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Debata prezydencka w Pruszkowie
PRUSZKÓW.  W ramach trwającej kampanii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, we wtorek 
16 listopada odbędzie się spotkanie-debata mieszkańców Pruszkowa z kandydatami na prezydenta miasta. 
Organizatorem debaty są organizacje społeczne skupione w Forum Organizacji pozarządowych Powiatu 
Pruszkowskiego.  WIĘCEJ S4 

Komorów: Ronda nie ma i nie będzie?

R E K L A M A

Spór o budowę ronda, 
które połączyłoby 
aleję M. Dąbrowskiej 
z ulicą Waldemara 
w Komorowie toczy się 
już od kilku lat. Nic nie 
wskazuje jednak na 
to, aby w najbliższym 
czasie został rozwiązany. 
Inwestycji sprzeciwia się 
zarząd Osiedla Komorów 
i radni reprezentujący 

miasteczko.  WIĘCEJ S2 

KAROLINA GONTARCZYK
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Konduktorzy Kolei Mazo-
wieckich nie chcą honorować 
biletów warszawskiego ZTM 
na odcinku z Pruszkowa do 
Brwinowa i potem z Brwi-
nowa do Warszawy w pocią-
gach, które omijają Pruszków, 
Piastów, Ursus i Włochy. 
Nasi czytelnicy skarżą się, 
że są odsyłani z kwitkiem, 
zmuszani do wykupienia 
biletu na odcinku Pruszków 
– Brwinów – Pruszków lub 
straszeni, że zapłacą karę 
za jazdę na gapę. Wszystko 
przez brak precyzyjnej infor-
macji, której nie otrzymali 
nie tylko pasażerowie, ale 
także konduktorzy.

» czytaj więcej strona 2

Dezinformacji
ciąg dalszy



Wygoda przede wszystkim
Z radną Zalewską nie zgadza się 
pan Piotr, tata 10-letniej Patrycji, 
który dwa razy dziennie przejeż-
dża tamtędy odwożąc i odbiera-
jąc córkę ze szkoły: – W okolicy 
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Ronda nie ma i nie będzie?

R ondo przy al. Dąbrow-
skiej i ul. Waldemara 
ma być zbudowane 
po to, by poprawić 

bezpieczeństwo w tym rejonie. 
W tej sprawie wykonano już na-
wet wymaganą dokumentację. 
– W pobliżu znajduje się szkoła, 
zależało nam na uspokojeniu 
ruchu w tym miejscu, a także 
na stworzeniu dogodnego przej-
ścia dla pieszych i przejazdu dla 
rowerzystów – mówi Sławomir 
Walendowski, przewodniczący 
Rady Gminy Michałowice. Dla 
wygody i bezpieczeństwa miałby 
powstać tu parking, na którym 
rodzice przywożący dzieci do 
szkoły mogliby je spokojnie wy-
sadzać, czy odbierać. Niestety, 
radni z Komorowa nie wyraża-
ją zgody na tę koncepcję. – Dla 
nich ważniejsze są drzewa. 
A przecież na całym świecie 
ronda są najkorzystniejszym 
rozwiązaniem komunikacyj-
nym. Tak jest np. we Francji 

i świetnie się sprawdza – doda-
je Walendowski.

Radni protestują
Projekt przebudowy ronda blokują 
radni z Komorowa i zarząd Osiedla. 
Wystąpili o jego zmianę, gdyż uwa-
żają, że rondo w mieście-ogrodzie 
nie jest dobrym rozwiązaniem. – 
Wśród mieszkańców zebraliśmy 
grubo ponad 330 podpisów osób, 
którzy sprzeciwili się projektowi 
opracowanemu na zlecenie starosty 
pruszkowskiego, w którym była 
m.in. druga jezdnia jako droga ser-
wisowa, rondo przy ul. Waldemara 
i inne poszerzenia drogi. Uważa-
my, że al. Dąbrowskiej jest nie tylko 
główną ulicą w Komorowie, ale na-
leży pamiętać również o tym, że jest 
to aleja parkowa, gdzie znajduje się 
zespół pomników przyrody – mówi 
Aurelia Zalewska, jedna z protestu-
jących radnych. Jak zapewnia, im 
również zależy na spowolnieniu 
ruchu, ale nie przez rozbudowę 
skrzyżowań, które zniszczyłoby 
charakter miasta-ogrodu. Jej zda-
niem, lepszym rozwiązaniem by-
łoby utworzenie wyniesionych 
przejść dla pieszych i spokojnej alei 

ze ścieżkami pieszo-rowerowymi. 
Taki właśnie wniosek radni złożyli 
do Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie i do wójta gminy Michało-
wice. Teraz również podtrzymują 
swoje stanowisko. – Chcieliśmy, 

żeby był to wspólny projekt rad-
nych z Komorowa, zarządu osiedla 
i wójta. Niestety z niewiadomych 
przyczyn Krzysztof Grabka, wójt 
Michałowic odmawia nam poparcia 
– dodaje Zalewska.

KOMORÓW. Spór o budowę ronda, które połączyłoby aleję M. Dąbrowskiej z ulicą Waldemara w Komorowie toczy się już od kilku lat. 
Nic nie wskazuje jednak na to, aby w najbliższym czasie został rozwiązany. Inwestycji sprzeciwia się zarząd Osiedla Komorów i radni 
reprezentujący miasteczko.
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« Urzędnicy mogliby się postarać 
o remont pałacyku Toeplitza, bo bez niego 
ten obiekt długo już tu nie postoi. »

czytelniczka Danuta o stanie technicznym pałacu w Otrębusach

Cytat tygodnia

Dalszy ciąg dezinformacji
REGION. Konduktorzy Kolei 
Mazowieckich nie chcą honoro-
wać biletów warszawskiego Za-
rządu Transportu Miejskiego na 
odcinku z Pruszkowa do Brwino-
wa i potem z Brwinowa do War-
szawy w pociągach, które omijają 
Pruszków, Piastów, Ursus i Włochy. 
Nasi czytelnicy skarżą się, że są 
odsyłani z kwitkiem, zmuszani 
do wykupienia biletu na odcinku 
Pruszków – Brwinów – Pruszków 
lub straszeni, że zapłacą karę za 
jazdę na gapę. Wszystko przez brak 
precyzyjnej informacji, której nie 
otrzymali nie tylko pasażerowie, 
ale także konduktorzy.

– Wsiadłam w Pruszkowie do 
pociągu w kierunku Brwino-
wa. Chciałam się tam przesiąść 
na pociąg do Warszawy, który 
omija Pruszków – mówi nasza 
czytelniczka Anna z Pruszkowa. 
– Konduktor nie chciał mi posta-
wić stempelka na jednorazowym 
bilecie ZTM, bo powiedział, że za 
Pruszkowem już jest nieważny. No 
to jak to jest? Pozabierali pociągi, 
dojechać do Warszawy nie ma jak, 
i jeszcze chcą, żeby pasażer dodat-
kowo zapłacił za to, że ma utrud-
nienia – żali się czytelniczka.

Przez Brwinów szybciej 
i wygodniej
O tym jak trudno jest wydostać 
się z Pruszkowa do Warszawy 
w godzinach popołudniowych 
pisaliśmy już przed tygodniem 
i przed dwoma tygodniami. Pa-
sażerowie z Pruszkowa w godz. 
14.00 – 19.00 nie mają żadnego 
bezpośredniego pociągu do sto-
licy. Pozostaje im jazda pociągiem 
wahadłowym do Ursusa i dalej 
autobusem zastępczym ZS2 do 
Warszawy Zachodniej (na taką 
podróż traci się 2,5 godziny), lub 
cofnięcie się do Brwinowa i tam 
przesiadka na bezpośredni po-
ciąg do stolicy, który omija stacje 
w Pruszkowie, Piastowie, Ursusie 
i Włochach (w ten sposób przy 
odrobinie szczęścia można się 
znaleźć w Warszawie w ciągu 
30 minut).

– Logiczne, że w takiej sytuacji 
każdy wybierze szybszą i wygod-
niejszą podróż przez Brwinów 
– dodaje czytelniczka. – Tylko 
dlaczego wymaga się ode mnie 
dodatkowej opłaty? W czasie 
utrudnień w ogóle powinny być 
obniżone ceny za bilety. A nie 
dość, że nie są, to jeszcze musimy 
ponosić dodatkowe koszty.

Jedni honorują, inni – nie
To jednak nie do końca praw-
da, że konduktorzy nie chcą 

honorować biletów jednorazo-
wych na trasie z Pruszkowa do 
Warszawy przez Brwinów. Jedni 
nie honorują, inni – tak.

– Jeżeli wsiadamy w Warszawie 
i jedziemy do Pruszkowa na jedno-
razowym bilecie ZTM, a pociąg się 
w Pruszkowie nie zatrzymuje, to 
wysiadamy w Brwinowie i najbliż-
szym pociągiem wracamy do Prusz-
kowa. I wszystko jest w porządku 
– wyjaśnia konduktor w jednym 
z pociągów KM, do którego wsied-
liśmy w Brwinowie. A czy w prze-
ciwną stronę jest tak samo? Tego 
funkcjonariusz kolei nie był już 
pewien, ale bilet podstemplował.

Zgodnie z wcześniejszymi infor-
macjami z KM i ZTM, w związku 
z utrudnieniami spowodowany-
mi remontem na stacjach Włochy 
i Ursus, pasażerowie jadący na 
wspólnym bilecie ZTM (tj. od do-
bowego wzwyż) mogą w ten sposób 
podróżować. Jednak informacja, 
jaką przed tygodniem podały KM, 
była nieprecyzyjna i sugerowała, 
że można tak jeździć również na 
jednorazowych biletach ZTM.

Zaskoczeni, jak drogowcy 
zimą
Pasażerowie zarzucają kolei kom-
pletne nieprzygotowanie do wy-
jątkowej sytuacji, jaką jest remont, 
brak jasnych zasad, które obo-
wiązywałyby w takich okresach, 

oraz dezinformację. – Kolejarze 
są zaskoczeni tym remontem 
zupełnie tak, jak drogowcy zimą 
w styczniu – śmieje się starszy 
pasażer. Przede wszystkim jednak 
podróżni mówią o tym, że żaden 
z przewoźników w tym wyjątko-
wym okresie nie robi nic, by uła-
twić podróż, bo ma na względzie 
głównie swój zysk. Kolej odpiera 
te zarzuty. – Jednorazowe bilety 
ZTM obowiązują w pociągach KM 
właśnie ze względu na wyjątkową 
sytuację związaną z remontem. 
Normalnie w ogóle nie można 
na nich jeździć nawet w strefi e 
wspólnego biletu – powiedziano 
nam w biurze prasowym KM.

