
REGION

W ybory samorządo-
we można uznać 
za te najważniej-
sze. To właśnie od 

nich zależy jak będzie rozwijał 
się i zmieniał nasz region i nasze 
najbliższe otoczenie. W najbliż-
szą niedzielę wybierzemy za-
równo reprezentantów do rad 
gmin, powiatów i sejmiku woje-
wództwa, jak i zdecydujemy kto WIĘCEJ NA STR. 02

19 PAŹDZIENRIKA 2018 (NR 469)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

R E K L A M A

W niedzielę 
idziemy 

na wybory!

JAN 
STARZYŃSKISTARZYŃSKISTARZYŃSKISTARZYŃSKI

KANDYDAT NA 
PREZYDENTA PRUSZKOWAPREZYDENTA PRUSZKOWA

 J A N S TA R Z Y Ń S K I . P L

MIASTO PEŁNE PERSPEKTYW
PRUSZKÓW

Sfinansowano ze środków KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

Czas na nowe otwarcie

 Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Sipiera
Konrad

na najbliższe pięć zasiądzie za 
sterami naszej gminy.

Czasu na zastanowienie się po-
zostało niewiele. Gdy już po-
dejmiemy decyzję o tym kto 
zasługuje na nasz głos, wybierz-
my się  do komisji wyborczej 
i 21 października wrzućmy kar-
tę do urny wyborczej. Wybierz-
my najlepszych.

PRUSZKÓW
Do końca roku wytną topole 
przy ul. Poznańskiej  / str. 6 /

PRUSZKÓW
Niepewna przyszłość 
autobusowej linii ZP  / str. 8 /

MILANÓWEK
Kolejne spotkanie 
dotyczące CPK  / str. 15 /

21 października
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DZIŚ DODATEK
MOTORYZACJA  / str. 11 /
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 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO  
„ D O B R O  W S P Ó L N E ”

ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO ARKADIUSZA KOSIŃSKIEGO 
1818

lista nr

MARTA LAURAMARTA LAURA
BARTOS

kandydatka do Rady Miejskiej w Brwinowiekandydatka do Rady Miejskiej w Brwinowiekandydatka do Rady Miejskiej w Brwinowie
z okręgu wyborczego nr 3
lista nr 18 ●   miejsce 3

Z DOMU SŁAWIKOWSKA

Wybierz 
Dobro Wspólne!

MIEJSCA 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Wybory samorządowe

WYBORY 

Nie pozwól, by inni 
decydowali za ciebie. 
W niedzielę, 16 listopada 
weź udział w wybo-
rach samorządowych 
i zagłosuj na swoich 
kandydatów do rady 
gminy, powiatu i sejmiku 
województwa oraz na 
urzędy wójta, burmistrza 
lub prezydenta. 
 

W iele osób „odpusz-
cza” sobie wybo-
ry. I to nie tylko 
te ogólnokrajowe, 

gdy wybieramy prezydenta kraju 
i posłów, ale również te samo-
rządowe, które z perspektywy 
Kowalskiego są najważniejsze. 
To właśnie radni gminy i powia-
tu oraz władze gminy decydują 
o tym jak wygląda nasze naj-
bliższe otoczenie.

Każdy głos jest cenny – idź na wybory i zagłosuj
To oni mają wpływ na to czy 

drogi, którymi dojeżdżamy do 
pracy są w dobrym lub złym sta-
nie, czy  w parku jest wystarcza-
jąco dużo ławek, czy plac zabaw, 
na którym bawią się nasze dzieci 
jest odpowiednio atrakcyjny, czy 
komunikacja publiczna odpo-
wiada naszym potrzebom. Każdy 
z kandydatów czy to na włoda-
rza gminy czy to na radnego 
w gminie, powiecie czy woje-
wództwie przez ostatnie tygo-
dnie miał czas na prezentowania 
strategii i pomysłów na ulep-
szenie tego co dziś nas otacza. 

Czas na zapoznanie się z  pla-
nami dobiega już końca. W pią-
tek o północy zaczyna się cisza 
wyborcza. Potem mamy jeden 
dzień na przemyślenie decyzji, 
po której w niedzielę zostanie 
ślad na karcie do głosowania. 
A w konsekwencji? Nowe skła-
dy rad oraz władz gmin. 

Głosowanie 
po nowemu
W tegorocznych wyborach 
zmieniły się zasady głosowania. 

W zależności od liczby miesz-
kańców różnić się będzie spo-
sób głosowania na radnych 
gminnych. W gminach do 
20 tys. mieszkańców do ra-
dy gminy z listy kandydatów 
wybieramy jednego kandyda-
ta. W przypadku gmin powyżej 
20 tys. mieszkańców wybiera-
my tylko jedną listę i z niej je-
dynego kandydata, na którego 
oddajemy głos. 

Aby oddać głos należy posta-
wić znak „X” w kratce z lewej 
strony obok interesującego nas 
nazwiska. Warto pamiętać, że 
wskazanie większej ilości kan-
dydatów skutkuje nieważno-
ścią głosu.

Ilu z nas pójdzie 
do urn? 
Sprawdziliśmy jak w poprzed-
nich wyborach wyglądała frek-
wencja w powiecie pruszkow-
skim i grodziskim. W całym kra-
ju głosowało 47,21 proc. upraw-
nionych. W naszym regionie 
frekwencja wyglądała nieco 
lepiej – w powiecie pruszkow-

skim zagłosowało 49,53 proc. 
uprawnionych, a w grodziskim 
50,19 proc. Najlepszy wynik 
( już standardowo) osiągnę-
ła Podkowa Leśna, frekwencja 
wyniosła tam 61,37 proc. Na-
tomiast najsłabiej ze wszyst-
kich gmin w obu powiatach 
wypadł Baranów. Tu zdecydo-
wało się odwiedzić lokal wybor-
czy zaledwie 37,72 proc. upraw-
nionych do głosowania. 

Czy w tym roku będzie lepiej? 
Gdyby sądzić po burzliwych dys-
kusjach, sporach i zaangażo-
waniu użytkowników forum na 
naszym portalu WPR24, można 
przypuszczać, że tak. Rzeczywi-
stość bywa jednak zaskakująca 
i trudno przewidzieć czy inter-
netowa wrzawa nie odciśnie 
swego śladu jedynie w świe-
cie wirtualnym. 

Czy mieszkańcy naszych po-
wiatów, zmęczeni przedwybor-
czym zgiełkiem, poprzestaną na 
wymianie komentarzy, czy ze-
chcą mieć realny wpływ na wy-
bory? O tym  przekonamy się już 
w niedzielę, 21 października.  AZ
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	 Już	w	najbliższą	niedzielę	spotkamy	się,	by	wybrać	
przedstawicieli	do	samorządu.	Tygodnie	osobistych	
spotkań	z	Państwem	upewniły	mnie	w	przekonianiu,	
że	decyzja	o	kandydowaniu	na	Prezydenta	Pruszkowa	
była	słuszna.	
	 Niezliczone	dyskusje	i	wyrazy	poparcia	to	największa	
wartość,	jaką	mogłem	otrzymać,	by	zostać	Państwa	
przedstawicielem.	Odczuwam	wielką	satysfakcję	i	dumę,	
że	rozmawiając	z	Państwem	mogłem	przedstawić	
propozycje	dobrych	zmian	dla	Pruszkowa.	
	 Dziękuję	za	pozytywne	przyjęcie	Nowego	Programu	
Dla	Pruszkowa:	„Dobry	Start,	Aktywny	Senior,	Zadbane	
Miasto,	Przyjazna	Obsługa	i	Jeden	Pruszków”.	Państwa	
opinie	i	deklaracje	poparcia	dały	mi	wielką	siłę	do	
jeszcze	bardziej	wytężonej	pracy.	
	 Zawsze	w	kontakcie	z	Mieszkańcami,	twórczo	i	z	energią.	
Tak	będę	współtworzyć	przyszłość	Miasta.	Tak	będę	
nim	zarządzać.
	 Jako	Prezydent	będę	prawdziwym	gospodarzem.		

	 Będę	działać	uczciwie,	z	pełnym	zaangażowaniem.
Skutecznie	pozyskam	dla	naszego	Miasta	dodatkowe	
środki	zewnętrzne,	będę	gwarnatem	realizacji	dobrych	
projektów	rządowych.
	 Każdy	z	Mieszkańcow	Pruszkowa	ma	ważną	rolę	do	
spełnienia.	Wspólnym	działaniem	uczyńmy	Pruszków	
Miastem	wszystkich	pokoleń.	Miastem,	które	szanuje	
każdego	Mieszkańca.	Niech	mój	Program	da	mocny	
impuls	by	lepiej	chronić	zdrowie,	kształcić	młode	
pokolenie,	dbać	o	seniorów,	rozwijać	pasje,	pełniej	
i	lepiej	żyć.
	 To	właśnie	21	października	jest	
Czas	Na	Nowe	Otwarcie!

Weźmy udział w wyborach. 
Liczy się Państwa głos !

października jest
Otwarcie!

Weźmy udział w wyborach. 
Liczy się Państwa głos !

jest

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pruszkowa !

Sipiera
Konrad

O G Ł O S Z N I E

Czytelnicy 
WPR24.pl 
już wybrali.
Podsumowujemy 
sondy.
 

K to wygrałby wy-
bory w pierwszej 
turze, kto z kan-
dydatów mógłby 

liczyć na drugą gdyby wyni-
ki zależały od czytelników 
WPR24.pl? Sprawdźcie. Pod-
sumowujemy nasze sondy 
z portalu.

Wybory samorządo-
we już w najbliższą nie-
dzielę. Wybierać będziemy 
radnych trzech szczebli 
(gminy, powiatu i sejmiku 
województwa), a także, co 
budzi największe emocje, 
prezydentów, burmistrzów 
i wójtów gmin. Czytelnicy 
WPR24.pl swoje sympatie 

mogli wyrażać w sondach 
zamieszczonych na naszym 
portalu. Jaki jest ich wer-
dykt? Sprawdźcie sami!

W Pruszkowie do poje-
dynku w drugiej turze wybo-
rów stanęliby Jan Starzyński 
(30,84 proc. poparcia) oraz 
Paweł Makuch (24,42 proc.). 
Na trzecim miejscu znalazł 
się Piotr Bąk (15,38 proc.), 
następnie Robert Bąkiewicz 
(15,01 proc.) i Konrad Sipie-
ra (14,34 proc.).

Niespodzianki nie ma 
w sondzie dla Grodzisku-
aMazowieckiego. Obecny 
burmistrz jest bezkon-
kurencyjny. Na Grzego-
rza Benedykcińskiego 
swój głos oddało 79,9 proc 
uczestników sondy. Łu-
kasz Lewandowski uzy-
skał 20,1 poparcia.

Jak wypadła reszta gmin? 
Przedstawiliśmy to grafi ka-
mi obok.  EL

W niedzielę, 21 października odbędą się 
wybory samorządowe!

Piotr Bąk
(KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska) 

Robert Bąkiewicz 
(KWW Porozumienie Narodowo-Patriotyczne Pruszków) 

Paweł Makuch 
(KW Wspólnie Pruszków Rozwijamy)

Konrad Sipiera 
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Jan Starzyński 
(KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa) 

Udział w sondzie wzięło:  2665 osób

Pruszków: 

15,05%

24,50%

14,30%

30,81%

 15,35%

Arkadiusz Kosiński 
(KWW Arkadiusza Kośińskiego 
Dobro Wspólne) 

Karol Kühn 
(KW Prawo i Sprawiedliwość) 

Udział w sondzie wzięło:  862 osoby

Brwinów: 

22,0%

 78,0%

Krzysztof Brański 
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Dawid Koper 
(KWW Dawida Kopra)

Dariusz Zwoliński 
(KWW Dariusza Zwolińskiego) 

Udział w sondzie wzięło:  744 osoby

Nadarzyn:

15%

31%

54%Krzysztof Grabka
(KWW Przyszłość Gminy) 

Małgorzata Pachecka 
(KWW Przyjazna Gmina) 

Leszek Biera
(KWW Wybieramy)

Udział w sondzie wzięło:  1468 osób

Michałowice:

41,6%

40,9%

17,5%

Grzegorz Szuplewski 
(KWW Nasz Piastów Wspólnota Samorządowa) 

Magdalena Bonarowska 
(KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

Przemysław Worek 
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Krzysztof Smolaga 
(KWW Porozumienie dla Piastowa

Udział w sondzie wzięło:  939 osób

Piastów:

28,5%

29,5%

26,9%

15,0%

Andrzej Zaręba
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Dariusz Wieteska 
(KWW Wspólnota Gminy Raszyn)

Udział w sondzie wzięło:  652 osoby

Raszyn:

32%

68%

Grzegorz Benedykciński 
(KWW Ziemia Grodziska)

Łukasz Lewandowski 
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Udział w sondzie wzięło:  1365 osób 

Grodzisk Maz.

