
WYBORY 

W niedzielę, 21 paź-
dziernika, wybieraliśmy 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast 
i gmin, a także radnych 
trzech szczebli: gminy, 
powiatu i wojewódz-
twa. Jaki jest werdykt 
wyborców?

T radycyjnie najwię-
cej emocji towarzy-
szyło pojedynkom 
o stanowisko wło-

darza. W większości gmin na-
szego regionu rozstrzygnięcie WIĘCEJ NA STR. 02

26 PAŹDZIENRIKA 2018 (NR 470)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

R E K L A M A

Nowe powyborcze 
rozdanie w regionie

JAN STARZYŃSKIJAN STARZYŃSKI
KANDYDAT NA PREZYDENTA PRUSZKOWA

 J A N S T A R Z Y Ń S K I . P L

DZIĘKUJĘ ZA POPARCIE I ZAUFANIE.  
PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOSY 4 LISTOPADA.

Sfinansowano ze środków KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

zapadło już w pierwszej turze. 
Nie obejdzie się jednak bez wy-
borczych dogrywek w drugiej. 
O tym, gdzie i kiedy się one od-
będą informujemy na str 6. Nasze 
wywiady z kadydatami, którzy 
staną do drugiej tury publiku-
jemy na str 10-12.

Nieco w cieniu tego wyści-
gu niedzielne wybory wyłoniły 
składy rad gmin, miast, powia-
tów i województwa. W wielu 
z nich pojawił się zupełnie no-
wy rozkład sił, co z perspekty-
wy mieszkańca równie ważne, 
jeśli nie ważniejsze od tego, kto 
stanął na czele gminy jako wójt, 
burmistrz czy prezydent.

Jaka jest zatem wola wyborców?

PRUSZKÓW
Przystań nadal 
w przygotowaniu  / str. 4 /

PIASTÓW
Jest zgoda na bilety 
„Warszawa+”  / str. 8 /

WYBORY
Druga tura, rozmawiamy 
z kandydatami  / str. 10-12 /
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WYBORY 

W radzie powiatu pruszkow-
skiego mamy remis. Dwa ko-
mitety, Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Platforma Nowoczesna Ko-
alicja Obywatelska uzyskały 
po 9 mandatów. Mazowiecka 
Wspólnota Samorządowa wpro-
wadzi pięciu radnych. Cztery 
mandaty dla Dobra Wspólne-
go. Jaka z tego rozdania wy-
łoni się koalicja i kto zasiądze 
w zarządzie powiatu? Wkrót-
ce się przekonamy. 

Mniejsze znaczenie ogól-
nopolskie partie będą mieć 
w pruszkowskiej radzie miasta. 
W 23 osobowym gronie zna-
lazło się kilka nowych twarzy. 
Najwięcej głosów w Pruszkowie 
zdobyła lista Samorządowe-
go Porozumienia Pruszkowa, 
które wprowadzi 9 radnych. 
Drugą siłą w pruszkowskiej ra-
dzie miasta jest Prawo i Spra-
wiedliwość. Barwy tej partii 
reprezentować będzie 6 rad-
nych. Czworo radnych wpro-
wadzi Platforma Nowoczesna 

Nowe powyborcze rozdanie w regionie
Koalicja Obywatelska. Również 
czterech radnych przypada dla 
komitetu Wspólnie Pruszków 
Rozwijamy.  

Większość w 21 osobowej radzie 
gminy w Brwinowie stanowić 
będą przedstawiciele komi-
tetu Dobro Wspólne (13 man-
datów). W opozycji znajdą 
się radni PiS (4 radnych) i Ko-
alicji Obywatelskiej (również 
4 radnych).  

W 21 osobowej radzie gminy 
Raszyn prym będą wiodły par-
tie polityczne. Najwięcej man-
datów, aż 10, uzyskało Prawo 
i Sprawiedliwość. 7 radnych bę-
dzie reprezentowało Wspólnotę 
Gminy Raszyn. Platforma No-
woczesna Koalicja Obywatelska 
zdobyła 3 miejsca w radzie. PSL 
z jednym radnym. 

Po wygranych w pierwszej 
turze wyborach na wójta gmi-
ny Nadarzyn, Dariusz Zwoliń-
ski ma jeszcze jeden powód do 
świętowania sukcesu. Jego ko-
mitet wprowadzi do 15 osobowej 
rady gminy aż 14 reprezentan-
tów. Jedyną radną reprezentującą 

inny komitet będzie Małgorzata 
Wąsiewicz (KW Dawida Kopra). 

W Piastowie 9 mandatów 
przypadło dla Naszego Piasto-
wa. Prawo i Sprawiedliwość 
będzie reprezentowało 6 rad-
nych. Platforma Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska zdobyła 
5 mandatów.

Porozumienie dla Piastowa 
z jednym radnym.

Mieszkańcy gminy Michało-
wice wybrali 15 osobowy skład 
nowej rady. Aż 8 miejsc przy-
padło reprezentantom komi-
tetu Przyjazna Gmina. Sześć 
mandatów trafi  do przedsta-
wicieli komitetu Przyszłość 
Gminy. Jedyną reprezentant-
ką komitetu Wybieramy będzie 
Anna Wyszomirska. 

W powiecie grodziskim zwy-
cięża komitet Ziemia Grodzi-
ska, który zdobył 7 mandatów. 
Pięciu radnych pochodzić bę-
dzie z Prawa i Sprawiedliwości, 
pięciu z Koalicji Obywatelskiej 
Platforma Nowoczesna oraz 
czterech z komitetu Wspólny 
Powiat Grodziski.

W podkowiańskiej radzie 
miasta zasiada 15 rajców, a aż 
14 nowo wybranych to członko-
wie komitetu burmistrza Artu-
ra Tusińskiego, Mieszkańcy Dla 
Podkowy. Tylko radna Dąbrów-
ka Smolny jest z komitetu Pod-
kowiańscy Pozytywiści.

Wśród wszystkich 15 rad-
nych w Milanówku najliczniej-
szą 7 osobową grupę stanowią 
członkowie komitetu Piotra Re-
miszewskiego. Po dwóch radnych 
pochodzi z Razem Dla Milanówka 
oraz komitetu Projekt Milanówek. 
Po jednym mandacie otrzymały 
osoby z KWW Kamil Bialik, KWW 
Nie Dla Lotniska, KWW Wiesławy 
Kwiatkowskiej – Decydujmy Ra-
zem, KWW Milanowianie. 

W Grodzisku najliczniejszą 
grupę tworzą radni z Komi-
tetu Wyborczego Wyborców 
Ziemia Grodziska – aż 17 osób 
otrzymało zielone światło do ra-
dy. Następnie kolejnych trzech 
radnych wywodzi się z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz tylko 
jeden z Koalicji Obywatelskiej 
Platforma.Nowoczesna.  EL

R E K L A M A

 A
nn

a 
Zw

ol
iń

sk
a 

 

– tyle procent wyniosła w niedzielnych wyborach 
frekwencja w Podkowie Leśnej. To najlepszy wynik 
w regionie. W powiecie grodziskim głosowało 60,08 proc. 
uprawnionych, w pruszkowskim 61,15 proc. 

71,03
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Sfinansowano ze środków KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

JAN
STARZYŃSKI
KANDYDAT NA PREZYDENTA PRUSZKOWA

 J A N S T A R Z Y Ń S K I . P L

DZIĘKUJĘ ZA POPARCIE I ZAUFANIE.  
PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOSY 4 LISTOPADA.

O G Ł O S Z N I E

PRUSZKÓW

Punkt gastronomiczny 
w pruszkowskim Parku 
Potulickich wciąż 
czeka na lepsze czasy. 
Skontaktowaliśmy 
się z najemcą, by 
spytać o przyszłość 
dawnej „Przystani”. 

P o starym barze po-
zostało tylko wspo-
mnienie, bowiem roz-
biórka została prze-

Przystań nadal w przygotowaniu

prowadzona w marcu tego roku. 
Wydawało się, że prace ruszą 
z kopyta. Jednak nic z tego. Na 
tę chwilę można jedynie stwier-
dzić, że na terenie dawnego ba-
ru hula wiatr. To rodzi pytania 

wśród naszych czytelników. 
– Czy wiadomo już coś w spra-
wie „Przystani”? Z artykułów 
na portalu wynikało, że po-
wstanie tam fajna restauracja... 
– dopytuje Kamil. 

O tym, że miejsce po daw-
nym barze w Parku Potulic-
kich jest świetnie zlokalizowane 
może świadczyć fakt, że chęt-
nych na lokal nie brakowało. 
Pięć firm wpłaciło wymagane 
wadium, by wziąć udział w li-
cytacji. Trzy zgłosiły się za póź-
no. W ostatecznej „rozgrywce” 
walkę o dzierżawę wygrała pa-
ni Katarzyna. 

Zwróciliśmy się do nowego 
najemcy, aby spytać o szcze-
góły. Bo widać, że niewiele się 
dzieje na miejscu... – Wszyst-
ko zależy od wielu urzędów 
i urzędników. Problem jest 
z wszelkimi pozwoleniami, 
niestety procedury pochła-
niają wiele czasu. A wszyst-
ko odbywa się na oficjalnych 
pismach, które wysyłane są 
pocztą. Dodatkowo urzędy 
mają miesiąc na odpowiedź. 
W międzyczasie czegoś braku-
je lub wkradnie się mały błąd 
i od nowa trzeba czekać. Tak 
to już trwa pół roku – mó-
wi nam pani Katarzyna. – Nie 

spodziewałam się, że to wszyst-
ko aż tak przeciągnie się w cza-
sie – dodaje.

Jak usłyszeliśmy od najem-
cy, nie ma problemu w samych 
pracach budowlanych. Bra-
kuje pozwolenia na budowę, 
a bez tego ważnego dokumentu 
nie można nic zrobić. – Spo-
dziewam się od około dwóch 
tygodni, że w końcu otrzy-
mam pozwolenie na budo-
wę. Ale widocznie procedury 
się przedłużyły. Gdy otrzy-
mam pozwolenie, to kwestia 
około miesiąca jak rozpocz-
ną się prace. Budowa nie 
trwa długo, wykończenie lo-
kalu również. Gorzej z urzędo-
wymi procedurami – wyjaśnia
pani Katarzyna. 

A w grę wchodzą trzy urzędy 
– miasta, starostwo i konser-
wator zabytków. Z uwagi na to, 
że cały Park Potulickich jest 
pod ochroną konserwatora, to 
nawet wycięcie małych krzacz-
ków trzeba uzgodnić i uzyskać 
stosowne pozwolenie.
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Kiedy ona odzyskuje siły, my rozpadamy się na kawałki. Wiemy, że każda chwila może okazać się 
tą ostatnią. W jej główce jest guz, glejak wielkości kurzego jaja. Nowotwór, który ją powoli zabija. 
Ja, matka, muszę dla niej zrobić po prostu wszystko, dlatego błagam Was o pomoc i ocalenie 
mojego dziecka! – o chorobie córki mówi mama Natalki. Więcej o pomocy dla dziewczynki na str 9.
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Wcześniejszy lokal nie miał 
żadnych podłączeń. Woda po-
chodziła ze studni głębinowej, 
a zamiast kanalizacji było zwy-
kłe szambo. Nie było też ogrze-
wania, za grzejnik służyła koza. 
A to wszystko ma się zmienić, 
bo pani Katarzyna chce za-
jąć się kompleksowo urucho-
mieniem restauracji. Dlatego 
postawienie nowego budyn-
ku w tym miejscu to nie tylko 
budowa, ale i szereg pozwo-
leń, które trzeba zdobyć. To tak, 
jakby postawić budynek od no-
wa, na nieuzbrojonej działce.

Trudne pytanie na koniec. Kie-
dy restauracja zostanie otwarta? 
– Nie umiem w tej chwili podać 
terminu, nawet przybliżonego. 
Chcemy to zrobić kompleksowo, 
żeby powstała naprawdę fajna re-
stauracja. Nowy budynek będzie 
też nieco większy. Na pewno nie 
zrobię otwarcia przed skończe-
niem wszystkich prac i odpo-
wiednim przygotowaniem m.in. 
personelu – odpowiada pani Ka-
tarzyna.  SD
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Wyborcza potyczka za nami.
Gdzie będzie druga tura wyborów?

WYBORY

Pierwsza tura tegorocznych wyborów samorządo-
wych za nami. W większości gmin rozstrzygnięcie 
już zapadło, ale są też takie, których mieszkańcy wy-
biorą swojego włodarza w drugiej turze, 4 listopada. 

Jan Starzyński

39,41%
Paweł Makuch

26,07%
Konrad Sipiera

18,84%
Piotr Bąk

11,25%
Robert Bąkiewicz

4,44%

Wybory samorządowe 2018 – Pruszków

F R E K W E N C J A            57,60%

G łosowanie 21 paź-
dziernika wyróż-
niło się bardzo wy-
soką frekwencją. 

W całym regionie przekroczy-
ła ona wynik sprzed czterech 

Mazowieckim Grzegorz Bene-
dykciński, w Raszynie Andrzej 
Zaręba, w Podkowie Leśnej 
Artur Tusiński, w Nadarzynie 
Dariusz Zwoliński. 