Po pewnym czasie KM postano-
wiły jednak sprecyzować podaną 
wcześniej informację. – Na jed-
norazowych i krótkookresowych 
(20-minutowy, 40-minutowy) 
biletach ZTM, nie można odbyć 
podróży z Pruszkowa do Warszawy 
przez Brwinów oraz z Warszawy 
do Pruszkowa przez Brwinów – 
informuje rzecznik KM Donata 
Nowakowska. – Taką podróż 
można odbyć jedynie na podsta-
wie biletów ZTM ważnych w 1 i 2 
strefi e: dobowych, trzydniowych, 
siedmiodniowych, 14-dniowych, 
30-dniowych, 90-dniowych, se-
niora oraz uprawnień do bez-
płatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej.

nie ma praktycznie możliwo-
ści zaparkowania samochodu, 
poza tym kierowcy i tak łamią 
przepisy jeżdżąc zbyt szybko 
aleją Dąbrowskiej. Dla nich nie 
ma znaczenia, czy jest to aleja 
parkowa czy nie – mówi. Jego 
zdaniem, nie  należy tworzyć 
paranoi, a fakt, że Komorów jest 
miastem-ogrodem nie powinien 
oznaczać, że ma przestać się roz-
wijać. – Ekologom-oszołomom 
proponuję pogodzić się z tym, 
że świat idzie do przodu i tego 
procesu nie zatrzyma – dodaje.
 
Nie dla drogi serwisowej
Budowa ronda przy al. Dąbrow-
skiej i ul. Waldemara to nie 
jedyna inwestycja, przeciwko 
której protestują radni i zarząd 
Osiedla Komorów. Od kilku lat 
sprzeciwiają się również kon-
cepcji utworzenia drogi serwi-
sowej o 4,5 metrowej szerokości 
wzdłuż al. Marii Dąbrowskiej. 
Ich zdaniem, część drzew uschła 
by, a zabytkowa aleja straciłaby 
swój charakter, będący jedno-
cześnie jednym z głównych 
symboli Komorowa.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Anrdzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl
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Kandydat do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
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Trasą Katowicką pędził 
ponad 200 km/h
REGION.   Funkcjonariusze 
z pruszkowskiej drogówki za-
trzymali obywatela Chin, któ-
ry Al. Katowicką jechał ponad 
200 km/h. Mężczyzna został 
ukarany mandatami na łączną 
kwotę 1,5 tys. zł.

W poniedziałek 1 listopada poli-
cjanci z pruszkowskiej drogówki 
prowadzili kontrole samocho-
dów w miejscowości Kostowiec. 
Uwagę funkcjonariuszy zwróciła 
jadąca w kierunku Warszawy 
skoda. Ręczny pomiar prędko-
ści wykazał, że kierowca prze-
kroczył obowiązujące na trasie 
ograniczenie o 85 km/h.

29-letni obywatel Chin nie 
zwrócił uwagi na dany „liza-
kiem” sygnał nakazujący zatrzy-
manie. Po zignorowaniu sygnału 
przez kierowcę funkcjonariusze 
ruszyli w pościg za pojazdem. 

Policyjny wideorejestrator wska-
zał, że ścigana skoda pędziła 
Al. Katowicką ponad 200 km/h.

Kierowca pojazdu nie rea-
gował na sygnały policjantów, 
dodatkowo w trakcie ucieczki 
złamał kilka przepisów. Męż-
czyzna próbując zgubić po-
licyjny pościg sygnalizował 
skręt w lewo, po czym wyko-
nywał manewr skrętu w prawo. 
Dodatkowo nie stosował się do 
sygnalizacji świetlnej.

Policjanci zatrzymali ucieki-
niera w miejscowości Rusiec. 
Obywatel Chin został ukarany 
mandatami w łącznej wysokości 
1,5 tys. zł, za przekroczenie pręd-
kości, niezatrzymanie się do kon-
troli drogowej oraz przejazd przez 
skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. Mężczyzna tłumaczył, 
że spieszył się na lotnisko Okęcie.

AS

Miejskie autobusy w fatalnym stanie

W ładze Pruszkowa 
lokalny transport 
zbiorowy powie-
rzyły PKS Grodzisk 

Mazowiecki Sp. z o.o. Spółka ta 
została wyłoniona w ramach prze-
targu. Teoretycznie pasażerowie 
nie mają podstaw do narzekań. 
Jeżdżą przecież autobusami mer-
cedesa. Problem w tym, że lata 
świetności mają one już dawno 
za sobą. Na ich stan techniczny, 
walory estetyczne uskarżają się 
zarówno ich użytkownicy jak 
i kierowcy, którzy nieofi cjalnie 
przyznają, że pojazdy to jeżdżące 
wraki. 

Miejskie rzęchy?
– Gdy przyjeżdżają do mnie 
znajomi z Warszawy trochę mi 
wstyd, gdy śmieją się z naszych 
miejskich linii autobusowych. Na-
zywają je rzęchami. Te autobusy, 
to smutna wizytówka naszego 
miasta. – mówi Monika Zalewska 
z Pruszkowa. Starsi mieszkańcy 
nie kryją, że z racji wieku mają 
problemy z wsiadaniem do au-
tobusów. – Łatwiej byłoby w ni-
skopodłogowcach. Takich pewnie 
nigdy się nie doczekamy, bo są za 

drogie dla miasta. Całe szczęście 
człowiek może się do wszystkie-
go przyzwyczaić – mówi pani Ja-
dwiga, zachwalająca uprzejmość 
kierowców. 

Ci nie kryją, że nie mają powo-
dów do radości, ale starają się, by 
pasażerowie nie odczuwali kłopo-
tów z jakimi się borykają. 

Unikają odpowiedzi
Chcieliśmy u źródła, czyli w fi r-
mie PKS Grodzisk Mazowiecki 
Sp. z o.o., dowiedzieć się m.in. jaki 
jest wiek, stan techniczny taboru 
jeżdżącego po Pruszkowie. Oka-
zało się to trudne. Zenon Marek, 
prezes PKS, którego pytaliśmy 
o wiek autobusów, powiedział, że 
to skomplikowana, wielowątkowa 
sprawa i nie na telefon. Poprosił 
o pytania na piśmie, by mógł opra-
cować odpowiedzi. Niestety do tej 
pory informacji nie otrzymaliśmy.

Mazowieckie wraki
Dużą wiedzę na temat stanu tech-
nicznego autobusów miejskich 
i busów na Mazowszu ma Andrzej 
Łuczycki, mazowiecki wojewódzki 
inspektor Inspekcji Transportu 
Drogowego. Od stycznia 2010 

inspektorzy przeprowadzili na 
terenie województwa mazowie-
ckiego ponad 2,2 tys. kontroli po-
jazdów przewożących pasażerów. 
Sprawdzono m.in. stan techniczny 
91 gimbusów oraz 679 autobusów 
i busów. W 74 z nich inspektorzy 
stwierdzili nieprawidłowości. 
W pięciu mazowieckich gimbu-
sach wykryto uchybienia, które 
dyskwalifi kowały je, jako pojazdy 
dowożące dzieci do szkoły. Nie 
obyło się bez zatrzymań dowo-
dów rejestracyjnych pojazdów 
i zakazu dalszej jazdy. Inspektorzy 
stwierdzili m.in.: wycieki płynów 
eksploatacyjnych, niesprawną in-
stalację elektryczną, niedziałające 
hamulce, czy pękniętą szybę.

Zgłoś nieprawidłowości
Inspektorzy przypominają, że 
jeśli sami pasażerowie stwier-
dzą zły stan techniczny danego 
autobusu, mogą i powinni o tym 
fakcie informować. Można to zro-
bić za pośrednictwem maila: 
sekretariat@mazowsze.witd.gov.pl, 
lub telefonicznie: 22 831 60 82. – 
Ważne, by podać datę, godzinę 
podróży autobusem oraz jego 
numer rejestracyjny i kierunek 

podróży. Każde takie zgłoszenie 
będzie sprawdzane – zapewnia 
Andrzej Łuczycki z WITD.

Co robi policja?
Stan techniczny autobusów 
może kontrolować także po-
licja. Zapytaliśmy asp. Dorotę 
Nowak, rzecznika prasowego 
KPP Pruszków, kiedy policjan-
ci ostatnio kontrolowali stan 

PRUSZKÓW. Wygląd i stan techniczny miejskich autobusów w Pruszkowie pozostawia wiele do życzenia. Nie trzeba być specjalistą, 
by gołym okiem stwierdzić, że tabor jest mocno wyeksploatowany i w nienajlepszym stanie technicznym. Widać to  m.in. po rdzy 
trawiącej autobusową karoserię, zmurszałych uszczelkach drzwiowych, wysłużonych siedzeniach, czy popękanych szybach czołowych.

techniczny miejskich autobu-
sów. – W ostatnich miesiącach 
nie było większej akcji kontroli 
autobusów. Nie oznacza to, że 
policjanci, którzy na bieżąco pa-
trolują miasto, nie zwracają na 
to uwagi – powiedziała Nowak. 
Okazuje się jednak, że jeśli na-
wet to robią, to niezbyt skrupu-
latnie. Nasza reporterka podczas 
krótkiego spaceru po mieście 

natrafi ła na dwa autobusy, które 
miały pęknięte szyby czołowe. 
Rzeczniczka policji powiedziała 
nam, że kierowcy takiego po-
jazdu grozi mandat od 50 zł do 
500 zł oraz odebranie dowodu 
rejestracyjnego. Zapewniła rów-
nież, że uczuli policjantów, by 
sprawdzili stan szyb w miejskim 
taborze. 

Kamilla Gębska

Co dalej z pałacykiem Toeplitza w Otrębusach?
OTRĘBUSY. Pałacyk To-
eplitza to jedno z ważniej-
szych miejsc dla mieszkańców 
Otrębus. W położonym przy 
ul. Wiejskiej budynku miesz-
czą się przychodnia, bibliote-
ka i urząd pocztowy. Jednak 
jego stan techniczny i wy-
gląd przerażają. Chwiejące 
się, kręte, drewniane schody 
i panujący półmrok utrudnia-
ją poruszanie się, zwłaszcza 
osobom starszym. Czy ktoś 
wreszcie zadba o to miejsce?

Pałacyk i otaczający go park jest 
unikatowym zabytkiem. Jego 
pierwotnym właścicielem była 
rodzina Toeplitzów. Po wojnie 
został upaństwowiony. Obecnie 
działa tu kilka różnych instytu-
cji. W pałacyku mieści się m.in. 
fi lia brwinowskiej biblioteki. 
Grażyna Nowocień, dyrektor 
placówki dba nie tylko o rozwój 
czytelnictwa wśród mieszkań-
ców Otrębus, ale również o arty-
styczną stronę biblioteki. Udało 
jej się zgromadzić pokaźny zbiór 
dzieł lokalnych twórców, takich 
jak obrazy, rękodzieło artystycz-
ne, czy biżuterię. Od 2009 roku 
działa tu również kawiarenka 
internetowa. 

