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U NAS. Wyniki wyborów samorządowych a.d. 2018

Znamy składy nowych rad!
W minioną niedziele 21 października odbyły się wybory samorządowe z wyjątkowo wysoką frekwencją na poziomie 
54,8%. Na Mazowszu frekwencja była jeszcze wyższa – 61,6%. Na terenie powiatu pruszkowskiego najwięcej osób 
uczestniczyło w wyborach na terenie gmin: Michałowice (69,77%) i Nadarzyn (67,02%). Jednak rekord należy 
do mieszkańców Podkowy Leśniej, których na wybory poszło 74,64% uprawnionych do głosowania.

Prezentujemy państwu 
oficjalne wyniki wybo-

rów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz do 
rad gmin i miast. W chwili 
zamk nięcia  aktualnego 
wydania (wtorek 23.10) nie 
były jeszcze znane ofi cjalne
wyniki do rady powiatu 
pruszkowskiego.

Warszawa – Ursus

W wyniku głosowania 
skład rady dzielnicy przed-
stawia się następująco: Aneta 
Wachnicka (1 016), Jacek 
Lesiak (151), Grzegorz Ry-
szard Puchalski (694), Marek 
Mucha (564), Wanda Kop-
cińska (552), Maciej Rafał 
Jakaczyński (586), Stanisław 

Jasiński (668), Urszula Łucja 
Bodych (485), Adam Chmie-
lewski (451), Anna Kałużna 
(407), Kazimierz Sczepan 
Markowski (871), Maria Mał-
gorzata Miszkiewicz (491), 
Dawid Kacprzyk (664), Łukasz 
Krzysztof Nejman (581), Wie-
sław Krzemień (1 251), Anna 
Hanna Lewandowska (440), 
Piotr Igor Adamus (250), Da-
riusz Pastor (1 108), Marianna 
Teresa Jaguścik (529), Dariusz 
Sławomir Grylak (1 018), Mi-
chał Krzysztof Osiński (262), 
Paweł Piotr Dilis (786), Kazi-
mierz Sternik (677).

Miasto Piastów’

W drugiej turze (4.11) 

w walce o urząd Burmistrza 
Piastowa zmierzą się: Mag-
dalena Jadwiga Bonarowska 
z Koalicyjnego Komitetu Wy-
borczego Platforma .Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska, 
która zdobyła 3 112 głosów 
(30,35%) i dotychczasowy 
burmistrz Grzegorz Walde-
mar Szuplewski z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Nasz 
Piastów – Wspólnota Sa-
morzadowa, który otrzymał 
3788 głosów (36,95%). Po-
zostali kandydaci otrzymali 
odpowiednio: Przemysław 
Tadeudz Worek (KW Pra-
wo i Sprawiedliwość) 2 557 
(24,94%), a Krzysztof Paweł 
Smolaga (KWW Porozumie-
nie dla Piastowa) 796 (7,76%).

W radzie miasta zasiądą: 
Marek Andrzej Kubicki (399), 
Ewa Grażyna Witak (394), 
Tadeusz Edward Wojewódzki 
(149), Krzysztof Paweł Smo-
laga (154), Grzegorz Walde-
mar Szuplewski (505), który 
w wyniku zwycięstwa w dru-
giej turze będzie musiał zrzec 

się mandatu radnego, Agata 
Korczak (289), Robert Woj-
cech Madej (173), Małgorzata 
Ogórek (471), Anna Zofia 
Kruszewska (107), Janusz 
Wroński (425), Maria Zió-
łek (271), Kazimierz Dymek 
(296), Aneta Renata Czyż – 
Pachołek (276), Łukasz Lech 
Jasiński (173), Tomasz Krzysz-
tof Jankowski (485), Bożena 
Magdalena Kalinowska (129), 
Przemysław Tadeusz Worek 
(577), Zbigniew Garus (74), 
Tomasz Sarnacki (298), Mo-
nika Kwatek (200), Jarosław 
Maria Kurdziel (208).