4 listopada, w drugiej tu-
rze, zmierza się Jan Starzyński 
i Paweł Makuch w Pruszkowie, 
Małgorzata Pachecka i Krzysz-
tof Grabka w Michałowicach, 
Magdalena Bonarowska i Grze-
gorz Szuplewski w Piastowie, 
Wiesława Kwiatkowska i Piotr 
Remiszewski w Milanówku. 

Wybory samorządowe 2018 – Brwinów

F R E K W E N C J A               60,96%

Karol Kuhn

 16,63%
Arkadiusz Kosiński

83,37%

Wybory samorządowe 2018 – Michałowice

F R E K W E N C J A                 69,99%

Krzysztof Grabka

39,82%
Małgorzata Pachecka

40,92%
Leszek Biera

19,26%

Wybory samorządowe 2018 – Nadarzyn

F R E K W E N C J A                 67,24%

Dawid Koper

25,66%
Dariusz Zwoliński

64,45%
Krzysztof Brański

9,89%

Wybory samorządowe 2018 – Piastów

F R E K W E N C J A            58,99%

Grzegorz Szuplewski

36,95%
Magdalena Bonarowska

30,35%
Przemysław Worek

24,94%
Krzysztof Smolaga

7,76%

Dariusz Wieteska

49,41%

Wybory samorządowe 2018 – Raszyn

F R E K W E N C J A            62,49%

Andrzej Zaręba

50,59%

Wybory samorządowe 2018 – Grodzisk Maz.

F R E K W E N C J A         57,98%

Łukasz Lewandowski

15,22%
Grzegorz Benedykciński

84,78%
Piotr

Remiszewski

37,50%
Wiesława

Kwiatkowska

27,69%
Marcin

Tylczyński

16,00%
Jarosław

Paćko

12,86%
Małgorzata
Trębińska

5,95% 

Wybory samorządowe 2018 – Milanówek

F R E K W E N C J A     63,48%

Wybory samorządowe 2018 – Podkowa Leśna

F R E K W E N C J A      71.03%

Agnieszka Szonert

29,11%
Artur Tusiński

70,89%

lat.  W pięciu na dziewięć 
gmin regionu już pierwszej 
t u r z e  s wo j e  s t a n ow i s ka 
obronili dotychczasowi wło-
darze. W Brwinowie Arka-
diusz Kosińki, w Grodzisku 
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We wtorek (23 października) rano doszło do 
wypadku na terenie dużej fabryki kosmetyków 
w Kaniach. Na placu budowy jeden z pracow-
ników zewnętrznej firmy spadł z wysokości 
6 metrów. 54-letni mężczyzna w ciężkim sta-
nie trafił do szpitala. Niestety, nie udało się go 
uratować. – Ze smutkiem potwierdzamy in-
formację o śmiertelnym wypadku na terenie 

budowy zarządzanej przez firmę Nijhuis. Ofia-
rą wypadku jest pracownik firmy budowlanej, 
podwykonawcy firmy Nijhuis. Jesteśmy głę-
boko poruszeni tym wydarzeniem. Jesteśmy  
w ścisłym kontakcie z osobami zarządzający-
mi firmą Nijhuis, aby udzielić wsparcia rodzi-
nie zmarłej osoby – zaznacza Ewa Urbaniak, 
Dyrektor L’Oréal Warsaw Plant.  EL

KANIE

Tragedia na terenie  
fabryki kosmetyków

NADARZYN
Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny unieważnił 
zarządzenie w sprawie 
zwolnienia z pracy Kamili 
Michalskiej, dyrektor 
Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Wyrok jest 
nieprawomocny.  

T o rozstrzygnięcie 
w głośnej sprawie 
sprzed kilku miesię-
cy. Przypomnijmy, 

w styczniu tego roku Kami-
lę Michalską z zajmowanego 
stanowiska odwołał Dariusz 
Nowak, pełniący funkcję komi-
sarza w gminie Nadarzyn. Dy-
rektor NOK na czele placówki 
stała przez 14 lat. W uzasadnieniu 

Dyrektor NOK  
zwolniona bezprawnie

decyzji komisarz wskazał: „Przy-
czyną odwołania jest ciężkie 
naruszanie podstawowych obo-
wiązków na zajmowanym stano-
wisku i naruszenie przepisów 
prawa w związku z zajmowa-
nym stanowiskiem, polegające 
na wielokrotnym bezpodstaw-
nym odmawianiu udostępnienia 
informacji (…) przekraczaniu ter-
minu na udzielenie odpowiedzi 
oraz pozostawaniu w bezczyn-
ności pomimo kilkukrotne-
go uchylenia wydanych decyzji 
o odmowie udzielenia informa-
cji publicznej przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Warsza-
wie, stwierdzeniem bezczynności 
przez Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie oraz nało-
żeniem przez ten Sąd grzywny na 
Dyrektora NOK w związku z na-
ruszeniem 15-dniowego terminu 
przekazania skargi wraz z aktami”. 

O co dokładnie chodzi? Kami-
la Michalska odmówiła podania 
na wniosek jednego z mieszkań-
ców informacji o wysokości gaży 
Natalii Przybysz, która w ubie-
głym roku wystąpiła na koncer-
cie w NOK.

Zwolniona dyrektor od po-
czątku twierdziła, że działanie 
komisarza jest bezprawne i za-
powiedziała walkę w sądzie. Kil-
ka dni temu zapadł w tej sprawie 
wyrok na korzyść Michalskiej. 
Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny unieważnił zarządzenie ko-
misarza i nakazał zwrot kosztów 
sądowych powódce. Wyrok nie 
jest prawomocny. 

Na stanowisko dyrektora NOK 
Kamila Michalska powróciła już 
w marcu tego roku. Do pracy w pla-
cówce przywrócił ją tuż po wygra-
nych wyborach uzupełniających 
wójt Dariusz Zwoliński.  EL
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PIASTÓW
W Piastowie będą do-
płaty do biletów dłu-
gookresowych ZTM  
w ofercie „Warszawa +”. 
Zgodę na to wyrazili 
radni miasta podczas 
sesji, która odbyła się 
23 października. 

W ybrano najko- 
r z y s t n i e j s z ą 
możliwość do-
płat dla pasaże-

rów z Piastowa, czyli tzw. wariant 
trzeci. Uprawnienie do dopłat 

Jest zgoda na bilety 
„Warszawa+”

będzie możliwe na podstawie 
Karty Mieszkańca Piastowa. Wa-
runkiem niezbędnym do wyda-
nia karty jest zamieszkiwanie na 
terenie Piastowa oraz rozliczanie 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie.

Dopłata do biletów normal-
nych będzie wyglądała nastę-
pująco: 30-dniowy imienny 
obowiązujący w strefie 1 i 2 – 
60 zł, 90-dniowy imienny obo-
wiązujący w strefie 1 i 2 – 130 zł, 
30-dniowy imienny obowiązują-
cy w strefie 2 – 40 zł. Analogicz-
nie dla biletów ulgowych będzie 
to 30zł, 65 zł, 20 zł oraz 35 zł. 

Co więcej, będzie walka 
o... bezpłatne kursy ZTM dla 

mieszkańców miasta. Tak 
zapowiada Urząd Miejski 
w Piastowie. – Początek tej 
współpracy nie oznacza jed-
nak, że burmistrz Piastowa 
Grzegorz Szuplewski poprze-
stanie na tym. Będzie dalej za-
biegał o włączenie Piastowa 
do pierwszej strefy biletowej 
bądź o bezpłatną komunikację 
liniami ZTM dla piastowian 
– takie zapowiedzi można 
przeczytać na stronie inter-
netowej urzędu. 

Ale na tę chwilę warto wrócić 
do tematu, który z pewnością 
wejdzie w życie. Pytanie, kiedy? 
Przewidywany termin wydawa-
nia pierwszych kart to przełom 
listopada i grudnia.  SD
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Długi weekend w listopadzie? Czemu nie! 
Zwłaszcza, że sejm przegłosował kilka 
dni temu ustawę o obowiązkowym dniu 
wolnym 12 listopada. W nocy z 23 na 
24 października posłowie do kalendarza 
wprowadzili nowy dzień wolny od pra-
cy. Skąd ten pomysł. Narodowe święto 
11 listopada przypada w niedzielę. Choć 

to tzw. „czerwona kartka w kalendarzu” 
to zgodnie z kodeksem pracy nie należy 
nam się dzień do odbioru. Dlatego posło-
wie zrobili nam prezent i ustanowili dzień 
12 listopada dniem wolnym od pracy. Po 
co ten zabieg? Jak tłumaczą posłowie – 
by godnie świętować setną rocznicę od-
zyskania niepodległości.   AZ

REGION

12 listopada wolny 
od pracy

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd miasta 
rozstrzygnął przetarg na 
budowę i obsługę sztucz-
nego lodowiska w sezo-
nie zimowym. Ślizgawka 
zacznie funkcjonować  
1 grudnia. 

Za oknem jeszcze jesień, 
ale na horyzoncie poja-
wiają się już zimniejsze 
miesiące. Jeśli ktoś nie 

przepada na tą porą roku, po-
cieszeniem może być że wiążą się 
z nią nie tylko chłodne noce i po-
ranki, ale też atrakcje niedostęp-
ne w cieplejszym okresie. Należy 
do nich możliwość pojeżdżenia na 
łyżwach. Zapewni ją w tym roku 
pruszkowski urząd miejski. 

Wyłoniono już firmę, która 
zajmie się tym zadaniem. Po-
zostało tylko dopełnić ostatniej 
formalności i podpisać umo-
wę. Tak jak rok temu ślizgawka 

Przetarg na lodowisko 
rozstrzygnięty

będzie działać na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2. Ma być jednak 
większa niż w poprzednim se-
zonie. Otwarcie planowane jest 
na 1 grudnia. Jedyny warunek to 
sprzyjające warunki pogodowe. 

Na miejscu funkcjonować będzie 
wypożyczalnia sprzętu z pełną 
rozmiarówką łyżew. Będzie moż-
na tam także naostrzyć własne. 
Lodowisko ma być czynne do 
końca marca.  EL
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 PRUSZKÓW

Aż sześcioma listami 
gończymi poszukiwany 
był mężczyzna, który ma-
jąc dwa promile alkoholu 
wsiadł za kierownicę 
bmw. Policjanci zatrzy-
mali go na terenie stacji 
paliwowej w Pruszkowie.

N a terenie jednej ze 
stacji paliw przy  
al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie bmw 

blokowało wyjazd. Policjanci po-
stanowili skontrolować kierowcę 
pojazdu. Podczas kontroli męż-
czyzna podał złe dane, z tego po-
wodu na miejsce wezwano drugi 
patrol, który przewiózł kierow-
cę na komendę. Tam dokonano 
sprawdzenia jego prawdziwych 
danych, a dodatkowo podda-
no badaniu alkomatem. Wynik? 
Dwa promile alkoholu w organi-
zmie… Ale to i tak nie wszystko.

Nietrzeźwy kierowca okazał 
się poszukiwanym

– 32-latek miał dwa promile. 
Jakby tego było mało po spraw-
dzeniu w policyjnej bazie okazało 
się, że jest on poszukiwany sze-
ścioma listami gończymi przez 
KPP w Piasecznie oraz posiada 
aktywny zakaz sądu dotyczący 
prowadzenia pojazdów – poinfor-
mowała podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Mężczyzna został zatrzyma-
ny, a po wytrzeźwieniu usłyszy 
zarzuty kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości i złama-
nia zakazu sądowego.

Co ciekawe, podczas tej in-
terwencji policjanci zauważy-
li innego mężczyznę, który po 
zatankowaniu nie miał fundu-
szy aby zapłacić za paliwo. Kie-
dy udawał się do samochodu 
policjant wyczuł do niego al-
kohol. Podczas kontroli oka-
zało się, że obywatel Ukrainy 
miał półtora promila alko-
holu w organizmie. Ponadto 
sprawdzenie pojazdu wykazało 
brak przeglądu technicznego, 
w związku z czym pojazd zo-
stał odholowany. 43-latek zo-
stał zatrzymany.  SD
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REGION
Natalia Kostrzewa jest 
4-letnią mieszkanką 
Żyrardowa. Lekarze zdia-
gnozowali u dziewczynki 
guza mózgu – glejaka 
wielkości kurzego jaja. 
Leczenie przynosi  
efekty, ale jest bardzo 
drogie. Liczy się  
Wasza pomoc!
 

K iedy ona odzyskuje 
siły – my rozpadamy 
się na kawałki. Wiemy, 
że każda chwila może 

okazać się tą ostatnią. W jej główce 
jest guz, glejak wielkości kurzego 
jaja – nowotwór, który ją powoli 
zabija. Ja, matka, muszę dla niej 
zrobić po prostu wszystko, dla-
tego błagam Was o pomoc i oca-
lenie mojego dziecka! – opisuje  
mama Natalki.