79,9%

20,1%

Waldemar Brzywczy 
(KWW Postęp

Andrzej Kolek 
(KWW Razem dla Gminy Baranów) 

Udział w sondzie wzięło:  73 osoby

Baranów:

40%

60%

Adam Banaszek
(KWW Uczciwi i Bezpartyjni)

Anna Gąsiorowska 
(KWW Porozumienie Inicjatyw Społecznych)

Maciej Śliwerski 
(KWW Wydmy Międzyborskie)

Udział w sondzie wzięło:  284 osoby

Jaktorów:

40%

9%

51%

Wiesława Kwiatkowska 
(KWW Wiesławy Kwiatkowskiej)

Marcin Tylczyński
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Jarosław Paćko
 (KKW Projekt Milanówek) 

Małgorzata Trębińska
(KWW Milanowianie)

Piotr Remiszewski
 (KWW Piotra Remiszewskiego)

Udział w sondzie wzięło:  1820 osoby

Milanówek:

17,2%

12,6%

16,6%

21,4%

32,1%

Artur Tusiński 
(KWW Mieszkańcy dla Podkowy)

Agnieszka Szonert 
(KWW Podkowa od Pokoleń) 

Udział w sondzie wzięło:  298 osób

Podkowa Leśna:

59%

41%

Piotr Rybka
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

Beata Studniarek 
(KWW Czas na zmiany) 

Halina Wawruch 
(KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa) 

Piotr Rozbiegała
(KWW Porozumienie Inicjatyw Społecznych) 

Udział w sondzie wzięło:  94 osoby

Żabia Wola:

32%

20%

32%

16%

Powiat Grodziski:Powiat Pruszkowski
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ZAGŁOSUJ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

OKRĘG NR 1 ŻBIKÓW, GĄSIN, BĄKI

CZYŻEWSKA 
BEATA

MOCZUŁO 
JÓZEF

MALISZEWSKI
MIECZYSŁAW

ŁĘCZYCKA
ANNA

MARGAS 
GRZEGORZ

DUPLICKA 
KATARZYNA

WALL 
KATARZYNA

RUTKOWSKI 
TADUESZ

1 2 3 4

5 6 7 8

OKRĘG NR 2 MALICHY, TWORKI, OSTOJA, 
WYGLĘDÓWEK, PORCELIT, OS. MARII, OS. CEGLANA

LEWAN 
OLGIERD

ZACHARSKI 
RYSZARD

RYBCZYŃSKI 
JACEK

MICHTA 
SABINA

MERCHEL 
KLAUDIA

ZAWADA 
DOROTA

MARCZAK 
KARINA

WACŁAWEK 
HENRYK

1 2 3 4

5 6 7 8

OKRĘG NR 3 ŚRÓDMIEŚCIE, CENTRUM

BISKUPSKI 
KRZYSZTOF

CHLEBIŃSKI 
KAROL

WIŚNIEWSKI 
PAWEŁ

PARYS 
DANUTA

OLSZAK 
JAROSŁAW

SIUDYM 
MARIUSZ

BOĆKOWSKA 
LIDIA

HORBAN 
HANNA

1 2 3 4

5 6 7 8

OKRĘG NR 4 OS. STASZICA, OS. PRUSA

MARCEL 
PIĄTKOWSKI

SZYDŁAK 
KRYSTYNA

KULPA 
EUGENIUSZ

OSIŃSKI 
JÓZEF

DUBIEL 
MAGDALENA

CZUBEK 
DOMINIK

DOBROWOLSKA 
JULITA

1 2 3 4

5 6 7

Sfinansowano ze środków KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa

KANDYDACI DO RADY
MIASTA PRUSZKOWA

PROSIMY O PAŃSTWA GŁOS!LISTA NR 18
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Krzysztof
Rymuza

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

WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ

Kandydat do Rady Powiatu  

Lista nr 16 
miejsce 1

O G Ł O S Z N I E

Wieczorem, 16 października na skrzy-
żowaniu ul. Sułkowskiego i Sowiń-
skiego doszło do kolizji dwóch 
pojazdów – samochodu osobowego 
i busa. Mimo groźnie wyglądającego 
zdarzenia nikomu nic się nie stało. 
– Toyota poruszała sie ul. Sułkowskie-
go. Na skrzyżowaniu z Sowińskiego 

nie ustąpiła pierwszeństwa busowi, 
który poruszał się ul. Sowińskiego 
w kierunku ul. Ogińskiego. Bus prze-
wrócił się na bok. Zdarzenie zakwa-
lifikowano jako kolizję – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.  SD

PIASTÓW

Wymuszenie pierwszeństwa. 
Bus przewrócił się na bok

PRUSZKÓW

Kilkadziesiąt topól 
rosnących wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 718 
w Pruszkowie nie jest 
w dobrym stanie. Kona-
ry łamią się i często lą-
dują na jezdni. O wycin-
ce chorych drzew mówi 
się od dawna, jednak 
niewiele w tej sprawie 
się zmienia. Dlatego 
ponownie postanowili-
śmy zająć się sprawą. 

P rzy każdej wichurze 
lub ulewie drzewa 
łamią się stwarza-
jąc  duże  n iebez-

pieczeństwo dla kierowców 
i pobliskich działkowiczów. 
Warto też podkreślić, że drze-
wa rosną bardzo blisko linii 
energetycznej. Z prośbą o po-
nowienie tematu zwróciła się 

Do końca roku wytną topole przy ul. Poznańskiej
czytelniczka zaniepokojona tą 
sytuacją. – Czy naprawdę mu-
si wydarzyć się tragedia żeby 
wycięto te drzewa? One do ni-
czego już się nie nadają, suche 
są jak wiór. Na wietrze kołyszą 
się na każdą stronę, gałęzie ła-
mią się i spadają na ziemię. Co 
będzie jak drzewo spadnie na 
linię energetyczną? Te drzewa 
maja kilka metrów wysokości! 
– pisze Magdalena. 

Zarządcą ulicy Poznańskiej 
na odcinku w Pruszkowie jest 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, który chce się po-
zbyć tych kłopotliwych drzew 
od kilku lat. Problem jak zwykle 
pojawia się na etapie pozwo-
leń. Jednak te udało się uzy-
skać w tym roku. Gdy w marcu 
poruszaliśmy ten temat dowie-
dzieliśmy się, że MZDW otrzy-
mało decyzję na wycinkę 20 
drzew. – Chcieliśmy wyciąć 
więcej drzew, ale miasto nie 
wyraziło na to zgody – powie-
działa nam 8 marca tego roku 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Wycinka miała zostać prze-
prowadzona pod koniec tego 
roku. Co należy podkreślić, 
to takie prace musi wykonać 
firma specjalistyczna, bo jak 
już wspominaliśmy wcześniej 
drzewa rosną w pobliżu linii 

energetycznej. Niewiele dni po-
zostało do końca roku, dlatego 
też postanowiliśmy ponownie 
zwrócić się do MZDW w tej 
sprawie. I przynosimy dobre 
wieści. Do wycinki zaplanowa-
no więcej drzew niż wcześniej, 

a zostaną one wycięte do poło-
wy grudnia. Przynajmniej taki 
termin ma wykonawca wpisa-
ny w umowie. 

– Do wycinki zaplanowane 
zostało około 40 drzew. W naj-
bliższych dniach zostanie pod-

pisana umowa z wykonawcą na 
realizacje zadania, ponieważ 
kilka dni temu zostało zakoń-
czone postępowanie przetargo-
we. Wykonawca ma termin na 
realizacje zadania do 15 grudnia 
– mówi Monika Burdon.  SD
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Szanowni Państwo,
Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor-Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor-Dziękując za współpracę w ciągu ostatnich 12 lat, pragnę poinfor
mować Państwa, że ze względu na stan zdrowia w tegorocznych 
wyborach nie będę startował do samorządu powiatowego.

Zdecydowałem więc 
o poparciu mojej koleżanki 

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

listy nr 4,  

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

Zbigniew Makowski 
– Radny Powiatu 
Pruszkowskiego

wyborach nie będę startował do samorządu powiatowego.

Zdecydowałem więc 
o poparciu mojej koleżanki 

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

z    z    listy nr listy nr 
            poz. 

Proszę Państwa 
– głosujmy na 
kompetencje i uczciwość!

Zbigniew Makowski 
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Sieć pruszkowskich dróg rowerowych 
powiększy się o nowe odcinki. Zgod-
nie z podpisaną umową mają być one 
gotowe w połowie przyszłego roku. 
– Przedmiotem inwestycji jest budo-
wa trasy rowerowej przebiegającej 
od ul. 3-go Maja, przez teren Mille-
nium Logistic Park Pruszków I, do ul. 

Warszawskiej o łącznej długości oko-
ło 1410 m. Planowana inwestycja ma 
swój początek na skrzyżowaniu ulicy 
3-go Maja z ul. Konrada Kurca, następ-
nie trasa prowadzona jest przez ob-
szar MLP Pruszków I wzdłuż granicy z 
terenem PKP do granicy miasta na ul. 
Warszawskiej – informuje pruszkowski 

magistrat. Drugi z odcinków przebie-
gać będzie w ciągu al. Armii Krajowej, 
Kraszewskiego i Kopernika. Trasa dla 
jednośladów powstanie także na ul. 
Lipowej, od skrzyżowania z al. Armii 
Krajowej, gdzie zostanie połączona z 
istniejącą ścieżką rowerową, do skrzy-
żowania z ul. Kopernika.  EL

PRUSZKÓW

Umowa na nowe ścieżki  
w Pruszkowie podpisana

PRUSZKÓW
Mimo wznowienia 
ruchu na podmiejskim 
szlaku kolejowym i czę-
ściowego uruchomienia 
stacji w Pruszkowie, 
wielu pasażerów nadal 
chętniej niż pociągiem 
podróżuje autobusem 
zastępczej linii ZP. Czy 
są szanse, że zostanie 
ona utrzymana na stałe?

O tym, że mieszkańcy 
Pruszkowa chcieli-
by stałego autobu-
sowego połączenia 

ze stolicą wiadomo od dawna. 
W czasie zamknięcia torowego 
na podmiejskiej nitce kolejowej 
takie połączenie pojawiło się. Li-
nia ZP cieszyła się dużą popular-
nością i nie zmieniło się to nawet 
teraz, kiedy pociągi wróciły już 
na szlak. Nie bez wpływu na tę 
sytuację pozostaje fakt, że sta-
cja w Pruszkowie to nadal plac 
budowy z tymczasowym przej-
ściem w poziomie torów, a roz-
kład jazdy pozostawia wiele do 
życzenia. Pociągi jednak jeżdżą, 
a mimo to wiele osób nadal wy-
biera autobus.

Jaka przyszłość czeka linię 
ZP? Szanse na jej utrzymanie 
nie są zbyt duże. I tak została już 
„okrojona”. Krótko po przywró-
ceniu ruchu pociągów ograni-
czono kursowanie autobusów tej 
relacji tylko do godzin szczytu. 
Po oddaniu stacji w Pruszkowie 
w pełnym zakresie, prawdopo-
dobnie ZP zniknie. – Obecnie 
planujemy utrzymanie linii ZP 
na takiej trasie jak teraz i we-
dług dzisiejszego rozkładu do  

Niepewna przyszłość 
autobusowej linii ZP

7 listopada. Według informa-
cji jakie otrzymaliśmy z PKP 
PLK, wtedy mają zakończyć się 
utrudnienia jakie jeszcze są na 
linii 447. Do dalszej przyszłości 
linii trudno mi się teraz odnieść, 
bo to w dużej mierze zależy od 
tego, czy linia i pociągi SKM i KM 
wrócą do normalnego, nieza-
kłóconego kursowania. Pod-
stawą komunikacji Pruszkowa 
z Warszawą była i będzie kolej – 
mówi Tomasz Kunert, rzecznik  
prasowy ZTM.

Także z pruszkowskiego urzę-
du miasta płyną głosy, że ZTM 
nie jest przychylny pomysłowi 
pozostawienia linii ZP na stałe. 
– Zarząd Transportu Miejskiego 
nie daje się przekonać nawet do 
zwiększenia częstotliwości kur-
sów, bo PKP PLK nie chce zapła-
cić za dalsze kursowanie tej linii 
autobusowej. Poza tym ZTM na-
dal twierdzi, że przepełnione są 
tylko pojedyncze autobusy – mó-
wi nam Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Jeśli nie ZP to może zupełnie 
nowa linia autobusowa z Prusz-
kowa do Warszawy? – Nie moż-
na bagatelizować tych oczekiwań 
mieszkańców. My już wielokrot-
nie zwracaliśmy się do ZTM w tej 
sprawie i ZTM zawsze negatyw-
nie podchodził to tego pomysłu, 
twierdząc że nie chce dublować 
SKM, która jest transportem ni-
skoemisyjnym. Do tego docho-
dziły niewyjaśnione kwestie tego, 
kto i na jakim odcinku miałby fi-
nansować kursowanie takiej linii. 
My do granic Pruszkowa, nie ma 
problemu, ale pytanie kto dalej  
– wyjaśnia Andrzej Kurzela.

Władze miasta zwróciły się do 
ZTM z prośbą o pełną wycenę 
uruchomienia autobusu z Prusz-
kowa do Warszawy. Odpowiedzi 
jeszcze nie ma, ale wygląda na to, 
że sprawa nie „rozmyje” się tak 
łatwo. – To zadanie na najbliższa 
kadencję, aby taki autobus był, 
bo takie są oczekiwania miesz-
kańców – zaznacza wiceprezy-
dent Pruszkowa.  EL
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REGION
34,7 mln zł unijne-
go wsparcia trafi do 
Żyrardowa, Grodziska 
Mazowieckiego  
i Pruszkowa. Dzięki 
tym środkom m.in. zo-
staną zakupione elek-
tryczne autobusy wraz 
ze stacjami ładownia.

T o partnerska inwesty-
cja. Liderem projektu 
jest Żyrardów, a parte-
rami gminy Grodzisk 

Mazowiecki i Pruszków. Gminy 
wchodzą w skład Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego (ZIT WOF).

W Pruszkowie w ramach po-
zyskanego dofinansowania za-
kupione zostaną dwa autobusy 
elektryczne wraz ze stacjami 
do ładowania. Pieniądze te bę-
dą też swojego rodzaju zwrotem 

Do Pruszkowa i Grodziska niebawem 
trafi dotacja na elektryczne autobusy

za wybudowane drogi rowerowe, 
a także za wdrożenie systemu pu-
blicznych wypożyczalni rowerów 
– Pruszkowski Rower Miejski .

W Grodzisku Maz. zadanie 
również obejmie zakup dwóch 
elektrycznych niskoemisyjnych 
autobusów, a dodatkowo budowę 
i urządzenie zajezdni autobuso-
wej z punktem ładowania auto-
busów na terenie ZGK SP. z o.o. 
przy Oczyszczalni Miejskiej oraz 
budowę stacji ładowania (pan-
tografu) wraz z zatoką dla au-
tobusów elektrycznych przy ul. 
Towarowej. Sygnalizacja świetl-
na zostanie przystosowana do 
wdrożenia Inteligentnego Sys-
temu Transportowego. 

