płyt ma zostać zastąpio-
na ścieżką żwirową zakończona 
placykiem pomiędzy boiska-
mi), wykonanie oświetlenia oraz 
małej architekrury.

Teren w Falentach do zagospodarowania. 
Powstaną boiska i nie tylko

Więcej o tym zadaniu powiedział 
nam wójt gminy. – Budujemy bo-
isko wraz z placami zabaw przy 
al. Hrabskiej w Falentach. Będą to 
m.in. trawiaste boiska do piłki noż-
nej, siatkówki i teren rekreacyjny, 
czyli place zabaw dla dzieci. To te-
reny chronione dlatego nawierzch-
nia boiska będzie obsiana naturalną 
trawą – mówi Andrzej Zaręba, wójt 
Raszyna. – To teren instytutu tech-
nologiczno-przyrodniczego, my ma-
my przekazane przez instytut jego 

użytkowanie. Ponadto występowali-
śmy o dofi nansowanie tego zadania 
do marszałka, ale na razie nie ma-
my rozstrzygnięcia tego wniosku, 
wobec tego postanowiliśmy rozpo-
cząć inwestycję sami. W trakcie zo-
baczymy czy uda się nam pozyskać 
środki zewnętrze – dodaje.

Boisko do piłki nożnej będzie 
miało wymiary 56 m na 26 m. Po-
jawią się też piłkochwyty. Boisko do 
siatkówki będzie mniejsze – 18 m 
na 9 m. Boiska mają być oświetlone 

sześcioma latarniami z oprawa-
mi led przeznaczonymi do celów 
sportowych. Dojście do boisk za-
projektowano od istniejącej drogi 
(alei Hrabskiej) po modernizowa-
nej ścieżce. Na placyku pomiędzy 
boiskami zostaną ustawione ławki 
modułowe 10 miejscowe z siedzi-
skami kubełkowymi z polipropy-
lenu w kolorze szarym.

Kiedy teren zostanie zagospoda-
rowany? Termin w dokumentacji 
przetargowej określono na koniec 
listopada. Ale z uwagi na koniec ro-
ku, warunki pogodowe i to, że trud-
no teraz znaleźć wykonawców na 
roboty budowlane, to może się to 
nie udać. – Mamy świadomość, że 
ciężko będzie skończyć to zadanie 
w tym roku. Zobaczymy też jaka 
będzie oferta z rynku jeśli chodzi 
o wykonawców. Będzie to też zależ-
ne od pogody – mówi wójt Zaręba.

Co prawda nie jest to wielka 
inwestycja, jakich ostatnio kilka 
zrealizowano w Raszynie, ale dla 
mieszkańców tego rejonu z pew-
nością będzie bardzo cenna.  SD
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Zaczepiał dziewczynkę 
w drodze ze szkoły. 

Pedofil?

MILANÓWEK
Policjanci z Milanówka 
poszukują mężczyzny, 
który w miniony wtorek 
miał zaczepiać w drodze 
ze szkoły uczennicę
podstawówki nr 1. 
O ostrożność i zwrócenie 
uwagi na bezpieczeństwo 
dzieci apelują w interne-
cie rodzice dziewczynki. 

W mediach spo-
łecznościowych 
pojawił się apel 
i opis tej nie-

bezpiecznej sytuacji. – Pil-
ne... Do wszystkich rodziców 
dzieci, które chodzą do szkoły 
podstawowej nr 1 w Milanów-
ku. Wczoraj około 16-17 moją 
córkę zaczepił pedofi l. Nama-
wiał usilnie do podwiezienia do 
domu i proponował słodycze. 
Na szczęście moje dziecko oka-
zało zimną krew i uciekło, ale 
apeluję do wszystkich rodziców, 
bądźmy czujni. Nie ma wspar-
cia ze strony policji bo są cię-
cia, tak dziś tłumaczył mojemu 

mężowi pan policjant jak mąż 
złożył powiadomienie, więc si-
ła w nas rodzicach – czytamy 
w poście zamieszczonym przez 
mamę dziewczynki. 

O szczegóły zapytaliśmy po-
licję. – We wtorek, 9 paździer-
nika, otrzymaliśmy zgłoszenie 
od mieszkańca Milanówka, któ-
ry poinformował o tym, że jego 
córkę w drodze ze szkoły zacze-
pił mężczyzna jadący ciemnym 
samochodem. Podjęliśmy czyn-
ności w celu ustalenia kim była ta 
osoba. Policjanci zebrali materia-
ły z kamer monitoringu, docierali 
do właścicieli ciemnych aut, ale 
nie byli to mężczyźni opisywani 
przez dziecko i przez ojca. Na-
dal prowadzone są w tej sprawie 
czynności. Nadzorujemy teren tej 
szkoły i okolice – mówi st. asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.  EL
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OBWIESZCZENIE 
Starosty Pruszkowskiego  

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1474) zawiadamiam, że dnia 10.10.2018 r. została wydana decyzja nr 11/2018 
o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  obejmującej  rozbudowę dróg 
gminnych nr 311384W (ul. Sochaczewska) w Brwinowie i 310108W w Grudowie 
w ramach inwestycji „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej tras 
rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie I 
Brwinów – Milanówek Etap I A2 (km 2+254,00 – 3+086,00)” na dz. nr ew.: 11/1, 
7/2, 8/2, 9/2, 4 (4/1, 4/2, 4/3) obr. 2 w Brwinowie i dz. nr ew. 10/1, 3/9 obr. Grudów, 
gm. Brwinów.

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek 
objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

Miasto Brwinów - obręb 2:
działki nr ew. 11/1, 7/2, 8/2, 9/2, 4/2 (działka powstanie z podziału działki 4),  

obręb Grudów:
działki nr ew. 10/1, 3/9.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone w związku  
z planowaną inwestycją drogową – nie dotyczy. 
Jednocześnie  informuję  o  możliwości  zapoznania  się  z  decyzją  w  godzinach 
pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury  Starostwa  Powiatowego  w  Pruszkowie,  ul.  Drzymały  30,  05-800 
Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

Stefan

TRACZYK
Kandydat PiS na radnego

do Sejmiku Mazowieckiego
z okręgu podwarszawskiego

PiS 
Pozycja 7 

Lista 
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Szanowni Państwo,
Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor-Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor-Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor
mować Państwa, że ze względu na stan zdrowia w tegorocznych 
wyborach nie będę startował do samorządu powiatowego.

Zdecydowałem więc 
o poparciu mojej koleżanki 

HALINY 
GÓRNIAK-
USZYŃSKIEJ,
kandydatki do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego 
reprezentującej 
Komitet Wyborczy 
KOALICJA 
OBYWATELSKA 

listy nr 4,  

      poz. 2
Proszę Państwa 
– głosujmy na 
kompetencje i uczciwość!

Zbigniew Makowski 
– Radny Powiatu 
Pruszkowskiego

wyborach nie będę startował do samorządu powiatowego.

Zdecydowałem więc 
o poparciu mojej koleżanki 

HALINY 
GÓRNIAK-
USZYŃSKIEJ,
kandydatki do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego 
reprezentującej 
Komitet Wyborczy 
KOALICJA 
OBYWATELSKA 

z    z    listy nr listy nr 
            poz. 

Proszę Państwa 
– głosujmy na 
kompetencje i uczciwość!

Zbigniew Makowski 
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T radycyjna receptura i słodko-
ści zdobione ręcznie z dbałością 
o każdy szczegół to nasza spe-
cjalność. Dzięki zaangażowaniu 

i pasji tworzymy pyszne, i delikatne pącz-
ki, a nasze ciastka zadowolą nawet najbar-
dziej wymagających klientów. Stawiamy na 
świeżość, wysokiej jakości składniki oraz 
wspaniały i oryginalny smak, a szeroki wy-
bór pozwoli każdemu znaleźć jego ulubio-
ny smakołyk.

Aby odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze 
się ten niepowtarzalny smak, musimy prze-
nieść się na moment do świata dziecięcej 
radości i chwili na relaks. To te emocje są 
dla nas inspiracją do tworzenia pysznych 
słodyczy, na które z chęcią skuszą się oso-
by w każdym wieku. Tę pozytywną ener-
gię naszych Klientów odczuwamy na co 
dzień w naszej Manufakturze Lodów Na-
turalnych przy ul. Radnych 9, której ofertę 
wzbogaciliśmy z czasem również o wyroby 
całoroczne – takie jak pączki. To one dały 
początek naszej Manufakturze Pączków, 
w której tradycyjne przepisy bazujące na 
naturalnych składnikach wysokiej jako-
ści pozwalają nam oferować szeroki wy-
bór pysznych słodkości.

Po drodze do szkoły, pracy, na spacerze 
z przyjaciółmi i rodziną – warto zajrzeć do 
naszej Manufaktury Pączków w Pruszkowie 
koło stacji PKP. Nasze pączki to okazja do 
chwili wytchnienia potrzebnej, aby nabrać 
energii na resztę dnia. Nasze słodkości umi-
lą spotkania z bliskimi i osłodzą podróże.

Pysznie zapraszamy!

Manufaktura  
pączków tradycyjnych
ul. Henryka Sienkiewicza 2d,
05-800 Pruszków 
(przy stacji PKP)
tel. 600 882 365

WIELKIE 
OTWARCIE
PIERWSZEJ PĄCZKARNI 
W PRUSZKOWIE 

13 PAŹDZIERNIKA 
GODZ. 10.00

PROMOCJA!
Odwiedź nas w dniu otwarcia zrób zakupy 
i odbierz kupon na dwa darmowe pączki 
o dowolnym smaku do wykorzystania przy 
kolejnej wizycie…

GRODZISK MAZ.
Mężczyzna, który 
oblał żonę benzyną 
i groził, że ją podpali 
na tę chwilę trafił do 
aresztu na trzy miesią-
ce. Jednak może mu 
grozić nawet do pięciu 
lat pozbawienia 
wolności. Policjanci 
ustalili, że 45-latek znę-
cał się nad żoną, a także 
i córką, od kilku lat. 

W czwartek 4 paź-
dziernika pod Gro-
dziskiem Mazo-
wieckim doszło 

do awantury domowej, w czasie 
której mąż oblał żonę benzyną. 
Groził, że ją podpali. Musieli in-
terweniować policjanci, którzy 

Chciał spalić żonę. 
Trafił za kratki

w porę pojawili się na miejscu. 
Obezwładnili agresywnego męż-
czyznę i odebrali mu zapalnicz-
kę. Na szczęście obeszło się bez 
osób rannych.

Sprawa ma swój dalszy ciąg. 
– Mężczyzna trafi ł do policyjnej 
celi. Badanie jego stanu trzeźwo-
ści wykazało, że ma w organizmie 
prawie dwa promile alkoholu. 
Podczas wykonanych w spra-
wie czynności dochodzeniowo-
-śledczych policjanci ustalili, że 
zatrzymany od ponad pięciu lat 

znęcał się fi zycznie nad swoją żo-
ną, a w krótszym okresie także 
nad córką – informuje asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Mężczyzna usłyszał zarzuty po-
pełnienia przestępstw wobec obu 
kobiet. Sąd przychylił się do wnio-
sku śledczych i zastosował wobec 
sprawcy tymczasowe areszto-
wanie na trzy miesiące. Za te czy-
ny grozi mu nawet pięć lat poz-
bawienia wolności.  SD

REGION
Zakończyła się moder-
nizacja Górki Szczęśli-
wickiej, czyli stołecznej 
atrakcji dla narciarzy 
i snowboardzistów. 
Z odnowionego stoku 
można już korzystać. 

Górka Szczęśliwicka 
to bardzo charak-
terystyczny punkt 
na mapie Warszawy 

i jedyne takie miejsce w okoli-
cy. Pozwala wybrać się na nar-
ty lub „dechę” bez konieczności 
podróży w góry i bez względu 
na pogodę. Na sztucznej na-
wierzchni można jeździć nawet 
gdy nie ma śniegu, a tempe-
ratura powietrza przypomina 
bardziej wiosenną niż zimową. 

Do nowego sezonu stok zo-
stał gruntownie przygotowa-
ny. – Została wymieniona mata 

Górka Szczęśliwicka 
w nowej odsłonie

pokrywająca cały stok narciar-
ski, zmodernizowano drewnianą 
konstrukcję tarasu widokowe-
go oraz górną stację kolei krze-
sełkowej. Wym ienione zostało 
oświetlenie oraz przeprowa-
dzono renowację i rozbudowę 
systemu zraszania stoku zjaz-
dowego. W budynku zosta-
ły odnowione piwnice, gdzie 
powstały m.in. toalety i szatnie 
dla odwiedzających, a także sala 
konferencyjno–sportowa oraz 
pomieszczenia magazynowe dla 
klubów i szkółek narciarskich 
– informuje stołeczny ratusz. 

Renata Kaznowska, zastęp-
ca Prezydenta m.st. Warszawy 
mówi – Bardzo się cieszę, że mo-
żemy zakomunikować, że Gór-
ka Szczęśliwicka jest gotowa 
do sezonu zimowego. To kolej-
ny etap remontu tego ośrodka 
sportowego. W pierwszej części 
prac, z niewykorzystanych do-
tąd piwnic zrobiliśmy perełkę. 
Przenieśliśmy pomieszczenia 
zaplecza, sanitariaty, została 

wybudowana sala konferencyj-
na, to wszystko służy już narcia-
rzom. Jednak niezwykle cieszy 
mnie, że dziś oddajemy miesz-
kańcom zmodernizowany stok 
narciarski. Była to duża, trud-
na logistycznie inwestycja. Jej 
kluczowym punktem była wy-
miana maty zjazdowej, mocno 
wyeksploatowanej przez ostat-
nie 19 lat. Tych zmian na stoku 
zaszło oczywiście więcej – wy-
miana oświetlenia, rozbudowa 
systemu zraszania, a także no-
wy taras widokowy na samym 
szczycie stoku, z którego roz-
pościera się piękna panorama 
Warszawy. Górka Szczęśliwic-
ka jest gotowa do eksploatacji 
i podkreślam, że to nie koniec 
zmian, które czekają ten obiekt. 
Przed nami jeszcze moderniza-
cja górnych poziomów budynku . 

Ośrodek na Szczęśliwicach 
czekają kolejne zmiany. W naj-
bliższym czasie komplekso-
wy remont przejdzie również 
jego budynek.  EL

Barcelona, Londyn, Los Angeles i... 
Pruszków. Znana rockowa grupa Je-
thro Tull w ramach trasy koncerto-
wej z okazji 50. rocznicy powstania 
odwiedzi także nasze miasto. Zespół 
znany jest przede wszystkim miło-
śnikom cięższych brzmień, progre-
sywnego i hard rocka. Jethro Tull 

istnieje już od pół wieku, a jego 
członkowie nie wybierają się na eme-
ryturę. Fani mocnego grania doce-
niają zespół za charakterystyczny 
głos frontmana grupy, Iana Ander-
sona, prowokacyjne teksty piose-
nek, silny wpływ szkockiej muzyki 
ludowej. W Pruszkowie Jethro Tull 

zagra w sobotę, 10 listopada. Cha-
rakterystyczne dźwięki fletu, perkusji 
i basu zabrzmią w Hali Znicz. Bile-
ty na koncert można już kupować. 
Ich oficjalnym dystrybutorem jest 
Eventin. Wejściówki w przedsprze-
daży kosztują od 129 zł do 279 zł 
w Golden Circle.  EL

KONCERT

Jethro Tull z koncertem 
w Pruszkowie!
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MILANÓWEK

Kilka dni temu burmistrz 
Milanówka Wiesława 
Kwiatkowska zaalarmo-
wała, że plany budowy 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego  
mogą być zagrożeniem 
dla miasta-ogrodu.

N a te zarzuty odpowie-
dzieli podczas spotka-
nia (8 października) 
z mieszkańcami: kan-

dydat PiS na burmistrza Marcin 
Tylczyński i Marcel Klinowski, 
członek rządowego zespołu ds 
budowy CPK.

 Centralny Port Komunikacyj-
ny ma powstać na terenie gmin 
Baranów, Teresin i Wiskitki. To 
bliskie, choć nie bezpośrednie 
sąsiedztwo Milanówka. Pojawi-
ły się jednak obawy, że port lot-
niczy znacząco wpłynie na życie 
miasta-ogrodu, a sam Milanówek 
stanie się zapleczem „najwięk-
szego placu budowy w Europie”.

Zarzuty o takiej treści padły 
kilka dni temu w filmie nagra-
nym przez Wiesławę Kwiatkow-
ską i umieszczonym w mediach 
społecznościowych. W reakcji 
na zarzuty burmistrz Kwiat-
kowskiej w poniedziałkowe 
południe odbyło się spotkanie 
na temat CPK zorganizowane 
przez kandydata PiS na bur-
mistrza Milanówka, Marcina 

CPK zagrożeniem dla Milanówka? Burzliwe 
spotkanie z mieszkańcami

Tylczyńskiego. Zaproszono 
na nie Marcela Klinowskie-
go, członka rządowego zespo-
łu ds. budowy CPK. Mimo, że 
spotkanie zorganizowano nie-
mal z dnia na dzień, sala Stare-
go Kina wypełniła się po brzegi.

Nie zabrakło burmistrz Kwiat-
kowskiej, która poprosiła o głos 
jeszcze przed rozpoczęciem pre-
zentacji przygotowanej przez or-
ganizatorów. – Milanówek od 
zawsze to miasto-ogród, let-
nisko. Dlatego tu mieszkamy. 
Ludzie wybierają to miejsce do 
mieszkania, bo z zatłoczone-
go miasta chcą wrócić do ciszy 
i spokoju. W odległości 10 kilo-
metrów w linii prostej od Mila-
nówka, na centralnym lotnisku 
rocznie będzie lądowało 40 mln 
osób. Przy takich liczbach te sa-
moloty gdzieś muszą czekać na 
lądowanie. Będą krążyły nad Mi-
lanówkiem. Jeśli lądowanie ma 
być co minutę, łatwo sobie wy-
obrazić ile ich będzie – zazna-
czyła burmistrz. – Ponad 50 proc. 
budżetu Milanówka to wpływy 
z podatków. Jak zakłócicie ci-
szę i spokój, mieszkańcy będą 
się stąd wyprowadzać – dodała.