Historię dziewczynki opisy-
waliśmy już na naszym portalu 
na początku tego roku. Nadal po-
trzebuje pomocy. Natalka prze-
szła już trzeci zabieg w Monterrey. 
Polega on na wprowadzeniu kom-
binacji leków przez tętnicę udo-
wą bezpośrednio do guza oraz do 
rdzenia kręgowego. Tłumacząc na 

„Nie oddam jej śmierci”
prostszy język to tak jakby kar-
mić guza trutką. To innowacyj-
na metoda.

Po trzecim zabiegu dziewczyn-
ka nie czuła się najlepiej… – Ból 
głowy i gorączka niemal odbiera-
ły Natalce przytomność. Po kon-
sultacji indywidualnej lekarze 
stwierdzili, że guz nieznacznie 
się zmniejszył, może odrobi-
nę. Że pojawiły się prześwity 
w guzie, które prawdopodob- 
nie są martwe! – opisuje mama.  
Po czwartej chemii, po której nic 
się nie poprawiło ani nie pogor-
szyło, lekarze zdecydowali się na 
cykle immunoterapii. –  Leka-
rze są teraz razem z moją có-
reczką na granicy życia i śmierci  
– modlę się, by szala zwycięstwa 
przechyliła się na naszą stronę. 
Immunoterapia, aby nie napotkać 
na mechanizm obronny organi-
zmu, musi być podana po chemii, 
która maksymalnie obniża od-
porność. Wtedy organizm może 
zabić najmniejsza infekcja – czy-
tamy dalej relację mamy Natalki.

W połowie maja dziewczyn-
ka miała wykonywany rezo-
nans magnetyczny i guz się 
zmniejszył. Leczenie dzia-
ła. Jednak jest… bardzo kosz-
towne. Dlatego jest ogromna 
prośba o pomoc. Wchodząc 
na stronę fundacji „siępoma-
ga” możecie wesprzeć Natalkę. 

Dziewczynka jest też podopiecz-
ną „Fundacji Nasze Dzieci” i to 
właśnie na konto tej instytucja 

należy wpłacać środki. Wystar-
czy nawet najmniejszy przelew 
na konto 76 1240 1109 1111 0010 

1163 7630. W tytule należy wpisać 
Natalia Kostrzewa. Dziewczyn-
ce można pomóc przekazując  

1 proc. podatku. W zeznaniu nale-
ży pisać numer KRS: 0000 249 753, 
tytułem: Natalia Kostrzewa.  SD
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Aby pomóc dziewczynce 
wystarczy nawet
najmniejszy przelew
na konto: 76 1240 1109  
1111 0010 1163 7630.
W tytule należy wpisać:
Natalia Kostrzewa.

Ta malutka dziewczynka ze zdjęcia zmaga się z guzem mózgu, a leczenie jest kosztowne...
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Wybory samorządowe

WYBORY

4 listopada odbędzie 
się druga tura wyborów 
samorządowych, któ-
ra wyłoni prezydenta 
Pruszkowa, wójta Mi-
chałowic, burmistrzów 
Milanówka i Piastowa.  

W szystkim kandyda-
tom, którzy nadal
pozostają w wyści-
gu o fotel włodarza

wspomnianych gmin zadaliśmy 
pytania m.in. o pomysł na pierw-
sze 100 dni urzędowania i najpil-
niejsze decyzje jakie zamierzają 
podjąć. Poprosiliśmy, aby powie-
dzieli kilka słów o swoich kontr-
kandydatach. 

Mamy nadzieję, że te krótkie 
wywiady pomogą naszym czy-
telnikom podjąć decyzję na kogo 
oddać swój głos w drugiej turze 
wyborów. Tych, którzy już zde-
cydowali zachęcamy do udziału 
w naszej sondzie. Znajdziecie je 
na portalu WPR24.pl w zakładce 
„Wybory 2018”.

Dla każdej z gmin, w której od-
będzie się druga tura wyborów 
przygotowaliśmy oddzielną son-
dę. Co ciekawe, przed głosowaniem 
21 października nasi czytelnicy nie-
mal bezbłędnie wytypowali wyniki 
i zwycięzców. Tym bardziej warto 
wziąć udział w tym elektronicz-
nym sondażu.  Red.

Oni powalczą 
w drugiej turze

PRUSZKÓW
Czy jest Pan zadowolony z wy-
niku I tury? 
Dziękuję wszystkim mieszkań-
com Pruszkowa, którzy zagło-
sowali. Otrzymałem ponad 
10 tysięcy głosów od wyborców 
w pierwszej turze. Cieszę się, 
że uzyskałem takie wsparcie. 
To dowód zaufania mieszkań-
ców i akceptacja tego co przez 
lata udało mi się osiągnąć. Ta-
ki wynik to odzwierciedlenie 
również zgodności oczekiwań 
mieszkańców z zaprezentowa-
nym przeze mnie programem 
rozwoju miasta.

Jak zachęci Pan mieszkańców, 
którzy głosowali w I turze na 
innych kandydatów, by teraz 
oddali głos na Pana?
Będę stosował różne meto-
dy i formy promocji, głównie 
bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami oraz standardowe 
formy sposoby dotarcia do 
jak największej liczby wybor-
ców. Już od piątku biorę urlop 
na cały przyszły tydzień, by 
poświęcić się wspomnianym 
spotkaniom z mieszkańcami. 
Planuje odwiedzić między inny-
mi miejskie targowiska, by móc 
porozmawiać i dotrzeć do jak 

Jan Starzyński: Stawiam 
na kontakt z mieszkańcami

największej liczby mieszkańców 
i promować to co w nadcho-
dzącej kadencji chce zrealizo-
wać dla nich i całego miasta 
w oparciu o zaproponowany 
przeze mnie program.

Co sądzi Pan o swoim kontr-
kandydacie?
Tak naprawdę niewiele jestem 
w stanie powiedzieć o moim 
kontrkandydacie. On nigdy nie 
funkcjonował w żadnych struk-
turach samorządowych, nie ma 
zbyt wielkiego doświadczenia 
w tej kwestii. Z tego co pamię-
tam, nawet z Państwa artyku-
łu w Gazecie WPR, wspomniał 
jedynie, że krótko był sekreta-
rzem w zarządzie klubu MKS 
Znicz Pruszków.

Jaka będzie Pana pierwsza de-
cyzja po wygranych wyborach?
Po wyborach, pierwszym kro-
kiem będzie zamknięcie projek-
tu budżetu miasta na rok 2019 
– to dziś priorytet ze względu 
na wiele rozpoczętych inwesty-
cji. Chcę jak najlepiej spełnić 
oczekiwania mieszkańców w co 
wpisuje się również utrzymanie 
linii ZP – autobusowego połą-
czenia z Warszawą. Tego ocze-
kują dziś mieszkańcy! 

Jaki ma Pan plan na pierwsze 
100 dni nowej kadencji?
Pierwsze 100 dni kadencji to 
między innymi współpraca 
z nowo wybraną radą miasta, 
władzami powiatu i włodarzami 
gmin ościennych. Pruszków za-
wsze prowadził owocną współ-
pracę z sąsiednimi gminami i nie 

zamykał się w swoich granicach 
administracyjnych. Pierwsze 100 
dni to również, przygotowanie 
się do realizacji nowych inwe-
stycji oświatowych takich jak 
rozbudowa przedszkoli oraz 
pozostałych inwestycji infra-
strukturalnych. Dokończymy 
wszystkie formalności związane 

z budową trzech przepraw nad 
torami PKP  tj. kładki w ciągu 
ul. Majowej, przejścia podziem-
nego przy czarnej drodze oraz 
wiaduktu w śladzie ul. Grun-
waldzkiej. Ponadto rozpocz-
niemy wdrążanie nowoczesnej 
formy kontaktu z mieszkańcami 
opartej o technologię mobilną.  

PRUSZKÓW

Czy jest Pan zadowolony z wy-
niku osiągniętego w I turze? 
Jestem bardzo zadowolony, 
ale nie zaskoczony. Wszystkim 
dziękuję za oddany głos. Pra-
cowałem na ten wynik i to efekt 
ciężkiej pracy nie tylko mo-
jej, ale również wielu innych 
osób. Miałem to szczęście, że 
mogłem być twarzą tych dzia-
łań. To zasługa wielu osób, 
które mi pomogły i zaufały. 
Wynik pokazał, że Pruszków 
dojrzewa do zmiany i że jest
ona potrzebna. 

Jak zachęci Pan mieszkańców, 
którzy w I turze oddali głos na 
innych kandydatów, by w II tu-
rze oddali głos na Pana?
Ja nie dzielę mieszkańców na 
wyborców jednego czy drugie-
go kandydata. To są dla mnie 
mieszkańcy Pruszkowa. Przez 
całą kampanię podkreślam, 
że Pruszków jest jeden. Pro-
wadzę kampanię na rzecz nie 
tylko siebie ale i promocji wy-
borów. Frekwencja w wyborach 
jest niska, chce więc zachęcać 
do tego, by mieszkańcy wzięli 

Paweł Makuch: Pruszków jest jeden
udział w głosowaniu. Chcę zro-
bić modę na Pruszków, ale i mo-
dę na wybory. 

Co sądzi Pan o swoim kontr-
kandydacie?
Ma duże zasługi dla miasta i to 
trzeba mu oddać z honorem, bo 
od ponad 20 lat w mieście funk-
cjonuje. Z uznaniem podchodzę 
do jego doświadczenia zawodo-
wego. Do każdej osoby, która 
ubiegała się o wybór na prezy-
denta miasta Pruszkowa podcho-
dzę z szacunkiem. Każdemu  już 
gratulowałem wyniku i odwagi. 
Pana prezydenta Starzyńskie-
go cenię za dotychczasową pra-
cę dla Pruszkowa i Pruszkowian. 
Natomiast w mojej ocenie taka 
formuła sprawowania władzy się 
już wyczerpała.  

Jaki ma Pan plan na pierwsze 
100 dni urzędowania?
W pierwszych dniach urzędo-
wania będę chciał ruszyć spra-
wę transportu publicznego. To 
jest rzecz, która bardzo leży 
mi na sercu i wiem że ona tak-
że dotyczy wielu mieszkańców 
mojego miasta. Będę chciał się 
przyjrzeć umową, które w tym 

zakresie miasto ma zawarte. 
Osobiście uważam, że połącze-
nie autobusowe z Warszawą po-
winno zostać na stałe. Następna 
sprawa to wizerunek i estetyka 
Pruszkowa. Chciałbym poznać 
również problemy pracowników 
miejskich i prezesów spółek, do-
wiedzieć się jak mogę im pomóc 
lub ukierunkować.

Jaka będzie Pan pierwsza decy-
zja po objęciu urzędu?
To przywitanie pracowników 
i uspokojenie pogłosek o rewo-
lucji i zwolnieniach. To byłby pa-
raliż miasta. Ciężko powiedzieć 
o jakiej decyzji możemy mówić, 
ponieważ trzeba pamięta o kom-
petencjach prezydenta. Władzą 
ustawodawczą jest rada. Chciał-
bym doprowadzić w radzie do 
zgody. Dla niektórych, jest to 
niewyobrażalne, a jednak chce 
spiąć radę tak by uświadomić 
tym ludziom, że oni zostali wy-
brani po to by ciężko pracować 
na rzecz mieszkańców naszego 
miasta. Kończymy kampanię wy-
borczą, zapominamy o jej złych 
stronach, siadamy wspólnie przy 
jednym stole i pracujemy razem. 
Przez najbliższe pięć lat. Chce 

zakończyć spory i zacząć współ-
pracę. Jestem pewny, że to mi 
się uda. Patrzę na tą radę z dużą 
nadzieją i będę zabiegał o to by 

pracowała na rzec całego mia-
sta. Chcę realizować mój plan, 
a także  punkty programu każ-
dego ugrupowania, które do rady 

się dostało. Bo oni mają legity-
macje od ludzi, a to znaczy że 
do ludzi trafi ł ich program. Chcę 
być prezydentem Pruszkowian. 

Jan Starzyński

Paweł Makuch
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MICHAŁOWICE

Czy jest Pani zadowolona z wy-
niku osiągniętego w I turze? 
Wszystkim mieszkańcom dzię-
kuję, że tak liczne stawienie się 
w lokalach wyborczych. Liczba 
zebranych głosów bardzo mnie 
cieszy i jednocześnie jest dowo-
dem zaufania do wizji gminy, 
którą wspólnie ze swoim komi-
tetem zaprezentowałam. Wynik, 
zarówno mój jak i kandydatów 
na radnych, zawdzięczam cięż-
kiej pracy swojej i całego zespo-
łu. Przez ostatnie 1,5 miesiąca 
chodziliśmy od domu do domu 
i rozmawialiśmy z mieszkań-
cami to zaowocowało. 

Przed II turą mam odrobinę 
lepszą pozycję wyjściową, ale 
4 listopada zaczynamy od pu-
stej urny. Apeluję do wszyst-
kich mieszkańców: trzeba 
pójść od wyborów w II turze. 
Bardzo zachęcam, wręcz pro-
szę o to. Niezależnie na kogo 
Państwo oddadzą głos, przyszły 
wójt powinien wiedzieć, że zo-
stał wybrany przez wszystkich 
mieszkańców. 

