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14 chętnych na budowę II toru do Grodziska
GRODZISK MAZ.  

Po wielu latach  
oczekiwań i przygotowań 
Warszawska Kolej Dojaz- 
dowa ogłosiła przetarg  
na budowę drugiego toru  
od Podkowy Leśnej do  
Grodziska Mazowiec-
kiego. Do postępowania 
zgłosiło się 14 firm, ale 
ceny ofert są gigantyczne.

J eszcze kilka lat temu po to-
rach WKD między Grodziskiem 
a Warszawą można było oglądać 
tylko blisko 40-letnie składy 

EN94. Choć pociągi były niedosto-
sowane do obowiązujących obec-
nie norm – nie miały klimatyzacji, 
strome schody uniemożliwiały do-
stanie się do wagonu osobom nie-
pełnosprawnym – to cieszyły się 

R E K L A M A

ogromnym powodzeniem wśród 
podróżnych. Stare składy  już kil-
ka lat temu odeszły w zapomnienie, 
a ich miejsce zajęły nowoczesne po-
ciągi. Coś co nie zmienia się jednak 
od lat to renoma. Warszawska Ko-
lej Dojazdowa jest najpunktualniej-
szym przewoźnikiem w całym kraju.

Jednak dla WKD wymiana taboru 
to nie wszystko. Spółka już kilka lat 
temu zapowiedziała, że przystąpi do 
realizacji wyczekiwanej od lat inwe-
stycji. Mowa tu o budowie drugiego 
toru do Grodziska Mazowieckiego.

Dziś pociągi po dwóch torach kur-
sują jedynie do stacji Podkowa Leśna 
Zachodnia. Potem po jednym torze 
dojeżdżają do Grodziska, a po dru-
gim do Milanówka. W 2019 r. WKD 
ogłosiła przetarg na przygotowanie 
dokumentacji projektowej dla tego 
przedsięwzięcia. Okazało się, że in-
westycja już na wstępie nie jest dla 
przewoźnika szczęśliwa… 

REGION
Kto posprząta niebezpieczne  
odpady? str. 5 /

NADARZYN
Zero tolerancji dla śmieciarzy / str. 7 /

PIASTÓW
Będą szukać wód termalnych / str. 3 /

REGUŁY
Przedszkole pnie się w górę / str. 3 /

Następne wydanie 3 grudnia

MILANÓWEK
Referendum już w niedzielę / str. 2 /
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Wybrany w przetargu wykonaw-
ca nie zdecydował się na podpi-
sanie umowy. Na szczęście WKD 
nie musiała ogłaszać ponownie 
przetargu. Kolejarze dokonali 
ponownego wyboru najkorzyst-
niejszej oferty z pozostałych zgło-
szonych do przetargu. Nowym 
wykonawcą została firma Trans-
port Gdański sp. z o.o., która za 
wykonanie dokumentacji zain-
kasuje 3,4 mln zł.

Tu jednak również nie wszystko 
poszło zgodnie z planem. Prace 
projektowe opóźniła pandemia. 
Pierwotnie przetarg na budowę 
drugiego toru miał być ogłoszony 
jeszcze w 2020 r. Niestety uzgod-
nienia wpłynęły na opóźnienie 
tego terminu.

W ostatnich dniach sierpnia 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
ogłosiła przetarg na przebudo-
wę mającego blisko 7,5 km od-
cinka linii nr 47 między stacjami 
Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska a Podkowa Leśna Główna. 
Inwestycja obejmuje nie tylko 
budowę nowego toru wraz z in-
frastrukturą oraz istniejącego 
toru. W ramach zadania prze-
budowane zostaną również dwie 
stacje oraz sześć przystanków. 
Na przystankach Podkowa Leś- 
na Zachodnia, Kazimierówka, 
Brzózki, Grodzisk Mazowiecki 
Okrężna, Grodzisk Mazowiecki 
Piaski, Grodzisk Mazowiecki Jor-
danowice oraz Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska powstaną nowe 

perony. Dodatkowo zmieni się 
również ich stylistyka. Zamiast 
blaszanych wiat przystankowych 
w ostrych niebiesko-czerwonych 
barwach pojawią się eleganckie 
konstrukcje z profili stalowych. 
Wiaty będą ozdobione obudową 
z kompozytu imitującego drew-
no. Dodatkowo na tylnej ścia-
nie wiaty przewidziano rośliny 
pnące. Na przystankach pojawią 
się biletomaty, nie zabraknie ła-
wek, stojaków rowerowych oraz 
murków gabionowych i donic 
z kwiatami, które mają stano-
wić dekoracje.

Wszystkie perony na linii Pod-
kowa Leśna – Grodzisk Mazo-
wiecki będą naprzemianległe. 
Wyjątkiem są jedynie te na sta-
cjach Podkowa Leśna Zachod-
nia oraz Grodzisk Mazowiecki 
Radońska. Na tej ostatniej prze-
widziano peron wyspowy dwu-
krawędziowy oraz jeden peron 

rozjazdów na przystanku Pod-
kowa Leśna Zachodnia. W cią-
gu kolejnych 190 dni założono 
przebudowę pierwszego toru. 
WKD chce, aby remont „starej” 
nitki był wykonany po przenie-
sieniu ruchu na nowy tor. 

W połowie listopada kolejarze 
poznali oferty firm zaintereso-
wanych budową drugiego toru 
do Grodziska. Do postępowania 
wpłynęło aż 14 ofert. Co ciekawe 
wszyscy potencjalni wykonaw-
cy zadeklarowali realizację prac 
budowlanych w ciągu 20 mie-
sięcy. Jest jednak inny problem. 
To ceny ofert. Warszawska Kolej 
Dojazdowa na budowę toru chce 
przeznaczyć 90 mln zł brutto. 
Tymczasem najtańsza oferta 
złożona przez konsorcjum firm 
Torhamer sp. z o.o. sp. k oraz 
Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych Diag-Most sp. z o.o. 
opiewa na kwotę prawie dwu-
krotnie wyższą (178 mln zł). Dla 
kontrastu warto podkreślić, że 
najwyższą ofertę na kwotę 279 
mln zł (3-krotnie przewyższającą 
zakładany budżet) złożyło kon-
sorcjum Roverpol sp. z o.o. oraz 
Roverpol Infrastructuras S.A. 

W postępowaniu zostanie 
przeprowadzona także aukcja 
elektroniczna, więc ostateczne 
oferty będą niższe. O wyborze 
decydują cena (85%) i termin re-
alizacji (15%). Termin związania 
ofertą wyznaczono na 11 marca 
2022 r., więc na ostateczne roz-
strzygnięcie przetargu trzeba 
jeszcze poczekać.  AZ
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MILANÓWEK

Płuca pokażą 
zanieczyszczenie 
powietrza. „To daje efekty”

Instalacja w formie oddychających płuc pojawi się 
Milanówku. Jej zadaniem będzie zwrócenie uwagi 
na problem smogu. Polski Alarm Smogowy chce 
w ten sposób dotrzeć do świadomości mieszkań-
ców zwłaszcza mniejszych miejscowości i zachę-
cić do wymiany tzw. kopciuchów.  Dwumetrowy 
model ludzkich płuc będzie „oddychać” za pomo-
cą wentylatorów, pochłaniając zanieczyszczenia, 

które osiadać będą na białym materiale. W miarę upły-
wu czasu będzie można zobaczyć, jak zmienia się jego 
kolor. Po dwóch tygodniach pierwotnie biały materiał 
pokrywa się pyłem i przybiera grafitowy lub czarny 
kolor. Płuca w Milanówku pojawią się w styczniu . Od 
14 stycznia przez kolejne dwa tygodnie, będą „oddy-
chać” razem z mieszkańcami i pokażą co trafia do na-
szych układów oddechowych.  MS

MILANÓWEK
Już w niedzielę 21 listopa-
da w Milanówku odbędzie 
się referendum w sprawie 
odwołania burmistrza 
Piotra Remiszewskiego  
z funkcji burmistrza. 
Mieszkańcy Milanówka 
będą odpowiadać a pyta-
nie: „Czy jest Pan/Pani  
za odwołaniem Pana  
Piotra Remiszewskiego  
z funkcji burmistrza  
miasta Milanówka przed 
upływem kadencji?”