Część unijnego wsparcia zo-
stanie przeznaczona na wybu-
dowanie ronda na skrzyżowaniu  
ul. 3 Maja i ul. Teligi i przebu-
dowania skrzyżowania ul. Nada-
rzyńskiej i ul. Warszawskiej. Poza 
tym powstanie ścieżka rowero-
wa do stacji PKP Grodzisk Mazo-
wiecki i rozbudowany zostanie 
system do wypożyczania ro-
werów. Stacje rowerowe zain-
stalowane będą przy ul. Teligi, 
Okrężnej i Ossowieckiej.

W ramach projektu wybu-
dowana już została nowa droga 
gminna od ul. Chełmońskiego 
do ul. Dalekiej wraz z mostem 
na rzece Mrowna oraz odcinek  
ulicy Dalekiej.  SD
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MagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalenaMagdalena BIERNACKABIERNACKABIERNACKAErwina RYŚ-FERENSRYŚ-FERENSRYŚ-FERENSRYŚ-FERENSRYŚ-FERENS

MarekMarek SUDOMIRSKISUDOMIRSKISUDOMIRSKISUDOMIRSKISUDOMIRSKIJanJan PRZYWOŹNYPRZYWOŹNYPRZYWOŹNYPRZYWOŹNYPRZYWOŹNY

Bożena ŻELAZOWSKA Dorota Janina STALIŃSKA

ArturArturArturArtur POZOREKPOZOREKPOZOREKPOZOREKPOZOREKPOZOREKPOZOREKPOZOREKAgata MŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYKMŁYNARCZYK

Ilona NASIADKANASIADKANASIADKANASIADKANASIADKANASIADKANASIADKANASIADKANASIADKA MarekMarek KSIĄŻEKKSIĄŻEKKSIĄŻEKKSIĄŻEKKSIĄŻEKKSIĄŻEKKSIĄŻEKKSIĄŻEK

EwaEwaEwaEwaEwa SZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZSZYNKIEWICZ

Radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Przewodnicząca 
komisji kultury, druhna OSP.

Radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, wybitna aktorka 
i poetka, założycielka fundacji 
Doroty Stalińskiej “Nadzieja”.

Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa Radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sportsMazowieckiego, wybitna sports-
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Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.Polski, Czterokrotna Olimpijka.

Starosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu NowodworskieStarosta Powiatu Nowodworskie-
go. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwengo. Wiceprzewodnicząca Konwen-
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wieckiego. wieckiego. wieckiego. 

Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie Ekonomistka. Menadżer w ochronie 
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wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.wego w Pruszkowie.
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Kandydaci na Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
JEŚLI MIESZKASZ W POWIATACH: otwocki, grodziski, piaseczyński, nowodworski, legionowski, pruszkowski, warszawski zach., 

wołomiński, pruszkowski, piaseczyński, wołomiński. 
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17 października około godz. 12 na 
skrzyżowaniu pruszkowskich ulic 
Prusa i Pogodnej zderzyły się dwa 
samochody osobowe. Kierowca 
jednego z nich trafił do szpitala. Z 
pytaniem co dokładnie się stało, 
zwróciliśmy się do policji. – Bmw 
poruszało się od strony Prusa w 

kierunku Niepodległości, tico Po-
godną w stronę Wojska Polskiego. 
Kierujący tico został przewiezio-
ny do szpitala – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.  EL

PRUSZKÓW

Wypadek na Prusa i Pogodnej. 
Bmw zderzyło się z tico

KOLEJ
Największy przewoź-
nik kolejowy w naszym 
regionie alarmuje, że ze 
względu na podwyżkę 
cen energii elektrycznej, 
od połowy przyszłego 
roku znacząco mogą 
zdrożeć bilety Kolei Ma-
zowieckich. PKP Energe-
tyka tłumaczy, że nie ma 
innego wyjścia.

Z godnie z obowiązują-
cą umową ze „starych” 
stawek Koleje Mazo-
wieckie będą mogły ko-

rzystać do końca sierpnia 2019 r. 
Nowe stawki są wyższe o kilkadzie-
siąt procent. – Spółka KM prze-
analizowała koszty zużycia energii 
trakcyjnej zaplanowane na 2018 
rok i porównała z kosztami zuży-
cia energii wynikającymi z nowe-
go Cennika PKP Energetyka S.A. 
w 2019 roku, przy założeniu wy-
konania zbliżonej pracy eksplo-
atacyjnej. W 2018 roku spółka KM 
poniesie koszty energii w wysoko-
ści około 104,5 mln zł, natomiast 
w 2019 roku koszty te wzrosną 
(uwzględniając nowe stawki od 1 
września 2019 r.) o około 37,3 mln zł, 
tj. o około 36 proc. Natomiast przy 
założeniu, że nowe stawki miałyby 

PKP Energetyka podnosi ceny.  
Zdrożeją bilety kolejowe
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obowiązywać przez cały 2019 rok, 
koszty energii elektrycznej dla KM 
byłyby wyższe o około 71,6 mln zł, 
tj. o około 68 proc. – informuje Do-
nata Nowakowska, rzecznik pra-
sowy Kolei Mazowieckich.

Jak dodają przedstawiciele 
przewoźnika, znacząco wpłynie 
to na działalność spółki. – Tak 
znaczący wzrost cen energii 
trakcyjnej spowoduje drastycz-
ny wzrost kosztów działalności 
KM. Spółka jest obecnie na dy-
namicznej ścieżce rozwoju. Roz-
poczęliśmy realizację największej 
w historii przewoźnika umowy 
na dostawę 71 elektrycznych ze-
społów trakcyjnych. Ponadto są 

zaplanowane i w części już pro-
wadzone poważne inwestycje 
związane z utrzymaniem użyt-
kowanego przez KM taboru. Mam 
tu na myśli lokalizacje w Socha-
czewie, Radomiu, Tłuszczu czy 
warszawskim Grochowie. We-
dług mojej oceny, spółka może 
nie udźwignąć ciężaru związa-
nego z tak gwałtowną podwyż-
ką cen energii trakcyjnej, która 
nastąpi już w 2019 roku. To mo-
że być poważny czynnik hamują-
cy dostępność usług kolejowych 
na Mazowszu. Koszty energii już 
są jedną z najwyższych naszych 
pozycji kosztowych, a jak wiado-
mo, eksploatujemy głównie tabor 

Wielkie otwarcie wielkiego parkingu

pociągu. Dlatego też obiekt zo-
stał zlokalizowany bardzo blisko 
dworca PKP. 

Otwarcie rozpoczęło się od 
przemowy burmistrza gminy 
Grzegorza Benedykcińskiego 
oraz symbolicznego przecięcia 
wstęgi. – Jest nam bardzo miło, 
że państwo tak zaciekawił ten 
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elektryczny. Trzeba dodać, że ta-
ka skokowa podwyżka cen energii 
będzie miała bezpośredni wpływ 
na znaczącą podwyżkę cen bile-
tów przejazdowych pociągami KM 
– mówi Czesław Sulima, członek 
zarządu KM.

Z symulacji przygotowanej przez 
Koleje Mazowieckie wynika, że bi-
let miesięczny na trasie Warsza-
wa-Skierniewice zdrożeje o 57 zł.

Co na to PKP Energetyka? Spół-
ka zaznacza, że nie jest producen-
tem, tylko dystrybutorem energii. 
– Przez ostatnie 6 lat PKP Ener-
getyka utrzymywała niezmienny 
cennik energii dla Klientów kole-
jowych. Pomimo znaczącej, po-
nad 70 proc. podwyżki cen energii 
w hurcie w 2018 r. spółka nie zmie-
niła swojego cennika. Silny trend 
wzrostowy cen energii utrzymu-
je się od kilku miesięcy na całym 
europejskim rynku energii, tak-
że w Polsce. Do najważniejszych 
przyczyn tej sytuacji należy wzrost 
ceny węgla, podwyżki cen zielo-
nych certyfikatów oraz praw do 
emisji CO2. W okresie styczeń-
-wrzesień 2018 r., parametry 
komponentów ceny dla klienta 
końcowego zmieniły się nastę-
pująco: ponad 210 proc. wzrosła 
cena uprawnień do emisji CO2, 
około 200 proc. podrożały zielone 
certyfikaty, a węgiel zdrożał oko-
ło 10 proc. Wzrost cen energii jest 
więc od spółki całkowicie niezależ-
ny – czytamy w komunikacie.  EL

WYSTAWA
Mobilne Muzeum  
Multimedialne  
przemierza Polskę  
od czerwca.  
Przyszła pora,  
by ten niecodzienny 
projekt odwiedził  
również Pruszków. 

C zym jest muzeum? 
To ekspozycja, która 
z wykorzystaniem 
najnowocześniej-

szych technik ma przybli-
żyć wiedzę na temat historii 
Polski. Wystawa to nowocze-
sna opowieść o dziejach pol- 
skiej niepodległości. 

Informacje historyczne 
na wystawie prezentowane 
są w formie multimedialnej 
i interaktywnej. Dzięki te-
mu wystawę może oglądać 
każdy bez względu na wiek. 
Zaciekawi zarówno młod-
szych jak i starszych. Warto 
podkreślić, że w przeka-
zach multimedialnych wy-
korzystano bogate materiały 
pochodzące z archiwów, bi-
bliotek i muzeów, a znacz-
na część prezentowanych 
zbiorów na co dzień nie  
jest udostępniana. 

Mobilne Muzeum 
Multimedialne 

odwiedzi Pruszków 
– Osoby zwiedzające ekspozy-

cję mogą własnoręcznie wykonać 
pamiątkę z wystawy, odbijając na 
przygotowanych kartach pieczę-
cie z wizerunkami pięciu orłów: 
piastowskiego, Jagiellonów, kró-
lów elekcyjnych, II Rzeczypospo-
litej i współczesnego, co pogłębia 
wiedzę na temat historii godła 
narodowego Polaków – zazna-
czają organizatorzy. – Pamiątką 
z wizyty w Mobilnym Muzeum 
Multimedialnym jest również 
zdjęcie wykonane w znajdują-
cej się w muzealnej przestrzeni 
fotobudce. Swoje zdjęcie z wi-
zerunkiem Ojców Niepodległo-
ści umieścić można na własnym 
profilu w mediach społeczno-
ściowych, przyłączając się w ten 
sposób do szerokiego grona Po-
laków celebrujących rocznico-
we obchody – dodają.

Wystawę będzie można od-
wiedzić w Pruszkowie we wto-
rek 23 października w godz. 
12-18 oraz w środę 24 paździer-
nika w godz. 10-16. Mobilne Mu-
zeum Multimedialne zaparkuje 
na parkingu CKiS przy Boha-
terów Warszawy 4.

Szczegółowych informacji 
o projekcie udziela Krzysz-
tof Budziński – koordynator 
trasy przejazdu Mobilnego 
Muzeum Multimedialnego:  
tel. 501 189 387, mail: k.budzinski 
@toproduction.pl.  AZ

parking i że chcecie to zoba-
czyć, bo to jest rzeczywiście du-
ża inwestycja. Chcę powiedzieć, 
że to jest inwestycja porówny-
walna z naszą Mediateką. Par-
king kosztował prawie 15 mln 
zł, w tym otrzymaliśmy ok. 11 
mln zł dofinansowania z Unii 
Europejskiej, dlatego jest to 

wersja „wypasiona”. Gdybyśmy 
budowali z własnych środków 
to parking byłby zapewne taki 
bardziej siermiężny. Natomiast 
dzięki tej dużej dotacji zoba-
czycie państwo, że parking jest 
niezwykle nowoczesny – po-
wiedział w dniu otwarcia Grze-
gorza Benedykciński.

Nie obyło się bez atrakcji do-
datkowych. Na miejscu pojawili 
się rolkarze oraz motocykli-
ści z White Arrows, którzy ja-
ko pierwsi wjechali do obiektu 
i zaparkowali swoje maszyny. 
Pojawiły się też zespoły mu-
zyczne – 4 Szmery i Swear  
The Empres. 

Parking przy ul. Żydowskiej 
pomieści niemal 300 samocho-
dów i 100 rowerów, w dodat-
ku jest wyposażony w stację 
ładowania elektrycznych sa-
mochodów, a tuż obok parkingu 
umieszczono stację wypoży-
czalni rowerów (Grodziski Ro-
wer Miejski).  SD

GRODZISK MAZ.

14 października po 
południu w Grodzisku 
Mazowieckim odbyło 
się oficjalne otwarcie 
wielopoziomowego 
parkingu przy  
ul. Żydowskiej. 

T o parking w systemie 
„parkuj i jedź”. Ozna-
cza to, że ma zachęcać 
zmotoryzowanych do 

zrezygnowania z podróży sa-
mochodami na rzecz kolei. To 
proste. Na parkingu zostawiamy 
samochód i przesiadamy się do 
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PORADY
Spokojna jazda samo-
chodem ma w sobie 
wiele zalet, zwłaszcza 
gdy poruszamy się po 
zatłoczonych drogach. 
Na miejskich arteriach 
bardziej liczy się spryt 
niż moc auta.

E co-driving szczyt swo-
jej popularności zdobył 
w okresie, gdy ceny za 
baryłkę ropy biły rekor-

dy. I trudno się dziwić. Każdy chciał 
przemierzyć jak największą liczbę ki-
lometrów za jak najmniejsze pienią-
dze. Czy oszczędna jazda nie zawsze 
oznacza powolne i nudne prowadze-
nie auta? Nie do końca. Poza tym, 
nikt nie musi ortodoksyjnie trzy-
mać się wszystkich zasad. W mieście 
bardziej liczy się spryt, szybkość re-
akcji i zwinność niż agresywne ru-
szanie spod świateł, czy wyścig od 

Eko jazda, czyli czemu nie warto 
się spieszyć

skrzyżowania do skrzyżowania. Ale 
nie popadajmy w skrajności i nie jeź-
dzijmy... flegmatycznie.