Jak zachęci Pani mieszkańców, 
którzy w I turze oddali głos na 
innych kandydatów, by w II tu-
rze oddali głos na Panią?
Oddając głos na Pana Lesz-
ka Bierę i na mnie mieszkańcy 

Małgorzata Pachecka: 
Zmiana prowadzi do rozwoju

pokazali, że istnieje potrzeba, 
czy wręcz konieczność, zmia-
ny sposobu zarządzania gminą 
również na poziomie wójta. Pro-
szę wyborców Pana Leszka Bie-
ry (któremu gratuluję wyniku) 
z całej gminy: jeśli jesteście za 
zmianą, głosujcie na mnie. Zmia-
na prowadzi do rozwoju gminy. 

Bardzo zależy mi żeby wszyst-
kie miejscowości były w równym 
stopniu zadbane i rozwijały się 
w równym tempie. Potrzebne są: 
nowe, konsultowane z mieszkań-
cami i służące im inwestycje, 
budżet obywatelski, lepsza komu-
nikacja z mieszkańcami, więcej 
pieniędzy w budżecie ze środków 
zewnętrznych, lepsze przestrze-
nie publiczne dla mieszkańców 
itp. Wiem od mieszkańców, że te 
tematy są dla nich ważne. Dlate-
go proszę o zaufanie i rozlicze-
nie mnie z realizacji programu 
wyborczego za 5 lat.

Co sądzi Pani o swoim kontr-
kandydacie?
Dziękuję obecnemu wójtowi za 
dotychczasowe lata pracy dla 
gminy. Patrząc na dotychcza-
sowy wynik wyborów (blisko 44 
proc. dla mojego komitetu „Przy-
jazna Gmina”) to już nie mówimy 
o potrzebie zmiany. Ta zmiana 
się dokonuje. Zdecydowałam 
się ubiegać o urząd wójta po-
nieważ jestem przekonana, że 

mogę lepiej służyć mieszkańcom 
całej gminy Michałowice.

Jaki ma Pani plan na pierwsze 
100 dni urzędowania?
Plan wynika z kalendarza – przed 
nami uchwalenie budżetu, więc 
będzie to praca nad budżetem, 
tak aby już w 2019 roku przystąpić 
do realizacji istotnych dla miesz-
kańców punktów programu wy-
borczego. Druga ważna kwestia 
to nawiązanie dobrej współpracy 
z pracownikami urzędu gminy 
i wszystkich osób (wszystkimi 
osobami), które są zatrudniane 
przez samorząd, a także z sołty-
sami i radami sołeckimi. Często 
mówi się, że urząd to wójt, a nie 
zauważamy, że to przede wszyst-
kim ludzie, którzy w nim pracują. 
To oni załatwiają większość na-
szych spraw. Także sołtysi, którzy 
są z nami mieszkańcami codzien-
nie. Chciałabym z nimi dobrze 
współpracować, chciałabym by 
czuli się docenieni.

Jaka będzie Pani pierwsza de-
cyzja po objęciu urzędu?
Pierwsza decyzję po objęciu 
urzędu już wewnętrznie podję-
łam. Będzie dotyczyła otwartych 
spotkań z mieszkańcami, rada-
mi rodziców szkół i przedszkoli, 
kołami emerytów, stowarzysze-
niami. Chcę je przeprowadzić 
jak najszybciej. 

MICHAŁOWICE

Czy jest Pan zadowolony z wy-
niku osiągniętego w I turze?
Zaufało mi blisko 40% miesz-
kańców, więc jest to z całą 
pewnością dobry start do wal-
ki w II turze. Bardzo dziękuję 
za wszystkie oddane na mnie 
głosy. Różnice między kandy-
datami są minimalne, stąd sil-
na motywacja do dalszej walki 
o głosy mieszkańców. 

Jak zachęci Pan mieszkańców, 
którzy w I turze oddali głos na 
innych kandydatów, by w II tu-
rze oddali głos na Pana?
Moim atutem jest duże do-
świadczenie samorządowe, 
prowadzone od lat konsek-
wentne działania w kierun-
ku zrównoważonego rozwo-
ju wszystkich miejscowości 
w gminie. Mój program oparty 
jest na realnych podstawach, 
nie jest zbiorem obietnic bez 
pokrycia, uwzględnia realia 
finansowe i prawne w jakich 
funkcjonuje gmina. Chcę bar-

Krzysztof Grabka: 
Mój atut to 

doświadczenie
dzo jasno podkreślić, że będę 
działał na rzecz zachowania 
równowagi i bezpieczeństwa 
planistycznego i ładu prze-
strzennego, przy założeniu 
utrzymania charakteru gmi-
ny jako enklawy zieleni i spo-
koju, bezpiecznego miejsca do 
życia, pracy i odpoczynku. Du-
ży nacisk zamierzam położyć 
również na kwestie oświaty. 
Priorytetem będzie budowa 
nowoczesnego zespołu szkol-
no-przedszkolnego w Regułach 
oraz przedszkola w Michałowi-
cach, którego projekt jest już 
gotowy i czeka na realizację. 
Ważne będzie także zapewnie-
nie możliwości prowadzenia 
zajęć rozwijających uzdolnienia 
uczniów i szerokiego dostępu 
do pozalekcyjnych zajęć dodat-
kowych dla uczniów z proble-
mami w nauce.

Co sądzi Pan o swojej kontr-
kandydatce?
Szanuję działalność społecz-
ną i zaangażowanie Pani Mał-
gorzaty Pacheckiej w życie 

społeczności lokalnej i mam 
nadzieję, że niezależnie od 
wyniku wyborów będziemy 
dalej działać na rzecz roz-
woju gminy i w interesie jej 
mieszkańców. 

Jaki ma Pan plan na pierwsze 
100 dni urzędowania?
W końcówce roku dla każde-
go samorządowca pierwszo-
planową kwestią jest opraco-
wanie budżetu na kolejny rok, 
do tego dochodzą codzienne 
obwiązki związane z bieżącym 
funkcjonowaniem administra-
cji gminnej. Oczywiście od 
pierwszego dnia kadencji za-
mierzam realizować założenia 
mojego programu wyborczego 
i kontynuować dotychczasowe 
działania na rzecz możliwie 
najwyższego komfortu życia 
mieszkańców gminy.    

 Jaka będzie Pana pierwsza 
decyzja po ponownym obję-
ciu urzędu?
Z całą pewnością pierwszą rze-
czą jaką zamierzam zrobić, to 

podziękować wszystkim wy-
borcom za udział w wyborach, 
a tym, którzy na mnie głosowali 

Małgorzata Pachecka

Krzysztof Grabka

za okazane zaufanie. Realizu-
jąc mój program wyborczy bę-
dę działał na rzecz wszystkich 

mieszkańców, a każdą decyzję 
podejmował mając na względzie 
ich potrzeby. 
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PIASTÓW
Czy jest Pan zadowolony z wyni-
ku osiągniętego w I turze?
Tak. To bardzo dobry wynik, 
chciałbym serdecznie podzię-
kować mieszkańcom Piastowa 
za udzielone poparcie.
 
Jak zachęci Pan mieszkańców, 
którzy w I turze oddali głos na 

Grzegorz Szuplewski: 
Kontynuacja intensywnych działań

innych kandydatów, by w II tu-
rze oddali głos na Pana?
Będę zabiegał o każdy głos 
Mieszkańców Piastowa, którym 
zależy na dalszym dynamicznym 
rozwoju Naszego Miasta. Po-
parcie dla mnie oznacza, że tak 
właśnie się stanie. I odwrotnie 
- głos na moja kontrkandydat-
kę oznacza wybór upartyjnienia 

PIASTÓW
Czy jest Pani zadowolona z wy-
niku osiągniętego w I turze?
Przede wszystkim jestem zado-
wolona z wysokiej frekwencji. 
Oznacza ona, że piastowianie 
są zaangażowani w życie miasta 
i świadomie oceniają dotychcza-
sowe zarządzanie. Oczywiście, 
że jestem bardzo zadowolona 
z udzielonego mi przez wy-
borców tak dużego poparcia. 
Wszystkim serdecznie dzię-
kuję za oddany na mnie głos. 
Startowałam jako osoba spoza 
istniejącego w Piastowie od lat 
układu. Dobry wynik wyborczy 
świadczy o tym, że swoim pro-
gramem i pomysłami przeko-
nałam do siebie mieszkańców. 

Jak zachęci Pani mieszkańców, 
którzy w I turze oddali głos na 
innych kandydatów by w II tu-
rze oddali głos na Panią?
Mój program, który przedsta-
wiałam w kampanii, jest rów-
nież dla tych, którzy na mnie 
nie głosowali i dlatego będę ich 
przekonywać, że jestem kandy-
datem również dla nich. Naszym 
wspólnym celem jest tworze-
nie zadbanego, przyjaznego 
mieszkańcom, dobrze funk-
cjonującego miasta. Liczą się 
mądre pomysły i ich racjonal-
na realizacja. Jest ważne żeby 
piastowianie głosowali na czło-
wieka, a nie na ugrupowanie 
polityczne czy samorządowe. 
Potrzeb Piastowa jest bardzo 
wiele: przede wszystkim sze-
roko rozumiana poprawa jako-
ści życia, co oznacza zarówno 
inwestycje miejskie (np. wybu-
dowanie przedszkola i żłobka 
publicznego), ale też program 
obniżenia zanieczyszczenia 
powietrza, zadbanie o obiek-
ty sportowe, o tereny zielone 
i czystość w mieście, poprawa 
oświetlenia,  modernizacja ulic, 
poprawa komunikacji itd.

Magdalena Bonarowska: 
Liczą się mądre pomysły

i nadzór nad nimi. Jednocze-
śnie potrzebne jest fachowe 
i krytyczne podejście do fi nan-
sów miasta, zweryfi kowanie za-
sadności wydatków. Na pewno 
chciałabym wdrażać swój pro-
gram wyborczy, rozpoczynając 
od tych punktów programo-
wych, które poprawią jakość 
życia mieszkańców Piastowa. 
Ważne jest, aby środki fi nan-
sowe kierować tam, gdzie da-
ją rzeczywistą poprawę, a nie 
doraźne korzyści wizerunkowe.

Jaka będzie Pani pierwsza 
decyzja po objęciu urzędu?
Najpierw muszę poznać faktyczny 
stan fi nansów miasta, zdiagnozo-
wać bieżące problemy, zapoznać 
się z zespołem ludzi, z którym 
będę współpracować, a dopiero 
potem podejmę decyzję. Jedną 
z pierwszych będzie defi nityw-
ne i zgodne z wolą mieszkań-
ców rozwiązanie problemu tzw 
„obwodnicy Piastowa” i wdroże-
nie budżetu obywatelskiego. 

Grzegorz Szuplewski

MILANÓWEK

Czy jest Pani zadowolona z wy-
niku osiągniętego w I turze?
Oczywiście wolałabym wygrać 
w pierwszej turze, ale walka 
czworga na jedną nie była łatwa. 
Wszyscy zgodnym chórem mnie 
krytykowali, bo startowałam z po-
zycji burmistrza. Patrząc z tej per-
spektywy wynik trzeba uznać za 
dobry. Cztery lata temu do II tu-
ry również przeszłam na drugim 
miejscu i ta pozycja okazała się dla 
mnie szczęśliwa. 

Ta kadencja była pełna wyzwań 
i trudnych, często bardzo niepo-
pularnych decyzji, które musiałam 
podjąć. Oddłużanie miasta może 
nie było działanie tak efektownym 
jak spektakularne inwestycje, ale 
konieczne. Na szczęście każdy roz-
sądny człowiek to rozumie. Liczę 
że zdrowy rozsądek wygra rów-
nież 4-go listopada.

Jak zachęci Pani mieszkańców, 
którzy w I turze oddali głos na 
innych kandydatów, by w II tu-
rze oddali głos na Panią?
Oddając głos na mnie wybierają 
Państwo inwestycje i realizację 
przygotowanych już projektów. 
Od lat rozmawiam z Milanowia-
nami, wszystko konsultuje i wiem 
jakie są potrzeby oraz największe 
bolączki ludzi. Teraz dzięki bardzo 
dobrej kondycji fi nansowej miasta 
możemy zacząć realizować pla-
ny związane z zaspokojeniem po-
trzeb Mieszkańców.

Wiesława Kwiatkowska: 
Oddłużyliśmy miasto

Co sądzi Pani o swoim kontrkan-
dydacie?
To bardzo trudne pytanie. Nic 
o nim nie wiem, poza tym co sam 
o sobie napisał w ulotce. Ani ja, ani 
zapewne Mieszkańcy Milanówka 
nie wiedzą jakie doświadczenie ma 
ten pan w pracy w samorządzie, co 
osiągnął oraz kto za nim stoi. Wiem 
na pewno, że nigdy nie był aktywny 
społecznie, nie działał w samorzą-
dzie i nie ma doświadczenia w kie-
rowaniu dużymi organizacjami. 
Przypomnę, że urząd miasta jest 
największym pracodawcą na tere-
nie Milanówka. Czy pan Remiszew-
ski będzie umiał dobrze zarządzać 
86 milionami, które są w budże-
cie? Czy ma do tego kwalifi kacje?

 
Jaki ma Pani plan na pierwsze 
100 dni urzędowania?