P ostanowienie o referen-
dum w sprawie odwołania 
burmistrza wydał Komi-
sarz Wyborczy w Warsza-

wie. Uchwała o referendum została 
przyjęta przez Radę Miejską jesz-
cze w sierpniu. 8 radnych było „za”, 
2 „przeciw”, 1 wstrzymał się, a 4 było 
nieobecnych. Głosowanie przepro-
wadzono w związku z nieudziele-
niem burmistrzowi absolutorium 
z wykonania budżetu w 2020 roku 
i brakiem wotum zaufania. Dodatko-
wo Regionalna Izba Obrachunkowa 
wydała negatywną ocenę w związku 
z wydatkami na inwestycje, a tak-
że „częste i chaotyczne zmiany bu-
dżetu gminy”.

W niedziele 21 listopada miesz-
kańcy Milanówka będą mogli od- 

W niedzielę referendum  
w Milanówku

wiedzić wyznaczone lokale do gło-
sowania w godzinach 7.00 – 21.00. 
Mieszkańcy odpowiedzą na pyta-
nie: „Czy jest Pan/Pani za odwoła-
niem Pana Piotra Remiszewskiego 
z funkcji burmistrza miasta Mila-
nówka przed upływem kadencji?”

Przypomnijmy, że w 2020 roku 
w Milanówku również odbyło się 
referendum w sprawie odwołania 
Piotra Remiszewskiego z funkcji 
burmistrza. Wtedy jednak o orga-
nizację głosowania zabiegała grupa 
mieszkańców. W ubiegłorocznym 
referendum aż 95,91 proc głosują-
cych mieszkańców opowiedziało 
się za odwołaniem burmistrza Pio-
tra Remiszewskiego.

Mimo to wynik referendum nie 
był wiążący. Powód? W głosowaniu 
udział wzięło tylko 2056 osób, co daje 
frekwencję na poziomie 15,88 proc. 
Frekwencja nie wyniosła wymaga-
nego poziomu 3/5 liczby mieszkań-
ców biorących udział w wyborach 
burmistrza w 2018 r.  AZ

14 chętnych na budowę II toru do Grodziska

jednokrawędziowy. Warto za-
znaczyć, że w ramach inwe-
stycji remont przejdą również 
budynku dworcowe na stacjach 
Podkowa Leśna Główna i Gro-
dzisk Mazowiecki Radońska.

Na wykonanie całej inwesty-
cji wybrany w przetargu wyko-
nawca będzie miał 22 miesiące. 
A to oznacza, że drugi tor do 
Grodziska powinien być goto-
wy pod koniec 2023 r. W ciągu 
sześciu miesięcy od zawarcia 
umowy mają zostać opracowane 
projekty wykonawcze. W ciągu 
czterech miesięcy założono też 
usunięcie kolizji z przebiegiem 
nowego toru, a także budo-
wę peronów w nowych loka-
lizacjach. Następnie, w ciągu 
kolejnych siedmiu miesięcy, 
zaplanowano budowę drugie-
go toru – z przebudową układu 
torowego stacji Grodzisk Maz. 
Radońska i zabudową nowych 
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PIASTÓW
Piastów chce korzystać 
z wód geotermalnych 
znajdujących się na 
jego terenie. Miasto 
rozpoczęło poszukiwa-
nia Inżyniera Kontraktu, 
który będzie pełnił nad-
zór nad wykonaniem 
otworu poszukiwawczo-
-rozpoznawczego. 

C zy Piastów zmieni się 
w Mszczonów i będzie 
wykorzystywać zasoby 
wód geotermalnych, 

które drzemią pod ziemią? Jest 
na to szansa. Władze miasta od 
wielu lat starały się na pozyska-
nie środków, które pozwoliłyby 
sprawdzić czy wody termalne, 
które znajdują się na terenie 
miasta nadają się do wykorzy-
stania. W końcu się udało Pia-
stów otrzymał ponad 12,7 mln zł 
dotacji z Narodowego Fundu- 
szu Ochrony Środowiska i Gos- 

podarki Wodnej na wykonanie 
otworu poszukiwawczego. 

Miasto ogłosiło już przetarg 
na inżyniera kontraktu, który 
ma doradzić i pełnić nadzór nad 
wykonaniem otworu poszuki-
wawczo-poznawczego. 

Dlaczego miastu tak zależy na 
sprawdzeniu czy woda termalna 
jest zdatna do wykorzystania?  
– Wody są tylko musimy się do 
nich dostać. Od dziesięcioleci 
wiemy, że mamy zasoby. Ma je 
również Warszawa i okolice. To 

jest udokumentowane przez na-
ukowców. Niesamowicie frapujące 
jest to, by się do tych wód termal-
nych dostać – mówił nam trzy lata 
temu Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa. Jeśli woda byłaby 
zdatna do wykorzystania to wią-
załoby się to z dużymi korzyściami 
nie tylko dla mieszkańców same-
go Piastowa, ale również najbliż- 
szych okolic. Wodę termalną moż-
na bowiem wykorzystać do ogrza-
nia domów. Oczywiście konieczne 
byłoby wykonanie kosztownych 

Będą szukać wód termalnych
REGION

Władze pruszkowskiego 
starostwa powiatowego 
podpisały umowę  
z firmą, która zajmie się 
przebudową fragmentu 
ul. Komorowskiej  
w Pruszkowie  
oraz budową ronda  
w Granicy.

W e wtorek 16 listopada 
starosta pruszkow-
ski Krzysztof Rymu-
za, członek Zarządu 

Powiatu Grzegorz Herner oraz wy-
konawca firma Robokop Grzegorz 
Lenartowicz z Milanówka podpi-
sali umowę na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3107W, czyli ulic Ko-
morowskiej i Pruszkowskiej. Za-
danie zostało podzielone na etapy. 

W ramach prac wyremonto-
wany zostanie odcinek ul. Ko-
morowskiej w Pruszkowie od 
ronda w ciągu ul. Pogodnej do 
ul. 2 Sierpnia. Natomiast na 
skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej 

Umowa na przebudowę Pruszkowskiej 
i Komorowskiej podpisana

 i ul. Rekreacyjnej w Granicy zo-
stanie wybudowane rondo. 

Koszt inwestycji wynosi 
3 234 900,00 zł, w tym 500 000,00 zł 
pochodzi ze środków finansowych 
Miasta Pruszkowa i 250 000,00 zł 
ze środków finansowych Gmi-
ny Michałowice.

– Termin realizacji to 31 marca 
2022 r. W trakcie prac budowla-
nych mogą wystąpić przejściowe 
utrudnienia w ruchu – zaznacza 
pruszkowskie starostwo.  AZ

instalacji oraz łącznika do kana-
łu ciepłowniczego. Gdyby wszyst-
ko zakończyło się powodzeniem 
to mieszkańcy Piastowa mogli-
by liczyć na dużo tańsze ciepło. 
Niemożliwe jest to by otrzymali 
je całkowicie za darmo, ponie-
waż utrzymanie instalacji jest 
kosztowne. Jest jednak szansa, 
że mieszkańcy zarówno zabu-
dowy wielorodzinnej, jak i jed-
norodzinnych domków za ciepło 
płaciliby mniej. Drugą korzyścią 
jest zmniejszenie emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery, co 
zwłaszcza zimą jest dla wszyst-
kich mocno odczuwalne.