Dlatego też podstawową spra-
wą jest ruszanie z miejsca i zmia-
na biegów. Start z piskiem opon, 
gwałtownie dodawać gazu, „piło-
wanie” silnika do czerwonego pola 
na obrotomierzu, to nie jest dobre 
dla podzespołów naszego pojazdu, 
wpływa na nadmierne spalanie pa-
liwa, a bywa i niebezpieczne dla 
innych uczestników ruchu... Poza 
tym to znikome rezultaty w szyb-
szym dotarciu do celu, bo bądźcie 

pewnie, że za kilkaset metrów bę-
dziecie stać na czerwonym świetle, 
a wyprzedzone pojazdy spokojnie 
dojadą do skrzyżowania i staną za 
wami, albo i obok was. Jeżdżąc au-
tem trzeba myśleć i skupić się na 
jeździe. Zmieniajmy biegi dyna-
micznie, gaz wciskajmy do poło-
wy lub niewiele ponad. Z reguły 
w benzynowych autach biegi moż-
na zmieniać przy ok. 2,5 – 3 tys. ob-
rotów, w dieslu będzie to ok. 2 tys. 

Kolejną ciekawą sprawą jest 
korzystanie z hamowania silni-
kiem. O co w tym chodzi? Gdy 
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zatrzymujemy pojazd nie musimy 
wciskać tylko pedału hamulca. Ma-
my możliwość redukowania biegów, 
a co za tym idzie stopniowego wy-
tracania prędkości. Wiąże się to też 
z przewidywaniem tego, co może 
w danej chwili czekać na nas na dro-
dze. Nie kontrolujmy sytuacji kil-
ka metrów przed autem, a kilkaset. 
Po co szalenie rozpędzać auto, kie-
dy kilkaset metrów przed nami wi-
dzimy korek lub czerwone światło. 

Wpływ na niższe zużycie paliwa 
jak i podzespołów ma także odpo-
wiednie ciśnienie w oponach. Nie 
można o tym zapominać i trzeba 
sprawdzać co jakiś czas stan po-
wietrza w ogumieniu. Również stan 
techniczny pojazdu, jego serwis 
i regularna wymiana oleju z fil-
trami zwróci się. Warto też zrezy-
gnować ze zbędnych kilogramów 
bagażu i unikać krótkich przebie-
gów. Jeśli mamy do przejechania 
kilometr, to lepiej wybierzmy się 
pieszo. Zaoszczędzicie i wyjdzie to 
wam na zdrowie. Warto zachować 
zdrowy rozsądek!  SD

PRZEPISY
1 października w życie 
weszły nowe przepisy, 
według których kierow-
cy nie muszą wozić ze 
sobą dowodu rejestra-
cyjnego i polisy OC 
pojazdu. Jednak doku-
menty te nadal warto 
mieć przy sobie. 

Z miany w ustawie „Pra-
wo o ruchu drogowym” 
sejm przyjął w maju. 
Ich autorem jest Mi-

nisterstwo Cyfryzacji. To ukłon 
w stronę zapominalskich kie-
rowców, bowiem zwolniono 
ich z obowiązku wożenia ze so-
bą dowodu rejestracyjnego i OC. 
Oznacza to, że w razie kontroli 
drogowej nie otrzymacie man-
datu. Policjanci będą sprawdza-
li wszystkie potrzebne im dane 

Już nie musisz wozić 
dowodu rejestracyjnego  

i ubezpieczenia OC 
w Centralnej Ewidencji Pojazdów. 
Wyjątkiem jest prawo jazdy, któ-
re nadal musicie mieć ze sobą!

Ale jak to w życiu bywa, doku-
menty, których nie musicie wo-
zić ze sobą, będą wam potrzebne 
w określonych sytuacjach. Na 
przykład dowód rejestracyjny 
pojazdu będzie potrzebny do 
wbicia pieczątki podczas wyko-
nywania przeglądu w stacji kon-
troli pojazdów. Gdy przydarzy się 
kolizja, dokumenty, a przynaj-
mniej dane z nich będą wymaga-
ne. Przede wszystkim potrzebny  
będzie numer polisy OC. 

Zmienił się też sposób za-
trzymywania dowodu reje-
stracyjnego przez policję. Do 
tej pory „zabierano” go fizycz-
nie. W przypadku, gdy pojazd 
nie spełnia wymagań ochro-
ny środowiska, zagraża bez-
pieczeństwu lub porządkowi 
ruchu drogowego upraw-
niony organ odnotuje za- 
trzymanie dokumentu w syste- 
mie informatycznym.  SD
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Trwają prace remontowe „pod Bo-
cianem”, czyli w dawnym budyn-
ku poradni leczenia odwykowego 
przy ul. Kraszewskiego w Pruszko-
wie. Lokal zostanie zaadoptowany 
na potrzeby seniorów. Powsta-
je tam Dzienny Dom Opieki „Se-
nior+”. – Mam nadzieję, że nie tylko 

pomieszczenia wewnątrz ale i pięk-
ny ogród zacznie żyć nowymi inicja-
tywami społecznymi, kulturalnymi 
i edukacyjnymi – dodaje Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. Dzien-
ny Dom Opieki będzie miejscem, 
gdzie seniorzy skorzystają z możli-
wości uczestnictwa we wspólnych 

zajęciach, otrzymają wsparcie, spę-
dzą czas razem, a nie zamykając 
się samotnie w czterech ścianach. 
Przebudowa i remont pomiesz-
czeń potrwa do drugiej poło-
wy listopada 2018 r. Dwie trzecie  
kosztów prac to dotacja z rządowe 
go programu.  EL

PRUSZKÓW

Trwa remont „pod Bocianem” 
przy ul. Kraszewskiegoa 

O G Ł O S Z E N I E

RASZYN

W niedzielny wieczór  
(14 października)  
w gminie Raszyn doszło 
do makabrycznego od-
krycia. Ktoś otruł kilka-
dziesiąt ptaków?
 

D o zdarzenia doszło 
w miejscowości Ja-
worowa w gminie 
Raszyn. Otruto kilka-

dziesiąt ptaków, tylko część z nich 
udało się uratować. – Informacje 
otrzymaliśmy około godz. 17.00. 
Mieszkaniec wsi Jaworowa od-
krył na działce około 20 ptaków. 
Część z nich już nie żyła. Kolej-
ne ptaki znaleziono w Falentach 
i parku w Raszynie – mówi nam 
podkom. Karolina Kańska, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. 

Na miejsce oprócz policjan-
tów wezwano również ratowni- 
ków z Animal Rescue Polska.  
– Po godzinie 20.00 otrzymaliśmy 
zgłoszenie o ptakach spadających 

Otrute ptaki w Raszynie?

z drzew. W ciągu jednej chwili po-
licja odnotowała zgłoszenia do kil-
ku miejsc, gdzie w męczarniach 
umierały ptaki, a następnie spa-
dały z drzew – informują na swo-
jej stronie. 

Otrute zostały kawki i gawrony. 
Martwe oraz chore ptaki pojawiły 
się w rejonie lotniska Okęcie na 
terenie gminy Raszyn. –  Pomocy 
weterynaryjnej 13 ptakom udzielił 

niezastąpiony Gabor Vet. Do zoo 
dowieźliśmy 10 żywych ptaków (9 
gawronów i jedną kawkę). W zoo 
okazało się, że z kolejnej lokaliza-
cji straż miejska dowiozła kilka-
naście ptaków, z takimi samymi 
objawami. Niestety 45 sztuk padło 
zanim dojechaliśmy na miejsce. 
Szukamy sprawcy. Nagroda 500 
zł za wskazanie sprawcy czeka – 
zaznaczają ratownicy z Animal 

Rescue Polska. Weterynarze po-
brali próbki do badań toksyko-
logicznych. Przeprowadzona 
zostanie również sekcja zwłok 
ptaków. – Od wyników badań za-
leży jakie czynności podejmie-
my – zaznacza podkom. Kańka. 

To nie pierwsze tego typu zda-
rzenie w okolicy. Kilka dni temu 
w podobny sposób otruto ptaki na 
warszawskim Mokotowie.  AZ

PIASTÓW

Światowa Organizacja 
Zdrowia przygotowała 
ranking najbardziej  
zanieczyszczonych  
50 miejscowości  
w Europie. Na liście  
znaleźliśmy Piastów. 

Z pewnością nie jest to 
ranking, którym gminy 
chciałyby się pochwa-
lić. Zwłaszcza, że smog 

to ostatnio temat na topie. Wiele 
mówi się o szkodliwych pyłach, 
m.in. mikrocząsteczek PM2.5, któ-
re mają niekorzystny wpływ na 
nasze zdrowie. W miejscach gdzie 
powietrze jest najgorsze szczegól-
nie narażone są nasze drogi od-
dechowe i układ krążenia. 

Niemalże na końcu listy, 
bo na 43. miejscu znalazł się 

Piastów. I choć jest niemal na 
końcu, to nie ma powodów do 
zadowolenia. Wręcz przeciw-
nie. Lista obejmuje wszystkie 
kraje Unii Europejskiej.  Ba-
dacze wzięli pod uwagę śred-
nie roczne stężenie pyłu PM2.5. 
W Piastowie przekracza on 30 
µg/m3. Miejscowości z pierw-
szych pięciu miejsc przekra-
czają 40 µg/m3.

Na koniec przypomnijmy 
tylko jak chronić się przed 
smogiem. W czasie gdy obec-
ność szkodliwych pyłów znacz-
nie przekracza normy, zaleca 
się unikanie lub ograniczenie 
do minimum czasu przebywa-
nia na powietrzu, zwłaszcza 
przez kobiety w ciąży, dzie-
ci i osoby starsze oraz przez 
osoby z astmą, chorobami 
alergicznymi skóry, oczu i cho-
robami krążenia. Należy unikać 
dużych wysiłków fizycznych na 
otwartym powietrzu i zanie-
chać palenia papierosów.  SD 
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Piastów na niechlubnej 
liście zanieczyszczonych 

miast
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Zakończenie VII kadencji w gminie Michałowice
Czas na podsumowanie VII 
kadencji, która upłynęła 
pod znakiem ciężkiej pracy 
i licznych sukcesów, któ-
rymi może się pochwalić 
gmina Michałowice.

U roczystość podsumowują-
ca i zarazem kończąca VII 
kadencję odbyła się 14 paź-
dziernika w sali multime-

dialnej urzędu gminy, a uczestniczyli 
w niej m.in.: samorządowcy, przed-
stawiciele jednostek organizacyjnych 
i pomocniczych gminy, służb mundu-
rowych, seniorów i  przedsiębiorstw.

Mijająca kadencja to ponad pół miliar-
da – 576 mln – wydatkowanych środków, 
z czego 160 mln na inwestycje i 130 mln 
na oświatę. Jak mówiła przewodnicząca 
rady gminy, Elżbieta Biczyk: "nasza gmi-
na ma duży potencjał i temu nie można 
zaprzeczyć, a my wychodzimy naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców wszyst-
kich pokoleń".

"Przygotowując się do dzisiejszego 
wystąpienia zastanawiałem się, jakie 
elementy uwzględnić w podziękowa-
niach, czym się pochwalić, o czym mó-
wić i wynotowałem inwestycje, które 
wykonaliśmy podczas tej mijającej ka-
dencji" – mówił wójt Gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka. To jest długa 
lista i ogrom spraw, które w sumie są 

oczywiste, a czasem ich nie widać, jak  
11 planów zagospodarowania prze-
strzennego. Ulice, drogi, sprawy związa-
ne ze sportem, szkołami, a to wszystko 
nie jest przypadkowe i wpisuje się w na-
szą gminę. To jest również wspaniała 
współpraca z sołectwami, osiedlami, 
w których funkcjonuje fundusz sołec-
ki,  który już tak mocno się ugruntował".

Uroczystość zakończenia VII kaden-
cji była też okazją do podziękowania 
za trud, jaki został włożony podczas mi-
jającej kadencji. Symboliczne statuetki, 
które wspólnie wręczył wójt, Krzysz-
tof Grabka i przewodnicząca rady gmi-
ny, Elżbieta Biczyk otrzymali wszyscy 
uczestniczący w uroczystości:
 radni: Hanna Brzeska-Kalczuk, Eu-

geniusz Hanc, Ewa Ilczyszyn, Anna 
Kamińska, Piotr Kamiński, Paweł 
Kordys, Adriana Król-Popiel, Prze-
mysław Majtyka, Agnieszka Paradow-
ska, Katarzyna Parzyńska, Eugeniusz 
Strzelecki oraz Paweł Zacny;

 sołtysi i przewodniczący zarządów 
osiedli: sołtys sołectwa Opacz Mała 
- Barbara Budzyniak, sołtys sołectwa 
Suchy Las - Edward Chruściak, soł-
tys sołectwa Opacz-Kolonia - Graży-
na Grabka, sołtys sołectwa Komorów 
- Artur Kostera, sołtys sołectwa Re-
guły - Magdalena Krajnik-Partyka, 
sołtys sołectwa Pęcice Małe - Zdzi-
sław Krupa, sołtys sołectwa Sokołów 
- Bartosz Lewandowski, przewod-
niczący Zarządu Osiedla Komorów 

- Michał Jeżewski, przewodniczący 
Zarządu Osiedla Michałowice - Beata 
Rycerska, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Granica - Paweł Łąpieś;

 przedstawiciele jednostek organi-
zacyjnych: Centrum Usług Wspól-
nych - Ewa Wierzgała, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej - Iwo-
na Radzimirska, Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi 
- Jadwiga Jodłowska, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Ko-
morowie - Małgorzata Głodowska, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Michało-
wicach - Andrzej Olęcki,  Biblioteka 

Publiczna Gminy Michałowice - Ewa 
Kisiel, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komorowie - Katarzyna Walich-
nowska;

 duchowni: ks. Grzegorz Jasiński;
 służby mundurowe: Komendant Ko-

misariatu w Michałowicach - nad-
komisarz Małgorzata Pietrusiak, 
Komendant Powiatowy Policji - mł. 
insp. Jerzy Sztuc, Prezes OSP w No-
wej Wsi - Jerzy Pokropek,

 przedstawiciele firm: Przychodnia 
Zdrowie, Przychodnia RES MED 
Przychodnia AMEDICA, Łuksza, Za-
kład Usług Wielobranżowych Jolanta 

Generalczyk Zakład Usług Aseniza-
cyjnych i Kanalizacyjnych, FAGUS, 
ROBOKOP, Biuro Usług Projekto-
wych KANPRO, Wspólnota Gruntowa 
Nowa Wieś oraz Stowarzyszenie K40 
organizujące cykl koncertów w sali 
multimedialnej w Urzędzie Gminy 
Michałowice w ramach dotacji dla or-
ganizacji pozarządowych;

 przedstawiciele działających na te-
renie gminy kół seniorów: Rejonowy 
Zarząd Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, Związek Emery-
tów w sołectwie Komorów, Związek 
Emerytów w Granicy, Związek Eme-
rytów w sołectwie Pęcice Małe, Zwią-
zek Emerytów w Regułach, Związek 
Emerytów w Komorowie, Związku 
Emerytów w Nowej Wsi, Związku 
Emerytów w Michałowicach, Związ-
ku Emerytów w Opaczy-Kolonii;

 a także kierownicy referatów urzę-
du gminy. 