Potrzebny remont 
Pani Danuta, mieszkanka Otrę-
bus, podobnie jak inni, lubi to 
miejsce. – Do pałacyku przy-
chodzę dość często, ponieważ 

tu załatwiam najważniejsze 
sprawy: odwiedzam lekarza, 
płacę rachunki na poczcie, ko-
rzystam również z biblioteki. 
I choć w każdym z tych miejsc 
panuje przyjemna, kameralna 
atmosfera, a pracownicy są wy-
jątkowo mili i kompetentni, to 
np. do mieszczącej się na piętrze 
biblioteki ciężko mi się dostać 
– opowiada nasza czytelniczka. 
– Urzędnicy mogliby się posta-
rać o remont tego obiektu, bo 
bez niego długo on tu już nie 
postoi – dodaje. 

Odnowią teren...
Na to jednak szybko się nie za-
powiada. Na razie Urząd Gminy 
w Brwinowie ogłosił przetarg 

na budowę chodników i ulicy 
przed pałacykiem. Nawierzch-
nia placu przed budynkiem 
ma zostać pokryta kostką 
granitową. Powstaną tam 
również miejsca postojowe, 
a przy chodnikach staną ławki 
i kosze na śmieci. Zmodernizo-
wana ma zostać też część par-
kowa wokół budynku. Termin 
składania ofert  minął 
w czwartek 28 paździer-
n i ka .  –  C h c i e l i b yś my 
skończyć budowę jeszcze 
w tym roku, mamy nadzieję, 
że warunki atmosferyczne 
nie pokrzyżują nam tych 
planów – usłyszeliśmy w Wy-
dziale Zamówień Publicznych 
Urzędu Gminy w Brwinowie.

Pałacyk musi poczekać
Co jednak z remontem we-
wnątrz budynku? – Stan pałacy-
ku wcale nie jest katastrofalny. 
Robimy, tyle, ile możemy, na 
bieżąco dokonujemy różnych 
napraw i konserwacji, budy-
nek jest w pełni zabezpieczony 
przed zimą – powiedziała Rena-
ta Bućko z Wydziału Inwestycji 
Urzędu Gminy w Brwinowie. 
Jak dodała, na przywrócenie 
świetności tego miejsca, a więc 
generalny remont, gminy na 
razie nie stać. – To spory wyda-
tek, rzędu 1 mln zł – stwierdziła 
urzędniczka. Takich pieniędzy 
jednak na razie nie ma w brwi-
nowskim budżecie.

Karolina Gontarczyk
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Drogowcy pozwalają jeździć trasą S8

Utrudnienia na skrzyżowaniu 
Ryżowej i Środkowej
REGION.   Do 16 listopada kie-
rowcy, którzy chcą skrócić sobie 
drogę i ominąć korki przejeżdża-
jąc od al. Jerozolimskich w kierun-
ku al. Krakowskiej i odwrotnie 
przez Opacz Kolonię, będą musieli 
zmagać się z utrudnieniami dro-
gowymi. Na skrzyżowaniu ulic 
Środkowej i Ryżowej powsta-
je rondo.

Władze gminy Michałowice 
z powodu licznych wypadków 

N owa, szeroka, pusta 
i równa - tak wyglą-
da trasa ekspresowa 
S8 w rejonie zakor-

kowanej ulicy Połczyńskiej. Kilku 
odważnych kierowców zamiast stać 
po 15-20 minut w korku wybiera 
szybki przejazd nieudostępnioną 

i stłuczek, do których dochodzi-
ło na skrzyżowaniu ul. Ryżowej 
z ul. Środkową postanowiły w tym 
miejscu wybudować rondo. Sto-
pień zaawansowania prac zmusił 
drogowców do zamknięcia skrzy-
żowania. Kierowcy są kierowani 
na objazdy.

Proponowany objazd prowadzi 
ulicami: al. Jerozolimskie – Ło-
puszańska – Jutrzenki, lub al. Je-
rozolimskie – Łopuszańska – al. 
Krakowska – Szyszkowa.            MS

jeszcze dla ruchu trasą. Samo-
chody zjeżdżając z wiaduktu na 
ulicy Szeligowskiej, znajdującego 
się nad trasą, wjeżdżają na drogę 
techniczną, która poprowadzona 
jest wzdłuż trasy. Za wiaduktem 
wystarczy skręcić w lewą stronę. 
Droga, co prawda zabezpieczona 

jest plastikowymi blokadami, ale 
kierowcy odsuwają je na bok, tym 
samym umożliwiając sobie swo-
bodny wjazd. Często kierowcy 
wybierają również jazdę w drugą 
stronę od ul. Szeligowskiej w stronę 
Połczyńskiej. Łatwo można dostać 
się tą drogą do miejscowości Mory. 

Niektóre odcinki trasy są już 
gotowe od kilku miesięcy, jednak 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nie może udostępnić 
kierowcom fragmentów trasy mimo 
tego, że są one już w pełni gotowe. 
Wykonawca ma zakończyć prace do 
15 grudnia i dopiero po tym terminie 

REGION.  Trasa S8 prowadząca z Konotopy do ul. Prymasa Tysiąclecia jest już prawie gotowa. Na niektórych odcinkach można 
byłoby już swobodnie jeździć. I tak też się dzieje, mimo tego, że droga nie została jeszcze ofi cjalnie otwarta dla ruchu.

rozpoczną się odbiory techniczne. 
Ten fakt wzbudza tylko oburze-
nie kierowców, którzy muszą stać 
w korkach. Udostępnienie frag-
mentu S8 spowodowałoby duże 
rozluźnienie tłoku na Połczyńskiej. 

Mimo tego, że trasa jest za-
mknięta, drogowcy przyzwalają 

Będą pieniądze na 
ekrany akustyczne
PRUSZKÓW. Prezydent 
Miasta Pruszkowa zobowią-
zał się do przekazania dotacji 
w wysokości 5 mln zł na bu-
dowę ekranów akustycznych 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 719, od ul. Partyzantów 
do ul. Bohaterów Warszawy 
w Pruszkowie.

Realizacja zadania rozpocznie 
się w pierwszym kwartale 2011 
roku, równolegle z przebudową 
800 m., odcinka drogi, do jezdni 
dwupasmowej w Pruszkowie.
Na mocy umowy, samorząd 
województwa zleci wykona-
nie badań akustycznych, na 
podstawie których możliwe 
będzie określenie lokalizacji 

i parametrów ekranów, wykona 
dokumentację projektową oraz 
wybuduje ekrany.

Obecnie przez Pruszków prze-
jeżdża blisko 40 tys. pojazdów 
na dobę. Budowa ekranów aku-
stycznych przy tak ogromnym 
natężeniu ruchu jest bardzo 
istotnym elementem przebudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 719. Ta-
kie rozwiązania projektowe mają 
na celu ochronę mieszkańców 
przed negatywnym wpływem 
hałasu, w dużym stopniu elimi-
nują emisje spalin oraz separują 
jezdnię od terenów dostępnych 
dla mieszkańców osiedli, popra-
wiając tym samym bezpieczeń-
stwo komunikacyjne.

inf. pras.

na przejazd kilkunastu samo-
chodów gotowymi odcinkami 
drogi technicznej S8. Policja 
również nie podejmuje na tym 
terenie interwencji, bo nie 
otrzymuje zgłoszeń od właści-
ciela odcinka.

AS
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Dzień 
Wolności 
na torze 
kolarskim
PRUSZKÓW. Zjeżdżalnie, 
zorbing, segway’e, samo-
chody elektryczne, kon-
kursy dla dzieci i występy 
zespołów muzycznych - 
- to tylko niektóre atrakcje, 
czekające na mieszkań-
ców Pruszkowa podczas 
Dnia Wolności.

Otwarty piknik dostępny 
dla wszystkich zainteresowa-
nych odbędzie się w niedzie-
lę 14 listopada, w godzinach 
od 15.00 do 20.00, na terenie 
toru kolarskiego BGŻ Arena. 

Impreza skierowana jest 
głównie do dzieci, ale mile 
widziani są także rodzice 
i ich opiekunowie. 

Organizatorzy mają na-
dzieję, że pogoda dopisze, 
bo zaplanowali wiele cieka-
wych atrakcji na świeżym 
powietrzu jak np. możliwość 
skorzystania z parku lino-
wego czy przegląd zespołów 
muzycznych, w którym 
mogą wziąć udział wszyscy 
zainteresowani. – To ma być 
dzień wolności, nie będzie-
my więc nikogo ograniczać. 
Liczymy, że wszyscy, którzy 
tego dnia nas odwiedzą, 
będą się dobrze bawili – 
mówi Lechosław Dowgiło-
wicz, organizator imprezy. 

Niedzielne spotkanie 
przygotowuje fi rma Multi-
man Sp. z o. o., a patronat 
honorowy objęli nad nim 
Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski, Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego Elżbieta 
Smolińska oraz kandydat 
na prezydenta Pruszkowa 
Wojciech Gawkowski.

Mieszkańcy Pruszkowa 
powinni niebawem zna-
leźć w swoich skrzynkach 
pocztowych zaproszenia na 
imprezę. 

MATT

Mieszkańcy dziękują urzędnikom

K amienica znajduje 
się na rogu ulic Brze-
zińskiego i Długiej 
w pruszkowskiej dziel-

nicy Żbików. Spadek poziomu 
ul. Długiej powodował, że przy 
każdym większym deszczu spły-
wająca nią woda podtapiała dom: 
zalewała piwnice i powodowała 
zawilgocenie ścian. Do domu wdał 
się grzyb, a ponieważ jest to budy-
nek stary, bez fundamentów, taki 
stan rzeczy na dłuższą metę groził 
katastrofą budowlaną. Mieszkańcy 
zabezpieczali prowizorycznie ka-
mienicę, sypiąc ziemię i układając 
worki z piaskiem – jak w czasie 
zagrożenia powodziowego. Alar-
mowali też centrum zarządzania 
kryzysowego. Problem polegał 
jednak na tym, że aby cokolwiek 
móc tu zrobić, potrzebne było 
porozumienie władz powiatu 
i miasta. Ul. Długa jest bowiem 
drogą powiatową, a ul. Brzeziń-
skiego – miejską.

Wspólny wysiłek wszystkich 
mieszkańców domu doprowadził 
do tego, że na miejscu odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami 

Starostwa i Urzędu Miejskiego. 
Jego efekt był taki, że mieszkańcy 
zostali poinformowani o tym, że 
obie jednostki samorządowe zawrą 
porozumienie, by problem roz-
wiązać. Podczas spotkania wice-
starosty Powiatu Pruszkowskiego 
Jacka Jankowskiego z wiceprezy-
dentem Pruszkowa Andrzejem 
Kurzelą ustalono wspólne dzia-
łania w tej sprawie.