A czy Piastów mógłby stać się 
drugim Mszczonowem lub Unie-
jowem gdzie wody termalne 
wykorzystywane są do celów 
rekreacyjnych? Odwiert dofinan-
sowany przez NFOŚIGW moż-
na przekształcić tylko do celów 
technologicznych, czyli ogrze-
wania. Przy chęci wykorzysta-
nia wód termalnych do celów 
rekreacyjnych konieczne byłoby 
zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych, ale wszystko jest 
przecież możliwe!  AZ
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PRUSZKÓW

Poszukiwany wpadł  
za brak maseczki

Dzielnicowi zatrzymali 30-latka. Mężczyzna był poszu-
kiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wol-
ności. Wpadł podczas legitymowania z powodu braku 
maseczki. Dzielnicowi z Pruszkowa podczas kontroli do-
tyczących łamania obostrzeń, w kolejce WKD zauważy-
li mężczyznę bez osłoniętych części twarzy. Mężczyzna 
podróżował transportem publicznym, nie zważając na 
obowiązujące obostrzenia dotyczące zasłaniania ust  

i nosa. Mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny za 
nie stosowanie się do obowiązku zasłaniania części twarzy 
w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze sprawdzili da-
ne mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych. 
Okazało się, że 30-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejo-
nowy w Pruszkowie celem odbycia kary więzienia. Mężczy-
zna został zatrzymany i zgodnie z dyspozycją sądu trafił do 
zakładu penitencjarnego.  MS

PRUSZKÓW MAZ.
W poniedziałek 15 listo-
pada w ramach  
obchodów 105.lecia 
nadania praw miej-
skich, został wmuro-
wany kamień węgielny 
pod budowę Przed-
szkola Miejskiego nr 8.

B udowa Przedszkola 
Miejskiego nr 8 swo-
im zakresem obejmuje, 
m.in. budowę nowe-

go 10-oddziałowego przedszkola 
wraz z niezbędnymi instalacjami, 
zagospodarowaniem terenu, par-
kingami i wyposażeniem obiektu, 
rozbiórkę obecnie funkcjonującej 
placówki przedszkolnej, budo-
wę zintegrowanego placu zabaw 
oraz wielofunkcyjnego minibo-
iska sportowego. W poniedziałek 
15 listopada odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod budowę przedszkola. 
– Na terenie budowanego Przed-
szkola Miejskiego nr 8 spotkali-
śmy się z okazji podpisania Aktu 

Uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego

PRUSZKÓW
Gruntowna moderni-
zacja Elektrociepłowni 
Pruszków trwa. PGNiG 
TERMIKA podpisała 
umowę na budowę 
maszynowni silników 
gazowych.

R ozpoczyna się kolej- 
ny etap moderni-
zacji Elektrocie-
płowni Pruszków 

w kierunku niskoemisyjnych 
źródeł paliw. PGNiG TERMI-
KA podpisała umowę na bu-
dowę maszynowni silników 
gazowych wraz z instalacjami 
i urządzeniami pomocniczymi 
oraz powiązaniami do infra-
struktury zakładu. Koszt inwe-
stycji to ponad 98 mln złotych.

– Elektrociepłownia Prusz-
ków to ważny punkt na mapie 

PGNiG Termika modernizuje 
EC Pruszków

aglomeracji warszawskiej. Wy-
twarzane w niej ciepło docie-
ra do ok. 60% mieszkańców 
Pruszkowa, Piastowa i Mi-
chałowic. Naszym celem jest 
zadbanie o to, aby produkcja 
tego ciepła odbywała się w spo-
sób jak najbardziej przyjazny 
środowisku, a sam zakład nie 
popadł w stagnację i został do-
stosowany do obowiązujących 
w kraju wymagań środowisko-
wych – powiedział Jarosław 
Maślany, wiceprezes ds. ope-
racyjnych PGNiG TERMIKA.

W kolejnych latach plano-
wane są dalsze inwestycje 
w Elektrociepłowni Pruszków, 
polegające na sukcesywnym 
zastępowaniu dotychczaso-
wych instalacji wytwórczych 
nowymi źródłami. W rezul- 
tacie nastąpi poprawa efek-
tywności produkcji oraz ogra-
niczenie wpływu zakładu na  
środowisko.  MS/ Energetyka24

erekcyjnego oraz wmurowania go 
wraz z Kapsułą Czasu. W Kapsule 
znalazły się m.in. listy, prace dzie-
ci, życzenia. Pozostawiamy przy-
szłym pokoleniom cenną pamiątkę 
– zaznaczył w swoim wpisie na Fa-
cebooku Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa. Zakończenie 
realizacji całości inwestycji plano-
wane jest na IV kwartał 2022 roku.

W uroczystości wzięli udział: 
Paweł Makuch – Prezydent Miasta 
Pruszkowa, Krzysztof Biskupski 
– Przewodniczący Rady Miasta 
w Pruszkowa, Beata Czyżewska 
– Zastępca Prezydenta Miasta 
Pruszkowa, Konrad Sipiera – Za-
stępca Prezydenta Miasta Prusz-
kowa, Edyta Wołowiec – Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Nr 8, Elż-
bieta Korach – Naczelnik Wydzia-
łu Realizacji Inwestycji, Arnold 
Hensoldt – Zastępca Naczelnika 
Wydziału Realizacji Inwestycji, 
Marzanna Geisler – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Ks. kanonik 
Bogdan Przegaliński – Proboszcz 
Parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Prusz-
kowie,  Robert Fronczek – Prezes 
Zarządu REMBUD Sp. z o.o. oraz 
dzieci z przedszkola nr 8.  AZ.

REGUŁY
Pierwszy element kam-
pusu edukacyjnego  
w Regułach nabiera 
kształtu. Chodzi oczywi-
ście o przedszkole po-
wstające przy ul. Kuchy.

B udowa nowoczesnego 
przedszkola w Regu-
łach trwa w najlepsze. 
– Trwają prace kon-

strukcyjne obiektu. Wykonawca 
zaplanował wykonanie stanu su-
rowego zamkniętego jeszcze w tym 
roku w celu zabezpieczenia bu-
dynku przed sezonem zimowym 
- ochrona przed działaniem ze-
wnętrznych czynników atmos-
ferycznych. Planowany termin 
zakończenia prac nie uległ zmianie 

Przedszkole pnie się w górę
to lato 2022 r  – podkreślają urzęd-
nicy z gminy Michałowice. 

W budynku przedszkola znaj-
dzie się siedem sal dydaktycz-
nych z zapleczem sanitarnym, 
sala do zajęć ruchowych , kuch-
nia, jadalnia, sala rekreacyjna 
oraz całoroczne patio. Począt-
kowo sala do zajęć ruchowych 
i sala rekreacyjna mają być za-
adaptowana na dodatkowe sale 
dydaktyczne. Na dachu budynku 
znajdą się panele fotowoltaiczne, 
dodatkowo wykorzystane zosta-
ną pompy ciepła. Zaprojektowa-
no również zielone dachy oraz 
naturalny zbiornik retencyjny.

W ramach inwestycji zagospo-
darowany zostanie również teren 
wokół przedszkola. Powstanie tu 
plac zabaw. Przewidziano również 
nasadzenia zieleni. Wokół budynku 
pojawi się aż 67 drzew.  AZ
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NADARZYN
Swoje tężnie solanko-
we mają już Piastów 
czy Pruszków. Również 
Nadarzyn doczekał się 
takiej instalacji. Budowa 
tężni w Pastewniku  
dobiegła końca i teraz  
z jej dobrodziejstw 
mogą już korzystać 
mieszkańcy Nadarzyna.

T ężnie solankowe mają 
właściwości lecznicze, 
a także spełniają rolę fil-
tra powietrza. Tężnia 

solankowa nazywana również in-
halatornią solankową to strefa od-
poczynku. W miejscu tym w sposób 
naturalny powstaje solny aero-
zol podobny do tego znad brzegu 
morza. Wspiera on leczenie cho-
rób dróg oddechowych i wpływa 
pozytywnie nie tylko na układ od-
dechowy, ale i na ciało. 

Uroczyste „otwarcie” tężni za 
nami. Mieszkańcy gminy i okolic 
mogą wybrać się na mały seans 

Nadarzyn ma swoją tężnię
REGION

Pasy zapięte? Wyo- 
braźnia uruchomiona? 
Fantazja wkręcona na 
najwyższe obroty?  
No to „Startujemy  
w przyszłość”! Właś- 
nie ukazała się książka 
wieńcząca jubileuszową, 
piątą edycję konkursu 
literackiego dla uczniów 
szkół podstawowych 
„Popisz się talentem”. 
Wśród opublikowanych 
opowiadań jest praca 
Zuzi Orzeł ze Szkoły  
Podstawowej  
w Michałowicach.