Jej wystąpienie skomentował 
Marcin Tylczyński, który zapytał 
„gdzie pani burmistrz była, kiedy 
ten projekt funkcjonował i odby-
wały się spotkania na ten temat”. 
Ta wymiana zdań spotkała się 
z żywiołową reakcją zebranych 
na sali mieszkańców. Jedni wy-
krzykiwali „nie kłam człowie-
ku” w kierunku kandydata PiS, 

inni skandowali „brud na uli-
cach” odnosząc się do aktyw-
ności urzędującej burmistrz.

Tak nerwowa atmosfera pa-
nowała do samego końca spo-
tkania. A czego dowiedzieliśmy 
się od przedstawiciela rządowe-
go zespołu? M.in. że Milanówek 
nie znajdzie się na żadnej ścież-
ce podejścia samolotów do lą-
dowania na CPK. Samoloty w tej 
okolicy będą latać na wysokości 
około 1 kilometra, co ma nie po-
wodować większego hałasu niż 
obecnie wywołują rejsy kiero-
wane na Okęcie.

Te zapewnienia część zebra-
nych na sali osób przyjęła jako 
niewiarygodne. – Czy pan wie-
rzy w to, co pan mówi? – dało 
się słyszeć wśród reakcji. – To 
nie jest kwestia wiary, tylko ana-
liz. W żadnym z przygotowanych 
wariantów pasy startowe nie są 
skierowane w stronę Milanówka 
– zaznaczył Marcel Klinowski.

Niepokoju mieszkańców nie 
uspokoiły informacje o tym, że 
docelowo CPK w ciągu doby bę-
dzie przyjmowało 2000 samolo-
tów. Dla porównania „moc” Okęcia 
to 600 samolotów, Modlina 66...

Na koniec do wpływu cen-
tralnego lotniska na Milanówek 
odniósł się Marcin Tylczyński. – 
W kierunku Milanówka nie bę-
dzie prowadzonych pasów. Takiej 
sytuacji nie będzie – zapewnił. 
Na prośbę z sali o przedstawienie 
ich możliwych lokalizacji, odpo-
wiedział jednak, że na razie jest 
na to za wcześnie...  EL
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Już 12 października o godzinie 18.30  
w hali sportowej przy ulicy Westfala 3a 
dojdzie do arcyciekawego spotkania, 
w 2. kolejce grupy C Bogoria zmierzy 
się z 1. FC Saarbrucken. W pierwszej 
rundzie gier obie drużyny wygrał swo-
je spotkania 3:0. Zespół prowadzony 
przez treneraTomasza Redzimskiego 

pokonał na wyjeździe Roskilde Bord-
tennis, zaś ekipa z Saabrucken nie da-
ła szans TT Angers Sports. Zwycięzca 
meczu Bogoria-Saarbrucken może bar-
dzo przybliżyć się do zajęcia jednego  
z dwóch pierwszych miejsc w tabeli gru-
py C, które daje awans do ćwierćfinału 
Ligi Mistrzów.   Inf. Pras.

TENIS STOLOWY

Hit Ligi Mistrzów  
w Grodzisku Mazowieckim
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Euro Dog Show  
w Nadarzynie!

WYSTAWA

Od czwartku 11 paździer-
nika, w Nadarzynie  
trwa największa  
w Europie wystawa 
psów rasowych.  
Można tu podziwiać 
ponad 20 tys. czworono-
gów kilkuset ras.

D la miłośników psów 
to wyjątkowa okazja, 
aby z bliska poznać, 
a być może i pogła-

skać najciekawsze czworonogi 
z całej Europy. – Po 12 latach Eu-
ropejska Wystawa Psów ponow-
nie zawita w Polsce. Już w dniach 
11-14 października 2018 na tere-
nie Ptak Warsaw Expo odbywa 
się jedna z największych imprez 
tego typu na świecie – informu-
ją organizatorzy.

Podczas czterech dni prezen-
towanych będzie kilkanaście ty-
sięcy czworonogów ze wszystkich 
uznanych przez Międzynarodową 
Federację Kynologiczną FCI ras. 
Ponad 120 sędziów z całego świata 
oceniać je będzie pod kątem cech 
charakterystycznych dla danych 
ras, eksterieru, ruchu i ogólnego 
dobrostanu. Psy te będą rywalizo-
wać o tytuły Zwycięzcy Rasy i Gru-
py. Ostatniego dnia spośród nich 
zostanie wybrany najpiękniejszy 
z pięknych i zdobędzie tytuł Best 

in Show. Euro Dog Show to także 
dodatkowe atrakcje dla odwiedza-
jących. – Pokazy tresury, wystę- 
py tańczących psów, pokazy 
psów policyjnych oraz miejsce 
prezentacji ostatnich świato-
wych trendów psiej mody. Mi-
łośnicy psów będą mogli kupić 
modne smycze, obroże oraz 
wszelkie akcesoria przydatne 
we wspólnym życiu czworono-
ga i jego właściciela – czytamy 
w programie. Wstęp na wystawę  
jest biletowany.  EL

BARTOSZ 
ŁUCZYŃSKI

MIEJSCE 

6NR17
LISTA NR

LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI,  
    TO OD NICH WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

KANDYDAT NA RADNEGO POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KWW DOBRO WSPÓLNE

WAB.6740.1339.2018                                                    

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.) 

oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

 dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17.09.2018r. na wniosek Inwestora  
– zarządcy drogi Burmistrza Miasta Milanówka reprezentowanego przez pełnomocnika p. 
Wiesława Mazurkiewicza w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Kochanowskiego w mieście Milanówku.
inwestycja obejmuje nieruchomości: 

140501_1 obr. 05-16 - dz. nr ew.: 5/9, 55/7, 12/5, 55/36, 5/3, 55/5, 7/4, 55/8, 13/3, 13/6, 14/3, 
55/12, 55/23, 55/24, 55/39, 55/17, 12/3 (12/10, 12/11), 12/4 (12/12, 12/13), 11/1 (11/4, 11/5), 11/2 
(11/6, 11/7), 11/3 (11/8, 11/9) , 14/1 (14/5, 14/6), 15 (15/1, 15/2), 140504_5, 0004 Chrzanów Duży 
– dz. nr ew.: 278 (pozostaje własnością Gminy Grodzisk Maz.)

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed 
podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Pouczenie

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty 
podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 
32, pok. Nr 11).   

O G Ł O S Z N I E
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Samorząd województwa stale modernizuje tabor WKD 
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To już 20 lat! Sejmik  
województwa wspiera powiaty 
grodziski i pruszkowski

Minione dwie dekady 
przyniosły Mazowszu 
wiele zmian. To efekt 
licznych inwestycji  
oraz dobrej współpracy  
z mieszkańcami, samo-
rządami i Unią Euro-
pejską. Jak zmieniły się 
powiaty grodziski i prusz-
kowski? Sprawdziliśmy.

kreśla Dorota Stalińska, Radna  
Województwa Mazowieckiego. Po-
nad 47 mln zł unijnego dofinan- 
sowania samorząd Mazowsza prze-
znaczył na Centrum Folklorystycz- 
ne Matecznik Mazowsze dla Pań- 
stwowego Zespołu Ludowego Pieś- 
ni i Tańca „Mazowsze”. W gminie 
Podkowa Leśna zrewitalizowany 
został budynek Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku (ponad 980 tys. zł wsparcia),  
a w gminie Raszyn zmodernizo-
wano i zaadaptowano na centrum 
integracji społeczno-kultural-
nej zabytkowy budynek Austerii  

(3,1 mln zł). Kompleksowa renowa-
cja zabytkowego Zespołu Pałacowo-
-Parkowego w Pęcicach otrzymała 
2,8 mln zł unijnego wsparcia, a re-
witalizacja centrum kultury, rekre-
acji i sportu w Młochowie 6 mln zł. 

Wsparcie dla OSP i PSP
Sejmik dba, aby strażacy dyspo-
nowali profesjonalnym sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym, a także 
pracowali w bezpiecznych i kom-
fortowych warunkach. Dlatego 
środki przekazuje m.in. na no-
woczesne wyposażenie, odzież, 
wozy strażackie czy remonty 

Ponad 1 mld zł trafiło do powiatów pruszkowskiego i grodziskiego
Powiaty pruszkowski i grodzi-
ski przez ostatnich 20 lat prze-
szły olbrzymie zmiany. – Liczne 
rozmowy z mieszkańcami po-
kazują, że wsparcie samorządu 

województwa jest bardzo ważne 
w realizacji lokalnych inwesty-
cji. Mieszkańcy i samorządowcy 
mają wiele świetnych pomysłów, 
jednak bez środków z zewnątrz 

trudno byłoby je zrealizować. 
Dzięki przyznanym przez sa-
morząd województwa dotacjom  
w powiatach grodziskim i prusz-
kowskim udało się zrealizować 

wiele ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji. Były to zarówno 
przedsięwzięcia duże np. mo-
dernizacja taboru WKD czy in-
westycje drogowe, ale też mniej 

spektakularne, choć równie po-
trzebne lokalnej społeczności. 
Każde nowe boisko, wyremon-
towana szkoła czy nowe ścieżki 
rowerowe to wyczekiwane przez 

mieszkańców inwestycje – pod-
kreśla Bożena Żelazowska, Rad-
na Województwa Mazowieckiego, 
Przewodnicząca Komisji Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
W tym roku obchodzimy 20-lecie samorządu województwa. 
To był dobry czas dla naszego regionu. Dziś jesteśmy jednym 
z czterech najszybciej rozwijających się regionów w Euro-
pie! Wytwarzamy aż 23 proc. PKB. Zmiany widoczne są gołym 
okiem w każdej gminie – dzięki wsparciu sejmiku w całym wo-
jewództwie powstają nowe drogi, ścieżki rowerowe, hale czy 
boiska. Nie byłoby tego sukcesu bez zaangażowania i znako-
mitej współpracy z samorządami oraz mieszkańcami. Z per-
spektywy tych dwóch dekad serdecznie Państwu dziękuję za 
pracę dla naszej mazowieckiej wspólnoty.

Drogi
Przez ostatnich 20 lat w obydwu 
powiatach dzięki wsparciu sejmi-
ku udało się zrealizować wiele po-
trzebnych inwestycji. 21,6 mln zł 
pochłonęła budowa zachodniej ob-
wodnicy Grodziska Mazowieckie-
go. Środki z budżetu województwa 
i UE pozwoliły zmodernizować sieć 
dróg przebiegających przez powiat 
pruszkowski, m.in. wyremontować 
drogę nr 718 Borzęcin-Pruszków 
czy przebudować drogę 719 War-
szawa-Kamion. Na drogi w gminie 

Jaktorów samorząd województwa 
przekazał z UE  3,3 mln zł, a w gmi-
nie Żabia Wola – 2,5 mln zł. Budowa 
blisko 6 km ścieżek rowerowych 
w gminach Brwinów, Michałowice, 
Nadarzyn, Pruszków, Piastów, Ra-
szyn była możliwa dzięki 24 mln zł 
wsparcia ze środków unijnych.

Transport  
i przestrzeń miejska
Mieszkańcy powiatów korzystają 
z usług spółki kolejowej samorzą-
du województwa – Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Ostatnie lata to 
czas dużych zmian w WKD. Oko-
ło 62 mln zł unijnego dofinanso-
wania otrzymał projekt, w ramach 
którego zakupiono 14 nowych po-
ciągów dla WKD. Inwestycje w spół-
ce finansowane są też ze środków 
w budżetu Mazowsza – 130 mln zł. 
Z kolei środki unijne na rewitali-
zację centrum miasta i stawy Wal- 
czewskiego, w sumie 19 mln zł, 
pozyskał Grodzisk Mazowieckie. 

Kultura
– Nie ma silnego regionu bez dba-
łości o kulturę i historię. Każda 
wydana na ten cel złotówka ma 
sens i procentuje. Dlatego dba- 
my i będziemy dbać o nasze pięk- 
ne zabytki, teatry i muzea – pod- 

100 tys. zł z budżetu Mazowsza wesprze remont zabytkowego dworku w Żabiej Woli
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Ponad 47 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczono na budowę siedziby  
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”
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strażnic. Z takiego wsparcia sko-
rzystali m.in. strażacy z OSP Ra- 
szyn, Piastów, Nadarzyn, Brwi- 
nów, Jaktorów, Milanówek i Bo-
ża Wola. Tylko w ostatnich latach 
dzięki dotacji udało się zakupić 
samochody ratowniczo-gaśni- 
cze dla OSP – Grodzisk Mazowiecki  
(130 tys. zł), Boża Wola (100 tys. zł),  
Baranów (75 tys. zł), Żółwin  
(100 tys. zł), Młochów  (100 tys. zł)  
czy Biskupice (130 tys. zł). 

Materiał zawiera tylko przykładowe 
inwestycje, a kwoty w toku realiza-
cji projektów mogły ulec zmianie.
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa,  
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

Informuje, że ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na: 

– sprzedaż prawa własności zabudowanej działki 
gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 
410 o powierzchni 1137 m2, zlokalizowanej  
w miejscowości Sochaczew, przy ul. Kraszewskiego 6, 
powiat sochaczewski, woj. mazowieckie. 

Pisemne oferty należy składać do dnia 30.10.2018 r. 
 do godziny 09:00. 

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie  
o przetargu zamieszczone na stronie internetowej 
Zbywającego https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/
sprzedaz-nieruchomosci2

(Powyższa informacja nie jest ogłoszeniem  
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.)

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa,  
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

Informuje, że ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na: 

– sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek 
gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 18/3, 
18/4 o łącznej powierzchni 1932 m2, zlokalizowa- 
nych w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, przy  
ul. Zagaje/Nowa, powiat grodziski, woj. mazowieckie. 

Pisemne oferty należy składać do dnia 30.10.2018 r. 
do godziny 09:00. 

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie  
o przetargu zamieszczone na stronie internetowej 
Zbywającego https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/
sprzedaz-nieruchomosci2

(Powyższa informacja nie jest ogłoszeniem  
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych z późn. zm. )

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa,  
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

Informuje, że ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na: 

– sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 19/1 o powierzchni 965 m2, 
zlokalizowanej w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, 
przy ul. Zagaje/Nowa, powiat grodziski, woj. 
mazowieckie. 

Pisemne oferty należy składać do dnia 30.10.2018 r. 
do godziny 09:00. 

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie  
o przetargu zamieszczone na stronie internetowej 
Zbywającego https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/
sprzedaz-nieruchomosci2

(Powyższa informacja nie jest ogłoszeniem  
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych z późn. zm. )

O G Ł O S Z N I E

Brwinowski urząd podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej ogrodu botanicznego, który 
miałby pojawić się w parku miejskim. 
Gmina pozyskała dofinansowanie – po-
nad 2,1 mln zl – na zrealizowanie prac. 
Co takiego się zmieni? Istniejąca zie-
leń zostanie uporządkowana, oprócz 

tego pojawi się też nowa. Planuje się 
nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, 
bylin i traw, założenie trawników i ro-
boty pielęgnacyjne, stworzenie sys-
temu oświetlenia oraz monitoringu. 
Zostaną wykonane nasadzenia drzew 
z gatunków rodzimych w odmianach 
hodowlanych, nasadzenia niektórych 

rabat kwiatowych i traw dekoracyjnych. 
Powstaną pergole, pojawią się nowe 
elementy małej architektury: ławki, ko-
sze na śmieci, elementy ozdobne, a tak-
że nowe alejki i oświetlenie. Wartość 
umowy to 40 500 zł. Zgodnie z pod-
pisaną umową projekt ma być gotowy 
do 10 grudnia tego roku.  SD

BRWINÓW

Pomysł na ogród botaniczny  
w brwinowskim parku

Grodzisk otwiera 
pumptrack

Mazowieckim to najdłuższy 
modułowy pumptrack w Polsce.

To jednak nie wszystko. Obok 
toru rowerowego mieszań-
cy znajdą boiska sportowe do 
siatkówki i badminitona oraz 
plac zabaw, a wszystko otoczo-
ne nową zielenią. 

Otwarcie pumptracka oraz 
parku zaplanowano na sobotę 13 
października na godz. 11.00. Na 
mieszkańców będzie czekać wie-
le atrakcji m.in. pokaz rowerowy 
w wykonaniu TrialTeam Grodzisk, 
spotkanie z gwiazdami sportu: 
Luizą Złotkowską oraz Sławomi-
rem Chmurą. To nie wszystko. Na 
dzieci będą czekać ciekawe ani-
macje i malowanie buziek, a mi-
łośnicy sportowej rywalizacji będą 
mogli kibicować zawodnikom 
grającym w turnieju minisiat-
kówki o puchar  burmistrza Gro- 
dziska Mazowieckiego.  AZ

PRUSZKÓW

Ma niewiele ponad rok,  
a już cierpi na nieule-
czalną i rzadką chorobę. 
Mowa o małej Alicji  
z Pruszkowa, której  
rodzice za wszelką cenę 
chcą uratować życie.  
 