Wykonano dokumentację 
i przystąpiono do odwadniania 
terenu oraz naprawy studzienek 
rozsączających i kolektora odpro-
wadzającego wodę. – Gdybyśmy 
przy tym nie byli, w ogóle nie 
wiedzielibyśmy, że coś zostało 
zrobione – chwali tempo i jakość 
wykonania prac Jolanta Motyka, 
mieszkanka kamienicy. Jej zda-
niem, fi rma Usługi Projektowe 
i Wykonawstwo Sieci Sanitar-
nych Robert Michalak, która wy-
konywała prace przy rogu Długiej 
i Brzezińskiego, wykazała się 
profesjonalizmem i starannoś-
cią. – Wszystko zrobiono tak, 
żeby nie naruszyć świeżo poło-
żonej nawierzchni ulicy – dodaje 

Jolanta Motyka. Podkreśla, że 
słowa uznania należą się także 
Telekomunikacji Polskiej, która 
szybko zareagowała na koniecz-
ność przebudowy studzienki tele-
komunikacyjnej, bo przez nią też 
przedostawała się woda.

Jolanta Motyka w imieniu 
wszystkich mieszkańców domu 
przekazała na ręce Elżbiety Smoliń-
skiej, Starosty Powiatu Pruszkow-
skiego, podziękowania zarówno dla 
władz powiatu i miasta, jak i wyko-
nawców, wydziałów kryzysowych, 
a także straży pożarnej, która wielo-
krotnie ratowała zalany dom. Pod-
kreśliła, że szybka naprawa starej 
instalacji odwadniającej nie byłaby 
możliwa, gdyby nie szybka reak-
cja władz powiatu i miasta, oparta 
przede wszystkim na współdzia-
łaniu. Starosta Elżbieta Smolińska 
zauważyła też, że to w dużej mierze 
efekt postawy mieszkańców. – To 
przykład, jak powinno wyglądać 
społeczeństwo obywatelskie – po-
wiedziała. – Mieszkańcy nie przyszli 
do urzędu z narzekaniami, tylko 
z konkretną prośbą i propozycjami.

Andrzej S. Rodys

PRUSZKÓW.    Lokatorzy domu przy ul. Brzezińskiego 14 do niedawna zmagali się z zalewającą ich kamienicę 
wodą. Obecnie, dzięki szybkiej interwencji urzędników miasta i powiatu, ich dom jest bezpieczny.

Debata prezydencka w Pruszkowie
PRUSZKÓW.  W ramach 
trwającej kampanii przed 
zbliżającymi się wyborami
samorządowymi we wtorek 16 
listopada odbędzie się spot-
kanie-debata mieszkańców 
Pruszkowa z kandydatami na 
prezydenta miasta. Organiza-
torem debaty są organizacje 
społeczne skupione w Forum 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Pruszkowskiego.

W debacie wezmą udział wszy-
scy trzej zarejestrowani na 
listach wyborczych kandyda-
ci na urząd prezydenta mia-
sta: urzędujący prezydent Jan 
Starzyński, startujący z listy 
Samorządowego Porozumie-
nia Pruszkowskiego, oraz jego 
kontrkandydaci – Wojciech 

Gawkowski z listy Platformy 
Obywatelskiej i Józef Osiński 
z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W ramach debaty z mieszkań-
cami będą oni mogli przedstawić 
swoje programy rozwiązywania 
najważniejszych problemów 
Pruszkowa oraz odpowiedzą na 
szereg pytań nurtujących miesz-
kańców miasta.

Spotkanie, z udziałem miesz-
kańców i zaproszonych mediów, 
odbędzie się w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tade-
usza Kościuszki w Pruszkowie. 
Początek o godz. 19.00. Intere-
sujące Pruszkowian zagadnienia 
i pytania do kandydatów zaintere-
sowani mieszkańcy mogą zgłaszać 
przed debatą na adres mailowy:  
ngo.pruszkow@gmail.com

Debata przygotowana przez 

pruszkowskie organizacje spo-
łeczne będzie elementem ogól-
nopolskiej akcji prowyborczej pt. 
„Masz głos, masz wybór” rozwi-
niętej przez Fundację im. Stefana 
Batorego oraz Szkołę Liderów. Na 
terenie powiatu pruszkowskiego 
akcję podjęły organizacje skupione 
w Forum Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Pruszkowskiego.

Efektem ich zaangażowania, 
oprócz debaty prezydenckiej 
w Pruszkowie, będzie podobna 
debata z kandydatami na urząd 
burmistrza w Piastowie (15.XI 
o godzinie 19:00 w klubie osied-
lowym NOVUS) oraz organizo-
wane lokalnie spotkania-debaty 
mieszkańców z kandydatami na 
radnych , np. w podpruszkowskich 
Malichach (także 15.XI).

(pai)

Peron WKD na przystanku 
Tworki do remontu
PRUSZKÓW.   Warszawska 
Kolej dojazdowa ogłosiła prze-
targ na wykonawcę remontu 
peronu na przystanku osobo-
wym Tworki WKD.

Remont ma zostać prze-
prowadzony na pero-
nie nr 2 przy torze 
nr 1. W trakcie 
prac robotnicy 
m.in. ułożą nową 
n aw i e r z c h n i ę 
z czerwonej kost-
ki brukowej. Do-
datkowo pojawi się 
tam również żółty pas 
bezpieczeństwa stworzony 
ze specjalnych elementów. 

Przebudowane zostaną scho-
dy i pochylnia. Peron będzie 
miał ponadto nowe ogrodzenie. 

Prace będą prowadzone na 
czynnym peronie, a wykonawca 
będzie zobowiązany do wydzie-

lenia obszaru, który 
umożliwi pasa-

żerom swobod-
ne wsiadanie 
i wysiadanie 
z pociągów. 
Planowo re-
mont peronu 

powinien rozpo-
cząć się dopiero 1 

kwietnia 2011 roku 
i zakończyć się do 31 maja 

2011 roku.                                     AS

Rekordowa oglądalność WPR24.pl
WPR24.pl osiągnął przełomo-
wy moment. W październiku 
liczba użytkowników serwisu 
przekroczyła 60 tysięcy! Oglą-
dalność serwisu również za-
notowała rekordowy poziom 
- użytkownicy wygenerowali 
ponad 224 tys. odsłon!

Warto przypomnieć, że jeszcze 
pół roku temu serwis odwie-
dzało średnio 25-30 tys. osób. 
- Granicę 50 tysięcy użytkow-
ników przekroczyliśmy we 
wrześniu. W sierpniu do 50 
tys. zabrakło nam tylko nie-
całe 500 osób - mówi Milena 

Skoczylas, wydawca portalu 
WPR24.pl. - Najważniejsza dla 
nas jest jednak oglądalność ser-
wisu. Jeszcze do czerwca oscy-
lowała ona w granicach 110-120 
tysięcy odsłon. We wrześniu 
i październiku przekroczyła 220 
tysięcy. Ten wynik oceniam jako 
bardzo dobry, w szczególności, 
że portal działa dopiero 10 mie-
sięcy. - dodaje. 

Według statystyk Stat24 i Go-
ogle Analytics w październiku 
nasz serwis odwiedziło ponad 
61 tysięcy użytkowników, któ-
rzy łącznie wygenerowali po-
nad 224 tys. odsłony. Oznacza 

to, że docieramy już do około 
25% mieszkańców powiatów 
pruszkowskiego i grodziskie-
go, w których łącznie mieszka 
ok. 225 tys. osób (dane PKW).

Dynamicznie zwiększa się 
także liczba fanów naszego 
profi lu na portalu społecznoś-
ciowym Facebook. 1 listopada 
mieliśmy ich dokładnie 843.Do-
dajmy, że ogólnopolski dziennik 
Metro zgromadził w podobnym 
okresie 1306 fanów. 

W tym miejscu podziękowania 
należą się głównie użytkowni-
kom WPR24.pl.

EmEs

firmy.wpr24.pl

Wejdź na portal www.wpr24.pl 
w zakłdakę katalog firm i dodaj bezpłatną 
prezentację firmy lub zadwoń pod numer 
(22) 728 18 64 a nasi konsultanci 
zrobią to za Ciebie

Bezpłatna reklama 
dla Twojej firmy!

ponad 

225 000 
odwiedzin 

w miesiącu!

Przy opadach deszczu woda zalewała niżej leżącą ulicę. Miesz-
kańcy zabezpieczali dom workami z piaskiem.  [Fot. ARCH.]
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Znamy kandydatów na włodarzy

RADA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Liderzy List 

Okręgowych - 

1 miejsce 

na liście nr 5

Od lewej: Malinowski Ryszard Jan (Brwinów)    Iwicki Piotr (Raszyn)    Borodzicz Ewa Zofia (Piastów)    Bazak Jerzy Krzysztof (Pruszków)    Bryksa Przemysław Marcin (Michałowice/Nadarzyn)
Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

REGION. 
Prezentujemy nazwiska 
37 kandydatów, spośród 
których wybierać będziemy 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów na przyszłą 
kadencję samorządów 
w naszym regionie.

W ójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta wy-
bieramy w wyborach 

bezpośrednich. Głosujemy nie 
na komitet wyborczy czy partię 
polityczną, a na nazwisko kon-
kretnego kandydata. Zwycięzcą 
zostaje  kandydat, który uzyska 

największą ilość głosów w kom-
plecie okręgów wyborczych 
gminy lub miasta i jednocześnie  
uzyska ponad 50% wszystkich 
oddanych ważnych głosów wy-
borców. Jeśli na liście znajduje 
się więcej niż dwóch kandydatów, 
a w głosowaniu żaden z nich nie 
otrzyma wymaganego poparcia, 
wówczas po upływie dwóch ty-
godni przeprowadza się II turę 
wyborów, w której bierze udział 
dwóch kandydatów, którzy uzy-
skali największą ilość głosów. 
Wygra ten, na kogo zagłosuje 
większa liczba wyborców. 

» czytaj więcej strona II

Jak to się dzieje, że mandat 
w wyborach otrzymuje 
kandydat, który uzyskał 
120 głosów, a nie ten, który 
zdobył ich o połowę więcej, 
czyli 180 i to w dodatku 
w tym samym okręgu wy-
borczym?  Pomyłka komisji, 
ktoś próbuje zrobić z nas 
głupka, czy może zwykła 
ściema?  Nasz znajomy 
zdobył 160 głosów i się nie 
dostał, a kandydat z innej 
listy otrzymał mandat radne-
go, a miał tylko 120. O co 
tu chodzi?