Z uzia Orzeł jest uczen-
nicą Szkoły Podstawo-
wej w Michałowicach. 
Dziewczynka została 

laureatką 5. edycji konkursu lite-
rackiego dla uczniów szkół pod-
stawowych „Popisz się talentem”. 
To największy w kraju konkurs 
dla młodych pisarzy, który na do-
datek daje szansę na prawdziwy 
książkowy debiut! Konkurs „Po-
pisz się talentem” jest organizo-
wany przez wydawnictwo Nowa 
Era od 2017 roku. We wszystkich 5. 
edycjach konkursu wzięło udział 
już prawie 17.000 tysięcy uczniów 
z całego kraju Obecnie to najwięk-
szy konkurs literacki dla dzieci 

w Polsce. Celem konkursu jest 
rozbudzanie kreatywności dzie-
ci i młodzieży oraz odkrywanie 
w nich potencjału literackiego. 
Co więcej udział w konkursie daje 
uczestnikom szansę na prawdziwy 
literacki debiut! Co roku opowia-
dania 30 laureatów publikowane 
są w książce. W gronie tegorocz-
nych laureatów znalazła się Zu-
zanna Orzeł – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Michałowicach. 
Poniżej publikujemy fragment 
opowiadania Zuzanny pt. „Histo-
ria Placu Odzyskania Wolności”:

„Jest 21 marca 2121 roku, znaj-
duję się na Placu Odzyskania Wol-
ności. Staję z boku i przyglądam 
się uważnie mijającym mnie lu-
dziom. Gdybym miała opisać ich 
jednym słowem, byłoby to: szczę-
ście. Widać, że są szczęśliwi. To 
co zaskakuje, to to, że nikt nie 
idzie sam. Każdy ma kogoś obok 
siebie. Ludzie zbliżają się do po-
mnika Wspólnoty. Stoi na środ-
ku placu. Zwykły pomnik, jakich 
wiele w moich czasach. Jednak 
zauważam w nim coś ciekawego. 
Pomnik to sylwetki osób, które 

się do siebie uśmiechają. Ten 
uśmiech widać z daleka”

Pełne teksty wszystkich 30 lau- 
reatów znalazły się w książce 
„Startujemy w przyszłość”, któ-
ra jest już dostępna w sprzedaży. 
Można ją nabyć w sklepie interne-
towym sklep.nowaera.pl. – „Star-
tujemy w przyszłość” to książka, 
która oferuje czytelnikowi wiele 
emocji i inspiracji. To 30 tekstów, 
które skrzą się od świeżych po-
mysłów i odważnych wizji naszej 
przyszłości. W swoich opowiada-
niach dzieci stworzyły niezwykłe 
fantastyczne światy - w niektó-
rych ludzkość pokonała najważ-
niejsze problemy, w innych musi 
mierzyć się z konsekwencjami 
własnych błędów z teraźniejszości. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim tegorocznym uczestnikom, 
a książkę „Startujemy w przy-
szłość” polecamy do wspólnego, 
rodzinnego lub klasowego czy-
tania - komentuje Małgorzata 
Jankowska koordynatorka inicja-
tyw odpowiedzialnych społecz-
nie w wydawnictwie Nowa Era  
i jurorka konkursu.  AZ

wdychania dobroczynnej solanki. 
Tężnia powstała w Pastewniku przy 
ul. Słonecznej przy placu zabaw. – 
W naszej gminie jest jeszcze nadal 
wiele do zrobienia. Jednak oprócz 
koniecznych inwestycji w moderni-
zację oczyszczalni ścieków, budo-
wę nowych odcinków kanalizacji, 
nowych dróg, czy kolejnych pla-
cówek oświatowych nasi miesz-
kańcy zasługują także na miejsca, 
w których będą mogli spędzić czas 
ze znajomymi na miłej pogawęd-
ce, zrelaksować się i wypocząć – 
zaznacza Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn. 

Warto jednak zaznaczyć, że 
mieszkańcy nie nacieszą się tężnią 
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Uczennica z Michałowic wydała 
swoje opowiadanie!

R E K L A M A

REGION
Polski Alarm Smogowy 
wspólnie z „Gazetą Sto-
łeczną” sprawdzili jak 
podwarszawskie gminy 
radzą sobie z likwidacją 
„kopciuchów”. Spraw-
dziliśmy, jak w tym ran-
kingu wypadły gminy  
z naszego regionu. 

C elem rankingu było 
sprawdzenie jak pod-
warszawskie gminy 
radzą sobie z likwi-

dacją kotłów na węgiel. To one 
w głównej mierze przyczyniają się 
do powstawania smogu w jesien-
ne i zimowe miesiące. Pod uwagę 
wzięto liczbę wymienionych ko-
tłów w okresie od 1 styczni do 10 
września 2021 r. Sprawdziliśmy 
jak w rankingu wypadły gminy 
z naszego regionu. Triumf może 
świętować Piastów gdzie w wy-
znaczonym terminie odsetek usu-
niętych „kopciuchów” w stosunku 

do liczby kotłów w gminie wyniósł 
aż 26,79 proc. Na ostatnim miej-
scu zestawienia znalazła się na-
tomiast… Podkowa Leśna. Tam 
odsetek wymienionych kotłów 
wyniósł 0 proc. 

Poniżej prezentujemy jakie 
miejsca w rankingu zajęły nasze 
gminy wraz z informacją o odset-
ku wymienionych „kopciuchów”. 
W gminach Brwinów, Michałowi-
ce, Podkowa Leśna liczbę kotłów 
oszacowano z Programu Ochro-
ny Powietrza.  AZ

Jak idzie usuwanie „kopciuchów”  
w naszym regionie?
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zbyt długo. Na okres zimowy trzeba 
będzie ją wyłączyć, ale za to wiosną 
będzie już piękniejsza. Władze gmi-
ny chcą bowiem zagospodarować 
teren wokół nowej instalacji. – Na 
wiosnę teren przy instalacji zosta-
nie zagospodarowany pod kątem 
nasadzenia roślinności. Również 
na drewnianych pergolach tęż-
ni z czasem pojawią się ozdobne 
pnącza, które całemu terenowi 
nadadzą wyjątkowego uroku. Ro-
śliny, szum wody i aerozol z solanki 
wytworzą niepowtarzalny, relak-
sujący klimat tego miejsca, któ-
re jak sądzę skradnie serca i czas 
naszych mieszkańców – podkre-
śla wójt Zwoliński.  AZ

  1.  Piastów – 1 miejsce – 26,79 proc. 
  2.  Nadarzyn – 5 miejsce – 8,57 proc.
  3.  Grodzisk Maz. – 8 miejsce – 5,39 proc. 
  4.  Brwinów – 18 miejsce – 2,34 proc. 
  5.  Pruszków – 19 miejsce – 2,34 proc. 
  6.  Michałowice - 24 miejsce –  

1,67 proc. 
  7.  Jaktorów – 30 miejsce – 0,71 proc.
  8.  Raszyn – 35 miejsce – 0,37proc. 
  9.  Milanówek – 36 miejsce – 0,32 proc.
10.  Podkowa Leśna – 39 miejsce  

– 0,00 proc.