Mam już gotowe inwestycje za 
blisko 25 milionów złotych. A więc, 
po prostu rozpocznę realizację pr-
zygotowanych projektów i zamknę 
te, które obecnie realizuje.

Jaka będzie Pani pierwsza de-
cyzja po objęciu urzędu?
Koniec roku to ostatnia chwila 
żeby przygotować zaplanowane 
na koniec czerwca powitanie 
wakacji. Do lata będą już wybu-
dowane tereny rekreacyjne na 
Turczynku, więc możemy wrócić 
do świętowania w tym miejscu. 
Możemy sobie pozwolić na imprezę 
w dawnym stylu, za którą tęskni 
część Milanowian. Zwłaszcza, że 
oddłużyliśmy miasto. Czas również 
zaczynać przygotowania do Święta 
Miasta, które odbędzie sie trady-
cyjnie na ulicy Warszawskiej. 

Wiesława Kwiatkowska

Magdalena Bonarowska

Co sądzi Pani o swoim kontr-
kandydacie?
Fakt, że urzędujący burmistrz nie 
wygrał w pierwszej turze świadczy 
o tym, że mieszkańcy chcą zmia-
ny stylu zarządzania Piastowem. 
Negatywnie zostało ocenione za-
dłużanie miasta – 4-krotnie wzro-
sła dziura budżetowa, do 31.5mln 
zł. Bardzo źle ocenia się inwesty-
cje wykonywane bez konsulta-
cji z mieszkańcami - niesławna 
pseudoobwodnica oraz pochopne 
i drogie działania w roku wybor-
czym: absurdalnie zaprojekto-
wane ścieżki rowerowe, bardzo 
droga (za 6.5 mln zł) rewitalizacja 
zieleni miejskiej, która zamiast 
stworzyć tak potrzebne tereny 
dla wypoczynku, doprowadziła 
do zajęcia wszystkich terenów 
zielonych przez krzaki.

Jaki ma Pani plan na pierwsze 
100 dni urzędowania?
W pierwszej kolejności po-
trzebny jest przegląd aktual-
nie realizowanych inwestycji 

MILANÓWEK

Czy jest Pan zadowolony z wyni-
ku osiągniętego w I turze? 
Tak. Po raz pierwszy startuję
w wyborach samorządowych i wy-
przedziłem o ok. 10% obecnie urzę-
dującą Panią Burmistrz, która od 
wielu lat pracuje w samorządzie. 
To znak, że nasz program wybor-
czy zyskał akceptację znacznej czę-
ści lokalnego społeczeństwa. Do 
Rady Miasta udało się nam wpro-
wadzić siedmiu radnych, podczas 
gdy Pani Kwiatkowskiej tylko jed-
nego. Dla mnie to jasny przekaz, 
że zyskaliśmy zaufanie znacznej 
części mieszkańców. 

Jak zachęci Pan mieszkańców, któ-
rzy w I turze oddali głos na innych 
kandydatów, by w II turze oddali 
głos na Pana?
Odpowiem na to pytanie cytując 
program wyborczy. Mamy dwie 
możliwości: albo próbować wy-
znaczyć sobie jakiś cel strate-
giczny, do którego będziemy dążyć 
w perspektywie wieloletniej, albo 
kontynuować dotychczasowy kie-
runek działań, czyli „odbijać się” 
od pomysłu do pomysłu i dryfo-
wać w kierunku miasta-sypialni. 
Rezultatem tego ostatniego roz-
wiązania może być tylko konty-
nuacja obecnej tendencji, która 
stworzy z Milanówka trzecio-
rzędną mieścinę z zamierającym 
biznesem, niskimi cenami nieru-
chomości i niszczejącą infrastruk-
turą. Do mieszkańców mam tylko 
dwie prośby: popatrzcie na rozwój 

Piotr Remiszewski: 
Zyskaliśmy zaufanie

sąsiednich miast i Milanówka oraz 
przeczytajcie mój program wybor-
czy. Mieszkańców proszę aby nie 
wierzyli w plotki rozpuszczane na 
mój temat. Odniosę się tylko do jed-
nej: podobno jestem wysłannikiem 
deweloperów i mam budować blo-
kowiska w Milanówku. Są to cał-
kowicie nieprawdziwe informacje.

Co sądzi Pani o swojej kontrkan-
dydatce?
Nie będę się wypowiadał w spra-
wie obietnic wyborczych, bo każdy 
może zobaczyć to, co pani Kwiat-
kowska obiecywała cztery lata te-
mu i co faktycznie zrobiła. W mojej 
ocenie to „wielkie nic”. Ja w swojej 
kampanii stawiam na merytorykę 
działania, gdyż „pusty pijar” to dro-
ga donikąd. Skomentować nato-
miast muszę obrzydliwy charakter 
ulotki komitetu Pani Kwiatkowskiej 
przedstawiający karykatury jej czte-
rech kontrkandydatów atakujących 

świnkę skarbonkę, w tym ja i jesz-
cze jeden kandydat jesteśmy w pa-
siakach. To jest poziom do jakiego 
ja nigdy nie będę się zniżał.

Jaki ma Pan plan na pierwsze 100 
dni urzędowania?
Przede wszystkim muszę doko-
nać bilansu działania urzędu. Pani 
Kwiatkowska chwali się, że oddłu-
żyła miasto, gdy tymczasem Skarb-
nik Miasta przedstawiła na piśmie 
informację, że poziom zadłużenia 
na koniec roku wzrośnie o ok. 100% 
i wyniesie ponad 25 mln zł. Komu 
można tu wierzyć?  

Jaka będzie Pana pierwsza decy-
zja po objęciu urzędu?
Poproszę pracowników Urzędu 
Miasta, aby mi zaufali. Ja chcę rów-
nież im zaufać, gdyż wierzę, że są 
fachowcami. Rozpuszczane plot-
ki o rzekomych planach zwolnień 
od razu dementuję. 

piastowskiego samorządu i jak 
uczy doświadczenie z kadencji 
2010-2014, kiedy Piastowem za-
rządzała koalicja PO i PiS, wielce 
prawdopodobne zahamowanie 
rozwoju Naszego Miasta
 
Co sądzi Pan o swojej kontr-
kandydatce?
Jak już wcześniej mówiłem, 
szanuję każdego kandydata 
na Burmistrza Piastowa. Pani 
Magdaleny Bonarowskiej nie 
znam osobiście, gratuluję oczy-
wiście dobrego wyniku w I tu-
rze wyborów. 
 
Jaki ma Pan plan na pierwsze 
100 dni urzędowania?
Kontynuacja trwających inten-
sywnych działań inwestycyjnych 
i praca nad dobrym, proinwesty-
cyjnym, budżetem na rok 2019.
 
Jaka będzie Pana pierwsza decy-
zja po ponownym objęciu urzędu?
Podziękowanie Mieszkańcom 
za zaufanie. 

Piotr Remiszewski
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Teraz Polska – teraz Brwinów

Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński podczas spotkania 
Klubu „Teraz Polska”, które 
odbyło się 22 października 
2018 r. w Muzeum Sportu 
i Turystyki, odebrał certyfi-
kat uprawniający do dalsze-
go posługiwania się przez 
gminę Brwinów Godłem 
„Teraz Polska”.

W uroczystym spotkaniu, 
w siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpij-
skiego, uczestniczy-

li laureaci Konkursu „Teraz Polska”, 
mistrzowie sportu, teoretycy biznesu 
i przyjaciele Fundacji Polskiego Go-
dła Promocyjnego. Taki dobór gości 
umożliwił wymianę wiedzy i inspi-
racji. W dwóch panelach dyskusyj-
nych rozmawiano o siatkówce, która 
ostatnio święci triumfy, oraz o pie-
niądzach w sporcie w kontekście je-
go fi nansowania. 

Kulminacyjnym punktem spotkania 
było wręczenie laureatom Konkursu „Te-
raz Polska” z poprzednich lat certyfi katów 
uprawniających do dalszego posługiwania 
się Godłem. – Przedłużenie uprawnień 
jest dowodem na to, że nagrodzone pro-
dukty, usługi oraz samorządy utrzymują 
przez cały czas poziom, za który Kapituła 
godła „Teraz Polska” przyznała im nagro-
dę w konkursie. Cieszy nas niezmiernie 
fakt, że rodzina „Teraz Polska” stale się 
powiększa. Łącznie z tegorocznymi laure-
atami liczy obecnie 107 członków – pod-
kreślali organizatorzy spotkania. (PR)
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Półtora miliona złotych 
dofinansowania 

dla Szpitala Powiatowego

16 października 
2018 r. w sie-
dzibie Liceum 
Ogólnokształ-

cącego im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie, podczas L se-
sji Rady Powiatu Pruszkowskie-
go podpisana została umowa 
pomiędzy Powiatem Prusz-
kowskim a Wojewodą Mazo-
wieckim na dofi nansowanie 
projektu pod nazwą „Zakup 
sprzętu i aparatury medycz-
nej niezbędnej do opieki pro-
filaktycznej nad ciężarnymi 
i noworodkami oraz wczesne-
go wykrywania nowotworów” 
w wysokości 1 500 000 złotych.

Sprzęt i aparatura medycz-
na jaka nabyta zostanie w ra-
mach zadania to m.in.:
• APARAT CYFROWY ZE ZIN-

TEGROWANĄ KOLUMNĄ 
LAMPY RTG I JEDNYM DE-
TEKTOREM CYFROWYM, 
w skład którego wchodzą: 
kolumna lampy zintegro-
wana ze stołem, stół o sta-
łej wysokości, statyw płucny, 
mobilny bezprzewodowy 
panel DR do stołu, statywu 
z możliwością użycia poza 

stołem, statyw o wymiarach 
35 x 43 cm, lampa RTG z ko-
limatorem, generator 50kW, 
konsola technika z oprogra-
mowaniem do systemu DR

• APARAT CYFROWY JEZDNY 
ze zintegrowaną konsolą, za-
pewniający znacząco obni-
żoną dawkę promieniowania 
i przystosowany do wykony-
wania badań przy łóżku cho-
rego, w tym noworodka oraz 
na bloku operacyjnym 

• MAMMOGRAF CYFROWY
• WYPOSAŻENIE GABINETU 

ZABIEGOWEGO GINEKO-
LOGICZNEGO: centralny 

system monitorowania KTG, 
fotel ginekologiczny, stół za-
biegowy, histeroskop, mor-
celator ginekologiczny. 

Zakupiona aparatura diagno-
styczna wykorzystywana będzie 
w Zakładzie Diagnostyki Obra-
zowej (Pracownia badań RTG 
i Pracownia badań mammo-
grafi cznych) oraz na Oddziale 
Ginekologii (histeroskop, mor-
celator ginekologiczny, central-
ny system monitorowania KTG) 
SPZ ZOZ w Pruszkowie.

Realizacja projektu planowa-
na jest do końca 2018 r.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

Realizacja budowy ronda na skrzyżowaniu 
dróg powiatowych ulicy Powstańców i ulicy 

Plantowej już w przyszłym roku 

W ramach zada-
nia inwestycyjne-
go pn. „Budowa 
ronda na skrzy-

żowaniu ul. Powstańców i ul. Plan-
towej oraz drogi gminnej ul. Sta-
lowej w Pruszkowie” została wy-
konana dokumentacja technicz-
na, na którą wydano decyzję 
ZRID. Projekt uwzględnia: 
• budowę jezdni o dwóch pa-

sach ruchu z betonu asfal-
towego,

• budowę chodników obu-
stronnych wzdłuż wszyst-
kich ulic,

• budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Powstańców 
i Plantowej szer. 2,0 - 2,50 m
i połączenie jej z już istnie-
jącymi,

• budowę ronda typu małego 
o średnicy 26,0 m,

• budowę wpustów deszczo-
wych i przykanalików i włą-
czenie ich do istniejącego ka-
nałudeszczowego,

• przebudowę zjazdów,
• przebudowę oświetlenia 

ulicznego.

„Ta inwestycja to duży krok do 
poprawienia płynności ruchu 

drogowego na skrzyżowaniu 
ul. Powstańców i ul. Plan-
towej. Dzięki rozbudowie 
skrzyżowania i stworzeniu 
ronda zwiększy się również sa-
mo bezpieczeństwo mieszkań-
ców korzystających na co dzień 
z tego odcinka drogi. Ponad-
to będzie to jedna z najważ-
niejszych tras prowadzących 
do tunelu przy ul. Działkowej. 
Mam nadzieję, że nowy Zarząd 
będzie bacznie monitorował  
inwestycję, aby wszystkie 
założenia zostały wykonane” 

– podkreśla Maksym Gołoś, 
Starosta Pruszkowski.

Szacowany koszt reali-
zacji inwestycji wynosi ok. 
1 465 000 zł, a dodatkowo wy-
kup gruntów koniecznych do 
pozyskania opiewać będzie na 
ok. 150 000 zł. Jeszcze w tym 
roku rozpocznie się procedura 
wykupu gruntów. W ramach 
współpracy Miasto Pruszków 
zadeklarowało pomoc dofi-
nansowując zadanie w 30%, 
którego realizacja planowa-
na jest w 2019 r.