» czytaj więcej strona III

Formuła 
lepszych 
średniaków

następny 19.XI



Gawkowski Wojciech -  52 lata, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania: Pruszków 

Osiński Józef  - 52 lata,  wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Prawo I Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości, miejsce 
zamieszkania: Pruszków  

Starzyński Jan - 55 lat, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie, nie należy do 
partii politycznej, miejsce zamieszkania: Nowa Wieś

Brzeziński Zdzisław Stanisław - 62 lata, wykształcenie wyższe, 
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Piastów - Wspólnota Samorzą-
dowa, nie należy do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Piastów  

Kubicki Marek Andrzej - 56 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania: Piastów  

Smolaga Krzysztof Paweł - 46 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Piastowa, nie należy do partii 
politycznej, miejsce zamieszkania: Piastów  

Ziółek Maria  - 54 lata, wykształcenie średnie, Komitet Wyborczy 
Prawo I Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości, miejsce 
zamieszkania: Piastów   

Falkowski Krzysztof - 38 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet Wybor-
czy Wyborców Razem Dla Rozwoju, członek Prawa i Sprawiedliwości, 
miejsce zamieszkania: Brwinów

Guzik Andrzej - 41 lat, wykształcenie wyższe Komitet Wyborczy 
Wyborców Wspólnota Samorządowa Mieszkańców Gminy, nie należy 
do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Brwinów  

Kogut Grzegorz Adam - 36 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet 
Wyborczy Wyborców Katarzyny Zielenkiewicz-Ołpińskiej, nie należy 
do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Żółwin 

Kosiński Arkadiusz - 38 lat, wykształcenie wyższe techniczne, Komitet 
Wyborczy Wyborców Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”, nie należy 
do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Brwinów  

Godzisz Bartłomiej Paweł - 37 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet 
Wyborczy Wyborców Solidarna Gmina, nie należy do partii politycznej, 
miejsce zamieszkania: Granica

Grabka Krzysztof  - 54 lata, wykształcenie wyższe, Komitet Wybor-
czy Wyborców „Przyszłość Gminy”, nie należy do partii politycznej, 
miejsce zamieszkania: Opacz Kolonia

REGION.  Przedstawiamy kandydatów na stanowisko prezydentów, wójtów i burmistrzów.
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Walendowski Sławomir - 47 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet 
Wyborczy Wyborców Wszyscy Razem, nie należy do partii politycznej, 
miejsce zamieszkania: Nowa Wieś 

Zacny Paweł Józef - 52 lata, wykształcenie wyższe, Komitet Wybor-
czy Wyborców Wspólna Gmina - Wspólne Dobro, nie należy do partii 
politycznej, miejsce zamieszkania: Michałowice

Grzyb Janusz - 48 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet Wyborczy 
Wyborców „Ponad Podziałami”, członek Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, miejsce zamieszkania: Młochów

Chmielewski Mirosław Dariusz - 50 lat, wykształcenie wyższe,  
Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Chmielewskiego, nie należy 
do partii politycznej, popierany przez Stowarzyszenie Gmina Raszyn 
Razem, miejsce zamieszkania: Raszyn

Rajkowski Janusz Stanisław - 54 lata, wykształcenie wyższe,  
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina, 
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce 
zamieszkania: Raszyn  

Wiśniewski Jacek Grzegorz - 47 lata, wykształcenie średnie, Komitet 
Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Gmina Raszyn, nie 
należy do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Raszyn  

Wysocka Renata Anna - 40 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Wyborców Renaty Wysockiej Razem dla Gminy, nie należy 
do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Rybie 

Zaręba Andrzej Wiesław - 51 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Wyborców Praworządność i Samorządność, członek Prawa 
i Sprawiedliwości , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, miejsce 
zamieszkania: Rybie

Benedykciński Grzegorz Józef - 55 lat, wykształcenie wyższe, 
Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grodziska, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, miejsce zamieszkania: Grodzisk Mazowiecki

Suchożebrski Tomasz Piotr - 31 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania: Grodzisk Mazowiecki  

Terlikowski Jerzy Tadeusz - 55 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej, 
miejsce zamieszkania: Grodzisk Mazowiecki  

Żyła Edyta Julia - 33 lata, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Stowarzyszenie Samorządowe „Grodziszczanie”, nie należy do partii 
politycznej, miejsce zamieszkania: Grodzisk Mazowiecki 

Paciorek Mirosław Marian - 48 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Wyborców „Wspólny Milanówek” Milanówek, nie należy 
do partii politycznej, miejsce zamieszkania: Milanówek     

Wolska Halina - 59 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet Wyborczy 
Wyborców „Razem Dla Milanówka”, nie należy do partii politycznej, 
miejsce zamieszkania: Warszawa       

Wysocki Jerzy Józef - 44 lata, wykształcenie wyższe,  Komitet 
Wyborczy Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe „Milanówek- 
Dziś i Jutro”, nie należy do partii politycznej, miejsce zamieszkania: 
Milanówek       

Murawski Dariusz - 48 lat, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Wyborców Darka Murawskiego Podkowa Leśna, nie należy do partii 
politycznej, miejsce zamieszkania: Podkowa Leśna       

Obzejta-Żbikowska Dorota - 45 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Wyborców Bezpieczny Krok w Przyszłość, członek Platfor-
my Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania: 
Podkowa Leśna             

Olejnik Marcin - 45 lat, wykształcenie wyższe humanistyczne, 
Komitet Wyborczy Wyborców Nova Podkova, nie należy do partii 
politycznej, popierany przez Stowarzyszenie Nova Podkova, miejsce 
zamieszkania: Kajetany            

Stępień-Przygoda Małgorzata Maria - 52 lata, wykształcenie 
wyższe, Komitet Wyborczy Wyborców Miasta Ogrodu, nie należy do 
partii politycznej, miejsce zamieszkania: Baranów            

Kolek Andrzej - 55 lat, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Wyborców „Razem Dla Gminy Baranów”, nie należy do partii poli-
tycznej, miejsce zamieszkania: Regów

Reluga Zbigniew - 47 lat, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Wyborców „Postęp”, nie należy do partii politycznej, miejsce zamiesz-
kania: Jaktorów

Śliwerski Maciej -  60 lat, wykształcenie wyższe, Komitet Wyborczy 
Wyborców Wydmy Międzyborowskie, członek Platformy Obywatel-
skiej Rzeczypospolitej Polskiej, miejsce zamieszkania: Międzyborów

Kajak Zbigniew Stanisław - 52 lat, wykształcenie wyższe, Komitet 
Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej, 
miejsce zamieszkania: Władysławów  

Wawruch Halina - 49 lat, wykształcenie wyższe,  Komitet Wyborczy 
Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa, nie należy do partii poli-
tycznej, miejsce zamieszkania: Józefi na     

» dokończenie ze strony I

POWIAT PRUSZKOWSKI

POWIAT GRODZISKI

Codziennie aktualności wyborcze na wybory.wpr24.pl
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Osiński
Józef 

Kandydat na Prezydenta 
Miasta Pruszkowa

Prawo i Sprawiedliwość

Formuła lepszych średniaków

» dokończenie ze str. I

Różne samorządy, 
odmienne zasady

Ordynacja, czyli zbiór zasad 
i przepisów reguluje szczegółowo 
system obliczania głosów oraz  
tryb rozdzielania mandatów rad-
nych do samorządów. Warto wie-
dzieć, że sposób jest odmienny 
w przypadku wyborów do róż-
nych ich jednostek. Najprościej 
wyłania się wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz rad-
nych w gminach liczących do 
20 tys. mieszkańców. W tym 
przypadku  obowiązuje metoda 
większościowa. Mandaty zdo-
bywają nie partie, czy komitety 
wyborcze, a kandydaci, którzy 
uzyskali największą ilość gło-
sów. Podobne zasady obowiązują 
w wyborach prezydenta kraju 
oraz w wyborach parlamentar-
nych do Senatu.

Inaczej rzecz się ma w przy-
padku wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, Sejmu RP i sa-
morządów: sejmiku wojewódz-
kiego, rad powiatów, rad miast 
na prawach powiatów oraz rad 
gmin i miast powyżej 20 tys. 
mieszkańców. Stosowany sy-
stem przeliczania głosów oraz  
wyłaniania mandatów określa 
się uczenie formułą tzw. najwięk-
szych średnich albo inaczej me-
todą d’Hondta. 

Jak to się liczy?

W przypadku metody 
d’Hondta najważniejszy jest 
w pierwszym rzędzie, nie wy-
nik zdobyty przez konkretne-
go kandydata, a suma głosów 
uzyskanych przez wszystkich 
kandydatów, znajdujących się 
na liście komitetu wyborczego. 
Dodatkowym kryterium decy-
dującym o przydziale mandatów 
jest uzyskanie przez listę mini-
malnego progu procentowego. 
Najczęściej jest to 5 % ważnych 
głosów w danym okręgu. W każ-
dym okręgu wyborczym jest do 
zdobycia określona ilość man-
datów. Dla przykładu, w gminie 
Pruszków są do rozdzielenia  23 
mandaty. Obszar gminy podzie-
lony został na 4 okręgi wyborcze. 
Na każdy z trzech przypada po 6 

mandatów, w czwartym pozosta-
łe 5. Wynik głosowania oblicza 
się dla każdego komitetu wy-
borczego w konkretnym okręgu.  
Ustaloną ilość mandatów roz-
dziela się w sposób następujący: 
ilość głosów zdobytych przez 
komitet dzieli się przez kolejne 
liczby naturalne (1, 2, 3, 4 itd.), 
a otrzymane ilorazy zestawia 
się z wynikami ilorazów uzyska-
nymi przez wszystkie komitety. 
Mandaty przypadają najwyż-
szym kolejnym otrzymanym 
w ten sposób wynikom. Nieco 
to wszystko skomplikowane, 
więc najłatwiej zaprezentować 
sposób na prostym przykładzie. 

W okręgu X jest do zdobycia 5 
mandatów, o które ubiegają się 
trzy komitety. Komitet A – uzy-
skał łącznie 270 ważnych gło-
sów, komitet B zdobył ich 90, 
zaś na komitet C zagłosowało 
150 wyborców. Obliczamy ilorazy 
osobno dla każdego z nich dzie-
ląc wynik kolejno przez liczby 
1,2,3,4itd. 

Porównujemy otrzymane 
ilorazy: A=270, 135, 90; B=90, 
45, 30; C=150, 75, 50, i wybiera-
my pięć najwyższych wyników. 
W tym przypadku mandaty przy-
padną komitetom: 270-A, 150-C, 
135-A, 90-B, 90-A. Czyli komitet 
A zdobył 3 mandaty, a komitety 
B i C po jednym.

Miał więcej głosów 
a przegrał

Konkretny przykład z poprzed-
nich wyborów: W listopadzie 
2006 roku w jednym z okręgów 
wyborczych do rady miasta Prusz-
kowa, w którym do zdobycia było 
6 mandatów padły następujące 
wyniki. Na komitet A zagłoso-
wało – 161 wyborców, na B – 1252, 
C - 1687, D – 449, E – 68, F – 172 
i G – zdobył 1078 głosów.  Zgodnie 
z zasadą ilorazu D’Hondta man-
daty zostały rozdzielone pomię-
dzy 3 komitety. Komitet C zdobył 
ich dwa, komitet B również dwa, 
tyle samo mandatów zdobył ko-
mitet G, mimo, że kandydat tego 
komitetu uzyskał słabszy wynik 
(127 głosów) niż sześciu kandy-
datów z innych list. (na których 
zagłosowało odpowiednio: 185, 
172, 154, 142, 139 i 132 wyborców). 
Przykład jest znakomitym dowo-
dem na to, jak przy obowiązującej 
ordynacji wiele zależy od wyniku 
listy. 

System wbrew temu, co się 
najczęściej pisze, promuje nie 

tyle duże partie polityczne, co 
specjalnie zorganizowane grupy 
kandydatów, dających szansę 
na wspólne osiągnięcie wyso-
kiego wyniku.