REGION

Szczepienia 
lisów w powiecie 
pruszkowskim

Ruszyła akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. 
Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego powinni zwrócić 
szczególną uwagę na swoich pupili. Akcję zaplanowano 
od 15 do 30 listopada. Szczepionka będzie zrzucana z sa-
molotów oraz wykładana ręcznie na całym obszarze ob-
jętym szczepieniami. Zrzuty obejmują kompleksy leśne, 
pola i łąki. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci 
krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu 

rybnym. Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, 
że nie zostanie ona podjęta przez lisa. Każdy kontakt czło-
wieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza 
medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt go-
spodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do 
lekarza weterynarii. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni 
psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamknię-
tych pomieszczeniach.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Grodziski monitoring 
zyska nowe kamery

W Grodzisku Mazowieckim pojawią się nowe kamery. 
Urząd miejski ogłosił przetarg na dostawę i montaż 20 
urządzeń. Gdzie pojawią się nowe kamery? Na ul. Piasko-
wej – w okolicy przejazdu kolejowego oraz na skrzyżo-
waniu z ul. Nadarzyńską, na Stawach Goliana – od strony 
ul. Sienkiewicza oraz od ul. M. Skłodowskiej-Curie i na 
Stawach Walczewskiego od ul. Warszawskiej. Kamery za-
montowane będą również przy parkingu na terenie klubu 

Pogoń Grodzisk, na placu przy OSP Książenice, czy na 
terenie parafii w Izdebnie Kościelnym. Kolejne zapla-
nowano także na skrzyżowaniu ul. Żyrardowskiej i ul. 
Chełmońskiego i na ul. Żydowskiej tuż obok parkingu 
wielopoziomowego. Dodatkowe kamery będą również 
na ul. Traugutta, ul. Sportowej i ul. Teligi. Wykonawca 
będzie miał 60 dni na realizację zamówienia – od daty 
podpisania umowy.  AZ

REGION
Beczki z chemikaliami, 
hałdy porzuconych 
śmieci, wielki dzikie 
wysypisko – wszystko 
pod płotem mieszkańca 
Grodziska Mazowieckie-
go. Co ciekawe gmina 
i prokuratura od lat 
wiedzą o całej sytuacji.

Sprawę szerzej opisa-
li reporterzy programu 
„Uwaga!” z telewizji TVN. 
Pan Adam wspólnie z ro-

dzicami mieszka w Chlebni pod 
Grodziskiem Mazowieckim. Od 
kilku lat walczy z urzędnikami 
z grodziskiego magistratu oraz 
z prokuraturą o to, by uprzątnę-
li sąsiadującą posesję z niebez-
piecznych chemikaliów. Odpady 
pozostały tu po dawnej sortow-
ni odpadów. - Są chemikalia, są 
beczki, śmieci. Od ośmiu lat ży-
ję z tym wszystkim za siatką. Być 

Kto posprząta niebezpieczne odpady w Chlebni?
może już jestem podtruty, ale bur-
mistrza to nie interesuje – mówi 
reporterom pan Adam.

Mieszkaniec wielokrotnie in-
terweniował w urzędzie i proku-
raturze. Składał liczne pisma, ma 
również protokół z oględzin te-
renu, z którego wynika, że skła-
dowane na sąsiedniej działce 
odpady mogą być niebezpieczne. 
Pan Adam w 2019 r. nagrał rów-
nież film, jak na teren obok jego 
domu nadal zwożone są odpa-
dy. Co ciekawe prokuratura wie 
o tym nagraniu, jednak nadal nie 
wystąpiła o jego przekazanie.

Przez cztery lata urzędnicy 
z grodziskiego magistratu zro-
bili w sprawie niewiele. Na te-
renie posesji działała bowiem 
firma, która miała wszystkie po-
zwolenia. – Firma zajmowała się 
segregacją odpadów i na jej te-
renie mogły znajdować się nie-
bezpieczne substancje, ponieważ 
miała ona zgodę na ich sprowa-
dzanie – wyjaśnia w reportażu 
Piotr Łaczyński z Urzędu Mia-
sta w Grodzisku Mazowieckim.

Postępowanie można było 
wszcząć dopiero gdy firma by-
ła nieaktywna. W takiej sytuacji 
to właściciel działki odpowiada 
za zalegające na niej odpady. 
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E dukacja jest jednym z waż-
niejszych zadań realizowa-
nych przez Powiat Grodziski. 
Należy do niego także prowa-

dzenie następujących publicznych szkół 
podstawowych specjalnych oraz szkół 
ponadpodstawowych: 
• Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazo-

wieckim;
• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych 

nr 2 w Grodzisku Mazowieckim;
• Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita 

Szczerkowskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim;

• Zespół Szkół nr 1 w Milanówku;
• Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema 

w Milanówku.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach 
uczyło się łącznie 2853 uczniów w 139 od-
działach, z tego w Zespole Szkół Specjal-
nych 135 uczniów w 35 oddziałach. 

W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3, 
pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koor-
dynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

w Powiecie Grodziskim, funkcjonuje zespół 
wczesnego wspomagania rozwoju dziec-
ka. Zapewnia rodzicom specjalistyczną 
informację oraz właściwe dla dziecka for-
my kompleksowej, specjalistycznej opieki. 
Organizowane jest także kształcenie oraz 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. 

W strukturze szkolnictwa Powiatu Gro-
dziskiego duży udział ma szkolnictwo 
zawodowe – w szkołach tych kształci się 
niemalże 60% wszystkich uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Praktyczna nauka 
zawodu realizowana jest we współpracy 
z przedsiębiorcami stanowiącymi oto-
czenie gospodarcze szkoły. Dzięki temu 
uczniowie szkół zawodowych Powiatu 
realizują naukę zawodu w rzeczywistych 
warunkach pracy, co podnosi ich umie-
jętności i zwiększa szanse na rynku pracy. 
Najchętniej wybieranymi zawodami w ro-
ku szkolnym 2020/2021 były: technik or-
ganizacji reklamy, technik logistyk oraz 
technik informatyk, a także mechanik 

pojazdów samochodowych i magazynier 
logistyk. Uczniowie mają również możli-
wość wzięcia udziału w licznych projek-
tach realizowanych przez szkoły, takich 
jak „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół 
bliżej rynku pracy”, „Poznajemy świat od 
kuchni – staż zawodowy uczniów z klas 
gastronomicznych i hotelarskich” czy pro-
jekt „Dobry start w zawodzie”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
wszystkich uczniów i ich rodziców w Gro-
dzisku Mazowieckim działa prowadzona 
przez Powiat Grodziski Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna. Pracownicy poradni 
udzielają pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej młodzieży oraz wspierają rodzi-
ców w zakresie wychowania i kształcenia 
ich dzieci. Jednym z zadań Poradni jest 

diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży. 
Efektem tej diagnozy może być wydanie 
opinii lub orzeczenia, w tym orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
które potwierdza niepełnosprawność 
dziecka lub jego zagrożenie niedostoso-
waniem społecznym. W ostatnich latach 
można zaobserwować znaczący wzrost 
potrzeb społecznych w powyższym za-
kresie. W roku szkolnym 2020/2021 Po-
radnia wydała ponad 1000 dokumentów 
(w tym opinii i orzeczeń) w różnych za-
kresach pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej dla uczniów. 

Działające w Grodzisku Mazowieckim 
Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana 
Skotnickiego również jest jednostką pro-
wadzoną przez Powiat Grodziski. Placówka 
ta, o dużych tradycjach i bogatej historii, 
prowadzi zajęcia z historii sztuki, malar-
stwa, rysunku oraz fotografii dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Co roku z inicjatywy 
kadry dydaktycznej Ogniska organizowane 
są plenery malarskie, malarsko-fotogra-
ficzne, a także konkursy i wystawy.

System oświaty w Powiecie Grodziskim

I tak prokuratura i urząd trafili 
na Halinę W. 

Okazało się, że firma zajmu-
jąca się segregacją odpadów by-
ła zarejestrowana na kobietę. 

Jednak to jej konkubent Marek 
M. de facto prowadził firmę. Co 
ciekawe podobne składowisko 
firma zarejestrowana na Mar-
ka M. stworzyła w Skierniewi-
cach. Tam jednak interwencja 
władz miasta zakończyła się ina-
czej. Włodarze Skierniewic zle-
cili oczyszczenie działki. Koszt 
okazał się ogromny. Uprzątniecie 
terenów kosztowało aż 5 mln zł 
i „zapłacili” za to wszyscy miesz-
kańcy. Co więcej w tej sprawie 
toczy się postępowanie sądowe, 
gdzie na ławie oskarżonych za-
siada właśnie Halina W. Jednak 
według jej obrońców jedynym 
winnym jest nieżyjący już kon-
kubent Marek M.