Miasto Pruszków
Do II tury w walce o fotel 

prezydenta miasta przeszli: 
obecny prezydent Jan Sta-
rzyński (KWW Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowa) 
z wynikiem 10 464 głosów 
(39,41%) i Paweł Stanisław 
Makuch (KW Wspólnie Prusz-
ków Rozwijamy) 6 922 głosy 
(26,07%). 

Dokończenie na str. 9
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U NAS. Tańsze bilety na komunikację miejską dla mieszkańców Piastowa

Piastowianie też pojadą taniej?
Wszystko wskazuje na to, że piastowianie wkrótce dołączą do grona mieszkańców podwarszawskich gmin, którzy 
mogą korzystać z tańszej komunikacji. Burmistrz Miasta Piastowa zwrócił się do Rady Miejskiej o wyrażenie 
zgody na udzielanie mieszkańcom dopłat do biletów długookresowych ZTM w ofercie „Warszawa+” zgodnie z 
III (najkorzystniejszą  dla pasażerów) grupą dopłat.

Dnia 9 października br. Burmistrz Pia-
stowa Grzegorz Szuplewski skierował 
do Rady Miejskiej prośbę o wyrażenie 
na najbliższej sesji, w dniu 23 paź-
dziernika br., zgody na zawarcie przez 
Miasto Piastów porozumienia z m.st. 
Warszawą w zakresie udzielania dopłat 
do długookresowych biletów imien-
nych, kupowanych przez piastowian, 
obowiązujących w środkach lokalnego 
transportu zbiorowego ZTM, zgodnie z 
trzecim wariantem dopłat określonych 
w pozycji m.st. Warszawy. W tej taryfi e 

za 30-dniowy imienny bilet normalny 
ważny w dwóch strefach mieszkańcy 
zapłacą jedynie 120 zł, a za 90-dniowy 
bilet - 330 zł. Uprawnienie do dopłat 
będzie przysługiwało na podstawie 
spersonalizowanej karty zbliżeniowej. 
Warunkiem niezbędnym do wydania 
karty jest zamieszkiwanie na terenie Pia-
stowa oraz rozliczanie podatku docho-
dowego od osób fi zycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie.

- Liczę, że radni Piastowa na najbliż-
szej sesji przyjmą projekty uchwał w 

tym zakresie, a Burmistrz nie ustanie 
w dążeniu do wcielenia w życie jego 
koncepcji. (…) Darmowa komunikacja 
liniami ZTM lub zniesienie 2. strefy bile-
towej może bezpośrednio wpłynąć na 
poprawę jakości powietrza w naszym 
mieście. Umożliwiłoby to piastowianom 
w szerszym zakresie pozostawienie swo-
ich aut na parkingach przydomowych 
i skorzystanie z komunikacji zbiorowej 
– mówi Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Piastowie Agata Korczak .

Kinga Rochalska

PRACA PRUSZKÓW
Poszukujemy osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie małej 

budowy w Pruszkowie. Nie wymagamy 
doświadczenia. Dobre warunki pracy.

Tel. 577 303 512

BEZ TABU
Drodzy Czytelnicy

Wybory, wybory i po wyborach…
Polska zagłosowała, Pruszków zagłosował.
Wybieraliśmy tych, którzy w swoich programach

wyborczych obiecywali nam lepsze warunki życia, lepsze 
rozwiązania. Liczymy, że obietnice zostaną spełnione 
a nasze życie stanie się łatwiejsze.

Czego sobie i Państwu życzę…
Jednak jest jedna kwestia, która nie daje mi spokoju 

i bardzo chciałabym poznać Państwa zdanie. Praktycz-
nie wszyscy kandydaci w taki czy inny sposób obiecują 
nam nowe rozwiązania komunikacyjne, więcej miejsc 
parkingowych, udrożnienie ulic. Nie ukrywam, że jestem 
bardzo ciekawa jak miałyby te problemy zostać rozwiązane 
w nadchodzącej kadencji?

W chwili obecnej budują się kolejne osiedla więc 
z czystym sumieniem można powiedzieć, że nasze miasto 
zasiedlą kolejne setki a może tysiące mieszkańców. Cieszymy
się bo świadczy to o ciągłym rozwoju naszego miasta 
i jego atrakcyjności aczkolwiek nie wyobrażam sobie już 
sytuacji gdyby na ulice Pruszkowa miały wyjechać setki 
dodatkowych samochodów.