W imieniu uhonorowanych podzię-
kowania za wspaniałą prace podczas 
ostatnich 4 lat złożyła radna, Adriana 
Król-Popiel.

Niedzielną uroczystość uświetnił 
występ Olgi Bończyk, która podczas 
koncertu zaprezentowała m.in. pio-
senki ze swojej najnowszej płyty „Pią-
ta Rano”. Dodajmy, że była to już jej 
druga wizyta w naszej gminie i tak, 
jak poprzednio, artystka zachwyciła 
publiczność swoim głosem.
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Kuchnia to nie tylko miejsce, gdzie je-
my i przygotowujemy posiłki. To rów-
nież przestrzeń, w której pracujemy, 
odpoczywamy, bawimy się, spotykamy 
z rodziną i przyjaciółmi. W sklepach 
Duka można znaleźć produkty, któ-
re inspirują do eksperymentowania  
w kuchni i pozwalają czerpać radość 

z przyrządzania posiłków. Wizytówką  
i jednocześnie zobowiązaniem tej mar-
ki jest hasło Kitchen Life, symbolizujące 
rolę jaką kuchnia pełni w życiu rodzin-
nym. – W okolicy naszego centrum dy-
namicznie rozwija się budownictwo 
mieszkaniowe i wiele osób poszu-
kuje artykułów wyposażenia wnętrz. 

Dlatego zadbaliśmy, aby wszystko  
czego mogą potrzebować do domu 
było w zasięgu ręki, w Nowej Stacji – 
mówi Maciej Krzewiński COO i Czło-
nek Zarządu firmy ECC Real Estate, 
dewelopera Nowej Stacji. Salon Duka  
o powierzchni 140 m. kw. będzie zlo-
kalizowany na parterze.  Inf. pras.

PRUSZKÓW 

Duka otwiera swój salon  
w Nowej Stacji w Pruszkowie

Pruszkowska stacja nadal 
rozkopana. Do kiedy?

wskazywały jako moment peł-
nego uruchomienia pruszkow-
skiej stacji.

Jak zatem sytuacja wyglą-
da z perspektywy PLK? – Na 
stacji w Pruszkowie trwają za-
awansowane prace przy mo-
dernizacji peronu i układu 
torów. W tym tygodniu wyko-
nawca przystąpi do układania 
płyt na peronie, by następnie 

rozpocząć szpachlowanie za-
bytkowej wiaty. Układane są ko-
lejne warstwy pod nowe tory. 
Wykonawca deklaruje, że w po-
łowie listopada zakończy pra-
ce przy budowie toru numer 4  
– mówi Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK. – Jesz-
cze w tym roku zakończone 
zostaną prace wykończenio-
we w przejściu podziemnym. 

Po uzyskaniu zgód administra-
cyjnych zostanie ono oddane 
do użytku – dodaje.

Wszystko wskazuje więc na 
to, że przynajmniej do połowy 
listopada pasażerowie nie bę-
dą mieć możliwości korzysta-
nia z obu krawędzi peronu. A do 
końca roku zmuszeni będą aby 
na stację docierać okrężną drogą 
w poziomie torów...  EL
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„Wukadka” z nowym 
rozkładem i dodatkowymi 

kursami

KOLEJ

Warszawska Kolej  
Dojazdowa opubli-
kowała nowy rozkład 
jazdy. Znalazły się  
w nim dodatkowe  
połączenia w popo-
łudniowym szczycie 
i zmiany godzin odjaz-
dów tych już urucho-
mionych.

W prowadzenie do-
datkowych połą-
czeń przewoźnik 
zapowiadał od 

dawna. Ma teraz ku temu możliwo-
ści. Odnowiony tabor, zwiększenie 
napięcia zasilania sieci trakcyjnej, 
zmodernizowany szlak – to wszyst-
ko sprawia, że WKD może zwięk-
szać swoją ofertę.

Widać to po zaproponowa-
nym przez przewoźnika rozkła-
dzie jazdy, choć prawdą jest też, że 
liczba nowych kursów nie oszała-
mia. – W odniesieniu do rozkładu 
jazdy pociągów obowiązującego 

w  sezonie 2017/2018, w związku 
z uruchomieniem dodatkowego 
13 obiegu taboru w porze popo-
łudniowego szczytu komunika-
cyjnego, wprowadzone zostały 
następujące modyfikacje: urucho-
mienie 4 dodatkowych pociągów 
kursujących w dni powszednie (nr 
148 relacji: Grodzisk Mazowiecki 
Radońska odjazd 15.46 - Warsza-
wa Śródmieście przyjazd 16.46;  
nr 371 relacji: Warszawa Śródmie-
ście odjazd 17.00 - Podkowa Le-
śna Główna przyjazd 17.41; nr 376 
relacji: Podkowa Leśna Główna 
odjazd 18.30 - Warszawa Śród-
mieście przyjazd 19.11; nr 147 re-
lacji: Warszawa Śródmieście odjazd  
19.40 - Grodzisk Mazowiecki Ra-
dońska przyjazd 20.35) – czytamy 
w komunikacie WKD.

Zmiany pojawiły się też w przy-
padku kilku dotychczas funkcjo-
nujących połączeń i dotyczą go- 
dzin odjazdu ze stacji początkowej.

Nowy rozkład jazdy na szla-
ku WKD zacznie obowiązywać  
1 grudnia.  EL 

PRUSZKÓW

Od niemal miesiąca pasa-
żerowie z Pruszkowa 
korzystają z tymczasowe-
go dojścia na stację PKP, 
a do pociągów wsiadają 
z rozkopanego peronu. 
Kiedy kolejarze planują 
zakończyć swoje prace?

O statnie tygodnie to 
nagłe zwroty akcji 
w kwestii prusz-
kowskiej stacji PKP. 

Początkowo zapowiadano, że po 
wznowieniu ruchu pociągów na 
szlaku podmiejskim, składy nie 
będą się tu zatrzymywać. Na trzy 
dni przed planowanym otwar-
ciem linii 447 pojawiła się jednak 
informacja, że stacja zostanie 
uruchomiona, ale w ograniczo-
nym zakresie.

Jak bardzo ograniczony jest 
to zakres, pasażerowie prze-
konują się każdego poranka 
od prawie miesiąca. Dotarcie 
na stację to konieczność przej-
ścia przez plac budowy. Prace 
na samym peronie jeszcze trwa-
ją i przynajmniej na oko nic nie 
wskazuje, aby szybko się zakoń-
czyły. A za kilka dni będziemy 
mieć 20 października, czyli da-
tę, którą PKP PLK początkowo 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miasta Milanówka. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, tel.: 22 758 30 61
www.milanowek.pl

TBS Pruszków – pieniądze dla najemców…
Mieszkańcy osiedla TBS 
„Zieleń Miejska” w Mila-
nówku od wielu lat skarżą 
się na władze Spółki TBS, 
że ta narusza ich intere-
sy. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom organizowałam 
spotkania z mieszkańcami, 
podczas których słuchałam 
ich zastrzeżeń wobec TBS. 

N a ostatnie spotkanie, któ-
re zorganizowałam 5 paź-
dziernika br., zaprosiłam 
Pana Wojciecha Konieczne-

go, byłego Dyrektora Zarządzającego 
w warszawskim TBS i Wiceprezesa Pol-
skiej Izby Gospodarczej TBS. Wspólnie 

omówiliśmy nieprawidłowości związa-
ne z pobieraniem przez Spółkę dodat-
kowych opłat od mieszkańców osiedla, 
co w świetle prawa nie powinno mieć 
miejsca. Spółka nalicza opłaty np. za 
antenę, domofon, energię elektryczną 
części wspólnych oraz opłaty za po-
siadanie liczników. Zgodnie z art. 9 
ust. 5 ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie kodeksu cywilnego, powyższe 
opłaty są opłatami eksploatacyjnymi 
i powinny spoczywać na właścicielu, 
którym jest TBS, a nie na najemcy. Po-
nadto mieszkańcy wielokrotnie skar-
żyli się, że otrzymywane przez nich 
rozliczenia są sporządzane w sposób 
nieczytelny i niezrozumiały. Sami 
pracownicy TBS często nie potra-
fią udzielić informacji na temat po-
szczególnych pozycji wymienionych 
w rozliczeniach. Błędy wskazywane są 

przez mieszkańców w drodze rekla-
macji, jednak czas ich rozpatrzenia 
przez Spółkę TBS to nawet 3 miesią-
ce, a w niektórych przypadkach po-
zostają one w ogóle bez odpowiedzi.

Innym problemem, z którym bory-
kają się mieszkańcy, jest brak reakcji na 

zgłoszenia dotyczące wadliwych i nie-
prawidłowo wykonywanych przez Spółkę 
napraw. Wielu mieszkańców ma pro-
blem z utrzymującą się wilgocią zarów-
no w lokalach, jak i w piwnicach. Prezes 
TBS, pan Zbigniew Piotrzkowski nie re-
aguje na zgłoszenia mieszkańców, któ-
rzy oczekują usuwania wad na bieżąco 
i w sposób profesjonalny, jednocześnie 
sugeruje im aby napraw dokonywali we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

Jako Burmistrz Miasta Milanów-
ka, podejmowałam wielokrotne in-
terwencje w sprawach mieszkańców 
osiedla. Zapraszałam Prezesa Spół-
ki do rozmów, kierowałam oficjalne 
pisma do TBS oraz do Rady Nadzor-
czej. Ponadto mieszkańcy zgłasza-
jąc się do mnie osobiście z prośbami 
o interwencje przekazywali mi wy-
konywane przez siebie zdjęcia zanie-
dbań, które również przedstawiałam 

Prezesowi TBS. Czasami takie złożo-
ne działania doprowadzały do reakcji 
ze strony Spółki.

Wszystkie uwagi i zastrzeżenia prze-
kazywałam rok po roku na Zwyczajnych 
Zgromadzeniach Wspólników Spółki 
TBS, które były wpisywane do pro-
tokołu. Ponadto jako jedyny udziało-
wiec dwukrotnie podczas Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników głosowa-
łam przeciw udzieleniu absolutorium 
Zarządowi Spółki wskazując na liczne 
nieprawidłowości w zarządzaniu za-
sobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym podjęłam 
decyzję, że jeżeli TBS nie zaprzesta-
nie naruszania interesów lokatorów, 
jestem gotowa pomóc mieszkańcom 
w wystąpieniu na drogę sądową z po-
zwem zbiorowym.

Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka
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Nie bójmy się diagnozy
Coraz więcej dzieci 
w powiecie grodziskim 
korzysta ze wsparcia 
Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej. O pomocy, 
której może udzielić placów-
ka opowiadała Agnieszka 
Boczek, wicedyrektor 
poradni w Grodzisku 
Mazowieckim.

Z jakimi problemami zmagają się pod-
opieczni poradni? 
Jeszcze kilka lat temu były to głównie 
trudności w nauce, teraz są to proble-
my w zachowaniu związane np. z emocja-
mi bądź wpływem mediów, a zwłaszcza 
telefonów. Rodzice przychodzą i mówią, 
że ich 6-latek nie potrafi  żyć bez telefonu. 

Jest też dużo więcej dzieci z całościowy-
mi zaburzeniami rozwoju, ze spektrum 
autyzmu i Aspergera.

W jakim wieku dzieci korzystają z po-
mocy poradni?
Wsparcie oferujemy od urodzenia do mo-
mentu ukończenia edukacji. Nasi naj-
młodsi podopieczni to maluchy z dużymi 
defi cytami np. niepełnosprawnością ru-
chową, uszkodzeniami neurologiczny-
mi. Wydaje się im opinie wczesnego 
wspomagania rozwoju, na podstawie 
których  otrzymują konkretną pomoc. 
Bywa, że kłopoty wynikają z braku pew-
nych umiejętności wychowawczych, wte-
dy oferuje się rodzicom np. warsztaty. 
Jeżeli rodzic ma wątpliwości czy dziec-
ko rozwija się prawidłowo może przyjść 
i poprosić o konsultacje albo wniosko-
wać o udział w zajęciach terapeutycz-
nych, nie potrzeba do tego żadnej opinii 
czy skierowania od lekarza.

Warto wiedzieć, że w większości szkół 
i przedszkoli na terenie naszego powia-
tu jest pedagog, psycholog albo logope-
da, który oferuje wsparcie w placówce 
np. w postaci badań przesiewowych lub 
zajęć terapeutycznych.