Lokomotywy i fi guranci

Dlatego na czele każdej listy 
umieszcza się osobę powszechnie 
znaną lub o popularnym nazwisku 
w charakterze lokomotywy wy-
borczej. Obok niej na czołowych 
pozycjach znajdziemy najczęś-
ciej nazwiska lekarzy, dyrektorów 
szkół, domów kultury, ośrodków 
sportowych, trenerów, artystów, 
itp., gwarantujących spore szan-
se na dobry końcowy rezultat 
listy. Jeśli Państwo nie wierzycie, 
sprawdźcie listy kandydatów pod 
tym kątem. Zdziwicie się. 

Z wyborami jest troszkę jak z tur-
niejem sportowym. Pucharu nie 
zapewni pojedynczy zawodnik, 
choćby najlepszy, ale suma punk-
tów zdobytych przez całą drużynę. 
Suma nawet średnich wyników 
daje szansę na dodatkowy bonus 
w postaci mandatu dla kandydata 
z relatywnie słabszym od rywali 
wynikiem. Niższe pozycje na listach 
zajmują wypełniacze, albo inaczej 
fi guranci lub statyści, kandydaci 
z niewielkimi szansami na mandat. 
Ich strategiczne zadanie jest nieco 
inne. Mają zabezpieczyć odwody, 
wypełniając limit miejsc i przy 
okazji wrzucić do ogólnej puli po 
kilkadziesiąt, kilkanaście głosów. 

Plusy i fusy

System od biedy sprawdza się 
w wyborach parlamentarnych, 
gdzie o mandaty poselskie konku-
rują duże ugrupowania polityczne, 
a nie przedstawiciele niewielkich 
społeczności lokalnych. Problem 
dostrzegają zarówno teoretycy 
i specjaliści od samorządu, jak i sami 
zainteresowani. Prawdopodobnie 
obecne wybory samorządowe są 
ostatnimi, w których podstawą wy-
łaniania mandatów jest formuła 
największych średnich. Kancela-
ria Prezydenta RP zapowiedziała, 
że już w styczniu przyszłego roku 
przedstawi projekt gruntownej 
reorganizacji systemu w kierunku 
okręgów jednomandatowych. I chy-
ba czas najwyższy, bo dotychcza-
sowy system nie dość, że utrudnia 
lokalne inicjatywy obywatelskie, to 
dodatkowo sprzyja tworzeniu się 
nieformalnych koterii, grup inte-
resów i wpływów. Dlatego wybie-
rajmy świadomie i z rozmysłem.

BOLO SKOCZYLAS
naczelny@gazetawpr.pl

W dwóch gminach z naszego 
regionu zarejestrował się tylko 
jeden kandydat. W Nadarzynie 
jest to Janusz Grzyb, a w Jakto-
rowie - Maciej Śliwerski. PKW 
dopuszcza taką sytuację, ale żeby 
wygrać musi dostać więcej niż 
połowę ważnych głosów.

W takiej sytuacji komisja 
obowiązana jest pełnić dyżur 
w dniu 27 października 2010 r. 
do godziny 24.00, gdyż w sytua-
cji wycofania zgody na kandydo-
wanie lub utraty biernego prawa 
wyborczego przez zgłoszonego 
kandydata, komitet wyborczy, 
który dokonał zgłoszenia tej 
kandydatury będzie miał prawo 

zgłosić w powyższym terminie 
nowego kandydata. 

PKW nadmienia, że w przy-
padku śmierci kandydata na 
wójta prawo to przysługuje do 
15 dnia przed dniem wyborów. 

Co ciekawe nawet przy braku 
konkurentów, taki kandydat nie 
może mieć pewności, że zosta-
nie wójtem. Żeby wygrać musi 
dostać więcej niż połowę waż-
nych głosów (art. 11 ust. 3 ustawy 
o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta). 

Jeśli mu się nie uda wtedy 
wyboru szefa gminy dokonuje 
rada bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu 
w głosowaniu tajnym. 

A co jeśli nie zgłosi się żaden 
kandydat na wójta? Wówczas 
wydłuża się termin zgłaszania 
kandydatów o 5 dni. Jeśli i to 
nie pomoże, prawo zgłoszenia 
kandydata na wójta przysługuje 
grupie radnych stanowiącej co 
najmniej 1/3 ustawowego skła-
du rady. 

Jeżeli radnym nie uda się 
dokonać wyboru wójta w ter-
minie dwóch miesięcy od dnia 
wyborów, obowiązki wójta do 
końca kadencji pełni osoba wy-
znaczona przez Prezesa Rady 
Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw admini-
stracji publicznej.

MS / PAP

W Nadarzynie i Jaktorowie tylko jeden kandydat

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 

ostatnia szansa na reklamę 
wyborczą w gazecie WPR
dodatek do gazety WPR - 19.XI.2010

szczegóły oferty w internecie: reklama.wpr24.pl

już 
21 listopada!
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Razem zmieniamy Piastów
Szanowni Mieszkańcy 
Piastowa,
Przez ostatnie dwudziestolecie 
wspólnie uczyniliśmy wiele: zo-
stał wybudowany wiadukt nad 
torami kolejowymi, nowoczesna 
centrala telefoniczna na 7 tys. 
numerów, magistralne kolektory 
sanitarne i wodociągowe umoż-
liwiające rozwój sieci w mieście, 
została wybudowana nowa szko-
ła podstawowa a druga w prze-
ważającej części rozbudowana, 
przy każdej szkole powstało 
nowoczesne boisko i obiekt na 
stadionie, powstała cała sieć 
transportu publicznego auto-
busów 716, 717, N85, L12, SKM 
i zintegrowany bilet z komuni-
kacją warszawską. Wspominam 
o tym nie dlatego aby odwoływać 
się do niegdysiejszych sukcesów, 
lecz dlatego że od 1990r. weszło 
w dorosłe życie nowe pokolenie 
Piastowian, które nie pamięta 
16 godzin na dobę zamkniętego 
przejazdu kolejowego, centrali 
telefonicznej na korbkę dla kil-
kuset abonentów zamawiają-
cych połączenia, ograniczenia 
w wydawanych pozwoleniach na 
budowę z powodu braku dostępu 
do kanalizacji, nauki dzieci na 
trzy zmiany i jedynego połącze-
nia z Ursusem autobusem 716 
dojeżdżającym do ZPC „Ursus”.

Piszę o tym dlatego , żeby 
wykazać swoje kompetencje 
i profesjonalizm w zarządzaniu 

miastem, ale także wspomnieć 
Państwa akceptację i zaufanie 
(którego nie zawiodłem) obja-
wiające się tym, że ponad 5 tys. 
mieszkańców wpłaciło na sub-
konto miejskie swoje pieniądze 
z przeznaczeniem na budowę 
sieci telefonicznej.

Chciałbym dzięki dalszemu 
Państwa zaufaniu zrealizować 
jeszcze kilka przedsięwzięć 
niezbędnych dla miasta a mia-
nowicie: przebudować rów Ko-
notopa i rzekę Żbikówkę co 
umożliwi odprowadzenie wód 
deszczowych (trwają prace nad 
porozumieniem z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad),jako przewodni-
czący Zgromadzenia Związku 
Komunalnego „Brwinów” do-
prowadzić wspólnie ze zrze-
szonymi w nim gminami i MZO 
Pruszków do wybudowania no-
woczesnego zakładu utylizacji 
śmieci w oparciu o technologię 
pirolizy plazmowej,dokończyć 
budowy wodociągów i wielu 
ulic,kontynuować proces bu-
dowy i modernizacji obiektów 
oświatowych, ale także wyko-
rzystać nowe metody oceny 
funkcjonowania i skuteczno-
ści edukacyjnej szkół poprzez 
„ewaluację zewnętrzną”, dzięki 
modernizacji budynków Urzędu 
i realizacji wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim „Programu 
rozwoju elektronicznej admi-
nistracji” uzyskać dla Urzędu 

Miejskiego Certyfi kat jakości 
ISO i wprowadzić Kodeks Etyki 
Urzędnika co zapewni nową ja-
kość w obsłudze mieszkańców. 

Nie jestem w stanie samodziel-
nie zrealizować tych celów, po-
trzebne jest mi Państwa zaufanie 
i akceptacja, ale także większość 

radnych w Radzie Miejskiej po-
chodzących z KWW Nasz Pia-
stów Wspólnota Samorządowa.
Zawsze dla Piastowa

Zdzisław Brzeziński
Burmistrz  
a jednocześnie kandydat 
na burmistrza Piastowa.
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Nowa świetlica na osiedlu Kopernika

Latarnie na Daktylowej 
zaświecą dopiero 
w przyszłym roku

GRODZISK MAZ.  Niespełna 
rok trwała budowa świetlicy 
środowiskowej na osiedlu Ko-
pernika w Grodzisku Mazowie-
ckim. Budynek o powierzchni 
użytkowej 400 mkw. ma nie 
tylko służyć dzieciom i młodzie-
ży, ale i być miejscem spotkań 
mieszkańców. Władze Grodzi-
ska na jego budowę i wyposaże-
nie wydały ok. 1,8 mln zł.

Obecnie w świetlicy przy ul. West-
fala trwają prace wykończeniowe. 
Na dniach przywiezione zostaną 
meble, sprzęt multimedialny, kom-
putery i książki. Robotnicy muszą 
się spieszyć, bo ofi cjalne otwarcie 
zaplanowano na 11 listopada. 

Zastępca burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego Piotr Galiński, nie 
kryje, że świetlica powstała właśnie 
na tym osiedlu, ponieważ prosili 
o nią sami mieszkańcy. – Otrzymy-
waliśmy sygnały, że takie miejsce 
jest potrzebne. Jedna z sal wyposa-
żona będzie w projektory i sprzęt 
multimedialny. Pozwoli to m.in. na 
organizowanie spotkań z prezenta-
cjami. Będzie to też miejsce do cie-
kawego spędzania czasu dla dzieci 
i młodzieży, oraz dorosłych – mówi 

OPYPY. Mieszkańcy domów 
przy Daktylowej w Opypach 
nie mogą się doczekać, kie-
dy ich ulica przestanie tonąć 
w egipskich ciemnościach. 
Niestety na montaż latarni 
będą musieli poczekać do 
przyszłego roku. Instalacja 
oświetlenia nie znalazła się 
w planie inwestycyjnym na 
ten rok. 

– Większość znajomych, która 
nas odwiedza, ucieka od nas 
zanim się ściemni. Po zmro-
ku mało kto odważy się tu 
przejść pieszo – skarży się pani 
Magdalena. Po zmroku jest tu 
ciemno jak w lesie, a sytuacja 
ta utrzymuje się już od daw-
na. Wszystko wskazuje jednak 
na to, że sytuacja szybko się 
nie poprawi.