Jeden z czytelników opisuje sytuację gdy aby wydostać 
się z Gąsina na Aleje Jerozolimskie lub autostradę spędza 
w korku 40 minut.

Zaparkowanie w naszym mieście również graniczy 
z cudem a jedyne rozwiązanie jakie do tej pory rzuciło mi 
się w oczy to eliminowanie ruchu dwukierunkowego na 
niektórych ulicach tylko po to by wzdłuż chodników mogły 
parkować samochody.

Drodzy Państwo chciałabym wiedzieć czy tak jak ja 
uważacie, że takie rozwiązania zakrawają już o granice 
absurdu? Czy też myślicie co będzie z miejscami parkin-
gowymi gdy „wyrosną” nowe osiedla. I w końcu czy tak jak 
ja zastanawiacie się co będzie z przepustowością naszych 
miast po wybudowaniu nowych osiedli.  

Pozdrawiam
Katarzyna Włodarczyk

***
Drodzy czytelnicy czekam na Wasze maile na każdy 

temat:  redakcja@flesch.pl.
Na łamach gazety odpowiem Państwu na każde 

trapiące Was pytanie:  gdzie najlepiej  zjeść,  gdzie 
kupić tanio i fajnie, jak usunąć plamy z tłuszczu czy jak 
z pompą oświadczyć się ukochanej.

PRUSZKÓW. ECC Real Estate kończy budowę dużego centrum handlowego

Otwarcie „Nowej Stacji” już w listopadzie 
Budowa pierwszego centrum handlowego na terenie Pruszkowa jest już na fi niszu. Ofi cjalne otwarcie zaplanowano 
na 10 listopada. 

Nowa Stacja będzie jed-
nym z największych cen-

trów handlowych w okolicy 
Warszawy. Liczbą oferowa-
nych usług ma przewyższyć 
nawet pobliskie centrum 
handlowe w Jankach. W „No-
wej Stacji” znajdzie się około 
100 sklepów i lokali usługo-
wych zlokalizowanych na 25 

tys. m kw. powierzchni. Na 
parterze centrum zlokalizo-
wany będzie supermarket 
spożywczy, a obok niego, 
podobnie jak na pierwszym 
piętrze, sklepy z artykułami 
dla dzieci, obuwiem, odzieżą, 
galanterią skórzaną, sprzę-
tem multimedialnym i AGD. 
W galerii nie zabraknie rów-

nież restauracji, punktów 
rozrywkowych i kącika dla 
maluchów. Mieszkańcy znaj-
dą tu także kilku salowe kino 
oferujące bogaty repertuar 
filmowy oraz nowoczesny 
klub fitness Zdrofit. „Nowa 
Stacja” zlokalizowana będzie 
tuż przy stacji PKP Pruszków, 
na terenie dawnej fabryki 

obrabiarek.
Budowa galerii jest już na 

fi niszu. Wielkie otwarcie za-
planowano na 10 listopada, 
o godz. 10.00. Pierwszego 
dnia przewidziano mnóstwo 
atrakcji, zabaw, konkursów 
i niespodzianek dla całych 
rodzin.

Kinga Rochalska

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

885 585 001
601 967 788

reklama@flesch.pl

Otwarcie parkingu wielopoziomowego przy PKP w Grodzisku
1 4  p a ź d z i e r n i k a  w  G r o d z i s k u  
Mazowieckim odbyło się ofi cjalne otwarcie 
nowego parkingu wielopoziomowego 
przy ul. Żydowskiej. Były atrakcje dla 
młodszych i starszych, było kolorowo i jak 
zwykle sympatycznie.