W jakim wieku podopiecznych jest 
najwięcej?
Najwięcej trafi a do nas uczniów szkół 
podstawowych (trzecio, czwartoklasi-
stów). Przedszkolaków na przestrzeni lat 
jest coraz więcej. Generalnie więcej dzie-
ci korzysta z naszej pomocy. W powie-
cie grodziskim mamy dodatni przyrost 
naturalny, przybywa szkół i przedszkoli, 
ale też większą świadomość ma społe-
czeństwo. Kiedyś mówiło się, że dziecko 
wolniej się rozwija i później nadrobi, al-
bo że jest trudne i nie można sobie z nim 
poradzić. Dzisiaj opiekunowie – i słusz-
nie – szukają przyczyny, często okazuje 
się, że możemy im pomóc.

Jaki jest stosunek rodziców do korzy-
stania z pomocy poradni?
Czasami opiekunowie boją się diagno-
zy. Niewątpliwie ciężko jest usłyszeć, że 
dziecko ma niepełnosprawność. Inni na-
tomiast kiedy słyszą, że uczeń ma np. 
dysleksję  usprawiedliwiają jego słabsze 
oceny. Jednak zdecydowana większość 

rodziców przychodzi tu po konkretną po-
moc. Nawet, jeśli ciężko jest zaakcepto-
wać problem, warto się z nim zmierzyć, 
bo przecież, im szybciej udzielimy po-
mocy, tym lepsze efekty ona przyniesie.

rozmawiała Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego

Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 
w sobotni wieczór, 27 października o 
godz. 18.55 na kolejną transmisję na 
żywo z The Metropolitan Opera. Tym 
razem zobaczycie: Giacomo Puccini 
„Dziewczyna z Dzikiego Zachodu”. 
Opowieści związane z gorączką zło-
ta kojarzą się raczej z filmem niż operą. 

Tymczasem w 1910 roku Giacomo Puc-
cini skomponował dzieło, którego ak-
cja osadzona jest w Kalifornii właśnie 
w tym okresie. Minnie, właścicielka sa-
loonu, szeryf Jack Rance i poszukiwa-
ny bandyta Ramerrez, ukrywający się 
jako Dick Johnson, to postaci drama-
tu, w którym pojawiają się wszystkie 

westernowe atrybuty: dziewczyna na 
pędzącym koniu, broń, krople krwi 
kapiące z sufitu oraz rozstrzygająca 
o życiu i śmierci partia pokera.  SD
Czas trwania: ok. 3 godz. 30 min.
Bilety w cenie: 50 zł
Kino Centrum Kultury, ul. Spółdziel-
cza 9, tel. 22 734 79 44.

OPERA

Giacomo Puccini – opera 
w Grodzisku Mazowieckim

MILANÓWEK

W minioną niedzielę 
(14 października) 
w Milanówku odbyło 
się spotkanie w sprawie 
wielkiego lotniska, jakie 
ma powstać w Barano-
wie. Organizatorem wy-
darzenia była burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska, 
która od kilkunastu dni 
aktywnie informuje 
mieszkańców o zagroże-
niach jakie może nieść za 
sobą budowa tak wielkie-
go obiektu w pobliżu.
 

N iewątpliwie plany 
związane z budową 
Centralnego Por-
tu Komunikacyj-

nego wywołują niepokój i to 
nie tylko wśród mieszkańców 

Milanówek i kolejne spotkanie dotyczące CPK 
Baranowa, ale i okolicznych 
gmin. Na początku tego mie-
siąca burmistrz Milanówka skie-
rowała do mieszkańców apel. 
Zdaniem Wiesławy Kwiatkow-
skiej konieczna jest walka o za-
chowanie obecnego charakteru 
miasta-ogrodu. Obawę wywołuje 
skierowanie pasów startowych 
w kierunku Milanówka. 

Podczas niedzielnego spotka-
nia, które rozpoczęło się o godz. 
19.30, przybyło kilkudziesięciu 
mieszkańców. Obecnych by-
ło również trzech ekspertów, 
którzy przedstawili czym we-
dług nich będzie lotnisko w Ba-
ranowie, a także jakie dokładnie 
zagrożenia może przysporzyć Mi-
lanówkowi. – Budują nam trzy 
huby, powołali spółkę, mają pre-
zesa. W sonacie PPL-u wynajęto 
500 m kw. Remontują i budu-
ją, będą zatrudniać. Tak jak na 
Mierzei Wiślanej będą tutaj ło-
paty wkopywać. Samo ułożenie 
pasów to problem ważny, ale 
nie najważniejszy. Cały region 
między dwoma parkami zostanie 
zabudowany – mówi dr Maciej 

Lasek, specjalizujący się w me-
chanice lotu. 

Główne obawy to wspo-
mniane skierowanie pasów 

na Milanówek. Jednak podczas 
spotkania eksperci podkre-
ślali że ułożenie pasów star-
towych to temat zastępczy. 

Argumentowali to tym, że je-
żeli samolot otrzyma w powie-
trzu zgodę na skręt w lewo lub 
w prawo, to zacznie lecieć nad 

inną miejscowością niż wcze-
śniej, co nie rozwiązuje pro-
blemu. Hałas pozostanie.

Całe spotkanie przebiegało 
spokojnie do czasu gdy roz-
poczęły się pytania ze strony 
uczestników. Pierwszy z męż-
czyzn, który postanowił dopy-
tywać o szczegóły (m.in. jaki 
wpływ mają mieszkańcy na to 
aby wymusić inny przebieg pa-
sów startowych), po kilku za-
danych pytaniach stwierdził, 
że całe zainteresowanie te-
matem ze strony burmistrz 
to element kampanii wybor-
czej. Delikatnie mówiąc takie 
stwierdzenie nie spotkało się 
z aprobatą innych uczestni-
ków spotkania, którzy wyraź-
nie przyszli na znak sprzeciwu 
CPK. Nie zabrakło gwizdów. 
Chwilę później powrócono do 
merytorycznej dyskusji. 

Na koniec burmistrz wszyst-
kim podziękowała za przybycie 
oraz prosiła o wsparcie w ra-
towaniu charakteru Milanów-
ka, by dalej pozostało mias-
tem-ogrodem.  SD
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Trzeba wznosić się ponad podziały
Rozmowa z Maksymem 
Gołosiem, Starostą Powiatu 
Pruszkowskiego

Jak podsumuje pan kończącą się ka-
dencję zarządu powiatu pruszkow-
skiego?
Po zakończeniu tej kadencji w powiecie 
pruszkowskim nie będzie ani jednego 
odcinka gruntowych dróg powiatowych, 
mamy zaawansowane prace projek-
towe dotyczące Liceum im. Tadeusza 
Kościuszki, mamy pozwolenie na bu-
dowę pływalni przy ul. Gomulińskiego. 
Cieszymy, się że udało nam się zreali-
zować odwodnienie na Żbikowie. Jeste-
śmy dumni, że w sposób kontruktywny 
udawało nam się znajdować partne-
rów do prowadzenia tych inwestycji, 
w myśl że każda powiatowa złotówka 
musi przynieść kolejne pieniądze. Ta-
kim przykładem jest przebudowa ul. 
Regulskiej. Nie jest sztuką wziąć kre-
dyt. Sztuką jest pozyskiwanie środków. 

Pod tym względem to była rekordowa 
kadencja. Przyznają to wszyscy, nie-
zależnie od barw czy bycia w opozycji.

Nasze osiągnięcie w priorytetowym 
obszarze to fakt, że ruszyła służba zdro-
wia. Od 2015 r. przekazaliśmy miliony 
na modernizację Szpitala Powiatowe-
go na Wrzesinie. Na ostatniej sesji, już 
rzutem na taśmę podbiliśmy budżet na 
rozbudowę Szpitala z 15 do 20 mln zł. 
W tym roku pewnie nie uda nam się roz-
począć tej inwestycji, ale projekt będzie 
gotowy wraz z pozwoleniem na budo-
wę. Nowy zarząd będzie mógł ogłosić 
przetarg. W Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej zabezpieczyliśmy też fi nan-
sowanie budowy pływalni przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. 
Dużym sukcesem jest, że udało nam się 
znaleźć w gronie inwestycji wskazanych 
przez ministra jako strategicznie waż-
ne dla polskiego sportu. 

Dzięki skutecznym zabiegom władz 
Powiatu Pruszkowskiego pozyskaliśmy 
4,5 miliona złotych w 2015 roku, 6,21 mi-
liona złotych w 2016 roku, 12,56 miliona 
złotych w 2017 roku, a w 2018 roku (da-
ne na dzień 01.10.2018 r.) 7,49 miliona 
złotych dofi nansowania realizowanych 
projektów. To znaczne wsparcie fi nan-
sowe, bez którego część z tych inwestycji 
prawdopodobnie nie mogłaby powstać. 

Z czego jest pan wyjątkowo dumny?
Bardzo dumny jestem z tego, że nawią-
zaliśmy dialog z mieszkańcami. Nie tylko 
z organizacjami pozarządowymi, ale ze 
wszystkimi społecznościami lokalny-
mi. Zaczęliśmy z ludźmi rozmawiać, na 
różnych płaszczyznach wchodziliśmy 
w skuteczny dialog. Żadna inicjatywa 

Upominki dla dzieci urodzonych w Stulecie 
Niepodległości nadal do odbioru

Przypominamy, że dla 
wszystkich dzieci urodzo-
nych w tym roku w Szpitalu 
Powiatowym „Na Wrzesinie” 
przygotowaliśmy pakiety 
upominkowe – od maja 2018 
roku na bieżąco wydajemy 
je rodzicom opuszczającym 
szpital. Jest jeszcze moż-
liwość odbioru zaległych 
paczek dla dzieci urodzonych 
od początku roku do końca 
kwietnia 2018.

W skład pakietów upo-
minkowych dla star-
szych niemowlaków 
wchodzą: body ze śli-

niakiem i miś przytulanka. Rodziców, 
którzy nie odebrali jeszcze komple-
tów dla swoich pociech urodzonych 
od początku stycznia do końca kwiet-
nia 2018 r., zapraszamy do Szpita-
la Powiatowego „Na Wrzesinie” (ul. 
Armii Krajowej 2/4) w każdy wtorek 
i czwartek w godzinach 12:00-14:00. 
Pakiety będą wydawane w rejestracji 
dawnej Izby Przyjęć (wejście od sta-
rego podjazdu dla karetek) za oka-
zaniem karty informacyjnej wypisu 
ze szpitala obejmującego okres od 
01.01.2018 do 30.04.2018.

nie była ignorowana. Duże poczucie 
satysfakcji daje to, że w edukacji udało 
nam się przeprowadzić zmianę jako-
ściową. Mowa nie tylko o Liceum im. 
Tomasza Zana, ale też o innych inwe-
stycjach, o profesjonalizacji kadry na-
uczycielskiej, o Młodzieżowym Domu 
Kultury, Poradni Psychologiczno - Pe-
dagogicznej i wielu innych.

Mamy na swoim koncie też dwa duże 
sukcesy. Jesteśmy najlepszym powia-
tem w Polsce w rankingu Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
Fundacji Instytut Studiów Wschod-
nich. Wyróżnienie dostaliśmy za rok 
2017 podczas  IV Europejskiego Kon-
gresu Samorządów organizowanego 
przez Forum Ekonomiczne. Co waż-
ne nie zapłaciliśmy za tę nagrodę, jak 
to bywa w przypadku innych rankin-
gów. Drugi laur to tytuł Samorządowca 
Roku 2017 w kategorii najlepszy staro-
sta, co traktuję jako wyróżnienie dla 
całego zespołu, bo czym byłby zarząd 
bez pracowników. Doprowadziliśmy 

też do normalnych relacji z gminami 
powiatu pruszkowskiego. Zawsze byli-
śmy otwarci, rozmawialiśmy na temat 
wspólnych inwestycji. Różnice poli-
tyczne nie przesłaniały nam interesów, 
które mogliśmy realizować.

Dużą aktywność władze powiatu wyka-
zywały w kontaktach z mieszkańcami. 
Co im chciałby pan dziś powiedzieć? 
Chciałbym powiedzieć „wielkie dzię-
kuję” dla mieszkańców powiatu 
pruszkowskiego, którzy nie straci-
li do nas cierpliwości, przychodzili na 

organizowane przez nas imprezy, doce-
niali naszą pracę. Dziękuję włodarzom 
naszego regionu i organizacjom poza-
rządowym, gdzie ogniskuje się dobra 
energia. I w tym obszarze proszę mo-
ich następców, żeby tego nie zaniedbali, 
wręcz żeby go rozwijali. Udało się stwo-
rzyć płaszczyznę współpracy, przezna-
czyć na działania społeczne duże środki. 
Mam nadzieję, że powiat dalej będzie te 
warunki stwarzał. Jest Centrum Dialo-
gu Społecznego, powstaje dom Senior+ 
przy ul. Kraszewskiego w Pruszkowie, 
będzie tam siedziba ZHP i mam nadzie-
ję, że miejsce integracji nie tylko mię-
dzypokoleniowej.

Jakie ma pan wskazówki dla radnych 
i zarządu powiatu nowej kadencji?
Następcom chciałbym zostawić garść 
inspiracji, pomysłów. To, co jest waż-
ne, to aby zabrać się na poważnie za 
komunikację zbiorową. Od początku 
czyniliśmy wysiłki, aby z gminami na 
trasie linii kolejowej wspólnie ją stwo-
rzyć. Z różnych przyczyn nie spotkało 
się to z pozytywnym przyjęciem. Rok 
zamknięcia linii kolejowej potraktowa-
liśmy jako rozpoznanie bojem i widać, 
że mieliśmy rację, bo ludzie są w tej 
chwili tak przyzwyczajeni do autobu-
sów, że będzie bardzo trudno ją zli-
kwidować. Jeśli wszystkie środki, które 
idą na na komunikację zbiorową w Pia-
stowie, Pruszkowie, Brwinowie trafi -
łyby do jednej puli, powiat by się do 
tego dołożył i moglibyśmy mieć niezłą 
komunikację zbiorową. To coś, co po-
wiat powinien intensywnie forsować 
w przyszłej kadencji.