Stypendia gminy 
Brwinów

Od 5 do 15 listopada 2018 r. 
można składać wnioski 
o stypendia na rok 
2018/2019 dla młodych 
mieszkańców gminy Brwi-
nów: uczniów oraz studen-
tów do 25 roku życia.

S typendium ma wspierać 
m.in. laureatów lub fina-
listów ogólnopolskich lub 
wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych, przeglądów lub 
festiwali o wysokiej randze arty-
stycznej lub sportowców, którzy 

stanęli na podium zawodów, orga-
nizowanych co najmniej na szcze-
blu wojewódzkim.

Prawo zgłaszania kandydatów 
przysługuje dyrektorom szkół po uzy-
skaniu pozytywnej opinii rady peda-
gogicznej, rektorom lub dziekanom 
szkół wyższych, burmistrzowi gminy 
Brwinów, Komisji Kultury, Oświaty 
i Sportu Rady Miejskiej w Brwino-
wie, klubom sportowym zrzeszającym 
zawodnika, dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz 
dyrektorowi Biblioteki Publicznej 
w Brwinowie.

Regulamin oraz wnioski dostępne 
są na stronie www.brwinow.pl. (PR)

Zmienione godziny pracy urzędu

Od 5 października do 7 grudnia br. Urząd 
Gminy (poza dniami ustawowo wolnymi)
przyjmuje interesantów w godzinach: 
pon. 8-18, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15. 

Od 10 grudnia br. powrócą dotychcza-
sowe godziny urzędowania, czyli w piąt-
ki – godz. 8-14, poniedziałki – godz. 8-18, 
a w pozostałe dni robocze – godz. 8-16. 

W Wigilię urząd będzie nieczynny, 
a w poniedziałek 31 grudnia będzie otwarty 
dwie godziny krócej, tzn. od 8 do 16.
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W nocy z soboty na niedzielę (z 27 na 
28 października) przechodzimy na tzw. 
czas zimowy. Oznacza to, że cofniemy 
wskazówki naszych zegarków o godzi-
nę, z 3.00 na 2.00. Zyskamy w ten spo-
sób dodatkową godzinę snu. Podział 
na czas letni i zimowy ma wielu kry-
tyków. Od dość dawna trwa publiczna 

dyskuja nad możliwością pozostania
przy jednym z nich przez cały rok. Nie-
wykluczone jest, że na czas zimowy „prze-
stawiamy się” po raz ostatni. Trwa-
ją bowiem prace nad rozwiązaniami 
legislacyjnymi, które zlikwidowałyby 
podział na czas zimowy i letni w całej 
Unii Europejskiej.  EL

REGION

Zmiana czasu, 
cofamy zegarki o godzinę

Wadliwe biletomaty na szlaku 
WKD. Co zrobił przewoźnik?

i nieprawidłowości. Niestety 
wdrożone w ostatnim czasie 
nowe oprogramowanie zarzą-
dzające nie ograniczyło licz-
by usterek i zgłaszanych przez 
użytkowników skarg i reklama-
cji. Nie spełniło tym samym za-
łożonych oczekiwań, natomiast 
serwisowi operatora urządzeń 
wciąż bardzo trudno jest doko-
nać odpowiednio szybkiego usu-
nięcia usterek – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

Co zatem dalej z biletomata-
mi? – Kontynuujemy działania 
zmierzające do zlecenia usługi 

instalacji, utrzymania i serwi-
sowania nowych automatów 
biletowych, które docelowo 
zastąpią obecnie funkcjonują-
ce urządzenia. Przypominamy, 
że nowe biletomaty będą speł-
niać wymagania rozporządze-
nia UE w sprawie technicznych 
specyfi kacji interoperacyjności 
odnoszących się do dostępności 
kolei dla osób niepełnospraw-
nych i osób o ograniczonej moż-
liwości poruszania się. Instalacja 
nowych automatów biletowych 
odbędzie się w oparciu o konku-
rencyjną procedurę udzielania 

zamówień publicznych – zapew-
nia Kulesza.

Jak dodaje „do czasu zakoń-
czenia procedury przetargowej 
WKD dołoży wszelkich starań, 
aby występujące nieprawidłowo-
ści w pracy urządzeń miały jak 
najmniejszy wpływ na zapew-
nienie ciągłości oferty dostępu 
do całodobowej usługi zakupu 
biletów w automatach”.

Dla pasażerów może nie być 
to jednak wystarczające pocie-
szenie… Na sprawne biletomaty 
prawdopodobnie trzeba będzie 
jeszcze poczekać.  EL
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Zmierzyli się z ortograficznym 
wyzwaniem

PRUSZKÓW

Czterdziestu śmiałków 
podjęło wyzwanie 
w tegorocznej, 
II już edycji dyktanda 
dla dorosłych 
w Pruszkowie. 
A jego bohaterami 
byli... Eufemia 
Żeberko oraz 
supermęski urwipołeć 
Borzygniew. 

J uż po raz drugi miesz-
kańcy Pruszkowa mogli 
zmierzyć się w tej zabawie. 12 
października w Domu Spół-

dzielczym przy ul. Hubala musieli 
poprawnie napisać niełatwy, ale 
zabawny tekst dyktanda:

Był mżysty późnojesienny po-
ranek, gdy zza przydworcowej 
pruszkowskiej piekarni wychy-
nęła Eufemia Żeberko. Odziana 
w żółtawoczerwony niby-żupa-
nik podążała żwawo przed sie-
bie. Zamierzała rozmówić się 
z tym hulaką i bawidamkiem 
Borzygniewem. Inny napisał-
by alboby zadzwonił, ale ten 
donżuan tylko z rzadka i od 
niechcenia wysyłał pseudofilo-
zoficzną wiadomość sprzyjającą 
coraz większemu miszmaszo-
wi w dziewczęcym serduchu.

Byłożby w główce Eufemii ta-
kie fi u-bździu?

REGION

Wracamy do spra-
wy psujących się na 
potęgę biletomatów 
na szlaku Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Od miesięcy pasażero-
wie narzekają na ich 
działanie, a przewoźnik 
obiecywał interwencję. 
Tyle, że sytuacja nie po-
prawiła się ani trochę... 

N a wielu przystan-
kach WKD biletoma-
ty zastępują działanie 
stacjonarnych kas, 

pasażerowie nie mają więc 
wyboru czy z nich korzystać 
czy nie. Tymczasem maszyny 
od dłuższego czasu odmawia-
ją posłuszeństwa całkowicie, 
samodzielnie zmieniają język 
w trakcie transakcji, nie wydają 
biletów lub drukują je niepra-
widłowo, nie zwracają reszty.

O problemie „wukadka” wie 
od dawna, na naszych łamach 
przewoźnik obiecywał już raz 
zajęcie się tą sprawą. Ale nic się 
nie zmieniło. Dlaczego? – Zo-
bowiązaliśmy operatora auto-
matów biletowych do zmiany 
ich oprogramowania i wyeli-
minowania wszelkich usterek 

MICHAŁOWICE
Klub Sportowy Akade-
mia Tenisowa Bavi oraz 
Przedszkole Niepub-
liczne Bavi w Pęcicach 
przygotowały projekt 
edukacyjno-sportowy 
Bavi dla Niepodległej, 
realizowany w ramach 
narodowych obcho-
dów Stulecia Odzyska-
nia Niepodległości.

P rojekt będzie realizo-
wany w dniach 5-9 li-
stopada w trakcie zajęć 
tenisowych Akademii 

Tenisowej Bavi, zajęć tenisowych 
dla Przedszkolaków oraz zajęć 
przedszkolnych. 

Celem projektu jest budo-
wanie tożsamości i wspólno-
ty narodowej, zainteresowanie 
dzieci dziejami Polski i Polaków 
oraz przybliżenie, w atrakcyj-
nej i przystępnej formie, pol-
skich symboli narodowych. 

 Bavi dla Niepodległej

Przedszkolaki poprzez udział 
w różnorodnych wydarzeniach 
kulturalnych, warsztatach i za-
jęciach edukacyjnych poznają 
pojęcia i wydarzenia związane 
z polską historią, poczuciem toż-
samości narodowej i wolności.                                        

Święto Niepodległości to 
lekcja patriotyzmu nie tyl-
ko dla dorosłych, ale także dla 
tych najmłodszych członków 
naszego społeczeństwa, czy-
li przedszkolaków. Obchody 
tego szczególnego dnia, służą 
wzbogaceniu atmosfery Święta 
Niepodległości o radość i dumę 
z barw narodowych oraz uczą 

dzieci przywiązania do naro-
dowej tradycji. 

W programie m.in. „Historia 
w kolorach”. Dzieci wezmą udział 
w apelu „Dla Niepodległej”, obej-
rzą fi lm edukacyjny „Polak Mały”, 
poznają polskie symbole narodo-
we – godło, fl agę i hymn. Warsz-
taty plastyczne „Polskie symbole 
narodowe”, rodzinny konkurs pla-
styczny „Polska, moja Ojczyzna, 
mój Dom”. Wystawa fotografi cz-
na „Zasłużeni dla Niepodległej”. 
Wycieczka edukacyjna do Łazie-
nek Królewskich „Mity i legendy 
zapisane w orderach”. W progra-
mie sportowym: eliminacje do 
turnieju tenisowego dla grup te-
nisowych niebiskiej i czerwonej 
Akademii Tenisowej Bavi; zawo-
dy czwórboju tenisowego Bavi dla 
Niepodległej  ćwiczenia spraw-
nościowe/wachlarz, bieg waha-
dłowy, skok w dal, rzut do celu 
– dla przedszkolaków w trzech 
kategoriach wiekowych. Turniej 
tenisowy Bavi dla Niepodległej, 9 
listopada, godz. 15.00. Na zakoń-
czenie wręczenie medali okolicz-
nościowych i pokaz fajerwerków. 

Patronat nad wydarzeniem objął 
wójt gminy Michałowice.  Red.
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SPORT
W najbliższy weekend 
o punkty powalczą 
pruszkowskie koszy-
karki i piłkarze Znicza. 

K oszykarki Panat-
toni Europe Lider 
Pruszków podejmą 
w nabliższą niedzie-

lę drużynę Arki II Gdynia. Począ-
tek meczu o godz. 17.00 w Hali 
Znicz (ul. Bohaterów Warszawy 4). 
Rywalki notowane są na 7 miej-
scu w ligowej tabeli, pruszkowski 

Sportowy weekend 
w Pruszkowie

zespół w tabeli prowadzi. Nie-
dzielna potyczka nie powinna 
więc przynieść rozczarowania 
fanom pruszkowskich koszyka-
rek. Szczególnie, że Panattoni Eu-
rope Lider Pruszków ma dobrą 
passę, po pokonaniu w zeszłym 
tygodniu drugo zespołu SMS 
PZKosz 77 do 55. 

Na wyjeździe powalczą piłka-
rze Znicza. Ich przeciwnikiem 

będzie notowany o sześć oczek 
niżej Gryf Wejherowo. Początek 
meczu na stadionie gospodarzy 
w niedzielę o godz. 13.00. 

Dzień wcześniej, w sobotę 27 
października, na swoim parkiecie 
zagrają koszykarze Elektrobud-
-Investment ZB Pruszków. Prze-
ciwnikiem będzie drużyna AZS 
AGH Kraków. Początek o godz. 
17.00 w hali Znicz.  EL
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Ta cud-dziewczyna zamierzała 
zmierzyć się z wyzwaniem rzuco-
nym przez niedoszłego chiroman-
tę i wróżbitę, który orzekł niegdyś, 
że nie grozi jej rychłe zamążpój-
ście. Minęła hrabiowskie włości 
i skierowała się w okolice Książ-
nicy Pruszkowskiej, gdyż tam 
właśnie urzędował supermęski 
urwipołeć Borzygniew.

Z trudem opanowała drże-
nie i po raz n-ty pociągnęła 
chwościk przymocowany przy 
drzwiach. Po chwili stanęła oko 
w oko z ukochanym. Przecież 
po to zawczasu sprzedała dwa 
Kossaki i udała się w podróż do 
Pruszkowa. Najdroższy mężczy-
zna spojrzał na nią spode łba. 
Świeżo malowany przedpokój 
kusił półmrokiem, a luby od-
chrząknął znacząco. Peerelowski 
wystrój nie zniechęcał Eufemii, 
mimo że lśniące kryształy, me-
blościanka w kolorze oberżyny 
i szkarłatny szezlong niejedną 
mogłyby obrzydzić. Dziewcząt-
ko spojrzało pół kpiąco, pół po-
ważnie, uznawszy to wszystko 
za mistrzowski kamufl aż.

Wszakże pruszkowianie są 
bezsprzecznie obdarzeni po-
nadprzeciętnym gustem, nie-
zależnie od tego, czy pochodzą 
z nieodległych suburbiów, czy 
też ze śródmieścia.

Nikomu spośród czterdziestu 
uczestników nie udało się napi-
sać dyktanda bezbłędnie. Pierw-
sze miejsce zajęła osoba, która 
zrobiła trzy błędy ortografi cz-
ne i cztery interpunkcyjne.  EL 
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Grodzisk Mazowiecki 
#stawiaNAzielone! 