Poziom parteru został opanowany przez 
rolkarzy, których efektowne przejazdy poprze-
dziły formalne otwarcie. Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński złożył 
podziękowania wszystkim zaangażowanym w 
powstanie i szybkie udostępnienie parkingu. 
Koszt obiektu wyniósł 15 mln zł, ogromne dofi -
nansowanie tej inwestycji ze środków unijnych 
pozwoliło na zbudowanie wersji optymalnej. 
Inwestycja wybiega w przyszłość, na parkingu 
dostępne są media umożliwiające ładowanie 
samochodów elektrycznych. 

Pierwszymi, którzy wjechali na I piętro parkin-
gu, byli motocykliści z grodziskiego Stowarzyszenia Motocykliści White Arrows. Wszyscy obecni mieli możliwość zwiedzenia 
parkingu od wewnątrz. Pomarańczowa i czerwona kolorystyka wykończenia robi doskonałe wrażenie, zadbano nie tylko 
o walory użytkowe, ale również o wrażenie estetyczne obiektu. Zwieńczeniem ofi cjalnego otwarcia był koncert muzyki 
hardrockowej, w wykonaniu zespołów: 4Szmery i Swear The Empress, który idealnie wpasował się w klimat miejsca.

Tekst i foto: (PS)
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REGION. W konkursie MON zwyciężyły samorządy z naszego regionu

Ławka Niepodległości 
dla samorządów

R E K L A M A

Pod takim hasłem MON ogłosiło 
konkurs na realizację projektu budowy 
pomnikowych ławek. Jeszcze w tym 
roku w 143 lokalizacjach w całej Polsce 
pojawią się multimedialne Ławki 
Niepodległości, których postawienie 
dofinansuje Ministerstwo Obrony 
Narodowej.

Do resortu obrony narodowej trafi ło 262 
ofert od jednostek samorządu teryto-

rialnego, które przekonywały, że to ich 
lokalizacja będzie najlepszym miejsce na 
postawienie jednej z Ławek Niepodległości. 
Ostatecznie dotacje na budowę ławki otrzy-
ma 136 samorządów. 

Ławka Niepodległości ma uczcić pamięć 
polskich patriotów, dowódców i żołnierzy. 
Ławki pojawią się w miejscach najczęściej od-
wiedzanych przez mieszkańców, na rynkach, 
w parkach i w miejscach pamięci historycznej. 

- Siedząc na ławce, każdy będzie mógł za-
poznać się z najważniejszymi wydarzeniami, 
które doprowadziły do odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Ławki będą również 
propagowały historię poszczególnych regionów 
naszego kraju – dzięki nim będzie można odsłu-
chać Marsz Pierwszej Brygady, przemówienia 
Marszałka Piłsudskiego i inne nagrania. Duży 
nacisk postawiono na nowoczesność – pomniki 
będą posiadać fotokody QR, które umożliwią 
ściągnięcie materiałów historycznych oraz 
ułatwienia, takie jak ładowarki urządzeń mobil-
nych oraz hot-spot WiFi. Projekt Ławki pozwala 
na montaż jednego, dwóch lub większej liczby 
siedzisk. Ławka będzie podświetlana systemem 
LED - informuje MON.

Każda z ławek będzie wykonana według 
projektu Marty Rosiak z Warszawy. To jej praca 
wygrała konkurs. Będzie to biała, prosta ławka, 
przypominająca czystą kartkę papieru, na któ-
rej widnieje kopia zapisanego przez marszałka 
Piłsudskiego słowa „Niepodległa”.

Ławki będą multimedialne, a siedzący 
na niej będą mogli wysłuchać na przykład 
fragmentów Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego czy Depeszy Józefa Piłsudskiego 
notyfi kującej powstanie niepodległego Pań-
stwa Polskiego z 16 listopada 1918 roku. Nie 
zabraknie też nagrań dotyczących walk, jakie 
rozgrywały się w poszczególnych regionach 
Polski (Szlak Legionowy, Szlak Hallerowski, 
Szlak Powstania Wielkopolskiego, Szlak 
Powstań Śląskich, Szlak Wojny 1920, Polskie 

Drogi do Niepodległości, Szlak biało-czer-
wonej szachownicy). Jeden, wybrany przez 
samorząd materiał nagraniowy będzie opo-
wiadał o lokalnych wydarzeniach związanych 
z odzyskaniem niepodległości.