Kolejna sprawa to inwestycje kuba-
turowe, które są w drodze i można je 
w przyszłej kadencji zacząć. Po pierw-
sze pływalnia przy ul. Gomulińskiego. 
Jeśli uda się podpisać umowę dotacyjną 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, to 
możemy liczyć na dofi nansowanie na 
poziomie 70 proc. Jeśli basen ma kosz-
tować 20 mln, to taka kwota, której jed-
norazowo nigdy wcześniej nie udało się 
do powiatu ściągnąć. Jeśli udałoby się 
to zrobić, basen mógłby powstać w dwa 
lata. Duża, nowoczesna pływalnia dla 
uczniów i mieszkańców. 

Kolejna inwestycja to Liceum im. Ta-
deusza Kościuszki. W grudniu gotowy 

będzie projekt i pozwolenie na budo-
wę. Mamy działkę, mamy wszystkie 
narzędzia. Następna sprawa to szkoła 
przy ul. Wapiennej. Tu mamy szanse 
na pozyskanie środków od prywatne-
go sponsora w kwocie równej połowie 
kosztów inwestycji. I oczywiście nie-
zwykle ważne przedsięwzięcie, czyli 
Szpital Powiatowy. Musimy mieć nowy 
blok operacyjny, aby spełnić wszystkie 
standardy, aby nie został ograniczony 
zakres działania placówki. To wszyst-
ko radni następnej kadencji będą mu-
sieli „wziąć na bary”.

O czym jeszcze powinni pamiętać 
następcy?
Nie kłócić się, o wszystkich sprawach 
rozmawiać rozsądnie, wykazywać ini-
cjatywę niezależnie czy jest się w koalicji 
czy w opozycji. Inicjatywa nie polega na 
tym, żeby mówić „trzeba” albo „należy”, 
tylko „zrobię”, „przygotuję”. Wznosić się 
ponad podziały w ważnych sprawach, 
tak jak to było w tej kadencji.

Już o tym wspominałem, ale jeszcze 
raz podkreślę. Dialog społeczny, kon-
takt z mieszkańcami. Wszystko, co waż-
ne trzeba z ludźmi konsultować, nawet 
jeśli nie zawsze się zgadzamy. Proces 
konsultacyjny daje możliwość wymiany 
argumentów. To wzbudza obywatelską 
świadomość, że ludzie mają wpływ, ich 
praca ma sens.

Marzy mi się też, żebyśmy rozwijali 
nadal obszar kultury, żebyśmy więcej 
imprez robili z samorządami wspólnie. 
Rozumiejąc że każdy jest związany ze 
swoją małą ojczyzną, musimy pamiętać, 
że jako powiat mamy potencjał jednej 
dzielnicy Warszawy i powinniśmy wię-
cej rzeczy robić razem. Będzie nas to 
promować, a dobre skojarzenia to tzw 
soft power, co przekłada się na możli-
wość współpracy z inwestorami, admi-
nistracją wyższego szczebla. I na koniec 
– turystyka. Wbrew pozorom jesteśmy 
pod tym względem bardzo atrakcyjni 
i powinniśmy w to inwestować. To duże 
wyzwanie przed następcami.
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Podopieczni Fundacji Okiem Kamery, 
działającej przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Komorowie, nagrali 
film, który zwyciężył w trzech kate-
goriach (najlepszy montaż, najlepsza 
reżyseria, najlepszy film) Międzyna-
rodowego Konkursu Filmowego „48 
Hours Film Project Poland”. Mowa o 

filmie pt. „Finis Griseo”. Wyproduko-
wali go filmowcy w wieku od 14 do  
16 lat. Warto dodać, że opiekunami 
wspomnianej fundacji są nauczycie-
le komorowskiej szkoły: Katarzyna 
Wołek i Edyta Pająk. Zaangażowany  
w pracę FOK jest także rodzic jed-
nego z artystów – Mirosław Olędzki.  

W konkursie wzięło udział aż 70 ekip. 
Dodatkowo uczestnikami tego wy-
darzenia byli nie tylko amatorzy, ale 
i twórcy serialowi, filmowi i studenci 
szkół filmowych. Twórcy filmu będą 
reprezentować Polskę na festiwalu 
Filmapalooza w Orlando w Stanach 
Zjednoczonych w marcu 2019 r.  SD

MICHAŁOWICE

Sukces młodych filmowców  
z gminy Michałowice

Rozmowa z Krzysztofem 
Grabką, wójtem gminy 
Michałowice.

Kolejna kadencja dobiega koń-
ca. Jak Pan ją ocenia?
Dziś jesteśmy w dobrym miejscu. 
Dzięki rozsądnemu zarządza-
niu i gospodarowaniu środkami 
pieniężnymi gmina jest w bar-
dzo dobrej kondycji finansowej. 
Wiele inwestycji infrastruktu-
ralnych zostało już zrealizowa-
nych, teraz możemy skupić się 
na wzmacnianiu usług społecz-
nych, rozwoju narządzi dialogu 
z mieszkańcami.  

Czy po tylu latach na stanowi-
sku ma Pan kolejne pomysły 
na rozwój?
Tak i jest ich wiele. Intensywnie 
pracujemy nad kompleksowy-
mi rozwiązaniami komunikacyj-
nymi dla mieszkańców gminy, 
czyli przede sfinalizowaniem 
prowadzonego od dłuższe-
go czasu procesu uzyskania 
możliwości dofinansowania 
przez gminę do biletu WKD 
dla mieszkańców legitymują-
cych się Kartą Mieszkańca. Pla-
nujemy również uruchomienie 
ekologicznego, lokalnego trans-
portu autobusowego.

Ważna w gminie jest również 
oświata. W mijającej kadencji zo-
stał zakończony trwający od 2012 r. 
proces rozbudowy i moderniza-
cji budynków szkół. Dzięki te-
mu w placówkach obowiązuje 
jednozmianowość. Oczywiście 
planujemy koleje inwestycje 
oświatowe, w tym budowę kom-
pleksu szkolno-przedszkolnego 
w Regułach i nowego budynku 
przedszkola w Michałowicach. 
W dalszym ciągu będziemy za-
pewniać w gminnych placów-
kach oświatowych możliwości 
prowadzenia innowacyjnych 
zajęć rozwijających uzdolnie-
nia uczniów i utrzymywać sze-
roki dostęp do pozalekcyjnych 
zajęć dodatkowych dla uczniów z 
problemami w nauce oraz ofero-
wać wsparcie dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami.

Kolejnym pomysłem na pod-
niesienie komfortu życia miesz-
kańców jest stworzenie jak 
najbardziej atrakcyjnych moż-
liwości spędzania wolnego czasu 
– stąd plan budowy Gminnego 
Centrum Sportu z zadaszonymi 
kortami i basenem w Granicy, 
oczyszczenia i zagospodarowa-
nia na cele rekreacyjne zalewu w 
Komorowie, zagospodarowania, 
z myślą o wypoczynku, zbiorni-
ków w Michałowicach, jak rów-
nież dalszy rozwój sieci dróg 
rowerowych i rozbudowa sys-
temu „Rower Gminny”.

Bardzo ważnym zadaniem do 
wykonania z punktu widzenia 
potrzeb mieszkańców gminy 

Dziś gmina jest  
w dobrym miejscu

będzie również pozyskanie grun-
tu pod budowę ośrodka zdrowia.

Nawiązując do miejsc spędzania 
wolnego czasu - dekadę temu 
stworzyliście strefy rekreacji, 
które były chyba pierwszymi te-
go typu miejscami w regionie.    
Faktycznie, z naszych 4 stref re-
kreacji korzystają mieszkańcy 
nie tylko Gminy Michałowice. 
Mamy też gości z sąsiednich 
gmin. Ale to pokazuje, że mamy 
to, czego brakuje innym. Dziś  
realizujemy kolejną strefę przy 
Smugu w Nowej Wsi - powstają 
tam ścieżki z ławeczkami, po-
mosty, altany, pergole, miejsca 
na ogniska, boiska do gry w siat-
kówkę i koszykówkę, drabinki 
i urządzenia do ćwiczeń, miejsce 
do organizowania potańcówek 
pod gołym niebem. Cały teren 
będzie oświetlony i obsadzony 
różnego rodzaju roślinnością. 

Coraz bliżej finału jest rów-
nież zagospodarowanie na cele 
rekreacyjne terenu wokół zbior-
nika w Komorowie. Gotowe są 
szczegółowe wytyczne do pro-
jektowania z zachowaniem dba-
łości o środowisko naturalne 
- m.in. alejki spacerowe o na-
wierzchni naturalnej, drewnia-
ne pomosty, w tym wędkarskie 
i do opalania, taras wypoczyn-
kowy, przystań dla łódek, ka-
jaków, rowerów wodnych,  
przystań dla ptaków wodnych, 
budki lęgowe dla ptaków, wieża 
do obserwacji ornitologicznych, 
nasadzenia zieleni wysokiej i ni-
skiej, oświetlenie terenu. Po-
wyższe propozycje poddane 
zostaną konsultacjom z miesz-
kańcami. Konieczne jest także 
oczyszczenie i przywrócenie 

GRODZISK MAZ.
Obwodnica to ostatnio 
temat numer jeden  
w Grodzisku Mazowiec-
kim. Ostatnio wojewoda 
wydał pozwolenie  
na jej budowę. Teraz  
publikujemy najważniej-
sze informacje na  
temat tej inwestycji, 
m.in. którędy trasa  
została wytyczona.

T rudno się dziwić, że 
mieszkańcy Grodzi-
ska Mazowieckiego 
tak bardzo interesu-

ją się zachodnią obwodnicą mia-
sta. To inwestycja, o której mówi 
się od dobrych kilku lat. Wresz-
cie nastąpił moment kiedy można 
ją zrealizować, bowiem wojewo-
da wydał zezwolenie na budowę 

Garść informacji na temat 
grodziskiej obwodnicy

drogi. Wszystko przedłużyło się 
przez liczne odwołania oraz ciągłe 
potrzeby uzupełniania dokumen-
tów. Temat szeroko opisywali-
śmy już na łamach portalu www.
WPR24.pl. Gdy w wyszukiwar-
ce wpiszecie frazę „Grodzisk ob-
wodnica” wyświetlone zostaną 
wszystkie artykuły na ten temat.

Jedno z najważniejszych pytań 
to: którędy będzie przebiegała 
obwodnica? Droga zostanie popro-
wadzona od węzła autostradowego 
na północy przez strefę przemy-
słową w kierunku południowym, 
czyli zjeżdżając z A2 w kierunku 
centrum Grodziska, za rondem 
nie pojedziemy w lewo tylko da-
lej prosto. Następnie na końcu 
miejscowości Chlebnia zacznie 
„odbijać” na zachód w kierunku 
Wólki Grodziskiej. Tam za firmą 
Aryzta obwodnica skręci na po-
łudnie. Po „przecięciu” torów PKP 
droga będzie delikatnie zmieniać  
kierunek na wschodni aby w miej-
scowości Kałęczyn włączyć się  
w drogę wojewódzką nr 579.

Oczywistym jest, że po drodze 
będą pojawiać się skrzyżowania. 
Pojawią się dwie „krzyżówki” 
o ruchu okrężnym – skrzyżo-
wanie z ul. Logistyczną w strefie 
przemysłowej, skrzyżowanie z ul 
Gen. Orlicz – Dreszera w Kozerach 
oraz skrzyżowanie z ul. Radzie-
jowicką w Kałęczynie. Pozostałe 
skrzyżowania będą wybudowa-
ne jako zwykłe lub skanalizowane. 

Należy też wspomnieć tutaj 
o drodze wojewódzkiej nr 579. 
Będzie ona przedłużeniem ob-
wodnicy, dlatego też musi zostać 
poddana przebudowie. Co prawda 
pozostanie ona w swoim dotych-
czasowym śladzie, jednak będzie 
poszerzona, a obok niej pojawią 
się chodniki i ścieżki rowerowe. 
Pojawi się też rondo. – Na skrzy-
żowaniu drogi wojewódzkiej z ul. 
Meksykańską na granicy Mościsk 
i Makówki oraz skrzyżowaniu z ul. 
Szkolną w Kuklówce będą wyko-
nane ronda. Projekt kończy się 
w Radziejowicach – poinformo-
wał grodziski magistrat.  SD

funkcji retencyjnych zbiorni-
ka – mamy gotową dokumen-
tację projektową.

Strefy rekreacji to jednak nie 
wszystko. Coś co doceniają nie 
tylko mieszkańcy gminy Micha-
łowice, ale i okolicznych miej-
scowości to świetlice.
Chcemy by mieszkańcy mieli 
miejsce do wspólnego spędza-
nia czasu i integracji. Świetli-
ce dają taką możliwość, dlatego 
to rozwijamy. Rozbudowaliśmy 
już niektóre z istniejących, pla-
nujemy rozbudowę kolejnych ze 
względu na duże zainteresowa-
nie ofertą aktywności realizowa-
nych w świetlicach.

Nad czym gmina zamierza jesz-
cze pracować? 
Z perspektywy doświadczeń 
kończącej się kadencji wiemy 
o konieczności wzmocnienia roli 
konsultacji z mieszkańcami. Przy-
kładem są konsultacje z zakre-
su planowania przestrzennego, 
które  powinny być prowadzo-
ne w szerszym zakresie niż wy-
magane przepisami prawa i już 
na wstępnym etapie procedury.

Jesteśmy już przy finale wy-
pracowania takich pomysłów, 
które będą pozwalały nam do-
kładniej i lepiej przekazywać wie-
dzę mieszkańcom i uzyskiwać 
informację zwrotną. Chodzi nam 
o to, by wszyscy mieli dokładną 
wiedzę o tym jak w toku dyskusji 
ewoluują i zmieniają się pierwot-
ne wizje, bo między pomysłem, 
a efektem finalnym często jest 
duża rozbieżność. Rozwijanie 
dialogu z mieszkańcami to klu-
czowa spawa, bo gmina to przede 
wszystkim ludzie.