Alicja przyszła na świat 
13 marca 2017 r. Dziś 
ma ponad półtora ro-
ku. Niestety jej rodzice 

nie usłyszeli jeszcze pierwszych 
słów, nie zobaczyli pierwszych 
kroków. Wszystko przez nieule-
czalną chorobę o nazwie Cana-
van (leukodystorfia gąbczasta), 
czyli gąbczaste zwyrodnienie 
układu nerwowego. To rzadka 
choroba genetyczna, w przypadku 
której nosicielem „uszkodzone-
go” genu musi być zarówno mat-
ka, jak i ojciec. Zdarza się to raz 
na milion. A nawet gdy do tego 
dojdzie to szansa na urodzenie 
chorego dziecka wynosi 25 proc. 

Canavan to choroba nieuleczal-
na. Terapia w przypadku chorych 
skupia się na zwalczaniu objawów 
poprzez podawanie leków i re-
habilitację. Choroba stopniowo 
niszczy mózg, wiele dzieci umie-
ra w pierwszej dekadzie swojego 
życia. Dzieci cierpiące na leuko-
dystorfię gąbczastą nie chodzą, 

Malutka Alicja czeka  
na Waszą pomoc

nie mówią, nie potrafią same jeść 
i często też nie widzą. Ich rozwój 
fizyczny zatrzymany jest na pozio-
mie kilkumiesięcznego dziecka.

Rodzice małej Alicji jednak się 
nie poddają i mimo wielu trud-
ności starają się szukać ratun-
ku dla córeczki. – Alicja jest pod 
opieką specjalistów, wymaga sys-
tematycznej rehabilitacji i stałej 
opieki oraz specjalistycznego 
sprzętu medycznego. Jedyną 
szansą w chwili obecnej była-
by nowatorska terapia genowa, 
która znajduje się jeszcze w fazie 
eksperymentalnej, ale zapowiada 
się już bardzo obiecująco. Liczy-
my na to, że zastosowanie terapii 

genowej w jak najwcześniejszym 
wieku, znacząco spowolni i zła-
godzi przebieg choroby. Zbiera-
my środki finansowe na dalszą 
spersonalizowaną opiekę, dla-
tego zwracamy się z prośbą do 
naszej rodziny, przyjaciół i zna-
jomych oraz innych, bliskich im 
osób o wsparcie finansowe – pro-
szą rodzice Alicji. 

Parafrazując słowa „Alicja po 
drugiej stronie lustra”, chciało-
by się powiedzieć: niech Alicja 
pozostanie po tej stronie lustra, 
ze wszystkimi konsekwencja-
mi utraty bajkowego świata, 
na rzecz świata ludzi o sercach 
otwartych, pełnych miłości 
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GRODZISK MAZ.

W sobotę szykuje się 
wielkie otwarcie toru 
rowerowego  
w Grodzisku Mazo-
wieckim. Oprócz  
oddania nowej  
inwestycji do użytku 
przewidziano wiele 
ciekawych atrakcji  
i niespodzianek.

G rodziski pumptrack 
jest jednym z ele- 
mentów nowego te-
renu rekreacyjno-

-sportowego, który powstał 
na terenie przy ul. Sportowej 
na tyłach Szkoły Podstawowej nr 
6. Czym jest pumprtack? To tor 
z różnymi stopniami pochyłości, 
na których będą mogli jeździć 
użytkownicy rowerów, hulaj-
nóg, deskorolek i rolek. War-
to zaznaczyć, że konstrukcja, 
która powstała w Grodzisku 
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i zrozumienia. Kochamy Cię có-
reczko i tak łatwo nie pozwoli-
my Ci odejść i choć czasem szklą 
się oczy, to dopóki jest nadzieja 
walczymy do końca – czytamy 
na stronie zbiórki środków na 
leczenie na portalu zrzutka.pl

Rodzice chcą zebrać 100 tys. zł 
na leczenie Alicji. Zbiórkę może 
wesprzeć każdy. Liczy się tu każda 
nawet najmniejsza kwota. Zbiór-
ka dostępna na stronie zrzutka.pl/
pomoz-ali-w-walce-z-canavan-
kazda-zlotowka-jest-cenna.

Walkę Alicji z chorobą mo-
żecie śledzić za pośrednic- 
twem facebooka – Alicja w Krai- 
nie Canavan.  AZ
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PRUSZKÓW

Nie brakuje kandyda-
tów w walce o fotel 
prezydenta. Wszystko 
rozstrzygnie się między 
piątką kandydatów. 
 

O reelekcję w wyborach 
ubiega się obecny 
prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński 

(Samorządowe Porozumienie 
Pruszkowa), który od 20 lat spra-
wuje tę funkcję i jak sam zaznacza, 
wciąż ma wizję rozwoju miasta. 
Ale... ma czterech rywali.

Piotr Bąk (Platforma Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska) 
w swojej kampanii stawia na oby-
watelski Pruszków. 

Robert Bąkiewicz (Porozu-
mienie Narodowo-Patriotyczne 
Pruszków), który sam o sobie pisze: 
„losy mojego życia są bardzo ściśle 
z tym miastem związane”.

Paweł Makuch (Wspólnie Prusz-
ków Rozwijamy), który pragnie 
zostać nie prezydentem Pruszko-
wa, a prezydentem pruszkowian 
i wspólnie z nimi rozwijać miasto.

Konrad Sipiera (Prawo i Sprawie-
dliwość) aktywnie rozpoczął swoją 
kampanię. W mediach społeczno-
ściowych ukazuje bolączki miasta 
i swoje pomysły na ich rozwiązanie. 

Szersze informacje o planach, 
wizjach i pomysłach poszczegól-
nych kandydatów przedstawia-
my w zamieszczonych na naszych 
łamach wywiadach.  SD

Kandydaci 
na prezydenta 
Pruszkowa

ROZMOWA
Do końca zmierza kolejna ka-
dencja, czy ma Pan jeszcze po-
mysły na Pruszków?
Mam wystarczająco dużo ener-
gii i pomysłów, by ubiegać się 
o fotel Prezydenta. Dzięki licz-
nym kontaktom z mieszkańca-
mi znam ich oczekiwania, wiem 
co i gdzie jest potrzebne, gdzie 
ewentualnie trzeba reagować 
nakładami inwestycyjnymi 
i gdzie ludzie tego oczekują. 

Jakie są najpilniejsze potrze-
by Pruszkowa i jego miesz-
kańców?
Jest ich wiele. Pamiętajmy że 
do półrocza przyszłego roku 
ma być oddany tunel w ciągu 
ul. Działkowej, który w końcu 
stworzy drugą alternatywę bez-
kolizyjnego połączenia obu czę-
ści miasta. Mam świadomość, że 
te dwa bezkolizyjne przejścia to 
za mało z punktu widzenia po-
tencjału ludnościowego miasta. 
Na terenie Pruszkowa muszą 
działać trzy sprawne przeprawy 
przez tory PKP, dlatego trzeba 
będzie walczyć o wiadukt w cią-
gu Grunwaldzkiej.

Oddzielną potrzebą jest za-
pewnienie transportu zbioro-
wego dla mieszkańców. 

Na skutek migracji ludno-
ści mamy problemy z miej-
scami w przedszkolach, dlatego 

Jan Starzyński: 
Ciągle mam nowe pomysły 

będziemy budować nowe pla-
cówki i powiększać te istnieją-
ce, tam gdzie jest to możliwe. 
Nie ma się co czarować, że sek-
tor niepubliczny zapewni opie-
kę na tym samym poziomie co 
publiczne placówki. 

Pomysły na najbliższą kadencje?
Pięć lat to jeden rok dłużej, 
a to pozwala na nieco szer-
sze plany niż w kadencji czte-
roletniej. Będziemy musieli 
zadbać o rozwiązania komu-
nikacyjne, rozbudowę oświaty, 

doinwestowanie tych rzeczy, 
które już są na terenie mia-
sta. Chcemy stworzyć nowy 
teren rekreacyjny na Osiedlu 
Staszica, zagospodarować te-
ren wokół Parku Mazowsze, 
tam ludzie oczekują m.in. na 
budowę drogi i zaplecza par-
kingowego. 

Już w tym roku na terenie 
miasta przybędzie kilkaset 
miejsc parkingowych. Tę bazę 
będziemy chcieli poszerzać, za-
równo jeśli chodzi o samochody, 
jak i coraz chętniej wykorzy-
stywane w Pruszkowie rowery.

Kolejna kwestia to wodo-
ciąg, ale już uzgodniliśmy to 
z MPWiK, że doczekamy się 
drugiej nitki wodociągu war-
szawskiego od strony północ-
nej w Pruszkowie. Dzięki temu 
będziemy niezależni od awa-
rii, a mam świadomość, że 
jedna magistrala wodociągo-
wa w Al. Jerozolimskich to za 
mało dla Pruszkowa.

Co może Pan uznać za swój 
największy sukces? 
Nie mam jednej rzeczy. Przez te 
wszystkie lata dbaliśmy o zrów-
noważony rozwój miasta we 
wszystkich dziedzinach, a mo-
im zdaniem taki równomierny 
rozwój miasta to jest realizo-
wanie tych rzeczy, które są ak-
ceptowane społecznie. Jednym 

z sukcesów był basen kąpielo-
wy, dziś są oczekiwania, by po-
wstał drugi taki obiekt. Mamy 
nowoczesne obiekty oświato-
we, Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego oraz piękne parki. 
Rozwój miasta zależy jednak 
od potencjału ekonomiczne-
go samorządu, ale Pruszków 
nie ma się czego wstydzić, bo 
nasze miasto jest na czołowych 
pozycjach w grupie jednostek 
samorządowych. 

Jak ocenia Pan swoich kontr-
kandydatów?
Ja szanuję wszystkich kontr-
kandydatów i będę szanował 
wybór oraz wolę mieszkań-
ców. Nie chciałbym tylko że-
by doszło do jednej rzeczy: by 
stanowiska w samorządzie 
przejęły partie polityczne. Je-
den z ojców chrzestnych usta-
wy o samorządzie twierdził, że 
jeśli partie polityczne przej-
mą władzę w samorządach 
to będzie to początek końca 
samorządności. W skali jed-
nostek gminnych partie po-
winny mieć jak najmniej do 
powiedzenia. Najlepiej dla 
społeczności lokalnej jest, 
gdy gminy są niezależnie od 
układów partyjnych. Wtedy lu-
dzie, którzy sprawują władzę 
dbają o mieszkańców i spo-
łeczność lokalną. 

ROZMOWA
Cztery minione lata dla Prusz-
kowa były?
– Pruszków jest jednym z naj-
większych miast zachodniego 
Mazowsza. Jest ważnym miejscem 
na mapie województwa i Polski. 
Pruszków jest miastem o bogatej 
historii związanej z czasem roz-
kwitu miasta w II Rzeczpospolitej. 
Miasto słynęło z rozkwitu prze-
mysłu na skalę krajową i świato-
wą. Podczas II Wojny Światowej, 
stał się miejscem exodusu ludności 
po Powstaniu Warszawskim. Mie-
szańcy Pruszkowa czynnie włą-
czyli się w akcję pomocy ludności 
zgrupowanej w obozie Dulag. 121.

Po wojnie odbudowano prze-
mysł. Przybyło mieszkańców 
miasta. Pruszków zaczął się
rozbudowywać.

Ostatnie dwadzieścia lat 
Pruszków rządzony jest przez 
Pana Jana Starzyńskiego i lu-
dzi z nim związanych. Miasto 
w tym czasie straciło swój prze-

Robert Bąkiewicz: Ostatnie 
lata to były lata stagnacji

mysłowy charakter, a chaotyczna 
jego rozbudowa doprowadziła 
do wielu uciążliwości. Bałagan 
komunikacyjny i brak połączenia 
obu części miasta stanowi ogro-
my problem. Kwestia ośrodków 
kultury prowadzona jest na skraj-
nie niskim poziomie. Sprzedano 
wodociągi. Po prawie trzydzie-
stu latach powstał nowy ośrodek, 
Centrum Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który jak dotychczas 
nie spełnia swojej funkcji, miasto 
poniosło z tego tytuły gigantyczne 
koszty. Bryła CKiS ośmiesza wi-
zerunek miasta i straszy przy-
jezdnych.  

Ostatnie cztery lata, w których 
rządzi jeszcze obecna władza, są 
to lata stagnacji, które wpływają 
na erozję moralnego kręgosłupa 
władzy. Polega to na grupowych 
powiązaniach interesów układu 
pruszkowskiego skupiającego 
się na utrzymaniu władzy, a nie 
faktycznym planowaniu rozwo-
ju miasta.  Jest czasem straconym 

dla jego rozwoju i mieszkańców. 
Jest czasem patologii w zarządza-
niu miastem.

Jakie według Pana są najpilniej-
sze potrzeby miasta? 
– To zahamowanie dzikiej „de-
weloperki”. Połączenie dwóch 
części miasta, odciętych od sie-
bie, w jeden organizm miejski. 
Powinno to doprowadzić do li-
kwidacji chaosu komunikacyjne-
go i urbanistycznego. Zadbanie 
o właściwą edukację młodzieży 
w duchu patriotycznym (prze-
ciwdziałanie gender). Zadbanie 
o lokalnych przedsiębiorców, 
(małe i średnie fi rmy). Podnie-
sienie poziomu życia kultural-
nego w mieście.

Skąd decyzja o kandydowaniu na 
prezydent Pruszkowa?
– Kandyduję, gdyż mam doświad-
czenie, jestem pracowity, mam do-
radców i ekspertów, Znam się na 
zarządzaniu. Mam dość stagnacji 

Pruszkowa. Moją wizją Pruszko-
wa jest miasto rozwinięte, nowo-
czesne i przyjazne mieszkańcom 
z bogatą ofertą kulturalną. Prusz-
ków musi przyciągać fi rmy i ludzi.

Co już udało się Panu zrobić 
na rzecz mieszkańców i same-
go Pruszkowa?
– Bardzo intensywnie działam 
nie tylko na poziomie naszej 
gminy, ale również ogólnokrajo-
wym, a nawet utrzymuje kontak-
ty z Polonią za granicami naszej 
ojczyzny. Między innymi edukuję 
młodzież w duchu patriotycznym 
i wprowadzam tradycyjne, pol-
skie wartości, krzewiąc je wśród 
całego społeczeństwa. Organizuję 
akcje krwiodawstwa, prowadzę 
akcje dobroczynne dla domów 
dziecka, zbiórki żywności dla 
biednych, inicjuje zbiórki dla 
chorych dzieci, czy innych osób. 
Organizuję obchody rocznicowe 
np. Żołnierzy Wyklętych, Zbrod-
ni Katyńskiej i wielu innych, 

w których na terenie Pruszkowa 
brało kilka tysięcy osób. Jestem 
również inicjatorem i realizuję 
największą imprezę patriotyczną 
na terenie naszego kraju.

Czy obawia się Pan któregoś 
z kontrkandydatów?

– Szanując wszystkich kandydatów 
nie obawiam się żadnego z nich. 
Zgłoszeni kontrkandydaci nie są 
dla mnie rywalami, ale uczest-
nikami dyskusji o dalszym roz-
woju Pruszkowa. Natomiast ocze-
kuję od nich wspólnej debaty na 
temat przyszłości miasta. 

Robert Bąkiewicz

Jan Starzyński

Wybory samorządowe
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ROZMOWA
W pana ocenie ostatnie cztery la-
ta dla Pruszkowa były?
– To nie był dobry okres dla na-
szego miasta. Mijająca kadencja 
potwierdziła brak pomysłu na 
Pruszków obecnych władz. W dzi-
siejszych czasach stagnacja i brak 
rozwoju to tak naprawdę cofanie 
się. Rozwój miasta to nie kolej-
ne osiedla budowane przez de-
weloperów, czy budowa ,,domu 
kultury” za gigantyczne pienią-
dze podatników z ograniczonymi 
możliwościami dojazdu i wyjazdu. 
O jego funkcjonalności i zarządza-
niu nim nie warto nawet wspo-
minać. Rozwojem i sukcesem nie 
można nazwać też sprzedaży miej-
skiej infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej, czy braku własnej 
komunikacji miejskiej.

Najpilniejsze potrzeby Pruszko-
wa to?
– Transport, edukacja, ekolo-
gia i rozwój. Miasto to miesz-
kańcy, o których należy zadbać. 
W nadchodzącej kadencji wybrani 

Paweł Makuch: Trzeba słuchać ludzi i reagować
samorządowcy na czele z prezy-
dentem muszą wreszcie zacząć 
słuchać ludzi i reagować na ich po-
trzeby. Mój plan na nadchodzącą, 
nie zapominajmy pięcioletnią ka-
dencję, opracowany został przy ak-
tywnym współudziale mieszkańców 
naszego miasta. To my mieszkańcy, 
a nie zarządy partyjne, wiemy, co 
trzeba zmienić w naszym mieście. 

Dlaczego zdecydował się Pan kan-
dydować?
– Długo dojrzewałem do tej decy-
zji. Ostatecznie poparcie płynące 
od wielu pruszkowskich środowisk 

społecznych, a także wsparcie naj-
bliższych pomogło mi podjąć tak 
ważną i życiową decyzję. Mając 42 
lata odniosłem sukces na gruncie 
prywatnym i zawodowym. Mam 
wspaniałą żonę i dwie cudowne 

córeczki, zawodowo w opinii klien-
tów jestem dobrym i skutecznym 
radcą prawnym. Będąc w sile wie-
ku chcę zaoferować swoją wiedzę 
i doświadczenie miastu. Sprawując 
urząd prezydenta Pruszkowa chcę 
być prezydentem pruszkowian.