Co ciekawe prokuratura
z Grodziska Mazowieckiego 
już dwa lata temu umorzyła 
śledztwo w sprawie składowi-
ska w Chlebni. Co więcej urzęd-
nicy o tym fakcie dowiedzieli 
się… od reporterów „Uwagi!”. 
- Jest to dla nas bardzo zaska-
kujący fakt, ponieważ ostatnią 
korespondencję od prokuratury 

otrzymaliśmy w kwietniu 2019 
roku. Poinformowano nas wte-
dy, że śledztwo jest zawieszone 
do czasu przesłuchania świad-
ka - mówi Łukasz Kapuściak 
z Urzędu Miasta w Grodzisku 
Mazowieckim. - Liczyliśmy na 
to, że prokuratura w wyniku 
złożenia przez nas pisma z paź-
dziernika 2021 roku, zleci bada-
nie próbek, żebyśmy wiedzieli 
dokładnie, co tam się znajduje 
- przyznaje Kapuściak.

Według obrońcy Haliny W. sy-
tuacja w Grodzisku jest analo-
giczna do tej w Skierniewicach. 
Kobieta jest na emeryturze, jej 
majątek zlicytował komornik. 
Nie jest w stanie zapłacić milio-
nów złotych za utylizację odpa-
dów. Koszty oczyszczenia działki 
w Chlebni powinna zatem po-
nieść gmina. 

Cały materiał „Uwagi!” jest do-
stępny tutaj: https://uwaga.tvn.
pl/reportaze,2671,n/chlebnia-
kto-usunie-niebezpieczne-
chemikalia-ktore-sa-tam-od-
lat,345613.html  AZ

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
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REGION
Królewski Ogród Świa-
tła w Wilanowie to jedna 
z ulubionych jesienno-zi-
mowa wystawa atrakcji 
mieszkańców Warsza-
wy i okolic. Ogród jest 
już otwarty dla gości, 
więc to idealny pomysł 
na ciekawe spędzenie 
rodzinnego popołudnia 
czy weekendu. 

K rólewski Ogród Świa-
tła przy pałacu w Wi-
lanowie to wystawa 
plenerowa, w ramach 

której tysiące kolorowych diod 
ułożono w finezyjne kształty. 
Świetlna instalacja jest dosko-
nałą propozycją na zimne i sza-
re wieczory zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych!

Gości odwiedzających wila-
nowski park po zmroku do pałacu 
prowadzi 75-metrowy świetlisty 
tunel, w którym rozbrzmiewa 

Królewski Ogród Światła zaprasza

REGION
Nie tylko Królewski 
Ogród Światła w Wila-
nowie jest miejscem, 
które warto odwiedzić! 
Od początku listopada  
w Warszawie pojawiło się 
inne „świetliste”  
miejsce. To Ogród  
Botaniczny w Powsinie!

R azem z całą rodziną 
i przyjaciółmi uciek-
nij z Piotrusiem Panem 
i odkryj magiczną Ni-

bylandię w jesienno-zimowym 
otoczeniu 10 hektarów parku, 
w pięknej scenerii skrzącej się od 
pół miliona świateł LED strojących 
zaczarowane drzewa.

Przygotuj się na niezapo-
mnianą przygodę, podczas któ-
rej zobaczysz niemal 30 instalacji 
świetlnych oraz wiele atrakcji 
multimedialnych takich jak np. 
choinka multimedialna stworzona 

z 30 000 świateł LED, a także 
pokazy laserowe wraz z pełną 
oprawą dźwiękową oraz video-
-mappingi  Nie zabraknie elemen-
tów grywalizacji dla najmłodszych 
oraz wielu photo-pointów roz-
mieszczonych na terenie całej 
wystawy, takich jak: wielki Pió-
ropusz Wodza Pantery, Tunel pod 
piórami, czy Ramka Elfów 

Wydarzenie pełni rolę wysta-
wy plenerowej i nie wymaga bez-
pośredniej interakcji z żadnymi 

eksponatami. Dla komfortu zwie-
dzających, zakup biletów online 
będzie limitowany oraz możliwy 
wyłącznie na wybrane godziny 
zwiedzania.  AZ

 
Ceny Biletów:
• Normalny 28,00 - 33,00 zł
• Ulgowy 23,00 - 28,00 zł
• Dzieci do 3 r.ż. 1,00 zł
• Rodzinny (cena za osobę)  

23,00 - 27,00 zł
• MS/ inf. prasowa. 

muzyka klasyczna. Na dziedziń-
cu wita ich strzeżona przez or-
ły rozświetlona pergola, za którą 
rozpościera się Zimowy Ogród 
Króla. Goście mogą z nim space-
rować aleją obsadzoną pnączami 
i podziwiać rozkwitające świa-
tłem drzewka pomarańczowe. 
Tuż obok nich można zrobić sobie 
zdjęcie w świetlistej ramie z pała-
cem w tle. Idealnym dopełnieniem 
tegorocznej edycji Królewskiego 
Ogrodu Światła jest zaprojekto-
wana w prawdziwie królewskim 
stylu Karuzela Świetlna, mienią-
ca się setkami ciepłych świateł, 
ożywionych chłodnymi błyskami. 
W tym roku planowane są również 

niespodzianki, które będą od-
krywane stopniowo, w kolejnych 
tygodniach trwania wystawy. 
Największa z nich zachwyci 
na początku grudnia... Wów-
czas rozbłyśnie kolejna część  
wystawy – Ogród Różany!  AZ

Ceny biletów:
• poniedziałek–czwartek: 20 zł bilet 

zwykły, 5 zł bilet ulgowy
• piątek–niedziela: 40 zł bilet  

zwykły, 10 zł bilet ulgowy
• dzieci do lat 7 wchodzą  

bezpłatnie (bez biletu)
• 6, 25 i 26 grudnia, 1 i 6  stycznia,  

14 lutego (dni dodatko- 
wych mappingów):  
ceny weekendowe.
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Wystawa Piotruś Pan  
– Ogród Świateł w Warszawie

REGION
To moda, która przy-
wędrowała zza oceanu 
i na dobre zadomowiła 
się u nas. Black Friday 
oraz Cyber Monday to 
dni, w czasie których 
sklepy i sieci handlowe 
oferują duże zniżki. 
Tylko jak w tym szale 
wyprzedaży się  
nie zgubić...

B lack Friday pojawił się 
w naszym kraju kil-
ka lat temu i od tego 
czasu zmienił nawet 

w Black Week. Końcówka listo-
pada oznacza więc szał zakupów, 
obniżek i okazji. Szczególnie, że 
wiele osób już w tym czasie myśli 
o zbliżającej się Gwiazdce i pre-
zentach dla najbliższych. W tym 
roku „święto zakupów” przypa-
da 26 listopada.

Jednak decydujemy się nie 
tylko na zakupy stacjonarne, 
ale również zamówienia online. 
Dlatego powstało kolejne święto 
– Cyber Monday. Obchodzimy je 
zawsze w poniedziałek po Black 
Friday. W tym roku 29 listopada. 
Wówczas to sklepy internetowe 
będą miały duże pole do popi-
su. Reszta pozostaje bez zmian. 
Chodzi o to, by utworzyć pro-
mocje i sprzedać jak najwięcej.

Szał wyprzedaży z okazji 
Black Friday i Cyber 
Monday coraz bliżej

Pamiętajcie jednak, że nie-
zależnie od tego, czy kupuje-
cie towar w cenie promocyjnej, 
regularnej, u polskiego sprze-
dawcy, czy też zagranicą, na 
terenie całej Unii Europejskiej 
obowiązują jednolite przepi-
sy konsumenckie. Taki towar 
można zareklamować. 

Ale pamiętajcie! Reklamować 
możecie każdy produkt jeżeli 
posiada wadę. Natomiast jeżeli 
jesteście niezadowoleni z zaku-
pów i chcecie je zwrócić, a ku-
pujecie towar stacjonarnie, to 
możecie liczyć tylko na dobrą 
wolę sprzedawcy. Warto więc 
spytać przed zakupem, bo to 
sprzedawca określa warunki 
ewentualnego zwrotu.