O G Ł O S Z E N I E

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Michałowice
o I przetargu ustnym nieograniczonym na:
SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  

W WARSZAWIE
wraz z udziałem 4/1000 w prawie użytkowania  

wieczystego gruntu stanowiącego własność  
Gminy Michałowice

Oznaczenie nieruchomości: ul. Gen. W. Andersa 29 lok 302, VI piętro, KW  
nr WA4M/00042911/0.
Przeznaczenie: teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 210 000 brutto.
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1, pok. 216, II p.
Wadium: 20 000 zł. 
Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej okre-
ślonej wysokości, nie później niż do 19 listopada 2018 r. Za termin wniesienia 
wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek bankowy. Wadium 
należy wnieść na konto Gminy Michałowice w Banku Spółdzielczym w Raszynie 
nr 86 8004 0002 2007 0009 0623 0002. Tytuł wpłaty winien jednoznacznie wska-
zywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości  
poprzez:
−	 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
−	 zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice.
−	 zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Michałowice, pok. 208, II p., 22 350 91 81, 350 91 82. 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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27 października w Centrum Kultury  
i Sportu w Pruszkowie o godz. 17 będzie-
my mogli zobaczyć aktorów z Teatru Ko-
media. Jeśli w znanym porzekadle: „Stara 
miłość nie rdzewieje“ jest odrobina praw-
dy, to francuska komedia „Kochanie wró-
ciłem“ najlepiej tego dowodzi. Severine 
jest właścicielką dobrze prosperującego 

paryskiego wydawnictwa i nieco sła-
biej prosperującego życia osobistego. 
Ma co prawda atrakcyjnego adorato-
ra, ma wyluzowanego dorosłego syna 
i nawet ponownie w jej życie wkracza 
były mąż, skruszony i pełen dobrej woli 
do pojednania… za prawie każdą cenę. 
Co będzie dalej? Dowiecie się podczas 

spektaklu. Wtedy na scenie zobaczycie 
Joannę Falkowską, Marię Pakulnis, Ka-
tarzynę Zielińską, Jana Jankowskiego, 
Grzegorza Pawlaka, Marcina Trońskie-
go, Wojciecha Wysockiego, Bartosza 
Obuchowicza. Bilety dostępne w re-
cepcji CKiS w Pruszkowie, ul. Bohate-
rów Warszawy 4, tel. 22 759 52 48.  AZ

SPEKTAKL

Spektakl Teatru Komedia: 
„Kochanie wróciłem“

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 
ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Granica – część IIB” (cmentarz 
parafialny) sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice  
z dnia 5 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwały ją zmieniającej nr X/87/2015 z dnia 30 września 2015 r. 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną  
odbędzie się w dniach od 29 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel  
i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju  
nr 209 na II piętrze) w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie 
przeprowadzona w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na  
II piętrze) – początek o godz. 1600. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie 
wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu 
art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres 
wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski 
złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres  
05–816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice 
mgr inż. Krzysztof Grabka  

(–)

NADARZYN

W miniony weekend  
w Nadarzynie  
odbyła się Europejska 
Wystawa Psów  
Rasowych. Czworonogi 
wypełniły po  
brzegi hale Ptak  
Warsaw Expo.
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Euro Dog Show w obiektywie WPR24.pl

 

M ałe i duże, długo-
włose i krótko-
włose, kolorowe 
i jednokoloro-

we. Różnorodne rasy psów za-
gościły w halach Ptak Expo 
w Nadarzynie. To istne święto 
dla wystawców, a także wszyst-
kich wielbicieli psów. Można na-
wet stwierdzić, że na te kilka dni 
była to psia stolica Europy. Pod-
czas imprezy pojawili się hodow-
cy z wielu krajów.  SD

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30.10.2018 r.  
o godz. 1200  pod adresem: 05–800 Pruszków ul. Staszica 1 pok. 313, odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z majątku Pana Macieja Moczulskiego,  
ul. Kolejowa 2a, 05-805 Kanie. Przedmiotem sprzedaży jest:
Samochód osobowy Mazda CX-7 2.3, rok produkcji 2007, kolor powłoki lakierowej jasnoniebieski, 
VIN JMZER893680113879, nr rejestracyjny WPR21978

Wartość szacunkowa brutto: 27 300, 00 zł
Cena wywołania stanowi ¾ wartości szacunkowej: 20 475,00 zł

Wadium (1/10 wartości oszacowania) : 2 730,00 zł

Zajętą ruchomość można oglądać w Kaniach przy ul. Kolejowej 2a  w dniu 29.10.2018 r. w godz. 11:00-12:00.
Warunkiem udziału w licytacji (również II licytacji) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium, które 
należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek bankowy lub w gotówce. Kwota wadium winna się 
znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 0162 6113 9120 0000 do dnia licytacji do godz._900, w przelewie 
oprócz danych przystępującego proszę dopisać WADIUM. Wpłaty wadium gotówką przyjmowane będą  
w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 945 do godz. 1145. 
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny, a pozostałym uczestnikom zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. 
Jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. 
Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje organowi 
egzekucyjnemu do godziny 1200 dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, 
traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką. 
Nabywca po zakończeniu licytacji otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz fakturę bez VAT.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 7.11.2018 r.
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej, tj. 13 650,00 zł

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania 
przyczyn oraz nie odpowiada za wady ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości. 
Odbiór następuje z miejsca przechowania transportem nabywcy i na jego koszt.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej 
nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 738 08 28 lub w Urzędzie Skarbowym  
w Pruszkowie, ul. Staszica 1 pok. 228.

podpis na oryginale

Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
  Izabela Mąkosa
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R E K L A M A

Już 20 października koszykarskie zespoły  
z Pruszkowa będą walczyć o cenne punkty  
w meczach wyjazdowych. Zawodniczki Pan-
natoni Europe Lider Pruszków zmierzą się na 
wyjeździe z drużyną SMS PZKosz II Łomianki. 
Rywalki pruszkowianek do tej pory zaliczyły trzy 
porażki. Tymczasem Liderki są na pierwszym 
miejscu w ligowej tabeli z trzema zwycięstwami. 

Wynik sobotniego spotkania wydaje się przesą-
dzony. W sobotę również koszykarze Elektro-
budu-Inwest ZB Pruszków zagrają na wyjeździe. 
Rywalami pruszkowian będzie drużyna KS Księ-
żak Syntex Łowicz. Oba zespoły „sąsiadują” ze 
sobą w tabeli. Elektrobud na swoim koncie ma 
jedno zwycięstwo i trzy porażki, a klub z Łowi-
cza do tej pory nie odniósł zwycięstwa.  AZ

KOSZYKÓWKA

Walka o punkty  
na wyjeździe

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
PRUSZKOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
drogi gminnej nr 310108W klasy L w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej z Grudowa do Falęcina na odcinku od skrzyżowania  
w Grudowie do granicy z Falęcinem wraz z rozbudową skrzyżowania 
z ul. Sochaczewską i wykonaniem azylu dla pieszych z przystankami 
autobusowymi na terenie gminy Brwinów.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

obręb Grudów: 
działki nr ew.: 3/4 (3/10, 3/11), 2/1, 11/3 (11/7, 11/8, 11/9), 9/1, 6/19 (6/24, 
6/25), 6/20 (6/26, 6/27), cz. 6/23, cz. 10/1, 3/6 (3/12, 3/13)

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 Falęcin: 
działka nr ew.: 144/2 

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.

Sezon grzewczy tuż-tuż. Przypominamy 
o zakazie spalania odpadów

ulicą czujemy najpierw przykry 
zapach, gryzący w oczy. Później 
zauważamy jak z komina jednego 
z domów wydobywa się ciemny 
dym. Możecie być pewni, że wła-
ściciel spala tam śmieci.

Niestety nie wszyscy wrzucają do 
pieca to, co powinni. Na krok spa-
lania odpadów decydują się osoby, 
które pod uwagę biorą oszczędno-
ści. Niestety są one pozorne i trwają 
do pewnego czasu np. plastikowe 
odpady niszczą piece jak i przewo-
dy kominowe. Po kilku latach trze-
ba będzie wymienić uszkodzone 
elementy i wydać zaoszczędzoną 
kwotę. W skrajnych przypadkach 

dochodzi do pożarów w wyniku 
uszkodzonej instalacji. Kolejną 
sprawą jest to, że po prostu szko-
dzimy środowisku i... sobie samym. 

Przede wszystkim spalanie 
śmieci jest też niezgodne z pra-
wem. Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że grożą za to dotkliwe 
kary finansowe. Sprawdzenia pie-
ca może dokonać straż miejska, 
a za palenie śmieci grozi man-
dat do 500 złotych, a jeśli osoba 
ukarana nie przyjmie mandatu, 
sprawa może trafić do sądu, gdzie 
grozi grzywna, ale już do... 5 tys. 
złotych (Zgodnie z ustawą o opa-
dach z 14 grudnia 2012 r  i art. 191. 

„kto termicznie przekształca od-
pady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny”).

Zatem czego nie wolno spalać? 
Przede wszystkim: plastikowych 
butelek, lakierowanego i malowa-
nego drewna, odpadów z gumy, 
przedmiotów z tworzyw sztucz-
nych, plastikowych toreb z poli-
etylenu itp.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami osoba, która uda-
remnia lub utrudnia wykonanie 
kontroli paleniska, popełnia prze-
stępstwo zagrożone karą do trzech 
lat pozbawienia wolności.  SD
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REGION

Rozpoczyna się sezon 
grzewczy, w związku 
z tym przypominamy, 
że nie wolno spalać 
śmieci w piecach do-
mowych. Sprawdzenia 
kotła może dokonać 
straż miejska, a za 
palenie śmieci grozi 
mandat do 500 zł,  
a jeśli osoba ukarana 
nie przyjmie  
mandatu, sprawa 
może trafić do sądu.

 

T o temat, który powraca 
jak bumerang. Co ro-
ku gdy rozpoczyna się 
sezon grzewczy idąc 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice 

ogłasza,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- 
mościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)  
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach  
(05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1), na okres od 
dnia 16 października 2018 r. do dnia 5 
listopada 2018 r. został wywieszony wykaz 
nr 7/2018 nieruchomości przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania  
w dzierżawę. 

Pruszków, dnia 27 września 2018 r.

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W PRUSZKOWIE

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 26.10.2018 r. pod adresem: 05-800 Pruszków  

ul. Staszica 1 pokój 313, odbędzie się
I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA

ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  
z majątku Pana LƯU VĂN LỘC zamieszkałego pod adresem  

05-090 Raszyn, ul. Wybickiego 28:
Samochód Opel Zafira 1,6 MR`06 rok produkcji 2005, kolor czarny  

z efektem metalicznym, VIN_W0L0AHM7552227559,  
nr rejestracyjny WPI23201

Wartość szacunkowa brutto: 10.100,00 zł
Cena wywołania stanowi ¾ wartości szacunkowej: 7.575,00 zł

Wadium (1/10 wartości oszacowania) : 1.010,00 zł

Godzina rozpoczęcia licytacji 1200 Zajętą ruchomość można oglądać  
w dniu licytacji w_godzinach od 1100 do 1130 w Pruszkowie przy  
ul. Staszica 1 (pod Urzędem Skarbowym). Warunkiem udziału w licytacji 
(również II licytacji) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium, 
które należy wpłacić do organu egzekucyjnego w gotówce lub na rachunek.

Kwota wadium winna się znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 0162 
6113 9120 0000 do dnia licytacji do godz._900, w przelewie oprócz danych 
przystępującego proszę dopisać WADIUM Wpłaty wadium gotówką:  
w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 1130 do godz. 1200.
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny a pozostałym 
uczestnikom zwrócone. Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie 
po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej 
nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej 
licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu 
przybicia, nabywca ureguluje organowi egzekucyjnemu do godziny  
1200 dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty 
ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej 
w czasie licytacji gotówką.
Nabywca po zakończeniu licytacji otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz 
fakturę bez VAT.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 
09.11 .2018 r.

Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej: 
5.050,00 zł
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady 
ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości. Odbiór następuje z miejsca 
przechowania transportem nabywcy i na jego koszt.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia 
ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego 
oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 738 08 02,  
tel. kom. 693 356 980 lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,  
ul. Staszica 1 pok. 202.

Zastępca Naczelnika Zup. Naczelnika Urzędu Urzędu Skarbowegowego  
w Pruszkowie

Izabela Mąkosa
/-/ podpis na oryginale
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OGŁOSZENIA 22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              ZAMÓW: CENY NETTO 

OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

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

PARTNER HANDLOWY

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

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

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
EKSPRESOWA
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

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

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

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

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

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

Atrakcyjna praca  
na produkcji – Błonie

Miła atmosfera, 
wpierający się zespół. 

Darmowy dojazd

725 258 529

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

Dla osób posiadających aktualny sto- 
pień niepełnosprawności oferujemy:

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

TELEFON:  
799 022 489 lub 601 736 719

NIERUCHOMOŚCI – DO WYNAJĘCIA

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

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

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

Do wynajęcia dwa 
lokale w Pruszkowie 
60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi 
tel. 601 612 930 

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 

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

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

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

• 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 

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

NIERUCHOMOŚCI – KUPIĘ

• 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 

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

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

• Studnie tel.: 601-231-836 

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

DAM PRACĘ

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

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121) 
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do 
publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 
2a,  na tablicy ogłoszeń  wykazu w którym 
przeznaczył do wynajęcia, poza godzinami 
dydaktycznymi sale lekcyjne w szkołach 
położonych na terenie Gminy Raszyn.

Wykaz został wywieszony z dniem  17.10.2018 
roku na okres 21 dni. 

• 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 