Co już udało się Panu zrobić dla 
gminy i mieszkańców?
– Od ponad 10 lat zaangażowany je-
stem w życie społeczne na terenie 
miasta Pruszkowa. Szczególnie bli-
skie są mi sprawy związane ze spor-
tem i kształceniem młodzieży. Przez 
ostatnie lata zasiadałem w zarzą-

dzie Miejskiego Klubu Sportowego 
,,Znicz” w Pruszkowie, pełniąc funk-
cję sekretarza klubu. Nieskromnie 
mogę powiedzieć, że miałem wpływ 
na rozwój klubowej akademii. Ak-
tywnie wspieram Towarzystwo 

Absolwentów, Wychowanków 
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tomasza 
Zana w Pruszkowie. Jako prezes 
Stowarzyszenia Wspólnie Pruszków 
Rozwijamy uczestniczę aktywnie 
w życiu społecznym i politycznym 
na terenie miasta Pruszkowa. Za 
działalność społeczną dwukrot-
nie zostałem odznaczony przez 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Którego z kontrkandydatów oba-
wia się Pan najbardziej?
Podchodzę do każdego z kontr-
kandydatów z szacunkiem, a nie 
obawą. Po 20 latach w Pruszko-
wie konieczne są zmiany. W nad-
chodzącej kadencji Pruszków musi 
wejść w XXI wiek. Jedyne czego się 
obawiam to pewnego rodzaju „do-
gadania”, o którym od jakiegoś cza-
su mówi się głośno. Jestem jednak 
przekonany, że pruszkowianie nie 
dadzą się nabrać na takie chwy-
ty i wybiorą nowe. Ja zwracam się 
do Państwa z apelem: bez względu 
na sympatie i przekonania, proszę 
idźcie na wybory. 

Paweł Makuch

Rozwój miasta to nie kolejne 
osiedla budowane przez 
deweloperów.

ROZMOWA

Ostatnie cztery lata w Pana opi-
nii dla Pruszkowa były?
To z jednej strony widoczny postęp 
w rozwoju naszego miasta. Lep- 
sze pozyskiwanie funduszy zew- 
nętrznych, budowa nowych szkół, 
poprawa bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych. Czyli duży 
wpływ radnych Prawa i Sprawie-
dliwości, bo były to nasze postula-
ty. Z drugiej były to lata kontynuacji 
administrowania miastem, zamiast 
zarządzania nim. Do zarządzania 
potrzebna jest wizja. Tej wizji do-
tychczas nie było. Czas to zmienić.

Jakie są najpilniejsze potrze-
by miasta?
Tych potrzeb jest wiele. Począw-
szy od usprawnienia komunikacji 
z Warszawą, w tym stworzenie li-
nii autobusowej do stolicy, przez 
rozwiązanie problemów z małą  
liczbą miejsc w przedszkolach 
i żłobkach, po stworzenie przy-
jaznych miejsc do wypoczynku 
i rekreacji wypełnionych zielenią 
oraz atrakcjami dla dzieci, rów- 
nież tych niepełnosprawnych. 

Potrzebna jest również zmiana 
nastawienia pracowników urzę- 
du do mieszkańców. Dziś, żeby 
załatwić sprawę musimy bie-
gać od pokoju do pokoju. To chcę 
zmienić. Zależy mi na tym by wizy- 
ta w urzędzie była dla nich szyb-
ka i łatwa. Urząd ma być miej-
scem przyjaznym.

Realizację wielu potrzeb zgła-
szanych mi przez mieszkańców 

Konrad Sipiera: Czas na nowe 
otwarcie

zapewnia mój Nowy Program dla 
Pruszkowa. Nasze miasto po- 
winno być czyste i zadbane. Dla  
mieszkańców, a nie dewelope- 
rów. Zapewniające wysoki stan-
dard obsługi i sprawną komu-
nikację. Dobry Start, Aktywny 
Senior, Zadbane Miasto, Przyja-
zna Obsługa oraz Jeden Pruszków 
to 5 filarów mojego Programu. 
Jednak ich realizacja zależy od 
jednej podstawowej kwestii. 
Zmiany na najważniejszych sta-
nowiskach w naszym mieście, na 
czele z prezydentem. Szczegóły 
programu znajdują się na mojej 
stronie www.sipiera.pl

Skąd decyzja, by kandydować na 
stanowisko prezydenta Pruszkowa?

Aby dać mieszkańcom realny wy-
bór. Aby przedstawić wizję wnoszą-
cą nową wartość. Nowy Program 
dla Pruszkowa, jest konkretną od-
powiedzią na potrzeby, które wraz 
z moimi wolontariuszami potwier-
dziliśmy rozmawiając z mieszkań-
cami we wszystkich dzielnicach 
Pruszkowa. Wiele godzin naszej 
pracy zaowocowało ofertą dla mia-
sta, w której centrum jest Czło-
wiek, jego potrzeby i aspiracje.

Co już udało się Panu zrobić dla 
gminy i mieszkańców?
Udowodniłem mieszkańcom, że 
wiele z ich potrzeb da się zreali-
zować. I że do tej pory brakowało 
dobrej woli. Podam tu przy-
kład wraków stojących w wielu 

Kto zostanie prezydentem Pruszkowa? Czy mieszkańcy poprą aktualnego prezydenta, czy też dadzą szanse 
jednemu z nowych kandydatów? Zagłosuj w przedwyborczej sondzie zamieszczonej na portalu WPR24.pl. 
Gdy oddawaliśmy ten numer gazety do druku urzędujący prezydent Jan Starzyński zebrał 30,44 proc. gło-
sów. Piotr Bąk 15.26 proc. Robert Bąkiewicz 15,58 proc. Paweł Makuch 24,41 proc., a Konrad Sipiera 14,31 proc.

Przedwyborcza 
sonda WPR

punktach miasta. Mieszkańcy 
wręcz latami zgłaszali problemy 
z pojazdami, które nie tylko zabie-
rają miejsca parkingowe, których 
w mieście brakuje, ale i zagraża-
ją środowisku. W ostatnim cza-
sie straż miejska usunęła część 
pojazdów. Zaniechanie tak bła-
hych spraw jak warki pokazuje, 
jak bardzo potrzeby mieszkańców 
są ignorowane. Skoro te „drobne” 
tematy nie były realizowane, to nie 
dziwi mnie, że zaniedbane zosta-
ły również najpilniejsze potrzeby. 
Dla mnie nawet tak drobne spra-
wy jak wraki na ulicach są ważne. 
Chcę wyzwolić w Mieszkańcach 
nadzieję na zmianę.

Czy któregoś z kontrkandyda-
tów obawia się Pan najbardziej?
Moja konwencja umocniła mnie 
w przekonaniu, że „Nowy Pro-
gram”, który przedstawiłem, odpo-
wiada na potrzeby mieszkańców. 
Mając szacunek do konkurentów, 
chcę powiedzieć, że jestem zde-
terminowany by ten program 
wprowadzić w życie. Cieszę się, że 
kontrkandydaci docenili mój Pro-
gram, dostrzegli jego potencjał, 
skoro tak chętne go naśladują. 

Jedyna moja obawa dotyczy 
pytania, czy dotrę z programem 
do każdego z mieszkańców i czy 
przekonam ich, że warto głosować 
za zmianą. W tej chwili jest to dla 
mnie priorytet. Dlatego stawiam na 
kontakt bezpośredni z mieszkań-
cami. Słucham, rozmawiam, prze-
konuję. Ta zmiana jest w zasięgu 
ręki. Czas na nowe otwarcie! 

Konrad Sipiera
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Wybory samorządowe 
na nowych zasadach. 

Jakich?

WYBORY
Zbliżają się wybory 
samorządowe. 21 paź-
dziernika wybierzemy 
radnych, wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów 
miast. W tym roku po raz 
pierwszy na pięcioletnią 
kadencję. A to nie jedyna 
znacząca zmiana.

M odyfikacje ordy-
nacji wyborczej 
zwykle budzą 
kontrowersje. 

Nie inaczej było w przypadku 
zmian przegłosowanych w par-
lamencie w styczniu tego ro-
ku. Nowa ordynacja wprowadza 
m.in. dwukadencyjność wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast. Przeciw temu rozwiąza-
niu głośno protestowało wielu 
samorządowców. Ostatecz-
nie dwukadencyjność jednak 
wprowadzono, ale z ważnym 
zastrzeżeniem. Kadencje będą 
się liczyć od tej rozpoczynającej 
się po najbliższych wyborach. 

Długoletni włodarze gmin nie 
zostają więc pozbawieni szan-
sy na dalsze rządzenie.

Kolejna duża zmiana to wy-
dłużenie kadencji. Wybrani 
w październiku samorządowcy 
będę pełnić swoje funkcje przez 
pięć, a nie jak było do tej pory, 
cztery lata. Kolejne samorzą-
dowe rozdanie wyborcze odbę-
dzie się więc dopiero w 2023 r.

Nowością, którą zauważymy 
gołym okiem w lokalach wybor-
czych, są przezroczyste urny. 
To rozwiązanie ma wyelimino-
wać możliwość manipulacji przy 
kartach i zapobiegać ewentu-
alnym oszustwom. W tym sa-
mym celu wzmocnione zostały 
uprawnienia mężów zaufania, 
którzy będą mogli m.in. reje-
strować za pomocą urządzeń 
nagrywających czynności ko-
misji wyborczej.  EL
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Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Milanówku
Już od października 2018 roku  
w Milanówku działa pierwsza  
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń  
pomocniczych. 

W ypożyczalnia mieści się przy Mi-
lanowskim Klubie Seniora przy ul. 
Krakowskiej 11a (na tyłach sklepu 
Społem) i jest prowadzona przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Sprzęt 
rehabilitacyjny można wypożyczyć bezpłatnie 
na podstawie zaświadczenia lekarskiego i po 
zawarciu stosownej umowy.

Głównym zadaniem naszej wypożyczalni jest 
ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym 
do sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomoc-
niczych,  a tym samym do ograniczenia skutków 
niepełnosprawności, szybszej aktywizacji zawo-
dowej i społecznej osób, które utraciły spraw-
ność organizmu. 

 Wypożyczalnia otwarta jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 
22 724 94 69. Wypożyczalnia działa w ramach re-
alizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Milanówku projektu unijnego pn. „Rozwój usług 
społecznych w Gminie Milanówek”. W ramach pro-
jektu oprócz wypożyczalni sprzętu powstają 4 klu-
by seniora. Dwa z nich już są otwarte i służą już 
milanowskim seniorom. Ważnym elementem tego 

projektu będą też usługi sąsiedzkie skierowane 
do 15 niesamodzielnych mieszkańców Milanów-
ka, realizowane 7 dni w tygodniu, a także usługi 
opiekuńczo-usprawniające i usługi teleopieki. War-
tość całego projektu wynosi blisko 3 mln zł. Na ten 
projekt Ośrodek Opieki Społecznej w Milanówku 
otrzymał dotację w wysokości ponad 2,7 mln zł. 
Z usług społecznych skorzysta łącznie 185 osób.

Krystyna Kott
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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Ile zarabia wójt, ile 
burmistrz, a ile prezydent?

WYBORY
Sprawdzamy na jaką 
miesięczną wypłatę mogą 
liczyć samorządowcy 
zajmujący najwyższe sta-
nowiska w gminach. Mimo 
że w kwietniu wyznaczono 
nowe, niższe limity wyna-
grodzeń to i tak trudno 
narzekać na ich wysokość.

Pracodawcą wójta, bur-
mistrza i prezydenta 
jest urząd gminy. O wy-
sokości wynagrodzenia 

decyduje rada gminy w drodze 
uchwały. Zapisane są w niej 
wszystkie składowe pensji dane-
go włodarza, czyli wysokość wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz 
poszczególny dodatków (spe-
cjalnego, funkcyjnego, za wie-
loletnią pracę). Ponadto zgodnie 
z art. 37 ust. 3 maksymalne wyna-
grodzenie nie może przekroczyć 
siedmiokrotnej wartości kwo-
ty bazowej, ta zgodnie z usta-
wą wynosi dokładnie 1 789,42 zł. 
Oznacza, że maksymalnie wło-
darz otrzyma 12 525,94 brutto zł.

„Widełki” zasadniczego wyna-
grodzenia: Prezydent miasta po-
wyżej 300 tys. mieszkańców/do 
300 tys. mieszkańców – od 4,8 do 
6,2 tys. zł. Wójt, burmistrz: po-
wyżej 100 tys. mieszkańców – od  
4,8 do 6,2 tys. zł, powyżej 15 tys., 
ale do 100 tys. mieszkańców – od 
4,5 do 6 tys. zł, do 15 tys. miesz-
kańców – od 4,2 zł do 5,9 tys. zł

Wysokość dodatków funkcyj-
nych: Prezydent miasta, powy-
żej 300 tys. mieszkańców – do  
2,5 tys. zł,  do 300 tys. mieszkańców 
– do 2,1 tys. zł. Wójt, burmistrz: 
powyżej 100 tys. mieszkańców – 
do 2,1 tys. zł, powyżej 15 tys., ale 
do 100 tys. mieszkańców – do  
2,1 tys. zł, do 15 tys. mieszkańców 
– do 1,9 tys. zł.

I to nie koniec dodatków. Bo 
włodarzom przysługuje jeszcze 
dodatek specjalny. Dla pracow-
ników samorządowych dodatek 
ten wynosi co najmniej 20 proc. 
i nie może przekroczyć 40 proc. 
łącznego wynagrodzenia zasad- 
niczego i funkcyjnego.  SD

ROZMOWA

Jak ocenia Pan ostatnie cztery lata. 
Jakie one były dla miasta?
– Były trudne, jak dla wszystkich 
samorządów – zmiany w systemie 
edukacji, zawirowania dotyczą-
ce tzw. ustawy metropolitalnej, 
ogromny skok cen i trudności 
ze znalezieniem wykonawców 
miejskich inwestycji. Z drugiej 
zaś strony – pokazały, że nasza 
lokalna społeczność potrafi się 
zmobilizować, pragnie uczest-
niczyć w pracach dotyczących 
projektowania przyszłości mia-
sta, zabiega o poszanowanie 
środowiska i zachowanie tere-
nów zielonych. Pokazały rów-
nież, jak bardzo zmieniły się 
potrzeby mieszkańców – zapo-
trzebowanie na ambitną ofertę 
kulturalną, współpracę przy lo-
kalnych inicjatywach, poprawę 
komunikacji zbiorowej, wdraża-
nie nowych technologii. Sporo 
udało się zrobić dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców i niektó-
rych radnych – Rada Seniorów, 
Rada Młodzieżowa, Budżet Oby-
watelski – to zdecydowane suk-
cesy ostatnich 4 lat.

Jakie są według Pana najpilniej-
sze potrzeby Pruszkowa?
– Potrzeb jest bardzo dużo - płyn-
ne skomunikowanie dzielnic Bąki, 
Żbików, Gąsin z centrum Prusz-
kowa, zwiększenie częstotliwości 
kursowania miejskiej komunika-
cji i dostosowanie jej do potrzeb 

Piotr Bąk: Mam wizję 
Obywatelskiego Pruszkowa

mieszkańców; poszerzenie dojaz-
du do A2 oraz rozbudowa wiaduktu 
w drodze 718; wprowadzenie sta-
łej linii autobusowej do Warsza-
wy. Niezmiernie ważne jest też 
poszerzenie bazy żłobów i przed-
szkoli; rozszerzenie zadań zwią-
zanych z ochroną środowiska  
(w tym walka ze smogiem, zwięk-
szenie w planach powierzchni bio-
logicznie czynnej, rozbudowa sieci 
dróg rowerowych; rewitalizacja te-
renu rzeki Utraty) oraz rewitalizacja 
tzw. najstarszej części Pruszkowa. 
Jak najszybciej również miasto po-
winno ustalić zasady współpracy ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi; 
uporządkować przestrzeń rekla-
mową w mieście; zmienić podej-
ście do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz sposobu ko-
munikacji z mieszkańcami.

Dlaczego zdecydował się Pan  
kandydować?
– Od urodzenia jestem związany 
z Pruszkowem, stąd pochodzi moja 
mama. Chcę aby Pruszków stał się 
nowoczesnym, europejskim mia-
stem, otwartym dla mieszkańców 
i w pełni wykorzystującym ogrom-
ny potencjał kulturalny, intelek-
tualny i biznesowy. Moje hasło 
wyborcze to: Obywatelski Prusz-
ków – Pruszków może taki być. 
Wiem jak współpracować z miesz-
kańcami i inwestorami, mam wi-
zję Obywatelskiego Pruszkowa, 
chcę zarządzać tym miastem ra-
zem z mieszkańcami.

Jakimi dokonaniami na rzecz  
gminy i mieszkańców może się  
Pan pochwalić?
– Od prawie 4 lat jestem człon-
kiem Rady Budżetu Obywatelskiego 
w Pruszkowie. Wspieram wszystkie 
działania służące aktywizacji miesz-
kańców. Od 3 lat koordynuję rów-
nież projekt Kluby Obywatelskie, 
gdzie zachęcam mieszkańców do 
angażowania się i do dyskusji nad 
problemami lokalnymi oraz ogól-
nokrajowymi. Od wielu lat wspie-
ram akcje charytatywne. Śledzę na 
bieżąco lokalną politykę i poprzez 
przedstawicieli w Radzie Miasta, jak 
również osobiście, zgłaszam uwa-
gi dotyczące najważniejszych po-
trzeb mieszkańców.

Czy któregoś z kontrkandyda-
tów obawia się Pan najbardziej?
– Darzę wszystkich kontrkandyda-
tów szacunkiem. Nie obawiam się 
żadnego z nich – wyboru dokonają 
mieszkańcy. Przedstawiam pro-
gram, który moim zdaniem wyko-
rzysta potencjał naszego miasta. 
Liczę, że mieszkańcy wykorzy-
stają wagę swojego głosu i pójdą 
do wyborów świadomie, stawia-
jąc na wprowadzenie Pruszkowa 
w XXI wiek, stawiając na szeroką 
współpracę, wzajemny szacunek 
i poszanowanie demokratycz-
nych zasad. Nie będę oceniał in-
nych – pozostawiam ten wybór 
naszej lokalnej społeczności. Pro-
szę jednak o uczestnictwo w wy-
borach – od tego zależeć będzie  
przyszłość Pruszkowa. 