Inaczej jest w przypadku towa-
rów kupionych przez internet. Tu 
towar możecie zwrócić bez po-
dania przyczyny w ciągu 14 dni. 
Niektóre sklepy czas na zwrot  
wydłużają np. do 30 dni.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Padł Ci akumulator? 
Zgłoś się do Straży 
Miejskiej

Jak na razie jesień nas rozpieszcza i nie hartuje ujemnymi 
temperaturami. Jednak zima za pasem i trzeba się przygo-
tować na możliwe problemy, choćby z odpaleniem auta.  
W tym jednak może nam pomóc Straż Miejska. Od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.00-23.00 strażnicy miejscy pomogą nam  
w uruchomieniu pojazdu przy pomocy specjalnego urządze-
nia rozruchowego. Jeśli nie będą wezwani do nagłych i pilnych 
interwencji, taka pomoc będzie udzielana natychmiastowo.  

Z drugiej jednak strony, jeśli będą wezwani do czynności o wyższym 
priorytecie, trzeba będzie nieco zaczekać. Dużym ułatwieniem dla 
nas samych oraz na wypadek, gdybyśmy jednak nie mogli uru-
chomić pojazdu, jest ustawienie swojego auta tak, by mieć do 
niego swobodny dostęp. Najczęstszymi zgłaszającymi są osoby 
mieszkające na osiedlach, a przeważnie nie odpalają auta, które 
nie były przez dłuższy czas uruchamiane. O pomoc można zgłosić 
się do Straży Miejskiej pod numerem 986 lub 22 755 54 31.  AZ 
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Grodzisku!

W tym roku 11 listopada ob-
chodziliśmy 103. rocz-
nicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Z tej okazji, jak co roku w ramach ob-
chodów tego wyjątkowego święta tak-
że i tym razem Grodzisk zorganizował 
wiele ciekawych wydarzeń i atrakcji dla 
swoich mieszkańców.

Już z samego rana tuż po godzinie 
9:00 grodziszczanie zostali rozbudze-
ni „patriotyczną pobudką” czyli prze-
marszem Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
przez skwer „Górka Teligi”oraz przez 
ulice Wolniewicz/Daleka a także Sado-
wa/Grunwaldzka.

Chwilę później bo od godziny 10:00 
odbywała się kolejna akcja, tym razem 
organizowana przez Hufiec ZHP zaty-
tułowana „Zrób kotylion” czyli warsz-
taty rodzinne w Mediatece. Mieszkańcy 

mogli wziąć także udział w zawodach 
strzeleckich organizowanych na Strzel-
nicy w Makówce.

Następnie, po tej małej „rozgrzewce” 
w ramach akcji „Niepodległa do Hym-
nu” o godzinie 12:00 w Parku Skarbków 
odśpiewany został wspólnie „Mazurek 
Dąbrowskiego” a tuż po, z parku ulica-
mi Grodziska Mazowieckiego przeszedł 
biało-czerwony Korowód Wolności pod 
pomnik na Placu Wolności. Na zakoń-
czenie tej części obchodów został prze-
widziany koncert zespołu „RP Kwintet” 
i piknik z wojskową grochówką – na pla-
cu przed Centrum Kultury.

O godzinie 14:00 w Kościele Św. An-
ny w Grodzisku Mazowieckim odbyła 
się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po 
nabożeństwie pod pomnikiem na Pla-
cu Wolności miały miejsce dalsze naj-
bardziej oficjalne uroczystości, podczas 

których złożono wieńce m.in. od władz 
miasta, burmistrza, rady miejskiej, kom-
batantów oraz odznaczono zasłużonych 
dla gminy mieszkańców.

Dalsze mniej oficjalne obchody prze-
niosły się znowu na plac pod Centrum 

Kultury gdzie z okazji „urodzin Niepod-
ległej” tortem częstował mieszkańców 
sam marszałek Piłsudski.

Po tym słodkim poczęstunku do wy-
boru mieszkańców pozostał pokaz fil-
mu niemego „Ponad śnieg” z muzyką 
na żywo w Kinie w Centrum Kultury 
lub rodzinna gra miejska. 

Zazwyczaj odzyskanie niepodle-
głości kojarzymy jednak z walkami 
znaczącymi bojowy szlak Legionów 
Polskich, zabiegami politycznymi „ojców 

niepodległości”, reformami mającymi 
scalić państwo, obroną granic w powsta-
niach i powszechną mobilizacją wobec 
nawały bolszewickiej. W tej „wielkiej” hi-
storii brak jednak miejsca na codzienny 
żmudny trud ludności cywilnej, miesz-
kańców miast i wsi, którzy także mieli 
swój udział w „odrodzeniu” ojczyzny po 
123 latach niewoli. O tym właśnie miała 
opowiadać Rodzinna Gra Miejska „Mia-
sto i wieś dla Rzeczpospolitej”, bez któ-
rej obchody 11 listopada nie mogły się 
po prostu odbyć.

Obchody tego pięknego święta zwień-
czyła o godz. 19:00 wieczornica pieśni 
patriotycznych zorganizowana przez 
Hufiec ZHP, który zaprosił mieszkań-
ców do wspólnego śpiewania.

Materiał przygotowany przez Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego w Grodzi-
sku Mazowieckim.

GRODZISK MAZ.

W Grodzisku
nie pojeździmy 
na łyżwach

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą musieli w zbli-
żającym się sezonie zimowym znaleźć inne miejsca na łyż-
wiarskie szaleństwa. W mieście znów nie będzie sztucznego 
lodowiska. Wszystkiemu „winne” względy bezpieczeństwa. 
Lodowisko nie może funkcjonować przy ul. Sportowej, ponie-
waż obecnie trwa tam budowa hali sportowej. – Rozstawia-
nie lodowiska w tej lokalizacji nie jest możliwe ze względów 
bezpieczeństwa. Ale w następnym sezonie będziemy już po 

budowie hali, a lodowisko powróci – zaznacza Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Nie ma też 
szans by ślizgawka pojawiła się w innej lokalizacji. – Lodowi-
sko w innym miejscu wiązałoby się z dużo wyższymi kosztami 
wykonania przyłącza elektrycznego. Jest ono konieczne do 
obsługi lodowiska, w tym zmrażania sztucznej tafli – dodaje bur-
mistrz. Grodziszczanie będą mogli odwiedzić lodowiska w okolicy. 
O ich otwarciu będziemy Was informować na bieżąco.  AZ

NADARZYN
„Śmieciarzu” w Gmi-
nie Nadarzyn nie czuj 
się bezpiecznie. Nie 
znasz dnia, ani godzi-
ny! – takimi słowami 
wójt Nadarzyna Dariusz 
Zwoliński przestrzega 
osoby, które chcą 
pozbyć się śmieci 
w niewłaściwy sposób.

G mina Nadarzyn od
dawna walczy z taki-
mi śmieciarzami i wy-
trwale tropi osoby, 

które w nieodpowiedni sposób 
utylizują odpady. W ostatnim 
czasie w ręce strażników gmin-
nych wpadły trzy osoby, które za-
śmiecały przestrzeń publiczną. 
Na szczęście dostały już dotkli-
wą i kosztowną nauczkę. 

Wyjątkową „pomysłowością” 
wykazał się mieszkaniec Nada-
rzyna, który uznał, że najlep-
szym miejscem dla sfatygowanych 

kołder i poduszek będzie przy-
drożny rów. Dbając o porządek 
we własnym domu, zapomniał 
o porządku w przestrzeni pu-
blicznej. Zniszczone kołdry i po-
duszki wylądowały w rowie przy 
ul. Błońskiej. Najsmutniejsze jest 
to, że zamiast trafić na śmietnik 
mogły jeszcze pomóc. W okresie 
jesienno-zimowym kołdry i po-
duszki chętnie przyjmują schro-
niska dla zwierząt, które chcą 
zapewnić swoim podopiecznym 

ciepło. A tak mieszkaniec Nada-
rzyna musiał zapłacić 500 zł ka-
ry i uprzątnąć teren. 