W Grodzisku Mazowieckim 
przybywa zielonych tere-
nów. Tylko w tym roku
powstaje 6 nowych parków 
i 10 skwerów. Wszystko 
to było możliwe dzięki 
pozyskaniu dofinansowania 
ze środków unijnych, 
które pokryło 85% kosztów 
inwestycji.

Mając na uwadze waż-
ną rolę, jaką pełni zieleń 
miejska w rozwoju mia-
sta i komforcie życia jego 

mieszkańców, realizujemy dwuetapowy 
projekt pn. „Podniesienie standardów 
życia poprzez poprawę jakości prze-
strzeni publicznej, w tym terenów zie-
leni, gminy Grodzisk Mazowiecki”. Etap 
pierwszy kończy się w tym roku, a dru-
gi w maju 2019.

W ramach projektu posadzona zo-
stanie również roślinność izolująca 
wzdłuż 23 ulic oraz w otoczeniu gro-
dziskiej oczyszczalni ścieków. Nowe 
zielone oblicze otrzyma 40 wyodręb-
nionych obszarów Grodziska, o łącznej 
powierzchni ponad 11 ha.

Projekt opiera się na rodzimych 
gatunkach roślin, dostosowanych do 
warunków miejskich i niewymaga-
jących dodatkowych zabiegów pie-
lęgnacyjnych. Wpływa to na znaczne 
obniżenie kosztów utrzymania tere-
nów zielonych.

Zieleń miejska redukuje zanie-
czyszczenie powietrza, tworząc ko-
rytarze napowietrzające oraz obniża 
w lecie temperaturę. Poprawia bez-
pieczeństwo, wpływa bezpośrednio 
na zdrowie, jakość i długość życia 
mieszkańców, oddziałuje pozytyw-
nie na budowanie więzi oraz przy-
wiązanie społeczności do miejsca, 
a także motywuje mieszkańców do 
przemieszczania się, szczególnie 
do spacerów.

 Każdy z powstałych w Grodzisku 
Mazowieckim parków ma inny, wy-
różniający go charakter.

Park przy ulicy Bałtyckiej/Piłsud-
skiego to oryginalny ogród spacero-
wo-wypoczynkowy, w którym zarówno 
ścieżki, jak i rabaty roślinne nawiązu-
ją kształtem do meandrującej rzeki. 
Dekoracją centralnego placu są wiel-
kie, kamienne kule, pełniące również 
funkcję edukacyjną. Wykonane są bo-
wiem ze skał wydobytych w Polsce, 
m.in.: marmuru, piaskowca, dolomi-
tu i granitu.

Park nad rzeką Mrowną, w sąsiedz-
twie szpitala powiatowego, to park 
o charakterze wypoczynkowym, za-
chowujący walory naturalnego kra-
jobrazu lasu łęgowego. Podzielony 
został na dwie strefy. Położony niżej 
teren nadrzeczny zachowano w stanie 
naturalnym. Można go będzie podzi-
wiać z drewnianych podestów space-
rowych nadwieszonych nad skarpą 
rzeki. W drugiej strefi e znajduje się 
plac zabaw z urządzeniem do zaba-
wy piaskiem i wodą oraz elementy 
siłowni plenerowej, ścieżki space-
rowe i rowerowe.

Dwa inne parki: przy ul. Ordona 
i ul. Górnej powstały z myślą o dzie-
ciach z sąsiadujących szkół i przed-
szkoli. Do zabawy będą służyć, m.in.: 
interaktywne tablice edukacyjne z cie-
kawostkami na temat życia roślin 
i zwierząt, labirynt ze strzyżonych 
krzewów żywopłotowych, huśtawki 
oraz piaszczysta skocznia w dal, na 
której można porównać długość swo-
ich skoków ze skokami żabki, zająca, 
czy sarenki. W celach edukacyjnych na 
ul. Górnej posadzono rzadko spotyka-
ne gatunki drzew i krzewów o cieka-
wych kwiatach, zapachach, owocach, 
przyciągające motyle, owady i ptaki.

Park na osiedlu Jaśminowa jest 
położony w sąsiedztwie zabudowy 
wielorodzinnej. To park wypoczyn-
kowy, który ma również za zadanie 
izolować bloki od pobliskiej linii ko-
lejowej. Do dyspozycji mieszkańców, 
lubiących aktywne spędzanie czasu, 
będą boiska do siatkówki i badmin-
tona, a dla dzieci plac zabaw.

Przy ul. Dalekiej stworzono park 
sportowo-rekreacyjny, składający się 
z wielofunkcyjnego boiska do gier 
zespołowych, placu zabaw oraz to-
ru rowerowego typu pumptrack. Ma 
on kształt zamkniętej pętli z muldami 
i zakrętami, które powodują, że jazda 
na rowerze nie wymaga pedałowania. 
Konieczne jest jedynie odpowiednie 
wykonywanie całą sylwetką ruchu „gó-
ra–dół” – tzw. „pompowanie”. Gro-
dziski pumptrack jest najdłuższym 
torem modułowym w Polsce - 183 m.

Inną ciekawostką na mapie Gro-
dziska Mazowieckiego jest skwer 
przy ul. Bairda, zaprojektowany ja-
ko „ogród społecznościowy”. Skwer 
został oddany do dyspozycji miesz-
kańców na potrzeby uprawy warzyw, 
owoców i kwiatów. W tym celu został 
wyposażony w specjalne podwyższo-
ne skrzynki, w ławeczki i tablice in-
formacyjne. Ogród powstał głównie 
z myślą o seniorach, ale także o dzie-
ciach, które mieszkając w blokach nie 
mają na co dzień możliwości obser-
wacji etapów rozwoju roślin.

Warto też wspomnieć o zieleni 
przydrożnej, gdzie omijając gęstą sieć 
infrastruktury podziemnej oraz nad-
ziemnej, posadziliśmy ponad 130 szt. 
drzew. Nasadzenia drzew, krzewów 

i bylin w pasach przydrożnych ogra-
niczą negatywny skutek ruchu drogo-
wego na okoliczne ciągi piesze. Rośliny 
posadzone w pasach drogowych ma-
ją właściwości fi toremediacyjne, za-
trzymują zanieczyszczenia powietrza, 
zmniejszają emisję pyłów oraz two-
rzą swoistą barierę dźwiękochłonną. 

Poza tym Gmina realizuje zagospo-
darowanie terenu wokół Parku Sta-
wów Walczewskiego. Inwestycja ta jest 
również dofi nansowana ze środków 
unijnych. W parku zagospodarowa-
no ponad 2 tys. m2 zielenią ozdobną 

oraz stworzono fi ltr wodno-szuwa-
rowy o powierzchni ponad 500 m2, 
co pozwoliło użytkownikom parku na 
korzystanie z kąpieliska. 

Zdecydowanie można powiedzieć, 
że gmina Grodzisk Mazowiecki sta-
wia na zielone!

Materiał przygotowany przez:
Urząd Miejski, Samodzielne 

Stanowisko ds. Kształtowania 
Przestrzeni Publicznych

Fot. Marcin Masalski, 
Edyta Czubek

Skwer przy ul. Bairda

Pumptrack przy ul. Dalekiej 

Park przy ul. Ordona 

Park przy ul. Bałtyckiej

Park nad rzeką Mrowną
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Kilka dni temu na jednej z ulic w Gro- 
dzisku Mazowieckim 21-letni Da- 
niel B. podszedł do nieznanej mu 
osoby i poprosił o pożyczenie nie-
wielkiej sumy pieniędzy. W momen-
cie kiedy poszkodowany wyciągnął 
portfel, został mu on wyrwany z rę-
ki. – Po szybkim ustaleniu rysopisu 

sprawcy policjanci ruszyli na jego 
poszukiwanie. Na sąsiedniej ulicy 
zauważyli osobę podobną do opi-
sanej przez pokrzywdzonego. Próba 
ucieczki nic nie dała i chwilę później 
21-latek był w rękach mundurowych 
– informuje asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. Po przeszukaniu po-
dejrzanego okazało się, że ma przy 
sobie skradziony portfel z dokumen-
tami zgłaszającego. 21-latek przyznał 
się do winy i dobrowolnie poddał 
karze wykonywania prac społecz- 
nych przez rok.  SD

GRODZISK MAZ.

Kradzież portfela  
„na 5 zł”

REGION 

Opóźnienie prac przy 
budowie tuneli i przejść 
podziemnych na linii 447 
wynosi od jednego mie-
siąca do nawet siedmiu 
miesięcy – informują 
przedstawiciele PKP PLK. 
 

T ymczasowe dojścia na 
perony to, obok okro-
jonego rozkładu jaz-
dy, największa zmora 

pasażerów po wznowieniu ru-
chu pociągów na podmiejskiej 
linii 447. Obie kwestie działają 
zresztą jak naczynia połączone. 
Pociągi nie pojadą szybciej jeśli 
w poziomie torów funkcjonować 
będą prowizoryczne przejścia. 
Nie pozwalają na to ani przepi-
sy, ani zdroworozsądkowe po-
dejście do bezpieczeństwa.

Jak długo zatem potrwa jesz-
cze ten pat, w którym pociągów 
jest mało a stacje i przystanki 
przypominają plac budowy? Oka-
zuje się, że dość długo, bo PKP 
PLK ma spore opóźnienia w pra-
cach przy przejściach i tunelach. 
– Zmiany terminów w zakresie 
realizacji przejść podziemnych 
wynoszą od miesiąca do sied-
miu miesięcy. Największe zmia-
ny przy przejściu podziemnym 
przy stacji Pruszków wynikają ze 
wstrzymania prac na wysokości 
peronu do czasu nasunięcia nad 

Kilkumiesięczne opóźnienia prac na linii 447
istniejące przejście części zabyt-
kowej wiaty oraz dodatkowych 
prac projektowych związanych 
z ujawnionym w trakcie realizacji 
kontraktu, złym stanem części 
elementów przejścia poziemnego 
oraz wiaty bocznej. Trzeba pod-
kreślić, że wiata była uznana za 
zabytek już po rozstrzygnięciu 
postępowania i wykonawca mu-
siał wykonać dodatkowe prace 
– mówi nam Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK. 

– Zmiany terminów oddania 
do użytkowania przejść pod-
ziemnych przy stacji i przystan-
kach wynikają z dodatkowych 
zakresów prac budowalnych, 
niekiedy związanych z dodat-
kową procedurą administra-
cyjną, m.in. uzgodnieniami 
z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, czy pozwolenia-
mi na rozbiórkę pozyskiwanymi 
u Wojewody. Dodatkowo, zmia-
ny wynikają z kolizji z liniami 
elektroenergetycznymi, które 
nie były zlokalizowane na ma-
pach projektowych. Przypomnę, 
zlokalizowanych zostało ponad 
100 takich kolizji. Kabel, biegną-
cy przez całą długość linii, któ-
ry nie był naniesiony na mapę 
miał wpływ na termin oddania 
przejść podziemnych do użytku 
przy przystankach we Włochach, 
Piastowie, Brwinowie. Należa-
ło zlecić dodatkowe prace pro-
jektowe w celu usunięcia kolizji 
z odwodnieniem, ekranami aku-
stycznymi oraz pracami ziemny-
mi – zaznacza Jakubowski.  EL
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Warsaw Comic Con  
coraz bliżej

IMPREZA

W ostatni weekend 
października do 
Nadarzyna powraca 
Warsaw Comic Con. 
Organizatorzy jak 
zwykle zadbali o moc 
atrakcji.

W arsaw Comic Con 
na stałe wpisał 
się w kalendarz 
imprez w naszym 

regionie. I nie ma się co dziwić, 
bowiem to wydarzenie przycią-
ga nie tylko ludzi z najbliższych 
okolic, ale całej Polski. Przed na-
mi czwarta już edycja Warsaw 
Comic Con i jak zwykle nie za-
braknie na niej szeregu atrak-
cji. Sprawdźcie co będzie na Was 
czekać w dniach 26-28 paździer-
nika w Ptak Warsaw Expo. 

Na Comic Conie nie zabrak-
nie spotkań z gwiazdami fil-
mów i seriali. Kogo będzie 

można spotkać? Na liście za-
proszonych gości znalazł się 
m.in. Paul Wesley („Pamiętni-
ki Wampirów”), Andrew Scott 
(„Sherlock), Nathaniel Buzolic 
(„The Orginals”), John Rhys Da-
vies („Władca Pierścieni”), „Jor-
dan Connor („Riverdale”), Jason 
Douglas („The Walking Dead”). 

W programie także spotkania 
z twórcami, niesamowite rywa-
lizacje cosplay, strefa komiksu 
z oryginałami prac takich mi-
strzów jak m.in. Grzegorz Ro-
siński (m.in. Thorgal), Tadeusz 
Baranowski (m.in. Podróż Smo-
kiem Diplodokiem), Jacek Skrzy-
dlewski (Kajko i Kokosz), Papcio 
Chmiel (Tytus, Romek i A’To-
mek). Ponadto Warsaw Games 
Show, Movie Gate, wystawa figur 
woskowych, strefa LEGO i CO-
BI. Warsaw Comic Con odbędzie 
się w dniach 26-28 październi-
ka 2018, w Ptak Warsaw Expo. 
Wstęp jest biletowany.  Red.
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OBWIESZCZENIE
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  22.10.2018  r.  została wydana  decyzja  nr  12/2018 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę skrzyżowania 
(budowa ronda) dróg powiatowych ul. Powstańców i ul. Plantowej w Pruszkowie  
na działkach nr ew.: 94/1, 182, 183, 188/106 (188/121, 188/122), 250/12, 338, 339, 159/4, 
159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 52 - obręb 18 w Pruszkowie oraz na działkach nr ew.: 359, 360/4 
(306/10, 306/11) - obręb 19 w Pruszkowie.