Przed wyborami miasta i gminy za-
lały materiały wyborcze. Mieszkań-
cy muszą uzbroić się w cierpliwość, 
materiały rozwieszone w różnych 
punktach muszą zniknąć w termi-
nie 30 dni licząc od dnia wyborów. 
Obowiązek „sprzątania” po kam-
panii wyborczej został nałożony na 

pełnomocników wyborczych. Dla-
tego też każdy plakat i każda ulotka 
muszą zawierać informacje o tym,  
do którego komitetu należą. W ten  
sposób najłatwiej zidentyfikować 
„winnych”, jeśli w ustawowym ter-
minie takie materiały nie znikną z na- 
szych ulic. Po upływie 30 dni, w razie 

niedopełnienia obowiązku przez peł-
nomocników, powinność usunięcia 
materiałów wyborczych spada na 
wójtów, burmistrzów lub prezyden-
tów miast. Co istotne, samorządy nie 
opłacają sprzątania z własnej kiesze-
ni, lecz obciążają kosztami prac ko-
mitety wyborcze.  AZ

WYBORY

Kiedy znikną plakaty 
wyborcze?

Piotr Bąk 
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Kandydatów na burmistrzów i wójtów z terenów powiatów pruszkowskiego i grodziskiego spytaliśmy jakie są 
najpilniejsze potrzeby miast i gmin, którymi chcą rządzić. Poprosiliśmy o wymienienie trzech najbardziej istotnych 
aspektów. W naszej sondzie pominęliśmy kandydatów startujących na urząd prezydenta Pruszkowa, gdyż rozmowy 
z nimi zamieszczamy na poprzednich stronach. Odpowiedzi poniżej.

Jakie są najpilniejsze potrzeby gminy?
POWIAT PRUSZKOWSKI 

BRWINÓW

ARKADIUSZ KOSIŃSKI
KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne – obecny bur-
mistrz Brwinowa:
� Stale rosnąca liczba mieszkańców gminy Brwinów powo-

duje, że naszym priorytetem niezmiennie jest rozbudo-
wa bazy oświatowej. W październiku, dwa dni po otwarciu 
przedszkola w Otrębusach, ruszyły prace na budowie przed-
szkola w Żółwinie. W kolejce czekają już przedszkole i szkoła 
w Parzniewie, rozbudowa szkoły w Żółwinie, hala sportowa 
w Otrębusach oraz – co planuję pod koniec przyszłej kaden-
cji – rozpoczęcie projektowania trzeciej szkoły w Brwinowie. 

� Nie mniej ważna jest poprawa stanu dróg gminnych. Prze-
budowujemy ciągi komunikacyjne o kluczowym znaczeniu, 
a drogi przenoszące mniejszy ruch utwardzamy destruktem 
asfaltowym. Jeśli uda się utrzymać tempo dotychczasowych 
prac, to za 5 lat będzie już można powiedzieć, że mamy do-
bre drogi w gminie.

� Trzecia sprawa to inwestycje w kulturę i rekreację. Trzeba 
najpierw dokończyć rewitalizację pałacu w parku, do którego 
przeniesie się Gminny Ośrodek Kultury OKej. W kolejnym kro-
ku trzeba zmodernizować budynek po OKeju i urządzić w nim 
brwinowską bibliotekę. Powinna zostać również wybudowana 
kolejna świetlica wiejska - tym razem w Kaniach. Mieszkań-
cy oczekują też zmian w przestrzeni publicznej, tworzenia 
parków, miejsc wypoczynku. W planach mamy dokończenie 
rewitalizacji brwinowskiego parku miejskiego (otrzymali-
śmy ponad 2 mln zł dotacji m.in. na urządzenie ogrodu bo-
tanicznego), etapową realizację otwartej strefy rekreacji na 
terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Sochaczewską, urzą-
dzenie parku edukacyjno-naukowego przy ul. Lilpopa i re-
witalizację parku przy Toeplitzówce w Otrębusach. Myślimy 
już o nowych parkach w Otrębusach, Owczarni  i Parzniewie.

KAROL KüHN
KW Prawo i Sprawiedliwość:
� Pierwszą z potrzeb jest położenie większego nacisku na edu-

kację najmłodszych mieszkańców Gminy, choćby poprzez 
poprawienie wyników w nauczaniu w Szkole Podstawowej 
nr 1 oraz poprzez  wzmocnienie działań edukacyjno - wycho-
wawczych w pozostałych placówkach oświatowych. Należy 
wprowadzić do szkół najnowsze zdobycze techniki, narzędzi 
multimedialnych czy nietypowych form edukacji np. poprzez 
lekcje żywej historii czy zajęcia w kołach zainteresowań.

� Drugą z potrzeb jest stworzenie Gminnego Centrum Sportu 
i Rekreacji z podziemną strzelnicą. Centrum może powstać 
przy współpracy z Powiatem Pruszkowskim w Pszczeli-
nie. Ma być to miejsce aktywności dla młodych sportow-
ców a także miejscem rekreacji dla wszystkich mieszkańców 
Gminy. Takie miejsce ma szanse stać się areną zawodów 
o randze krajowej.

� Trzecią z potrzeb jest wybudowanie nowoczesnego Ośrod-
ka Kultury z multimedialną biblioteką przy ul. Grodziskiej 
w Brwinowie. W Ośrodku znajdować się powinno cen-
trum aktywności dla mieszkańców, czyli miejsce spotkań 
mieszkańców, organizacji pozarządowych na wspól-
nych wydarzeniach.

   
        MICHAŁOWICE

LESZEK BIERA
KWW Wybieramy:
� Objęcie całej gminy miejscowymi planami zagospodarowa-

nia przestrzennego. Postulat ten pozostaje niezmiennie ak-
tualny od wielu lat, a jego realizacja rozstrzygnie o kształcie 

gminy i uchroni ją od zagrożenia zabudową niepożądaną przez 
mieszkańców.

� Budowa nowoczesnego kompleksu szkolno-przedszkol-
nego w Regułach oraz własnego ośrodka zdrowia.

� Rozwiązanie problemów komunikacyjnych m. in. poprzez 
doprowadzenie do objęcia gminy Michałowice ofertą wspól-
nego biletu metropolitalnego. Zapraszam na stronę inter-
netową www.wybieramy.org, gdzie można zapoznać się ze 
szczegółowymi propozycjami komitetu WYBIERAMY dla 
gminy Michałowice na nadchodzące lata.

KRZYSZTOF GRABKA
KWW Przyszłość Gminy – obecny wójt Michałowic:
� Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań komunikacyj-

nych dla mieszkańców gminy, czyli przede wszystkim sfi -
nalizowanie prowadzonego od dłuższego czasu procesu 
uzyskania możliwości dofi nansowania przez Gminę do 
biletu WKD dla mieszkańców Gminy legitymujących się 
Kartą Mieszkańca, jak również uruchomienie ekologicz-
nego, lokalnego transportu autobusowego.

� Po przeprowadzonym w poprzednich latach procesie roz-
budowy i modernizacji gminnych placówek oświatowych 
przyszedł czas na budowę kompleksu szkolno-przed-
szkolnego w Regułach i nowego budynku przedszkola
 w Michałowicach.

� Stworzenie mieszkańcom jak najbardziej atrakcyjnych 
możliwości spędzania wolnego czasu – stąd plan budowy 
Gminnego Centrum Sportu z kortami i basenem w Grani-
cy, oczyszczenia i zagospodarowania na cele rekreacyjne 
zalewu w Komorowie, zagospodarowania z myślą o wy-
poczynku zbiorników w Michałowicach, jak również dal-
szy rozwój sieci dróg rowerowych i rozbudowa systemu 
„Rower Gminny”. Bardzo ważnym zadaniem do wykona-
nia z punktu widzenia potrzeb mieszkańców gminy będzie 
również pozyskanie gruntu pod budowę ośrodka zdrowia.

MAŁGORZATA PACHECKA
KWW Przyjazna Gmina:
� Zapewnienie mieszkańcom stabilności w zakresie miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego i zachowanie 
kameralnego charakteru gminy. Przygotowanie i wdroże-
nie mądrej, prawdziwej, a nie tylko papierowej strategii 
rozwoju gminy oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. 
Działania te zapewnią przewidywalność i transparentność 
działań a także stabilny przemyślany rozwój całej gminy.

� Wprowadzenie długo oczekiwanego przez mieszkańców bi-
letu metropolitalnego.

� Inwestycja w edukację – m.in. budowa kompleksu oświato-
wego w Regułach na gruntach, które pozyskaliśmy już kilka 
lat temu. To ważne, aby zapewnić dobre warunki dzieciom 
do nauki, a nauczycielom do pracy. Otwarcie się na potrze-
by różnych grup społecznych takich jak matki małych dzieci, 
młodzież, seniorzy.

NADARZYN

KRZYSZTOF BRAŃSKI
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

DAWID KOPER
KWW Dawida Kopra
� Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno 

– kanalizacyjnej. W gminie należy doprowadzić do powsta-
nia dróg z pełną infrastrukturą, oświetleniem, odwodnie-
niem wraz z chodnikami lub ścieżkami pieszo-rowerowymi. 
Ważnym problemem jest słaby publiczny transport wewnątrz 
gminy. Należy szukać nowych rozwiązań umożliwiających 
dojazd szczególnie młodzieży i starszym osobom z różnych 
sołectw do centrum Nadarzyna, a także zwiększenie ilości 
połączeń ZTM oraz do WKD. 

 Wiele miejscowości Gminy Nadarzyn nie posiada kana-
lizacji. Uważam, że pełna sieć kanalizacyjna w gminie to 

podstawa dobrej jakości życia mieszkańców i podstawowa 
potrzeba, która powinna być zrealizowana. 

� Drugą niezwykle ważną potrzebą jest budowa nowych pu-
blicznych przedszkoli. W Wolicy i Młochowie należy wybu-
dować nowe przedszkola, które zastąpią istniejące placówki. 
Również w Starej Wsi powinno powstać przedszkole. Baza 
oświatowa powinna zostać powiększona o żłobek. Ważne 
jest, aby nowo budowane obiekty były nowoczesne, bu-
dowane zgodnie z najnowszymi standardami. 

� Uważam, że bardzo ważną trzecią potrzebą z punktu wi-
dzenia mieszkańców szczególnie Nadarzyna jest rozbudo-
wa istniejącego ośrodka zdrowia wg koncepcji obecnego 
dyrektora Adama Chusteckiego. Rozbudowa ta umożliwi 
powstanie licznych nowych gabinetów, również specjali-
stycznych oraz przeniesienie rehabilitacji do większych 
pomieszczeń, co pozwoli na przyjmowanie większej licz-
by pacjentów w jeszcze lepszych niż dotychczas warun-
kach. Stać nas na to. 

DARIUSZ ZWOLIŃSKI
KWW Dariusza Zwolińskiego – obecny wójt Nadarzyna:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

PIASTÓW

MAGDALENA BONAROWSKA
KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska:
� Najpilniejszą potrzebą Piastowa jest szeroko rozumia-

na poprawa jakości życia mieszkańców. Dla zrealizo-
wania tego celu potrzebne będą zarówno inwestycje 
miejskie (np. powiększenie bazy przedszkolnej i wybudo-
wanie żłobka publicznego), jak i udział w programie ra-
dykalnego obniżenia zanieczyszczeń powietrza, którym 
oddychamy. Trzeba też koniecznie lepiej zadbać o czy-
stość, estetykę i bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej.

� Trzeba zrównoważyć budżet miejski. Zadłużenie Piasto-
wa wynosi ok. 33 mln zł, a wyemitowanie obligacji miej-
skich za ok. 28 mln zł wygeneruje kolejne długi. To czynnik 
zdecydowanie hamujący dalsze inwestycje i rozwój miasta. 
Dlatego trzeba zlokalizować źródła nadmiernych kosztów, 
a jednocześnie zadbać o wpływy zewnętrzne, w tym unijne;

� Nawierzchnia kilkudziesięciu ulic wymaga pilnej mo-
dernizacji, przy której trzeba uwzględnić rozbudowę 
systemu odwodnienia, chodników i wygospodarowanie 
miejsc parkingowych.

KRZYSZTOF SMOLAGA
KWW Porozumienie dla Piastowa:
� W Piastowie proces inwestycyjny porusza się chaotycznie, 

w żółwim tempie i na raty, dlatego koniecznie jest przyspie-
szenie na wszystkich frontach. Temat wodociągu i kanalizacji 
miejskiego powinien być dawno zamknięty i zakończony. 
Priorytetem moich działań będzie dążenie do normalności 
czyli wybudowanie brakujących ulic i chodników (z pełną 
infrastrukturą). Tego potrzebujemy do codziennego życia. 
Będziemy budować ulice, nie obwodnice.

� W zrewitalizowanej Willi Millera wspomagając się rządo-
wym „programem senioralnym” utworzymy Dzienny Dom 
Seniora („przedszkole dla staruszka”). Zakończymy reali-
zację budowy nowej przychodni dla północnej części Pia-
stowa, potrzebnej, dawno obiecanej i oczekiwanej przez 
mieszkańców. Będę zabiegać o lepszą dostępność usług 
służby zdrowia i specjalistów.

� Będziemy starać się o rozszerzenie I strefy biletowej SKM 
i KM do Pruszkowa, krótko mówiąc Piastów w I strefi e, Wpro-
wadzimy Kartę Mieszkańca, a osoby które tu mieszkają, pła-
cą podatki i nie zalegają z nimi będą mogły korzystać z ulg 
i ułatwień (np. program „Warszawa+” dofi nansowanie bi-
letu ZTM).

GRZEGORZ SZUPLEWSKI 
KWW Nasz Piastów Wspólnota Samorządowa – obecny bur-
mistrz Piastowa:
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� Poprawa jakości powietrza.
� Dokończenie modernizacji dróg (w tej kadencji wykona-

liśmy nowe nawierzchnie 26 ulic, czeka jeszcze ponad 30) 
i uzupełnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

� Rozwój stref rekreacyjno-sportowych.

PRZEMYSŁAW WOREK
KW Prawo i Sprawiedliwość:
� Sprawnego zarządzania miastem, uwolnienie potencjału 

drzemiącego w mieszkańcach Piastowa.
� Skuteczne pozyskanie środków na inwestycje z rządowych 

programów dla gmin.
� Jeśli zostaną spełnione powyższe elementy, Piastów ma szansę 

na dynamiczny rozwój. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że 
najbliższe lata będą bardzo ciekawe jeśli chodzi rozwój gmin 
w Polsce. Rząd przygotował potężne środki z budżetu na roz-
wój gmin. Trzeba tą szansę wykorzystać. Jeśli skutecznie nie 
zawalczymy o te środki, zostaniemy daleko w tyle. Trzeba to 
sobie jasno powiedzieć, że tylko sprawne i skuteczne działanie 
pozwoli gminie skorzystać z ogromnych rządowcyh dotacji. 
Stoimy przed takim oto wyborem, że albo Piastów wykona 
potężny krok na przód, albo będziemy dalej kręcić się w ta-
kiej rzeczywistości jaką mamy obecnie w mieście.

RASZYN

DARIUSZ WIETESKA
KWW Wspólnota Gminy Raszyn:
� Zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Mieszkańcy mu-

szą czuć się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. 
Jeden z kandydatów Wspólnoty Gminy Raszyn zwrócił się do 
Komendy Głównej Policji z pytaniem, jak wygląda bezpie-
czeństwo na terenie Gminy Raszyn. Otrzymał odpowiedź, 
że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 17 września 2018 ro-
ku na terenie gminy było 786 przestępstw. Jak widzimy pro-
blem jest poważny i trzeba mu stawić czoła. Piesze patrole 
policji na terenie gminy powinny być codziennie widoczne.

� Troska o zdrowie mieszkańców poprzez zapewnienie do-
stępu do służby zdrowia, zwłaszcza do lekarzy specjalistów, 
na terenie gminy. Wielu mieszkańców naszej gminy korzy-
sta z opieki zdrowotnej i skarży się stale na brak dostępu 
do specjalistów. Zapewnienie sprawnie działającej opieki 
zdrowotnej z dostępem do specjalistów jest konieczne.

� Troska o środowisko. Nasza gmina jest zaśmiecona. Gdy 
spaceruję po gminie zauważam, że brak jest śmietników. 
Wydawałoby się, że to prosta sprawa, a nawet to przera-
sta obecne władze gminy. Śmieci lądują w rowach wzdłuż 
Alei Krakowskiej. Innym problemem, zwłaszcza w okre-
sie zimowym, jest problem smogu, który jest uciążliwy dla 
mieszkańców, a jest powodowany spalaniem śmieci i np. 
płyt wiórowych na prywatnych posesjach. Troska o czy-
ste powietrze i czyste otoczenie powinna być ważnym ele-
mentem polityki gminy.  

ANDRZEJ ZARĘBA
KW Prawo i Sprawiedliwość:
� Budowa i modernizacja dróg gminnych. Dalsza budowa sys-

temu kanalizacji sanitarnej i wodociągów
� Rewitalizacja al. Krakowskiej i terenów przyległych. Rewita-

lizacja zabytkowego kompleksu Austerii
� Budowa dwóch przedszkoli w miejscowości Sękocin i Falenty.

POWIAT GRODZISKI

BARANÓW

ANDRZEJ KOLEK
KWW Razem dla Gminy Baranów – obecny wójt Baranowa:
� Podjęcie decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji CPK
� Przebudowa dróg lokalnych powiatowych i gminnych
� Podjęcie działań proekologicznych

WALDEMAR BRZYWCZY
KWW Postęp:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

GRODZISK 
MAZOWIECKI 

GRZEGORZ BENEDYKCIŃSKI
KWW Ziemia Grodziska – obecny burmistrz Grodziska:
� Budowa Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckie-

go, remont drogi wojewódzkiej nr 579. Poprawa trans-
portu publicznego oraz komunikacji w gminie poprzez 
budowę nowych dróg, ulic oraz ścieżek rowerowych.