To jednak nie koniec. Obywatel 
Dalekiego Wschodu postanowił 
zaoszczędzić na wywozie odpa-
dów. Czuł się na tyle pewnie, że 
dwa razy z rzędu opróżnił sporego 
„dostawczaka” z zalegających mu 
śmieci. Strażnicy gminni odnaleźli 
jednak właściciela pokaźnej śmie-
ciowej górki. Mężczyzna przy-
znał się do popełnionych czynów, 

Zero tolerancji dla śmieciarzy
PRUSZKÓW

Cyfrowe brzmienia są 
pozbawione charakteru. 
Prawdziwi melomani 
docenią analogowe 
brzmienia czarnych 
krążków. Już 27 listo-
pada giełda winyli 
w Pruszkowie.

J akie brzmienia wprawiają 
Was w dobry nastrój? So-
lówki Jimmiego Hendrixa? 
Rockowe hymny Queen? Po-

nadczasowe piosenki Abby i Bo-
ney M? Każdy ma inny gust, ale 
wszystkie łączy jedno – miłość do 
analogowych brzmień. Już nieba-
wem będziecie mogli uzupełnić 
swoją kolekcję płyt winylowych, 
CD i kaset magnetofonowych.

– Moda na winyle wciąż trwa. 
Wciąż nowe osoby dają się ponieść 
cudownej magii czarnej płyty 
i wszystkiego co z nią związane-
Ale to coś więcej niż moda. Dla 
niektórych przeradza się w pa-
sję, dla innych jest powrotem do 
przeszłości, dla kolejnych stylem 

Giełda winyli w Nowej Stacji 

życia i angażującym rytuałem, dla 
jeszcze innych wspaniałą kroniką 
najciekawszych czasów w muzy-
ce – podkreślają organizatorzy.

Już w sobotę 27 listopada w godz. 
9.00-19.00 w Nowej Stacji w Prusz-
kowie odbędzie się giełda płytowa. 
Co na niej znajdziecie? Setki, ty-
siące klasyków, w których będzie-
cie mogli się (na nowo?) zakochać. 
Nie zabraknie również muzyki na 
innych „kultowych” nośnikach
– płytach CD i kasetach.  AZ

został ukarany mandatem w wy-
sokości 1000 zł, posprzątał teren 
i poniósł koszty wywozu śmieci do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych

Natomiast na terenie prywat-
nego lasu na granicy Walendo-
wa i Kajetan, właściciel posesji 
podczas sprzątania swojego te-
renu natknął się na duże ilości 
śmieci. W trakcie ich sprząta-
nia znalazł części samochodo-
we, a na nich numery nadwozia. 
Te dane przekazał straży gmin-
nej. Strażnicy dotarli do właści-
ciela pojazdu, który przyznał się 
do wyrzucenia ich w lesie. Za swój 
czyn został ukarany maksymal-
nym mandatem w wysokości 500 
zł. oraz zobowiązany do przekaza-
nia odpadów do PSZOK, a następ-
nie przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego zutylizowanie.

Wójt Nadarzyna podkreśla, że 
czeka na zaostrzenie kar z 500 
zł na 5000 zł, za wyrzucanie 
śmieci w miejscu niedozwo-
lonym. Może w ten sposób uda 
się ograniczyć powstawanie dzi-
kich wysypisk.  AZ
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Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

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

• Poszukujemy kierowców do pracy 
kat B, zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 783 647 646 

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

• Zatrudnię asystentkę 
stomatologiczną 
w Pruszkowie i Brwinowie, 
tel: 602379134

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

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

DAM PRACĘ

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

ZAMÓW:

Podkowa Leśna najbardziej 
odporną gminą w Polsce

PODKOWA LEŚNA
Podkowa Leśna zajęła 
I miejsce w konkursie 
Najbardziej Odporna 
Gmina zarówno w kate-
gorii ogólnopolskiej, 
jak i regionalnej i tym 
samym wygrała dwie 
główne nagrody: 
2 000 000 zł 
i 1 000. 000 zł. 

Na dzień 31 października 
70,24 proc. mieszkań-
ców Podkowy Leśnej 
przyjęło pełny cykl szcze-

pień szczepionką zarejestrowa-
ną w Unii Europejskiej.

Konkursy dla gmin zorganizo-
wane były w ramach Narodowego 
Programu Szczepień. 

Konkurs „Najbardziej Odporna 
Gmina” składał się z dwóch ele-
mentów – konkurs ogólnopolski 

REGION
Grodziscy policjanci 
zatrzymali kierowcę 
audi, który jeszcze przed 
poddaniem się kontroli 
drogowej ze swojego 
auta wyrzucił… narko-
tyki. W trakcie kontroli 
okazało się, że 30-latek 
jest nietrzeźwy i ma 
cofnięte uprawnienia 
do kierowania. Mężczy-
zna najbliższe trzy mie-
siące spędzi w areszcie. 

F unkcjonariusze zwal-
czający przestępczość 
narkotykową ustalili 
jakim pojazdem mogą 

być przewożone niedozwolo-
ne substancje. W trakcie noc-
nego patrolu na terenie gminy 
Jaktorów policjanci z wydziału 

wywiadowczego zauważyli wy-
typowany wcześniej samochód. 
Postanowili zatrzymać kierow-
cę audi do kontroli. Jednak za-
nim kierowca auta zatrzymał 
swój pojazd wyrzucił z niego 
zawiniątka z białym proszkiem. 
Policjanci szybko zabezpieczyli 
wyrzucone przedmioty, 

W trakcie kontroli 30-letnie-
go kierowcy policjanci znaleź-
li kolejne zawiniątka z tą samą 
substancją. Mężczyzna został 
przebadany na zawartość al-
koholu w organizmie, badanie 
wykazało, że miał 0,5 promila 

Nietrzeźwy, bez uprawnień 
i z narkotykami

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub 
magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym 
punkcie, blisko drogi 
powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący 
w Milanówku, pierwsze 
piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt, dobry 
dojazd do Warszawy, 
blisko drogi powiatowej 
tel. 793408465 

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

oraz rywalizacja dla gmin – we-
dług liczby mieszkańców. Ele-
ment 1 to ogólnopolski konkurs, 
który  obejmował wszystkie gmi-
ny w Polsce. Gmina z najwyższym 
odsetkiem wyszczepionych miesz-
kańców w Polsce – Podkowa Leśna, 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju 
501 702 604 

USŁUGI

• 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 

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie 
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczone zostały od 
dnia 27.10.2021 r.  na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta    pok.63  lub pod nr tel. 22 735-87-33 
w godzinach pracy Urzędu. 
 

wygrała 2 mln zł. Element 2 to 
konkurs dla gmin w trzech kate-
goriach w zależności od wielkości 
gminy. Podkowa Leśna zwyciężyła 
w kategorii Małych Gmin, i wygrała 
1 mln zł. – Rządowy konkurs Naj-
bardziej Odporna Gmina został 
rozstrzygnięty i zgodnie z regu-
laminem powinniśmy otrzymać 
3 000 000 zł. Dla naszej małej gmi-
ny to istotny zastrzyk finansowy 
– przyznaje Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.

Całość środków Miasto przezna-
czy na wydatki związane z prze-
ciwdziałaniem COVID-19, zgodnie 
z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,
z późn. zm.) tj.  na zwalczanie za-
każenia, zapobieganie rozprze-
strzenianiu się, profilaktykę oraz 
zwalczanie skutków, w tym spo-
łeczno-gospodarczych.  MS

alkoholu w organizmie. Co więcej 
okazało się, że 30-latek ma cof-
nięte uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi. 

– Mężczyzna trafił do celi 
grodziskiej komendy, a zabez-
pieczone przy nim przedmioty 
zostały poddane badaniu. Szybko 
okazało się, że w opakowaniach 
jest łącznie ponad 305 gra-
mów amfetaminy. Zebrany przez 
funkcjonariuszy materiał do-
wodowy został przekazany do 
Prokuratury Rejonowej w Ży-
rardowie. Podejrzany usłyszał  
zarzuty dotyczące posiadania 
znacznej ilości narkotyków, 
kierowania pojazdem  w stanie 
nietrzeźwości oraz mimo cof-
niętych uprawnień. Na wnio-
sek prokuratury sąd zastosował 
wobec 30-latka środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowe-
go aresztowania na 3 miesiące 
– informuje asp. sztab. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.  AZ
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