W  odniesieniu  do  działki  ulegającej  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:
−	 działki  nr  ew.:  94/1,  182,  183,  188/121  (działka  powstała  z  podziału  działki 

188/106), 250/12, 338, 339 - obręb 18 w Pruszkowie;
−	 działki  nr  ew.:  359,  360/11  (działka  powstała  z  podziału  działki  360/4)  -  obręb  

19 w Pruszkowie.

Nieruchomości objęte inwestycją, stanowiące tereny kolejowe w granicach 
projektowanych linii rozgraniczających, niewymagające podziału zgodnie z art. 
20a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
−	 działki nr ew.: 159/4, 159/6, 159/7, 159/8 - obręb 18 w Pruszkowie.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
−	 działki nr ew.: 159/4, 159/5, 52 - obręb 18 w Pruszkowie.

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 111 (I piętro), 
tel.: 22 738-14-89. 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
Wójta Gminy Michałowice w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy części drogi gminnej  
ul. Gromadzkiej na odcinku od ul. Sokołowskiej do końca działki nr 268/3 
wraz z rozbudową części drogi powiatowej ul. Sokołowskiej w obrębie 
skrzyżowania z ul. Gromadzką oraz budową odwodnienia, oświetlenia, sieci 
wodociągowej i przebudową sieci elektroenergetycznej oraz zabezpieczeniem 
urządzeń telekomunikacyjnych w Sokołowie, gmina Michałowice.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

obręb Sokołów: 
działki nr ew.: 215 (215/1, 215/2), 216/2 (216/8, 216/9), 216/6 (216/10, 
216/11), 216/7 (216/12, 216/13), 217, 218/6, 218/13 (218/16, 218/17), 218/14, 
265 (265/1, 265/2), 266 (266/1, 266/2), 267 (267/1, 267/2), 268/3 (268/5, 
268/6).

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. 
Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały 
pogrubione.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb Sokołów: 
działka nr ew.: 164, 166/9, 210/4, 218/11, 217, 268/6 (powstała z podziału dz. 
nr ew. 268/3), 218/17 (powstała z podziału dz. nr ew. 218/13), 216/9 (powstała z 
podziału dz. nr ew. 216/2), 215/2 (powstała z podziału dz. nr ew. 215), 218/7, 267/2 
(powstała z podziału dz. nr ew. 267).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-
16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38

O G Ł O S Z E N I E

Pociągi nie pojadą 
szybciej jeśli w poziomie 
torów funkcjonować 
będą prowizoryczne 
przejścia. Nie pozwalają 
na to ani przepisy, ani 
zdroworozsądkowe 
podejście do 
bezpieczeństwa.
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Zaplanowane inwestycje na kolejną kadencję w Milanówku 
W Milanówku pojawiły  
się wizualizacje planowa-
nych i rozpoczętych  
już projektów  
zagospodarowania  
wybranych przestrzeni 
miejskich oraz szkół.

K ażda z inwestycji  jest 
przewidziana do realiza-
cji w najbliższych latach. 
Mamy pozwolenie na roz-

poczęcie termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz budowę ogólnodostępnej in-
frastruktury rekreacyjnej – skatepar-
ku, toru rowerowego do Dirty jumpu 
i pumptracka przy KS Milan. Czekamy 
na pozwolenie na budowę w przypad-
ku projektu ścieżki rowerowej zloka-
lizowanej wzdłuż ulicy Królewskiej. 

W trakcie opracowywania jest projekt 
przebudowy Szkoły Podstawowej nr 
2. Mamy już program funkcjonalno-
-użytkowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, a kolejnym 
krokiem będzie ogłoszenie przetar-
gu na projekt i jego wykonawstwo. 
Gotowe koncepcje zagospodarowa-
nia przestrzeni ul. Warszawskiej oraz 

ul. Kościuszki przy Urzędzie Miasta 
powstały w wyniku konkursu prze-
prowadzonego w ramach współpracy 
Milanówka z Wydziałem Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajo-
brazu SGGW. 

Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka
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Budowa strefy rekreacji w Nowej Wsi 

Z dnia na dzień  
widoczne są coraz  
większe zmiany nad  
akwenem wodnym  
Smug w Nowej Wsi.   
Rozpoczęta w czerwcu 
budowa strefy  
rekreacji przy ul. Heleny 
zbliża się ku końcowi.   

Z ostały wytyczone alejki spa-
cerowe, przygotowane miej-
sca pod ławki, postawione są 
słupy oświetleniowe, wyko-

nano altany i część pomostów. Przy-
gotowywana jest nawierzchnia pod 
część rekreacyjno-sportową, która bę-
dzie usytuowana w zachodniej części 
Smugu. Na niej zaplanowano boisko 
do siatkówki o nawierzchni trawia-
stej, boisko do street ball’a oraz ćwi-
czeń workout. Tam też będzie miejsce 
na dwa paleniska ogniska.

W części obszaru, na którym znaj-
dowały się m.in. siłownie zewnętrzne 
(które pozostaną), powstanie trawiasta 
polana piknikowa i miejsce na ogni-
sko. Tam zostanie utworzony także 
plac, tzw. „szachownica”, służący do 
gry w szachy lub zabaw dla dzieci, który 
okazjonalnie może być wykorzystywa-
ny do montażu estrady i organizowa-
nia lokalnych uroczystości. 

Powierzchnia, na której powstaje 
strefa rekreacji, ma blisko 2,5 ha, z cze-
go 86% będzie powierzchnią przyrod-
niczo czynną.  Zbiornik wodny Smug, 
mający 0,8 ha, zachował swoją linię 
brzegową. Teren wokół niego zosta-
nie zadrzewiony i będą wykonane na-
sadzenia roślinne. 

Ważną rolą akwenu Smug jest także 
wykorzystywanie go przez wędkarzy. 
Dlatego też północna i południowa 
część obszaru będzie dostosowana 
do uprawiania sportu wędkarskiego. 
W tych częściach powstały jedynie 
trakty spacerowe, maksymalnie od-
sunięte od brzegu oraz z jednej stro-
ny - trawiasta plaża. 

Inwestycja o wartości 2,7 mln zł 
zostanie dofinansowana ze środków 
unijnych (ponad 0,5 mln zł) w ramach 
współpracy gminy Michałowice w Lo-
kalnej Grupie Działania Nadarzyn-Ra-
szyn-Michałowice. Strefa rekreacji 
będzie gotowa do końca listopada. 
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R E K L A M A

Już 24 listopada płyta PGE Narodowego po raz 
szósty zamieni się w Zimowe Miasteczko. Powró-
cą lodowiska, górka lodowa, bumper cars i cur-
ling. Na najmłodszych czekają „Poranki dla dzieci”, 
czyli nauka na łyżwach w formie zabawy, z kolei na 
starszych imprezy „Disco lodowisko” z najlepszymi 
DJ-ami. Jedną z tegorocznych nowości będą za-
jęcia fitness na łyżwach. Również 24 listopada, na 

parkingu podziemnym PGE Narodowego wystar-
tuje Skatepark Zimowego Narodowego. Zimowy 
Narodowy to wyjątkowe miejsce do aktywnego 
wypoczynku zimą, które od kilku lat jest licznie od-
wiedzane przez warszawiaków, ale również przy-
jezdnych gości. Podczas ubiegłorocznej edycji ze 
wszystkich atrakcji Zimowego Miasteczka skorzy-
stało ponad pół miliona osób.  Red.

REGION

Zimowy Narodowy 
wystartuje w listopadzie 

Źródła geotermalne 
w Piastowie?

w domach piastowian – infor-
muje urząd miasta w Piastowie.

Koszt przedsięwzięcia to pra-
wie 12,8 mln zł. Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, dotacja pokryje 
całość tych wydatków. – Zada-
nie objęte wnioskiem polega na 
wykonaniu otworu badawcze-
go do głębokości około 1940 m. 

Odwiert ten po spełnieniu roli 
badawczej będzie mógł zostać 
wykorzystany jako otwór eksplo-
atacyjny wód termalnych z utwo-
rów jury dolnej, w oparciu o który 
w następnej kolejności planowana 
będzie realizacja ciepłowni geo-
termalnej zaopatrującej Piastów 
w ciepło. Szansa na dotarcie do 

gorącej wody jest duża, ponie-
waż w otworach archiwalnych 
wykonywanych w okolicy Piasto-
wa (na obszarze niecki warszaw-
skiej) stwierdzono występowanie 
wysokotemperaturowych sola-
nek w piaskowcowych skałach 
jury dolnej – czytamy w komu-
nikacie magistratu.  EL
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PIASTÓW

Piastów stara się 
o dotację na rozpoznanie 
możliwości wykorzysta-
nia zasobów geotermal-
nych na terenie 
miasta. Wniosek 
o dofinansowanie 
pomyślnie przeszedł 
pierwszą weryfikację. 

W korzystanie źró-
deł geotermal-
nych pozwoliłoby 
zmnie jszenie 

opłat za ogrzewania, w dłuż-
szej perspektywie mogłoby 
przyczynić się do poprawy ja-
kości powietrza w Piastowie. 
Brzmi dobrze, ale najpierw na-
leży sprawdzić, czy na terenie 
miasta jest to w ogóle możliwe. 
I właśnie wykonaniu badań ma 
służyć dotacja, o którą stara się 
Piastów. – Miasto Piastów zło-
żyło do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska wniosek 
o sfi nansowanie projektu roz-
poznania możliwości wykorzy-
stania zasobów geotermalnych 
w Piastowie.Wykonany odwiert 
i wyniki tych badań pozwolą 
ocenić, czy źródło ciepła z ziemi 
będzie można wykorzystać jako 
podstawowe źródło ogrzewania 

R E K L A M A

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O II PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana 

położona w miejscowości 
Kady gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

1. 37/24 940 104.000,00 10.400,00

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 
11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, 
niezabudowane, uregulowane w KW nr WA1G/00030657/7. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki przeznaczo-
ne są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na kon-
to Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 88 1240 
6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 
53/57 Warszawa do dnia 23.11.2018 r., ze wskazaniem, której 
działki dotyczy. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta 
w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płat-
na będzie jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży. 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A oraz opublikowanie na 
stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, 
tel. 22 755 55 34 wew. 220.
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NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

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

• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio 
przy lesie z mediami, 
tel.: 510-521-952 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
handlowo-usługowy 72 m2 
Piastów 601 751 183 tanio 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

• Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, 
Błonia i Ożarowa 
Mazowieckiego 
Tel. 539-777-180 

Do pracy na budowie. 
Wysokie wynagrodzenie. 
Kontakt 694127292 

• 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 

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

• PRACA PRUSZKÓW LUB 
ŻABIA WOLA. Poszukujemy
osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności 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 

• Pracownika porządkowego 
na serwis dzienny Pruszków  
508  877  563 

• Sprzątanie terenu 
zewnętrznego lub biur 
w Pruszkowie. 
Godziny 7-10 lub 16-22. 
Tel. 727-003-831 
lub 510-011-347 

• Stowarzyszenie MONAR 
Centrum Pomocy Bliźniemu 
w Oryszewie Osada poszukuje 
pielęgniarki i opiekuna. 
Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt 
kadry.oryszew@monar.org 
lub pod nr tel. 501 515 507

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, V piętro. 
Kontakt 22 758 63 24 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601612930 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

• 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 

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

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI 
885-72-72-72 

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 

informacji

pracuj z nami w pepco! 
jako: 

kasjer-sprzedawca 
Pruszków, Brwinów, Piastów, Milanówek, 

Michałowice, Grodzisk Mazowiecki

dołączając do nas 
zyskasz:

• umowę o pracę 

• korzystne wynagrodzenie na czas 

• premia za sprzedaż 

• rabat pracowniczy do 25% 

• godziny pracy zgodnie z ustalonym grafikiem 

• możliwość rozwoju i awansu 

• wsparcie przyjaznego zespołu

Jeśli jesteś zainteresowany, 
aplikuj w sklepie lub przez stronę www.pepco.pl/kariera  

Zarząd Województwa Mazowieckiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) 
zawiadamia, że od dnia 26.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy 
ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej – www.mazovia.
pl, będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lo-
kalu mieszkalnego 12 przy ul. Sadowej 13 w Pruszkowie.

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

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

PARTNER HANDLOWY

Atrakcyjna praca  
na produkcji – Błonie

Miła atmosfera, 
wpierający się zespół. 

Darmowy dojazd

725 258 529

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

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

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

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

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

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

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. Zapraszamy 
do współpracy.
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

• Studnie tel.: 601-231-836 

• 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 
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