� Oświata to budowa nowej szkoły np. w miejscowości 
Szczęsne, rozbudowa szkół: w Izdebnie Kościelnym 
i szkoły nr 2 przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowiec-
kim. Działania te mają na celu zniesienia nauczania na 
zmiany w naszych szkołach. Budowa przedszkola i żłob-
ka przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim, a także 
kolejnych świetlic wiejskich.

� Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, poprawa stanu jakości 
powietrza. Wsparcie wymiany kotłów węglowych z do-
fi nansowaniem gminy.

ŁUKASZ LEWANDOWSKI
KW Prawo i Sprawiedliwość:
� Pełna likwidacja barier architektonicznych.
� Rozwój komunikacji.
� Pomoc dla spółdzielców mieszkaniowych. 

JAKTORÓW

ADAM BANASZEK
KWW Uczciwi i Bezpartyjni:
� Zagospodarowanie przestrzenne. Uwzględniając zasady 

ładu przestrzennego i opinie Mieszkańców, zweryfi ko-
wanie dotychczasowych rozwiązań w kierunku koniecz-
nych zmian naszej gminy.

� Wykorzystanie szans rozwojowych dla gminy jak również 
niwelowanie powstałych zagrożeń związanych z ewentu-
alną budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego.

� Obniżenie cen wody i ścieków.

ANNA GĄSIOROWSKA
KWW Porozumienie Inicjatyw Społecznych:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

MACIEJ ŚLIWERSKI
KWW Wydmy Międzyborskie – obecny wójt Jaktorowa:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

MILANÓWEK

WIESŁAWA KWIATKOWSKA
KWW Wiesławy Kwiatkowskiej – obecna burmistrz Milanówka:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

JAROSŁAW PAĆKO
KWW Projekt Milanówek:
� Na podstawie rozmów z mieszkańcami opracowaliśmy 

Mapę Potrzeb z podziałem na okręgi wyborcze. Potrzeb 
wskazano mam wiele, ale najczęściej wymieniane były 
drogi wraz z infrastrukturą podziemną, a także koniecz-
ność stworzenia i poprawienia istniejących już przestrze-
ni publicznych, takich jak place zabaw, ścieżki rowerowe, 
park miejski. 

� Ponadto mieszkańcy oczekują zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa w drodze do szkoły, czyli m.in. uru-
chomienia autobusu szkolnego, zorganizowania bez-
piecznych przejść dla pieszych.

MAŁGORZATA TRĘBIŃSKA
KWW Milanowianie:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

MARCIN TYLCZYŃSKI
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

PIOTR REMISZEWSKI
KWW Piotra Remiszewskiego:
� Opracowanie długofalowej koncepcji rozwoju miasta oraz 

zmiana modelu zarządzania.
� Wprowadzenie racjonalizacji i celowego charakteru wy-

datków oraz jasnych zasad wyboru inwestycji, co powin-
no wygenerować spore oszczędności fi nansowe.

� Zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych miesz-
kańców, w tym m.in. budowa sieci wodnokanalizacyjnych, 
utwardzenie nawierzchni dróg.

        PODKOWA LEŚNA

AGNIESZKA SZONERT
KWW Podkowa od Pokoleń:
� Działania na rzecz czystości powietrza i uspokojenie ru-

chu samochodowego na terenie Podkowy.
� Kontynuacja rozpoczętych inwestycji – dokończenie rewi-

talizacji Leśnego Parku Miejskiego, remont i budowa dróg.
� Przywrócenie aktywności mieszkańców miasta jako esen-

cji obywatelskiej Podkowy

ARTUR TUSIŃSKI
KWW Mieszkańcy dla Podkowy:
� Niewiele sie zmieniły w stosunku do stanu z przed 4 lat pomimo 

wielu zmian. Zwyczajnie Podkowa Leśna ma wiele lat stagnacji 
do nadrobienia. A, ze ostatnie 4 lata pokazały możliwości, 
otworzyły się nowe perspektywy to i poprzeczka powędro-
wała do góry.

� W skrócie można powiedzieć: drogi, przedszkole i mo-
dernizacja infrastruktury wod-kan, odtworzenie histo-
rycznej roli sportowo-rekreacyjnej Parku Miejskiego.

� Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i poprawianie ja-
kości życia mieszkańców.

ŻABIA WOLA

BEATA STUDNIAREK
KWW Czas na zmiany:
� Wewnątrzgminna komunikacja publiczna oparta o no-

woczesne pojazdy zeroemisyjne.
� Budowa żłobka.
� Wypracowanie transparentnych procedur komunika-

cji na linii urząd gminy – mieszkańcy.

PIOTR ROZBIEGAŁA
KWW Porozumienie Inicjatyw Społecznych:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

PIOTR RYBKA
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

HALINA WAWRUCH 
KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa – obecna wójt Żabiej Woli:
� Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu.
� Poprawa komunikacji pasażerskiej z sąsiednimi gminami.
� Rozbudowa infrastruktury oświatowej i społecznej.

        PODKOWA LEŚNA

– to wynagrodzenie jakie maksymalnie 
może otrzymać włodarz12 525,94

brutto zł
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ROZMOWA

Wywiad z Małgorzatą 
Pachecką – kandydatką 
na wójta gminy 
Michałowice, a także 
Magdaleną Bronisz 
i Katarzyną Gizińską 
– kandydatkami na 
radnych w Granicy, 
oraz Ewą Sobierańską 
i Jackiem Gorzkowskim 
– kandydatami na
radnych w Nowej Wsi.

Dużo tu Państwa...
(MP) Na tym polega nasza si-
ła. To jest kampania zgranego, 
15-osobowego zespołu z silnym 
liderem na czele. W przeciwień-
stwie do innych komitetów na 
banerach KWW Przyjazna Gmi-
na nigdy nie wisiało tylko mo-
je zdjęcie. Mamy konkretny cel 
i wspólnie ten cel realizujemy.

(MB) Wójt bez dobrych, tzn. 
kompetentnych, pracowitych 
i chętnych do dyskusji radnych 
to wójt pozbawiony wielu możli-
wości działania. Owszem, można 
tak funkcjonować, ale mieszkań-
com nie przyniesie to większych 
korzyści. Dopiero z dyskusji, 
zderzenia różnych perspek-
tyw rodzą się dobre pomysły.

„Nasi Wyborcy mówią, 
że mamy bardzo duże szanse”

Dobrze, wiemy na jakich rad-
nych stawiacie, a jak w jednym-
-dwóch zdaniach opowiedzieć 
Wyborcom o Państwa kandy-
datce na wójta p. Małgorzacie 
Pachecka?
(ES) Znam sprawy samorządowe 
od środka, zajmuję się nimi co-
dziennie i mogę powiedzieć, że 
Małgorzata ma obecnie taką wie-
dzę o samorządności, o funkcjo-
nowaniu gminy jak niejeden wójt 
po latach pracy w urzędzie. Poza 
tym bardzo umiejętnie przeno-
si swoje doświadczenie w zarzą-
dzaniu ludźmi na pracę z ko-
mitetem – wszyscy chcą dla niej 
i z nią pracować.

( JG) Jako nauczyciel z zamiło-
wania i zawodu chciałbym pod-
kreślić, że zdolność Małgorzaty 

do negocjacji i mediacji jest ol-
brzymia. Potrafi rozmawiać 
o najtrudniejszych sprawach 
z każdym, nawet najbardziej 
nieprzejednanym oponentem. 
To są bardzo pożądane cechy 
lidera. W Nowej Wsi potrzebu-
jemy kogoś, kto pogodzi różne 
punkty widzenia.

Odwiedzacie Wyborców w ich 
domach, to widać. Co od nich 
słyszycie?
(MP) Mówią wprost, że mamy 
bardzo duże szanse i że będą na 
nas głosować. Odwiedziliśmy do 
tej pory mieszkańców dwóch trze-
cich gminy i to jest najlepsze ba-
danie opinii publicznej.

(KG) Moje rozmowy z ludź-
mi w okręgu w Granicy uświa-

domiły mi, że tak naprawdę 
nikt z nimi dotąd – jako radny 
czy wójt – szczerze nie rozma-
wiał. A przecież dialog to pod-
stawa planowania konkretnych 
działań – czy tych z urzędu, czy 
tych społecznych.

(MB) Mimo że mieszkam 
w Granicy od urodzenia, to po-
przez kontakt z mieszkańca-
mi poznaję to miejsce od nowa. 
Uczę się, co i jak zmienić, aby 
nasze życie było jak najlepsze. 
Ludzie chcą wreszcie poczuć, 
że mieszkają w jednej z najbogat-
szych gmin na Mazowszu.

Co Państwo powiecie miesz-
kańcom gminy na zakończe-
nie wywiadu?
(MP) Chcę zadeklarować, że chęt-
nie odpowiem na wszystkie py-
tania, które zostaną do mnie 
skierowane. W tym celu prowadzę 
profi l na Facebooku: Małgorzata 
Pachecka – Przyjazna Gmina, na 
którym wypowiadam się na te-
maty związane z wyborami sa-
morządowymi 2018. Jestem także 
dostępna mailowo: przyjazna@
pachecka.pl oraz pod numerem 
telefonu 797 348 736 i w cza-
sie otwartych spotkań. Wiele in-
formacji znajduje się także na 
profi lu fb  KWW Przyjazna Gmi-
na oraz na stronach interneto-
wych: przyjazna.eu i pachecka.pl.

Artykuł sponsorowany. Mate-
riał wyborczy fi nansowany przez 
KWW Przyjazna Gmina.

że mamy bardzo duże szanse”

Mamy wyśmienitą wiadomość dla 
wszystkich miłośników kabaretu. Prusz-
ków odwiedzi Kabaret Młodych Panów. 
Grupę możecie kojarzyć z takich ske-
czy jak „Egzamin do policji”, „Śląski ku-
charz”, „Bieganie” czy „Kto poślubi mo-
ich synów”. W Pruszkowie kabareciarze 
pojawią się z programem „Bogowie”. 

– Ten program pomoże rozwiązać Two-
je problemy – sprawi, że zapomnisz 
o nich nie tylko na dwie godziny. Jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki znik-
ną wszystkie Twoje troski. Kiedy minie 
ten czas, wszystko będzie zależeć już 
tylko od Ciebie. Musisz stać się nie ty-
le kowalem własnego losu, ile Bogiem 

własnego życia – tak kabaret opisuje 
swój program. Kabaret Młodych Pa-
nów będzie można zobaczyć już 23 
listopada w Pruszkowie w Centrum Kul-
tury i Sportu. Tego dnia zaplanowano 
dwa spektakle o godz. 17.30 oraz o godz. 
20.15. Indywidualnie bilety w cenie 65 
i 75 zł można nabyć w kasie CKiS.  AZ

KABARET

Kabaret Młodych Panów 
odwiedzi Pruszków

NADARZYN

To jedna z większych 
infrastrukturalnych 
inwestycji w Nadarzynie. 
Okazuje się jednak, 
że nie tak łatwo znaleźć 
firmę, która mogłaby 
podjąć się tego zadania. 
Poprzedni przetarg 
na wykonanie prac 
unieważniono. 
Niedawno ogłoszony 
został kolejny.
 

P rzypomnijmy, że na 
to zadanie urzęd-
nikom z Nadarzyna 
udało się pozyskać 

spore dofi nansowanie. Ze środ-
ków unijnych na nowe centrum 
przesiadkowe przeznaczono 
4,6 mln zł. – W ramach tych 
pieniędzy na działce położo-
nej pomiędzy Urzędem Gmin, 
a Przedsiębiorstwem Usług 

Kolejne podejście do park&ride 

Komunalnych przy ulicy Gra-
nicznej powstanie centrum 
przesiadkowe P&R. Obejmo-
wać będzie ono między in-
nymi: 4 perony autobusowe 

w pełni zadaszone, bezpłatny 
parking na 225 miejsc (w tym 
8 dla niepełnosprawnych). Przy 
parkingu powstanie punkt ła-
dowania pojazdów z napędem 

elektrycznym. Można będzie 
zaparkować także 40 rowerów. 
Parking będzie monitorowany, 
a przy nim powstanie poczekal-
nia dla podróżnych – informo-
wał kilka tygodni temu Dariusz 
Zwoliński, wójt Nadarzyna.

Częścią inwestycji ma być tak-
że przebudowa i poszerzenie uli-
ca Granicznej oraz wyjazdu na 
ulicę Mszczonowską. Miejsce to 
ma stać się „nadarzyńskim dwor-
cem autobusowym”, gdzie bez 
problemu zostawimy samochód, 
aby przesiąść się do komunikacji.

Kiedy park&ride będzie goto-
wy? Termin zależy od tego, czy 
tym razem przetarg uda się po-
myślnie rozstrzygnąć. Jeśli tak 
i dojdzie do podpisania umowy, 
wykonawca będzie miał niewiele 
czasu. – Zamówienie zrealizować 
należy w terminie do dnia 29 li-
stopada 2019 r., z zastrzeżeniem, 
że dokumentacja projektowa zo-
stanie wykonana i uzyskane zo-
stanie pozwolenie na budowę 
w terminie do dnia 18 stycznia 
2019 r – czytamy w ogłoszeniu.

Oferty można składać do 
18 października.  EL
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Pruszkowska straż miejska wzięła się za porządki, a do-
kładnie za usuwanie wraków z dróg. W ciągu dwóch mie-
sięcy z ulic miasta zniknęły 24 pojazdy.

Zgodnie z przepisami pojazd pozostawiony bez tablic 
rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że jest 
nieużywany może zostać usunięty z drogi przez odpo-
wiednie służby na koszt właściciela lub posiadacza.

Na wielu ulicach Pruszkowa nie trudno znaleźć porzu-
cone samochody bez szyb z odpadającymi zderzakami 
i odchodzącym lakierem. Funkcjonariusze pruszkow-
skiej straży miejskiej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
z ulic miasta usunęli 24 pojazdy. – W toku prowadzo-
nych czynności 18 pojazdów zostało usuniętych przez 
właścicieli lub posiadaczy, a w 6 przypadkach wydano 
dyspozycję odholowania na parking miejski – informu-
ją strażnicy miejscy.

W niektórych przypadkach funkcjonariusze mają zwią-
zane ręce. Jeśli wrak samochodu znajduje się na drodze 
wewnętrznej (prywatnej) to ewentualne odholowanie 
zniszczonego auta jest możliwe jedynie w sytuacji gdy 
stanowi zagrożenie dla osób i środowiska.  AZ
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SPORT
Najbliższa sobota  
obfitować będzie  
w emocje sportowe. 
Na parkiecie w Hali 
Znicz zobaczymy 
koszykarki z Panattoni 
Europe Lider  
Pruszków. Nasi  
koszykarze  
i piłkarze swoje  
pojedynki stoczą  
na wyjazdach.

Sportowy weekend. Zagrają 
Liderki, Znicz Basket i piłkarze

W trzeciej kolejce 
sezonu 2018/2019 
zespół Panatto-
ni Europe Lider 

Pruszków będzie gościł na swo-
im parkiecie tegorocznego benia-
minka 1 Ligi Kobiet, zespół SKK 
Polonia Warszawa. – Po dwóch 
pierwszych kolejkach stołeczny 
zespół z bilansem jednego zwycię-
stwa i jednej porażki zajmuje piąte 
miejsce w tabeli grupy A. W druży-
nie gości występują obecnie trzy 
zawodniczki, które pruszkowscy 
kibice mogą pamiętać z występów 
dla „żólto-czerwono-niebieskich”. 
Są to Anna Kuncewicz-Dabek, Zu-
zanna Wrzesień oraz Anna Pietrzak 

(po mężu Bekasiewicz) – informu-
je pruszkowski klub. 

Początek meczu w sobotę, 13 
października o godz. 17.00. Hala 
Znicz w Pruszkowie. Po przegra-
nym meczu inaugurującym sezon 
2018/2019 koszykarze Elektrobud-
-Investment ZB Pruszków powal-
czą o pierwsze zwycięstwo. Ich 
przeciwnikiem będzie druży-
na GKS Tychy. Początek meczu 
o godz. 19.00 na parkiecie rywali. 

W roli gości w sobotę wystąpią 
także piłkarze Znicza Pruszków. 
Na stadionie gospodarzy zmie-
rzą się z notowanym oczko ni-
żej Górnikiem Łęczna. Początek 
o godz. 18.00.  EL

W minioną sobotę (6 października) w bu-
dynku przy ul. Andrzeja znaleziono zwłoki 
kobiety. Okazuje się, że najprawdopo-
dobniej było to samobójstwo. Pierwszą 
informację na ten temat otrzymali-
śmy od czytelnika. Powiadomił nas, że 
w Pruszkowie odkryto zwłoki kobiety z 
raną na szyi. Policja potwierdziła, że w 

hotelu przy ul. Andrzeja doszło do takie-
go zdarzenia. Jednak to były wszystkie 
informacje jakie wtedy udało się nam 
zdobyć. Nad sprawą pracuje prokuratu-
ra. Wszystko na to wskazuje, że kobieta 
popełniła samobójstwo. – Stwierdzo-
no na szyi ranę po użyciu żyletki. Oczy-
wiście będzie przeprowadzona jeszcze 

sekcja zwłok. Z uwagi na to, że zmar-
ła pozostawiła list pożegnalny i tylko 
raz wychodziła z pokoju, który wynaj-
mowała oraz to, że osób innych, które 
wchodziły do pokoju nie było, to naj-
prawdopodobniej było to samobójstwo 
– mówi Przemysław Paluch, prokurator 
rejonowy w Pruszkowie.  SD

PRUSZKÓW

Wszystko wskazuje,  
że było to samobójstwo

Bilet metropolitalny  
też dla Piastowa?
PIASTÓW

Władze Piastowa  
przygotowują się do 
wdrożenia „biletu  
metropolitalnego”  
czyli tańszych przejaz-
dów komunikacją  
ZTM dla mieszkańców 
miasta. Ostateczną 
decyzję w tej sprawie 
podejmą radni.