Daktylowa jest ulicą leżącą 
na terenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Dlatego pieniądze na 
jej oświetlenie muszą znaleźć 
się w grodziskim budżecie. 
Stanisław Olkowski z obsługi 
interwencyjno – technicznej 
gminy, nie kryje, że tegoroczny 
budżet przewidziany na inwe-
stycje oświetleniowe został już 
zagospodarowany. Zapewnia 
jednak, że urzędnicy wiedzą 

Galiński. Dodaje też, że jeśli będzie 
taka potrzeba w godzinach popo-
łudniowych organizowana będzie 
tam opieka dla dzieci. 

Na 400 mkw. znajdą się m.in. 
dwie duże sale wielofunkcyjne, 
punkt biblioteczny – będący fi -
lią biblioteki Domu Kultury, sala 

o tym, że montaż oświetlenia 
jest tam potrzebny. – Zleciliśmy 
już wykonanie projektu wraz 
z kosztorysem oświetlenia na 
tej ulicy. Ma on być gotowy 30 
listopada – mówi Olkowski. 
Dodaje od razu, uspokajając 
mieszkańców, że projekt, jest 
przygotowywany po to, by 
pobudować oświetlenie. Nam 
udało się dowiedzieć, że lampy 
na Daktylowej mają mieć ele-
ganckie oprawy zamontowa-
ne na aluminiowych, niskich 
słupach. 

Zapytany kiedy ruszy inwe-
stycja, zapewnia, iż na pewno 
w przyszłym roku. – Na chwilę 
obecną nie mogę podać kon-
kretnych terminów. Zanim za-
czniemy coś planować musi 
być najpierw zatwierdzony 
projekt budżetu na przyszły 
rok. Dopiero gdy będziemy 
wiedzieli jaka kwotą dyspo-
nujemy, ustalimy co będzie ro-
bione w pierwszej kolejności. 
Ma to nastąpić do 15 listopada 
– informuje. 

W tegorocznym budżecie 
na inwestycje tego typu prze-
znaczono 600 tys. zł. Kwota 
na rok 2011 nie powinna więc 
być niższa. 

KAM

kominkowa i duży hol. Stanąć 
w nim mają czerwone skórzane 
kanapy i krzesła. 

Świetlica ma działać nie tylko 
w godzinach popołudniowych. 
Rano mają gościć tu uczniowie 
z pobliskiego zespołu szkolno – 
– przedszkolnego. Do szkoły tej 

Drogowcy pracują, 
a kierowcy narzekają

U lica Podwiejska w Mi-
lanówku leży tuż przy 
trasie 719. To właśnie 
tędy kierowcy jeżdżą 

w stronę dworca PKP i centrum, 
omijając w ten sposób często za-
korkowane główne skrzyżowanie 
w mieście przy ulicach: Nowowiej-
skiej, Piłsudskiego i Królewskiej.

 
Kierowcy mają dosyć
Niestety, od pewnego czasu rów-
nież i tutaj napotykają na poważne 
niedogodności. Remont kanaliza-
cji przy ul. Podwiejskiej rozpoczął 
się wiosną br., i kierowcy już mają 
go serdecznie dość: – To, co tam 
się dzieje można określić jednym 
słowem: masakra. W trzech miej-
scach na całej ulicy ruch odbywa się 
wahadłowo, czyli według fi lozofi i 
obowiązującej wśród polskich kie-
rowców „kto pierwszy, ten lepszy” 
– opowiada nam Agata, mieszkan-
ka Milanówka. Efekt jest taki, że 
ludziom puszczają nerwy, dochodzi 
do awantur, czasem do drobnych 
stłuczek czy obtarć aut, a ruch jest 
jeszcze bardziej utrudniony.

Rzeczywiście, sytuacja na ul. 
Podwiejskiej nie wygląda obec-
nie najlepiej. Jadąc w stronę 

Budowa i wyposażenie świetlicy na ul. Westfala 3, kosztowało 1,8 mln zł.  Fot. KAM ]

ul. Królewskiej od dworca PKP 
trzeba ustąpić pierwszeństwa 
samochodom poruszającym się 
z naprzeciwka. Zwężony odcinek 
jest dość długi, więc pokonanie go 
zajmuje nawet kwadrans. Sytuację 
dodatkowo pogarsza wszechobec-
ny żwir, który rozbryzguje spod 
kół samochodu.

 Jak długo to potrwa?
– Dla mnie to jest sytuacja zdu-

miewająca, nie dość, że są znaczne 

utrudnienia w ruchu to jeszcze ła-
two uszkodzić karoserię. Czy nie 
można było w tym miejscu zrobić 
sygnalizacji świetlnej? Ile ten ba-
łagan będzie jeszcze trwał? – de-
nerwuje się pan Piotr, mieszkaniec 
pobliskiej ul. Polnej. 

Niestety na pytanie jak długo 
potrwa jeszcze remont, nikt nie po-
trafi ł nam odpowiedzieć. – Prace 
trochę się przedłużają i w tej chwili 
nie potrafi my jeszcze oszacować 
ile czasu nam zajmą. Trudności 

wynikają z konieczności osusze-
nia terenu – dowiedzieliśmy się 
w Urzędzie Miasta w Milanówku.

Wszystko wskazuje więc na to, 
że dopóki remont przy ul. Pod-
wiejskiej się nie skończy, kierowcy 
muszą uzbroić się w cierpliwość, 
a najlepiej również w uprzej-
mość. To chyba jedyny sposób, 
aby remont drogi przeżyć bez 
uszczerbku na zdrowiu oraz na 
własnym aucie.

Karolina Gontarczyk

MILANÓWEK.    Prace remontowe przy ul. Podwiejskiej w Milanówku stały się powodem 
utrudnień komunikacyjnych. Kierowcy skarżą się na panujący w tym miejscu chaos 
i brak rozsądnych rozwiązań w organizacji ruchu.

Nowe ulice w gminie 
Grodzisk Mazowiecki
REGION.  We wsi Szczęsne 
oraz w miejscowości Maków-
ka w gminie Grodzisk Ma-
zowiecki radni nadali ulicom 
nowe nazwy.

Radni gminy Grodzisk Mazo-
wiecki nadali nazwy czterem 
ulicom we wsi Szczęsne. Od 
teraz na mapach pojawią się 
ulice: Puchacza, Czajki, Kowa-
lika i Kawki. Również w miej-
scowości Makówka pojawią się 
nowe oznaczenia. Tu jednak 

nadano nazwy aż czternastu 
ulicom. Będą to m.in. Cyna-
monowa, Miętowa, Orzechowa 
oraz Północna.

Oznaczenie nazewnictwa 
ulic ma ułatwić administro-
wanie nieruchomościami oraz 
nadanie im numeracji. Dodat-
kowo ma ono służyć bezpie-
czeństwu mieszkańców tak, 
by służby ratunkowe mogły 
szybciej dotrzeć na wskazane 
miejsce.                         

AS

uczęszcza bardzo dużo dzieci, więc 
zajęcia odbywają się w systemie 
dwuzmianowym. Nowe, przestron-
ne pomieszczenia świetlicy będą 
służyły także tym dzieciom, które 
na co dzień tłoczą się w szkolnych 
klasach.                   

 KAM
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Świadectwa Energetyczne, 

515-140-455 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TANIO!!! 

692-550-555 

Układanie kostki brukowej i granitowej, 

660 306 446 

 

Usługi hydrauliczne. 

Pełen zakres.Solidnie. 

tel.0602681344

Usługi glazurnicze, 609 316 765 

Zamki, domofony 698 068 190

 PRACA

 dam pracę

Poszukuję konsultantek do współpracy 

w fi rmie kosmetycznej kom.794125961  

Uczciwych do ochrony budowy w  Pruszkowie 
tel. 228433546, 228343400

Zatrudnimy kierowcę kat. C , wymagane 

doświadczenie i dyspozycyjność. 

Praca polega na serwisowaniu 

toalet przenośnych CLIP CLOP. Baza 

w Warszawie ul. Muszkieterów 31 

Clipper Sp. z o.o. Tel. 0 503 122 716

Zatrudnimy mechanika samochodów 

ciężarowych na samodzielne 

stanowisko. Wymagana doświadczenie 

w pracy z samochodami marki: KIA, 

MAN, IVECO. Baza w Warszawie ul. 

Muszkieterów 31 Clipper Sp. z o.o. Tel. 

0 503 122 716

 szukam pracy

Podejmę się sprzątania w Pruszkowie 

i okolicach 511 738 104  

 NIERUCHOMOŚCI

 do wynajęcia

Mieszkanie 35m2 w Milanówku 505-003-972

 sprzedam

Brwinów - sprzedam mieszkanie 48m2, 

I p., 3 pokoje, widna kuchnia, 

w b. spokojnej i zielonej dzielnicy, 

518-490-612, 240 tyś.

Dom 144m2/744m2 Mościska 606-435-296, 
660-679-781  

Działkę budowlaną w Falencinie przy granicy 
Milanówka, 1400m2. Tanio. 505-003-972 

DZIAŁKA PRACOWNICZA MILANÓWEK 
TEL.601131202 

 USŁUGI

ANTENY montaż serwis 603375875 

Anteny satelitarne 504 662 955

Domofony fachowiec 698 068 190

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. 

TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY 

503 118 140 

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743 

KOMINKI – projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. Tel 503 718 798 

OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE. www.architekturaogrodu.pl, 
tel. 0 698 668 468 

POSPRZĄTAM 

-DOM

-MIESZKANIE

-BIURO

PRUSZKÓW I OKOLICE. 511 738 104  
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Jak zamówić ogłoszenie:   W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 511 738 104

www.reklama.wpr24.plGostynin, Sierpc, działki budowlano-
rekreacyjne od 3,5m2, 692 495 955 

Malichy, 769m2+domek(75m2) 601 939 460 

Mieszkanie 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, 
32m2, Pruszków, ulica Brystol, 
795-476-248, 600-181-278

Pół bliźniaka 724 74 08 

Sprzedam mieszkanie 60m2 Piastów 606130399 

Sprzedam bezpośrednio dom w Piastowie 
110m2 na działce 730m2 
tel: 515 647 600

Żółwin 1000m2 budowlana 601 939 460 

 NAUKA

Angielski, rosyjski, ukraiński, profesjonalne 
korepetycje, tłumaczenia 509 359 659  

Matematyka  603 713 495 

 AUTOMOTO

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis tel. 502 534 080 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 

22 723 46 66, 501-139-173, 

www.szrotkasacja.pl 

Kupię Toyotę Corollę z lat 88-97, 
502 327 936 

 sprzedam

Opel Zafi ra(1,8) 2006 r. 601 939 460 

Opel Sintra(2,2) 1997 r. 601 939 460 

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601 336 063, 500 034 552 

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo

• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki

• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym

•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  
(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)

• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 
malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe, szachy

• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu

• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne

• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 

Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.pl

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON

Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)

Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)

Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

ZAGINĘŁA w nocy z 27/28 października 

lub została skradziona 

z podwórka 5 miesięczna 

SUCZKA RASY OWCZAREK NIEMIECKI. 

Długowłosa, nazywa się LUSI 

reaguje na imię, ma czerwoną obroże. 