M ieszkańcy Piasto-
wa zostaliby objęci 
programem „War-
szawa+” w najwyż-

szym progu dofinansowania. Za 
bilet 30-dniowy normalny imien-
ny ważny w obu strefach bileto-

wych pasażer zapłaci tylko 120 zł, 
czyli o 60 zł mniej niż dotych-
czas. Bilet 90-dniowy normalny 
imienny ważny w obu strefach 
będzie kosztował 330 zł (czyli 
o 130 zł mniej). Różnicę w cenie 
pokryje miasto.

– Burmistrz Grzegorz Szu-
plewski zwrócił się do Rady Miej- 
skiej o wyrażenie zgody na udzie-
lanie piastowianom dopłat do 
biletów długookresowych ZTM 

w ofercie „Warszawa+”, zgodnie 
z trzecią (najkorzystniejszą dla 
pasażerów) grupą dopłat określo-
nych w pozycji m.st. Warszawy. 
9 października burmistrz skie-
rował do Rady Miejskiej prośbę 
o wyrażenie na najbliższej sesji, 
w dniu 23 października br., zgody 
na zawarcie przez Miasto Piastów 
porozumienia z m.st. Warszawą 
w zakresie udzielenia dopłat do 
długookresowych biletów imien-
nych, kupowanych przez piasto-
wian, obowiązujących w środkach 
lokalnego transportu zbiorowego 
ZTM, zgodnie z trzecim warian-
tem dopłat określonych w pozy-
cji m. st. Warszawy – informuje 
Agata Korczak, przewodnicząca 
rady miejskiej.

Kto i na jakiej podstawie bę-
dzie mógł skorzystać z progra-
mu? – Uprawnienie do dopłat 
będzie przysługiwało na pod-

stawie spersonalizowanej karty 
zbliżeniowej. Warunkiem nie-
zbędnym do wydania karty jest 
zamieszkiwanie na terenie Pia-
stowa oraz rozliczanie podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie – dodaje Agata 
Korczak. W naszym regionie 
z oferty biletu metropolital-
nego korzystają już mieszkań-
cy Pruszkowa i Nadarzyna.  EL 

NADARZYN 

Na terenie gminy Mi-
chałowice i Nadarzyn 
rozgościły się bobry. 
Zdaniem włodarzy 
Nadarzyna tamy bu-
dowane przez bobry 
stanowią zagrożenie dla 
oczyszczalni ścieków, 
dlatego gmina zdecydo-
wała się przekazać  
10 tys. zł na odstrzał. 
Część mieszkańców 
uważa, że zabicie zwie-
rząt to rozwiązanie  
nie do przyjęcia. 

Na wrześniowej sesji 
nadarzyńscy radni 
podjęli uchwałę do-
tyczącą przekazania 

gminie Michałowice 10 tys. zł. 
Pomoc między samorządami to 
normalna rzecz. Z reguły jest ona 
przekazywana, by dwie jednostki 
wspólnie mogły zrealizować jed-
no zadanie na terenie obu gmin. 
O ile samo wsparcie finansowe nie 
oburza, o tyle już cel na który mają 
iść pieniądze wywołał falę nieza-
dowolenia wśród wielu miesz-
kańców. Wspominana kwota ma 
pokryć koszty odstrzału redukcyj-
nego bobrów europejskich – do-
kładnie 48 zwierzaków. – Sytuacja 
jest na tyle poważna, że grozi nam 
wręcz ekologiczna katastrofa. Ta-
ma, którą bobry budują na terenie 
Michałowic, zagraża oczyszczal-
ni ścieków. Sytuacja jest trudna. 
Pomijamy już kwestię, że miesz-
kańcy cierpią, bo mają zalewane 

Szykują się do 
odstrzału bobrów

swoje tereny prywatne, to jeszcze 
możemy mieć problem z oczysz-
czalnią. Następnym tematem, któ-
ry tutaj poruszaliśmy i staraliśmy 
się znaleźć inne możliwości działa-
nia. Nikt po prostu nie chce takiej 
ilości bobrów przyjąć – mówił na 
sesji Dariusz Zwoliński wójt gminy 
Nadarzyn. – Zalazła się firma, która 
oczywiście uzyska wszystkie po-
zwolenia i nie będzie to w okresie 
lęgowym, rozrodczym. Po prostu 
te bobry będą musiały zostać zli-
kwidowane. Chyba że znajdzie się 
ktoś kto taką liczbę bobrów przyj-
mie – dodał.

Gdy informacja o planowa-
ny odstrzale bobrów pojawiła 
się w internecie w mediach spo-
łecznościowych zawrzało. Wójt 
Nadarzyna „nagonkę” odebrał 
jako polityczny, przedwyborczy 
atak. – Widzę ,że „wyborcza po-
lityka” zdecydowanie góruje nad 
zdrowym rozsądkiem. Fora in-
ternetowe rozgrzewa sprawa do-
mniemanego odstrzelenia bobrów, 
których działalność na rowie me-
lioracyjnym w gminie Michałowice 
od wielu lat utrudnia życie miesz-
kańcom gminy Nadarzyn (Wolica) 

oraz grozi katastrofą ekologiczną 
(zalaniem oczyszczalni ścieków 
w Wolicy). Dziś nagle uaktywnili 
się: były komisarz gminy Nadarzyn 
i kandydat na radnego powiatowe-
go oraz kandydat na wójta Gminy 
zresztą z Wolicy. Brawo! Bardzo się 
cieszę, że Panowie wreszcie do-
strzegli problem swoich wybor-
ców i sąsiadów – napisał Dariusz 
Zwoliński na swoim facebooko-
wym profilu. –  Jestem za prze-
siedleniem tych sympatycznych 
zwierząt i znalezieniem im nowego 
domu. Niestety w dwupokojowym 
mieszkaniu nie mam warunków 
na opiekę nad bobrową rodziną. 
Może panowie kandydaci? Zamiast 
zabawiać się „w wujka dobra rada” 
czas zacząć działać. Około 45 bo-
brów czeka na adopcję. Śmiertel-
nie poważnie- zainteresowanych 
bardzo proszę o kontakt z Refera-
tem Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Nadarzyn. Bardzo liczę na 
wsparcie prawdziwych przyjaciół 
zwierząt!!! – dodał.

Na apel wójta szybko zareago-
wała organizacja Nasz Bóbr, która 
zadeklarowała pomoc w kwe-
stii bobrów. – Proszę jednak nie 
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liczyć na pomoc w odstrzeleniu 
tych zwierząt. Samo przesiedlenie 
zwierząt to również ostateczność, 
gdyż takie rozwiązana jak prze-
siedlenie czy zabicie mają zniko-
mą skuteczność. Trzeba działać 
systemowo i myśleć długofalo-
wo i przee wszystkim zaprzyjaź-
nić się ze zwierzętami – napisał 
w komentarzu pod postem wójta 
przedstawiciel organizacji.

W sobotę organizacja Nasz Bóbr 
zorganizowała wizję lokalną w te-
renie. – W mojej ocenie, żaden 
z urzędników nie przyłożył się do 
tego, aby cokolwiek zweryfikować, 
potwierdzić czy chociaż zobaczyć 
na własne oczy. Problem zalania 
oczyszczalni ścieków w mojej oce-
nie nie występuje. A na pewno nie 
ze względu na bobry. Poziom wo-
dy z cieku musiałby podnieść się 
o kilka metrów (około 3) aby do-
stać się do zbiorników. Oczywiście 
woda kiedy się podniesie, może 
wlać się na teren oczyszczalni, 
gdyż poziom gruntu oczyszczal-
ni jest zbliżony do poziomu wody, 
ale odgradza je droga która jest 
podniesiona o około 50cm + ko-
ryto cieku. Wyższy poziom wody 
w tym cieku, może być równie do-
brze podniesiony przez spływa-
jąca wodę z pól. Poziom gruntów 
w tym rejonie jest bardzo nierów-
ny, ale tez gołym okiem widać, że 
teren jest w dole, więc może za-
nim zaczniemy zganiać winę na 
bobry, warto zastanowić się czy 
nie niszczymy sami środowiska 
i sami nie przykładamy ręki do 
powodzi i podtopień – czytamy 
ma profilu Nasz Bóbr. 

Wójt gminy Nadarzyn zapro-
sił przedstawicieli organizacji na 
spotkanie. Jest więc szansa, że 
problem bobrów zostanie roz-
wiązany i to nie przez odstrzał 
tych zwierząt.  AZ
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Mieszkańcy Piastowa zostaliby  
objęci programem „Warszawa+”  
w najwyższym progu dofinansowania.
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Od 8 października 

„Przejazdy dla seniorów” w WKD  
już bez ograniczeń! 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wprowadziła 
modyfikację oferty „przejazdy dla seniorów”, obecnie 
funkcjonującej na linii WKD. Od poniedziałku, 8.10.2018 r.  
zostało zniesione ograniczenie godzinowe warunkujące 
możliwość korzystania z tej oferty w dni powszednie. Osoby, 
które ukończyły 60 lat będą 
mogły podróżować wszystkimi 
pociągami na linii WKD bez 
względu na porę dnia oraz 
dzień tygodnia na podstawie 
biletów jednorazowych lub 
okresowych nabytych z ulgą 
50% – pod warunkiem 
posiadania przy sobie 
dokumentu potwierdzającego 
wiek.  
Dotychczas z oferty „przejazdy 
dla seniorów”, można było 
skorzystać przy przejazdach 
pociągami WKD w dni robocze 
od poniedziałku do piątku od 
godz. 9:00 oraz w soboty, 
niedziele i święta (przez 24 
godz.). Od poniedziałku, 8.10.2018 r. takie ograniczenie 
czasowe już nie obowiązuje. 
– Obserwując bieżącą sytuację na rynku pracy, spółka zauważa 
coraz większą aktywność zawodową seniorów. Mając to na 
uwadze, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
podróżnych postanowiliśmy znieść ograniczenie czasowe 
obowiązujące dotychczas w ofercie. Liczymy, że dzięki tej zmianie 
uda się pozyskać nowych pasażerów, którzy dotychczas 
podróżowali innymi środkami transportu. Aktywni zawodowo 
emeryci w drodze do pracy, zamiast korzystać z dotychczasowych 
środków komunikacji, nierzadko własnych samochodów, 
zachęceni nowym rozwiązaniem, będą mogli przesiąść się do 
pociągu WKD, zakupując bilet z ulgą 50% – podkreśla Michał 
Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. 

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Na ekspresowy remont ulic Komo-
rowskiej i Pruszkowskiej trzeba będzie 
poczekać nieco dłużej. Powód? Brak 
chętnych. Do pierwszego przetargu nie 
zgłosiła się żadna firma, więc postępo-
wanie unieważniono. Pruszkowskie sta-
rostwo ponownie ogłosiło przetarg na 
przebudowę ciągu ulic Komorowskiej 

(od Pogodnej) w Pruszkowie i Pruszkow-
skiej (do Rekreacyjnej) w Granicy. Ale tyl-
ko na wybranych fragmentach. Zgodnie 
ze specyfikacją zamówienia w pierwszej 
kolejności ma zostać wykonana przebu-
dowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej  
z ul. Rekreacyjną w Granicy – ma tam 
powstać rondo. To jednak nie wszystko 

w ramach zadania przewidziano rów-
nież przebudowę innej krzyżówki  
ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową. 
Tu zostanie zamontowana sygnaliza-
cja świetlna. Na przebudowę całego 
ciągu trzeba będzie jeszcze pocze-
kać. Oferty firm, o ile takie się poja-
wią poznamy 22 października.  AZ

PRUSZKÓW

Drugie podejście do 
Komorowskiej i Pruszkowskiej

PRUSZKÓW

10 listopada 2018 roku 
o godzinie 10.00 rano 
Nowa Stacja powita 
pierwszych klientów. 
Będzie to ważne wyda-
rzenie dla całego połu-
dniowo-zachodniego 
regionu aglomeracji 
warszawskiej, którego 
mieszkańcy od dawna 
czekali na nowoczesne 
centrum handlowo-
-rozrywkowe w swoim 
sąsiedztwie. 

Na uroczyste otwarcie 
zaplanowano mnóstwo 
atrakcji, zabaw, konkur-
sów i niespodzianek dla 

całych rodzin. Na razie program 
otwarcia pozostaje tajemnicą, ale 
już wkrótce poznamy wszyst-
kie szczegóły.

Zakupy w Nowej Stacji już w listopadzie

Przygotowania do otwarcia No-
wej Stacji są już na ostatniej prostej. 
Elegancki budynek, zaprojektowany 
przez cenioną pracownię architek-
toniczną IMB Asymetria przyciąga 
wzrok dopracowanymi detalami. 
Obydwa wejścia zostały ozdobio-
ne szklanymi taflami otoczonymi 
płytami inspirowanymi kortenem. 
Na szkle umieszczono dodatkowo 
kortenowe ozdoby, nawiązują-
ce stylistyką do torów kolejowych 
i konstrukcji fabrycznych, jako sym-
boliczne zaznaczenie dawnej funk-
cji tego terenu.

Fragmenty historycznego mu-
ru, które udało się zachować, zy-
skają nowy wymiar dzięki instalacji 

artystycznej przedstawiającej po-
ciąg, przygotowanej przez polskie-
go rzeźbiarza, Mariusza Warasa, 
współpracującego z grupą Art In 
Public Space. 

Szczególną uwagę zwrócono 
na stworzenie przyjaznej strefy 
gastronomicznej, podzielonej na 
kameralne sektory oraz stref re-
laksu rozmieszczonych w różnych 
częściach galerii. Nowością będzie 
przestrzeń co-workingowa, która 
zapewni lokalnym przedsiębior-
com wygodne warunki do pracy. 

Poszczególne strefy Nowej Sta-
cji zostaną czytelnie oznaczone 
designerskimi neonami. Zgod-
nie z trendami obserwowanymi 

w prestiżowych budynkach de-
weloper postanowił wprowadzić 
do wnętrza sztukę współczesną – 
instalacje artystyczne wykorzystu-
jące światło i nowoczesne rzeźby. 
Dużo się dzieje także u poszcze-
gólnych najemców, którzy z wielką 
dbałością przygotowują swoje loka-
le na powitanie pierwszych gości. 

W Nowej Stacji znajdą się sklepy 
znanych i lubianych sieci z każdej 
branży: modowej, wnętrzarskiej, 
kosmetycznej, sportowej, kultu-
ralnej i dziecięcej, tworząc kom-
pleksową ofertę zakupową dla 
całych rodzin. Zadbano też o sze-
roki wachlarz dostępnych usług, ta-
kich jak pralnia, fryzjer czy punkty 

�  Tatumm
�  Vistula
�  Wólczanka
�  Medicine
�  Grycan
�  Diverse
�  Duka
�  Douglas
�  Jesz Lody Tradycyjne
�  Apart
�  Galeria Urody Arkadius
�  Rebel Elektro
�  Carry
�  Otrębusy Piekarnia  

i Cukiernia
�  Thai Wok
�  4F
�  Briju

�  Home&You
�  Reserved
�  Reserved Kids
�  Sinsay
�  Orsay
�  Czas na herbatę
�  Fikołki
�  Fitness Zdrofit
�  Uczy i Bawi
�  Martes Sport
�  Vision Express
�  Jysk
�  KFC
�  Olimp
�  Carrefour
�  CCC
�  Multikino
�  Orange

�  Plus
�  TUI
�  Rainbow
�  Itaka
�  Pizza Hut Express
�  Pralnia 3 bąble
�  Ziaja
�  Yes
�  Time Trend
�  Swiss
�  Paris Optique
�  Empik
�  Świat Książki
�  KIK
�  Deichmann
�  H&M
�  Euro RTV AGD
�  Rossmann

Lista punktów
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telefonii komórkowej. W strefie 
gastronomicznej zagoszczą re-
nomowane marki restauracji sie-
ciowych, z urozmaiconym menu, 
zaspokajającym różnorodne gusta 
i apetyty. W sumie na powierzch-
ni 27.000 m2 będzie działać ok. 
100 sklepów i punktów usłu-
gowych. Wizytówką Nowej Sta-
cji stanie się rozbudowana strefa 

rozrywkowo-rekreacyjno-edu-
kacyjna. Powstanie tam Multikino 
w nowej odsłonie wizerunkowej 
z wygodniejszymi fotelami i 7 klima-
tycznymi salami kinowymi, bogato 
wyposażony klub fitness Zdrofit oraz 
sala zabaw Fikołki oferująca naj-
młodszym nie tylko zabawę, ale rów- 
nież rozmaite zajęcia dydaktycz- 
ne i rozwojowe.  Inf. pras.  
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W gronie honorowych obywateli gminy Brwinów
Troje nowych honorowych 
obywateli gminy Brwinów 
otrzymało pamiątkowe me-
dale podczas uroczystości, 
która odbyła się 9 paździer-
nika 2018 r. w Pałacyku 
Otrębusy. Wyróżnieni zo-
stali: Jadwiga Lebecka-Ru-
mianek, Krystyna Nowicka 
oraz Henryk Tybuś.