Pies zaginął w miejscowości 

Laszczki koło JANEK. 

Na znalazcę czeka NAGRODA!!!! 

tel kont. 516 522 8O9 lub 5O7 161 836



Najbliższe mecze:
6 listopada (sobota)

Lider Pruszków – Super Pol Tęcza Leszno, (godz. 18.00, Hala Znicz, Bohaterów Warszawy 4)

7 listopada (niedziela)
MKS Znicz Basket Pruszków – MKS Dąbrowa Górnicza, (godz. 18.00, Hala Znicz, Bohaterów Warszawy 4)
Ruch Wysokie Mazowieckie – Znicz Pruszków (wyjazd)
GLKS Nadarzyn – Stal Stalowa Wola, (godz. 13:00, Stadion GOS, Żółwińska 20)

13 listopada (sobota)
Asseco Prokom II Gdynia – MKS Znicz Basket Pruszków (wyjazd)
Resovia – GLKS Nadarzyn (wyjazd)
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Liderki po raz kolejny 
triumfują w Bydgoszczy

A drianne Ross to już 
trzecia Amerykan-
ka,  obok Rashandy 
Mc Cants i Brittany 

Denson, która w tym sezo-
nie występuje w barwach 
pruszkowskiego zespołu. 
Jeszcze kilka miesięcy temu 
zawodnicza reprezentowała 
zespół Inei AZS Poznań. Ross 
już w pierwszym spotkaniu 
rozgrywanym w nowej dru-
żynie pozytywnie zaskoczyła 
trenera i koleżanki z zespołu. 
Umiejętności Amerykan-
ki mogliśmy podziwiać 
w sobotnim spotkaniu z Artego 
Bydgoszcz. 

KOSZYKÓWKA. W sobotnim spotkaniu koszykarki Lidera 
pokonały drużynę Artego Bydgoszcz. Doskonale w tym 
spotkaniu spisała się Adrianne Ross, która dołączyła do 
szeregów pruszkowskiego klubu.

Od pierwszych minut mecz 
był bardzo wyrównany. Oba 
zespoły, które zmierzyły się 
w sobotnim spotkaniu repre-
zentują podobny poziom gry. 
Do połowy drugiej kwarty gra 
rozgrywała się niemal kosz za 
kosz. Żadna z drużyn nie była 
w stanie wypracować większej 
przewagi. W pierwszej połowie 
kilkakrotnie na tablicy wyników 
pojawiał się rezultat remiso-
wy. Tuż przed przerwą Lider-
ki wyszły na pięciopunktową 
przewagę. 

Jednak pruszkowskie koszy-
karki nie długo cieszyły się wy-
pracowaną przewagą. Kilka chwil 

 MICHAŁOWICE

Koncert Chopinowski
7 listopada (niedziela) 
z okazji uroczystego zakoń-
czenia V kadencji samorządu 
w Ośrodku Olimpijczyków 
i Paraolimpijczyków odbędzie 
się Koncert Chopinowski. Na 
fortepianie gra prof. Jerzy 
Sterczyński. Listy Fryderyka 
Chopina i Georges Sand czyta 
Zbigniew Zamachowski.
Start godz. 16.00, 
Miejsce: Kościuszki 5

 MILANÓWEK

Dzień Otwarty
6 listopada (sobota) odbę-
dzie się Dzień Otwarty w Mi-
lanowskim Centrum Kultury. 
W programie m.in. prezentacje 
Hatha-joga, grup tanecznych, 
warsztaty fi reshow, decoupage. 
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Skarbnikowe Dary
Centrum Kultury zaprasza 
7 listopada (niedziela) na po-
ranek teatralny „Skarbnikowe 
Dary”. Przedstawienie w wyko-
naniu Teatru z Krakowa. 
Start godz. 10.00, 
Bilety 5 PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

Bieszczadzkie Anioły 
Centrum Kultury zaprasza 
7 listopada (niedziela) na Kon-
cert „Bieszczadzkie Anioły w Mi-
lanówk”. Wystąpi zespół „Dom 
o Zielonych Progach”.
Start godz. 19.00, Bilety 15 i 20 PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

Gdy wojsko śpiewa
11 listopada (czwartek) w Cen-
trum Kultury odbędzie się kon-
cert „Gdy wojsko śpiewa” z okazji 
Dnia Niepodległości w wykona-
niu artystów Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 
Start godz. 14.00, Miejsce: Kościelna 3

 NADARZYN

Wieczór Polotu Improwizacji 
Słownej
6 listopada (sobota) w Ośrod-
ku Kultury odbędzie się WPIS 
- Wieczór Polotu Improwizacji 
Słownej. Wystąpią: Grupa Nada-
rzyńska, Kabaret ŚLURP. 
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 PIASTÓW

Koncert Edyty Geppert
11 listopada (czwartek) w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się koncert Edyty Geppert 

 GRODZISK MAZ.

Projekt Volodia
5 listopada (piątek) w Centrum 
Kultury odbędzie się koncert Pro-
jekt Volodia, czyli Piosenki Wło-
dzimierza Wysockiego w nowym 
brzmieniu. 
Start godz. 20.00, Bilety 35 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

W kolorach jesieni
Związek Dużych Rodzin 3+ w Gro-
dzisku Mazowieckim zaprasza 
6 listopada (sobota) Rodziców 
i Dzieci na spotkanie w kolorach 
jesieni. W programie przedsta-
wienie dla dzieci oraz wykład 
dla rodziców.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Otwarcie Świetlicy Osiedlowej
11 listopada (czwartek) od-
będzie się uroczyste Otwarcie 
Świetlicy Osiedlowej. Wystąpi 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod 
batutą Ryszarda Klechy.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Westfala 3

Koncert Trapistów
15 listopada (poniedziałek) 
w Centrum Kultury odbędzie się 
koncert Trapistów i zespołu Sonitus. 
Start godz. 19.00, Bilety 5 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości.
Start godz. 18.00, Bilety 10 PLN, 
Miejsce: Warszawska 24

 PODKOWA LEŚNA

SKiBA
CKiIO zaprasza 6 listopada (so-
bota) na Scenę Kabaretu i Balla-
dy Autorskiej.
Start godz.  20:00, Bilety 15 i 30 PLN, 
Miejsce: Świerkowa 1

Festiwal Muzyczne Konfrontacje
Muzeum im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów zaprasza 
w dniach 7 listopada - 12 grud-
nia na  XI Festiwal Muzyczne 
Konfrontacje „Od Chopina do 
Lutosławskiego”. 
Miejsce: Gołębia1, 
Szczegółowy program na 
www.wpr24.pl

Filharmonia Dziecięca
„Fi lharmonia  Dziecięca 
w Pałacyku” to cykl edukacyjny 
przeznaczony dla młodych słu-
chaczy. 7 listopada (niedziela) 
odbędzie się spotkanie - „Tobie 
Polsko” koncert słowno-mu-
zyczny w rocznicę odzyskania 
niepodległości. 
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Koncert Chóru Kameralnego
CKiIO zaprasza 11 listopada 
(czwartek) na koncert Chóru Ka-
meralnego Fidelis pt. „Ojczyzna 
mnie woła” z okazji 92. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.
Start godz. 16:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

INFORMATOR KULTURALNY 5 listopada - 19 listopada

 PRUSZKÓW

Lista nieobecności
5 listopada (piątek) 
w Spółdzielczym Domu Kul-
tury odbędzie się koncert - Li-
sta nieobecności. Występują: 
Ewa Tucholska, Aleksandra 
Drzewiecka,  Antoni Muracki, 
Wojciech Gęsicki, Mirosław 
Czyżykiewicz, Marek Bartko-
wicz oraz zespół muzyczny.
Start godz. 19.00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Hubala 5

Koncerty jesienne
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa zaprasza na 
koncerty jesienne „Trzy 
Wieczory przy Świecach”
- 5 listopada (piątek) - Wy-
konawcy: Lute Duo - duet lut-
niowy, w programie: utwory 
barokowe Włoch, Niemiec 
i Francji z XVII-XVIII w.
- 19 listopada(piątek) - Wy-
konawcy: Ver Vetustatis - zespół 
tańca dawnego, w programie: 
pokaz tańców XV-wiecznych
Start godz. 19.00, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

XIII Regionalny Przegląd 
Działalności Artystycznej 
Seniorów
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 6 listopada (sobota) na 
Regionalny Przegląd Działal-
ności Artystycznej Seniorów.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Przygody Bonawentury
7 listopada (niedziela) 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

odbędzie się spotkanie z cyklu 
„Poranek Teatralny dla dzieci” - 
spektakl „Przygody Bonawentu-
ry” w wykonaniu Teatru Maska. 
Reżyseria: Marzena Kozłowska.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: OKCH

Muzy Mistrza Paderewskiego
10 listopada (środa) w Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
odbędzie się prelekcja prof. 
Mariana Marka Drozdowskiego 
„Muzy Mistrza Paderewskiego”. 
Fragmenty tekstów, w tym kore-
spondencji Mistrza przeczyta 
Krzysztof Gosztyła.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Legendy Polskie
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Pruszkowie zapra-
sza 13 listopada (sobota) na 
spotkanie pt.: „Legendy Polskie”. 
W programie czytanie fragmen-
tu książki:  Wandy Chotom-
skiej oraz   rysowanie syrenki 
według instrukcji, znajdującej 
się w książce „Jak narysować 
syrenkę?”.  
Start godz. 11.00, Miejsce: Filia nr 5, 
Kraszewskiego 7

Słowik
14 listopada (niedziela) 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędzie się spotkanie z cyklu 
„Poranek Teatralny dla dzieci” 
- spektakl „Słowik”  wg. J.CH. 
Andersena z muzyką Igora Stra-
wińskiego w wykonaniu Teatru 
,,Wariacja”.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

po powrocie na parkiet bydgosz-
czanki ponownie doprowadziły 
do wyrównania i dalsza cześć 
meczu toczyła się kosz za kosz. 
Dopiero w ostatnich minutach 
Liderkom udało się wyjść na pro-
wadzenie. W końcowych minu-
tach świetną celnością popisała 
się Adrianne Ross. Ostatecznie 
końcowy wynik na 72:77 dla Li-
dera ustaliła Martyna Koc. 

Artego Bydgoszcz - PTS Li-
der Pruszków 72:77  (21:23, 12:15, 
20:15, 19:24). Po ośmiu kolejkach 
PTS Lider Pruszkow znajduje się 
na czwartym miejscu w tabeli 
Ford Germanz Ekstraklasy.

AS
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Biuro sprzeda¿y: 
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601;  (022) 755 77 95; 0 695 702 802

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ 
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Möller’s Tran Norweski to olej z wątroby dorszy będący 

naturalnym źródłem kwasów omega-3(EPA i DHA)  

oraz witamin A, D i E, 

wzmacnia układ odpornościowy, wpływa na rozwój  

mózgu oraz rozwój intelektualny dzieci,  

zapewnia zdrowy rozwój dziecka.

                                   250ml za 24,90 ,-

Tran 
Mollersa
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