N adanie tytułu Honorowe-
go Obywatela Gminy Brwi-
nów jest podziękowaniem 
za postawę i działalność 

osób zasłużonych dla lokalnej spo-
łeczności. Rada Miejska w Brwino-
wie postanowiła uhonorować w ten 
sposób doktor Jadwigę Lebecką-Ru-
mianek, prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Brwinowa Krystynę Nowicką oraz 
działającego społecznie od wielu lat 
Henryka Tybusia.

W uroczystości, którą prowadzili 
przewodniczący Rady Miejskiej w Brwi-
nowie Sławomir Rakowiecki oraz bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński, udział wzięli 
nie tylko nowi honorowi obywatele wraz 
z rodzinami i znajomymi, lecz także 
zastępcy burmistrza Sławomir Wa-
lendowski i Jerzy Wysocki, radni oraz 

dyrektorzy jednostek organizacyjnych. 
Długie brawa powitały na scenie dok-
tor Jadwigę Lebecką-Rumianek, która 
przez kilkadziesiąt lat troszczyła się ja-
ko lekarz pediatra o kolejne pokolenia 
brwinowian. Pomagała też harcerzom, 
pełniąc służbę medyczną podczas ich 
rajdów i wycieczek. Ponieważ pracę za-
wodową zakończyła dopiero w wieku 80 
lat, przez jej gabinet przeszło kilka po-
koleń brwinowian. Została zapamiętana 
jako osoba o wielkim sercu. Ze wzru-
szeniem dziękowała za wyróżnienie. 

Honorową obywatelką została 
również Krystyna Nowicka, która 

od ponad 10 lat jest prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Brwinowa, ale 
działalność społeczną prowadzi już 
od wielu lat. W latach 1994-2002 była 
radną Rady Miejskiej w Brwinowie 
i członkiem zarządu gminy, a wcze-
śniej – aktywną harcerką, drużyno-
wą, wreszcie zastępcą komendanta 
hufca ZHP Brwinów i Podkowa Leśna 
i członkiem Rady Chorągwi Mazo-
wieckiej. Z zawodu jest nauczycielką. 
Pracowała początkowo w przedszkolu 
przy ul. Lilpopa, a później w brwi-
nowskiej Dwójce, ucząc i wychowując 
kolejne roczniki dzieci i młodzieży.

Długim życiorysem społecznika mo-
że się pochwalić również trzeci nowy 
honorowy obywatel gminy – Henryk 
Tybuś. Przez wiele lat przewodniczył 
radzie rodziców brwinowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego i działał w komite-
cie budowy nowego gmachu dla szko-
ły. Pod koniec lat 90. został członkiem 
zarządu gminy odpowiedzialnym za 
inwestycje, a w latach 2002-2014 był 
radnym Rady Miejskiej w Brwinowie. 
W ostatnich latach znalazł kolejne po-
la do działania. Angażował się w prace 
komitetu upamiętniającego powstańca 
listopadowego Feliksa Nowosielskiego, 

przewodniczył komitetowi obchodów 
Roku Wacława Kowalskiego, działał 
w Towarzystwie Przyjaciół Brwino-
wa oraz w nowym, regionalnym od-
dziale związku emerytów.

Uroczystość wręczenia medali hono-
rowym obywatelom uświetnił koncert 
kwartetu smyczkowego Apertus Qu-
artet, który zaprezentował w swoich 
aranżacjach utwory polskiej muzyki 
fi lmowej – od walca z „Ziemi obieca-
nej” po motyw z komedii „Poszukiwa-
ny, poszukiwana”. Nie zabrakło tortu, 
wspólnego odśpiewania „Sto lat” i wie-
lu gratulacji dla wyróżnionych. (PR)

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

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Grodzisk trzykrotnie nagrodzony
Z bliża się koniec kadencji, 

a tym samym ogłaszane są 
rankingi, które podsumo-
wują pracę samorządów. 

W ostatnich dwóch tygodniach Gro-
dzisk Mazowiecki otrzymał trzy 
nagrody za osiągnięcia  i dobre zarzą-
dzanie gminą. Ten sukces zawdzięcza-
my przede wszystkim mieszkańcom.

W rankingu organizowanym przez 
Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” gmina Grodzisk Mazowiec-
ki okazała się najlepsza i zajęła I miej-
sce. Doceniono nas za największy skok 
rozwojowy w ostatniej kadencji 2014-
2018. Wskaźnik sukcesu jest sumą czte-
rech wyznaczników odnoszących się do 
sukcesu fi nansowego, ekonomiczne-
go, infrastrukturalnego i społecznego. 
W rankingu wydatków inwestycyjnych 
Grodzisk uplasował się na 9 miejscu 
w kategorii miast powiatowych.

Kolejną nagrodą jest dyplom Sym-
bol 2018, który odebrał burmistrz 
Grzegorz Benedykciński podczas 
gali Symbol Polskiej Samorządności 
2018, organizowanej przez wydawcę 
Monitora Biznesu w Rzeczypospoli-
tej i Monitora Rynkowego w Dzien-
niku Gazecie Prawnej. Uroczystość 
odbyła się 4 października w Katowi-
cach. W konkursie szczególną uwa-
gę poświęcono osiągnięciom miast 
i gmin, których działalność może słu-
żyć za dobry przykład dla wszystkich 
polskich samorządów.

Ostatnią zdobytą przez gminę na-
grodą jest IV miejsce w kategorii gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie w Ran-
kingu Samorządów Rzeczpospolitej. 
Kapituła nagrodziła samorządy, które 
najbardziej dbają o rozwój i standard 
życia mieszkańców, nie zapominając 
przy tym o bezpieczeństwvie fi nanso-
wym. Oceniano działania samorządów 
w zakresie budowy infrastruktury spo-
łecznej, budowy szkół, przedszkoli, 
domów kultury, mieszkań, placów za-
baw i wypełnianie tych instytucji od-
powiednim programem. Punktowano 
również trwałość środowiskową,  czyli 
dbanie o ekologiczne zasoby, czyste 
powietrze i wspieranie mieszkańców 
w wykorzystaniu odnawialnych źró-
deł energii. Elementem uzupełniają-
cym była ocena jakości zarządzania.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński 
dziękuje i gratuluje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do rozwoju mia-
sta, a w szczególności  mieszkańcom 
i fi rmom z Grodziska Mazowieckiego.
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www.michalowice.pl

Obchody Dnia Seniora w gminie Michałowice
7 października  
gminni seniorzy  
obchodzili  
Międzynarodowy  
Dzień Seniora 2018.

P odobnie jak to miało miej-
sce w latach ubiegłych, 
Zarząd Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z okazji Dnia Seniora zorganizował 
uroczystą galę, która odbyła się w ho-
telu Venecia Palace.

Niedzielna uroczystość zgroma-
dziła wielu uczestników i zapro-
szonych gości. Przede wszystkim 
seniorzy zrzeszeni w kołach tere-
nowych, przedstawiciele stowa-
rzyszenia aktywnych seniorów 
i chorych na Parkinsona. Wśród 
gości byli także: wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka, prze-
wodnicząca rady gminy, Elżbieta 
Biczyk, radni oraz prezes Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, 
Michał Marciniak.  

W trakcie gali, specjalne podzię-
kowania oraz symboliczne bukiety 
kwiatów seniorom złożyli Krzysztof 
Grabka – wójt gminy Michałowice 
i Elżbieta Biczyk – przewodniczą-
ca rady gminy.

Ponadto, w imieniu Zarządu 
Głównego PZERiI oraz Zarządu 
Oddziału Rejonowego, za włożoną 
pracę na rzecz seniorów z rąk prze-
wodniczącej Ewy Adamczyk wyróż-
nienia otrzymali: Henryk Rybkowski, 
Stefan Zatorski, Elżbieta Drążkie-
wicz, Bogumiła Zatorska, Cecylia 
Gałązka, Wiesław Tuka, Jadwiga Zie-
lonka, Maria Marciniak, Józef Haj-
duk, Tadeusz Karolak, Anna Taras, 
Barbara Jaśkowiec i Barbara Ciszek, 
a także wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka oraz przewod-
nicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk.

Gminne obchody Dnia Seniora to 
także okazja do wręczenia Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznawanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. W tym ro-
ku, wójt gminy Michałowice, Krzysz-
tof Grabka uhonorował nimi aż  
9 par (państwo: Ceglińscy, Dębscy, 
Gałązkowie, Jasińscy, Kulpikowie, 
Marczakowie, Parzyńscy, Połowi-
czowie, Wiśniewscy). 

Po części oficjalnej uroczystości 
przyszedł czas na część artystyczną, 
w której wystąpił akordeonista, An-
drzej Ceglarek oraz chóry: „Czerwone 

Korale” kierowane przez Renatę Wło-
darek i „Michałowiczanka” pod dyrek-
cją Piotra Gwiazdeckiego. Przepiękne 
wykonania znanych i lubianych pio-
senek dostarczyły seniorom wiele ra-
dości i okazji do wspólnego śpiewania. 
A skoro śpiewanie, to i taniec, a oto 
zadbał wodzirej Jakub Skalmierski 
z Grupy DJ Show. Polonez, makare-
na, kaczuchy, walczyk, każdy znalazł 
coś dla siebie. 

Wspaniała zabawa trwała do wie-
czora, a Gminny Dzień Seniora został 
zorganizowany w ramach gminnej do-
tacji dla organizacji pozarządowych.

Gmina Michałowice znalazła 
się w pierwszej dziesiątce gmin 
wiejskich ogólnopolskiego 
rankingu magazynu Wspólnota 
„Sukces kadencji 2014-2018”.

R anking został sporządzony w opar-
ciu o 4 wskaźniki: ekonomiczny, 
finansowy, społeczny oraz infra-
strukturalny.

Nagrodę-dyplom odebrali: przewodni-
cząca rady gminy, Elżbieta Biczyk oraz wójt 
gminy, Krzysztof Grabka podczas XVI Samo-
rządowego Forum Kapitału i Finansów, któ-
re odbyło się w Międzynarodowym Centrum 
Konferencyjnym w Katowicach.

Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonuje 
1548 gmin wiejskich, a w samym wojewódz-
twie mazowieckim – 227.

Gmina Michałowice 
wysoko w rankingu

Z brakiem odpowiedniej liczby miesz-
kań komunalnych i socjalnych boryka 
się wiele gmin w Polsce. Inwestycje są 
kosztowne i budzą wiele emocji wśród 
mieszkańców. Nie wszystkich jednak 
stać na zaciągnięcie kilkuset tysięcy 
kredytu. Dlatego też obowiązek za-
pewnienia lokum gorzej sytuowanym 

mieszkańcom spada na barki gmin. 
Władze gminy Michałowice ogłosi-
ły właśnie przetarg na budowę domu 
socjalnego w Komorowie. Budynek 
ma powstać przy ul. Sieradzkiej. Na 
niedużej działce powstanie obiekt 
z czterema lokalami. Mieszkania będą 
niewielkie. Ich metraż nie przekroczy 

40 m kw. W każdym lokalu znajdzie się 
pokój dzienny z aneksem kuchen- 
nym o powierzchni 22 m kw., sypialnia   
(9 m kw), łazienka (prawie 4 m kw) oraz 
przedpokój (4 m kw). Obok budynku 
powstanie parking z czterema miejsca-
mi parkingowymi. Obiekt ma być goto-
wy do 28 czerwca przyszłego roku.  AZ

KOMORÓW

Nowy budynek socjalny 

PRUSZKÓW

Pruszków po raz kolejny 
opanowały koty. W hali 
Znicz było można po-
dziwiać kocie piękności. 
Długowłose, krótkowłose, 
a nawet zupełnie łyse  
– wszystkie równie piękne.
 

W ystawa kotów rasowych 
odbyła się w weekend  
6 i 7 października. Go-
ście wystawy mogli 

podziwiać najróżniejsze rasy kotów. 
Same zwierzaki startowały w kil-
ku konkurencjach. Koty oceniali nie 
tylko sędziowie z międzynarodowe-
go komitety sędziowskiego, ale i sa-
mi odwiedzający. Goście mogli sami 
wybrać najpiękniejszego zwierzaka 
imprezy. Wystawę chętnie odwiedzają 
mieszkańcy Pruszkowa i okolic. I nie 
ma się co dziwić bowiem nie codzien-
nie można oglądać tak piękne koty. 
Jeśli nie mogliście odwiedzić prusz-
kowskiej wystawy to zachęcamy do 
obejrzenia naszej galerii zdjęć.  AZ
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Za nami wystawa kotów 
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• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio 
przy lesie z mediami, 
tel.: 510-521-952 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
handlowo-usługowy 72 m2 
Piastów 601751183 tanio 

NIERUCHOMOŚCI – DO WYNAJĘCIA

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

Starsza Pani poszukuje 
spokojnej lokatorki do 
odrębnego pokoju, 15m2. 
Łazienka i kuchnia do 
wspólnego użytku. Atrakcyjne 
cena w zamian za pomoc 
w pracach domowych
i higienicznych. Centrum 
Pruszkowa, winda, Vpiętro. 
Kontakt 22 758 63 24 

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

• Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, Błonia 
i Ożarowa Mazowieckiego 
Tel. 728-432-309

Do pracy na budowie. Możliwe 
zakwaterowanie. Wysokie 
wynagrodzenie. Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

• Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia7, 
wynagrodzenie płatne terminowo, 
stawka dzienna 10,10 na rękę, 
stawka nocna 12,00zł na rękę. 
Praca stała lub dodatkowa. Kontakt 
p. Ewa 601711447 

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

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem na weekendy 
509-683-032 

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

• Pani do sprzątania w Komorowie 
jeden dzień w tygodniu, w soboty 
tel. 606 742 496

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokolowie 
koło Janek 504204700 

• PRACA PRUSZKÓWLUB ŻABIA 
WOLA. Poszukujemy osób 
z orzeczeniem o iepełnosprawności 
do pracy przy ochronie małej 
budowy w Pruszkowie lub 
Żabiej Woli. Nie wymagamy 
doświadczenia. Dobre warunki 
pracy. Tel. 577 303 512 

Praca dla studentów 
i uczniów w kinie Cinema City 
tel. (22)4566547 

Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu mięsnego, pełny etat, 
Pruszków, tel 696290209 

NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAM

• Dom w Parzniewie 535 487 338 

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

• SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBK
I DOJAZD I WYCENA 533-525-533 

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

• Pasmanteria 
www.PodBonifacym.pl 
Pruszków, ul. Emancypantek 

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

• Elektryk 500-300-402 

• Hydraulik, 535-872-455 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI 
885-72-72-72 

• Piaskowanie, hydropiaskowanie 
metal, drewno, kamień, kostka. 
504-216-488 

• Studnie tel.:  601-231-836 

Usługi remontowe, instalacje 
hydrauliczne i elektryczne, 
brukarstwo - pełny zakres, 
537 199 522

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA 22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              ZAMÓW: CENY NETTO 

OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 

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

PARTNER HANDLOWY

Plac Wolności 18, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 511 12 07 08, 660 99 42 99
sklep.korona@op.pl
       / KORONA.GRODZISK

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
EKSPRESOWA
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

Atrakcyjna praca  
na produkcji – Błonie

Miła atmosfera, 
wpierający się zespół. 

Darmowy dojazd

725 258 529

Zatrudnimy kobiety i mężczyzn 
do sprzątania galerii handlowej 
w Pruszkowie (przy dworcu PKP)

Dla osób posiadających aktualny sto- 
pień niepełnosprawności oferujemy:

UMOWĘ O PRACĘ:  
2300 zł + 300 zł dodatku
Refundację zakupu leków
Praca w godz. 6-14, 14-22

TELEFON:  
799 022 489 lub 601 736 719

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

 
 

SKLEP OGRODNICZY   
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7  

www.hurtownia-ogrodnicza.com

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

DO OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻAŁO:
 Fachowa oraz profesjonalna obsługa klienta 

z zachowaniem standardów firmy;
 Dbanie o ekspozycję w sklepie;
 Aktywna sprzedaży produktów

CZEGO WYMAGAMY?
 Wykształcenie średnie/wyższe, osoby 

studiujące;
 Doświadczenie w sprzedaży biżuterii

NASZYM KANDYDATOM ZAOFERUJEMY:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę  

o pracę
 Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + 

premia od wyników

OBSŁUGA KLIENTA  
W GALERII NOWA STACJA  
– STOISKO Z BIŻUTERIĄ

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 
aplikacji na biuro@wprmedia.pl

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP.  Kontakt: 
509-443-977, www.gdstudio.pl; 
marcin@dstudio.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 

KIM JEST AGENT?
To człowiek, który zna się na ludziach, rozumie ich i lubi z nimi pracować. A na tym 
właśnie polega jego zawód – zawód, który budzi zaufanie i naprawdę się liczy. 
Nasi Agenci zapewniają swoim klientom spokój, bo sprzedają bogatą ofertę 
dobrych produktów – ubezpieczeń PZU.

AGENCI PZU CENIĄ TĘ PRACĘ ZA...
• niezależność i elastyczny czas pracy,
• atrakcyjny system wynagrodzeń, w tym motywujące prowizje i premie
zależne od własnych osiągnięć,
• możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia  nansowego 
w pierwszych 2 latach pracy,

• renomę PZU na rynku ubezpieczeń i jakość sprzedawanych ubezpieczeń,
• możliwość otrzymania pełnego wyposażenia swojego biura,
• stałą pomoc zespołu sprzedaży,
• interesujące szkolenia, które dobrze przygotują do zawodu.

JAK ZOSTAĆ AGENTEM PZU?
Nie zniechęcaj się brakiem doświadczenia w tym zawodzie. Wiemy, że zdobywa 
się je z czasem. Przyda się natomiast chęć rozwoju, zorganizowanie, średnie 
wykształcenie i własna działalność gospodarcza. I oczywiście chęć zakręcenia się 
za lepszą pracą.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:
05-800 Pruszków al. Wojska Polskiego 12, tel. 666 888 537, 
e-mail: amarcjanek@pzu.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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