Ławki w oryginalny sposób mają łączyć 
historię z nowoczesnością.

– Ławki Niepodległości to nasz sposób, by 
wspólnie uczcić pamięć patriotów, dowód-
ców i żołnierzy. Ogromna liczba zgłoszeń 
samorządów jest dowodem miłości do Polski, 
przywiązania do tradycji i szacunku dla woj-
ska – podkreśla dyrektor Agnieszka Glapiak, 
przewodnicząca komisji konkursowej.

Maksymalny koszt dotacji dla samorządu 
na budowę ławki z budżetu MON to kwota 
30 tys. zł.

Taką dotację w naszym regionie otrzymały: 
powiat pruszkowski, gmina Milanówek, mia-
sto Żyrardów, gmina Lesznowola, gmina Bie-
lany. Powiat warszawski – zachodni otrzyma 
dofi nansowanie w kwocie 25 tys. zł.

Jak nas poinformował Zespół ds. Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miasta Milanówka: 
multimedialna ławka niepodległości zostanie 
wybudowana do końca bieżącego roku na 
placu im. S. Starzyńskiego przy ul. Kościuszki 
w Milanówku.

Oprac. (mg) 
fot. Ministerstwo Obrony Narodowej
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Z A P R A S Z A M Y

26 października (piątek)
Godz. 19.00 ZADUSZKI PARTYZANCKIE - Koncert 

Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego
Miejsce: Dom Kultury „Kolorowa”gen. K. Sosnkowskiego

16, Warszawa.

27 października (sobota)
Godz. 15.00 Korpusy Polskie w Rosji i Błękitna Armia 

Hallera
Serdecznie zapraszamy na wykład dr. hab. Piotra Szlanty 

pt.: „Korpusy Polskie w Rosji i Błękitna Armia Hallera” 
organizowany wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej 
w ramach Akademii Niepodległości. Podczas wykładu 
dr. hab. Piotr Szlanta z Uniwersytetu Warszawskiego 
przedstawi historię tworzenia się oddziałów Polskich we 
Francji i w Rosji w trakcie I wojny światowej. 

Miejsce: Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8A;
Godz. 16.00„Chryzantemy Złociste…”
Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Wesoła Chata”. 
Miejsce: Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Traktorzystów 20;
Godz. 17.00 Turniej jednego wiersza
Konkurs poetycki dla mieszkańców gminy Brwinów.

Z g ł o s z e n i a  d o  2 6  p a ź d z i e r n i k a  n a  a d r e s : 
bibliotekawbrwinowie@tlen.pl

Miejsce: Ośrodek Kultury Okej, ul. Wilsona 2, Brwinów;
Godz. 17:00 „Trzy ściany, trzy kultury”
Finisaż wystawy fotografi i Bogusława Kołodziejczyka 

„Trzy ściany, trzy kultury”. Wstęp wolny. 
Miejsce: galeria Ad-hoc Ośrodka Kultury „Arsus” 

w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14,
Warszawa;

Godz. 19:00 „Kochanie wróciłem”
Zapraszamy na wyjątkowy spektakl Teatru Komedia 

pt: „KOCHANIE WRÓCIŁEM...” - Erica Assousa /osiem 
gwiazd teatru na scenie!!!/ Rezerwacje biletów online 
e-mail: info@koncertartex.com Bilety przez internet:
kupbilecik.pl, biletyna.pl 

Miejsce: Centrum Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 
ul. Obrońców Warszawy 4, sala CK, Pruszków;

28 października (niedziela)
Godz. 12.30 Mozaika! – drugie spotkanie kulturowe
„Skarby złotej kaczki czyli podróżujemy po wielokul-

turowej Polsce”. Spektakl opowieści: Beata Frankowska, 
warsztaty: Joanna Miś – Skrzypczak, Muzyka: Narine 
Azaryan. Dla dzieci do 6 lat i opiekunów wstęp wolny.

Miejsce: CKiO Pałacyk Kasyno, ul, Lippopa 18, 
Podkowa Leśna;

Godz. 13.00 WARS I SAWA
Teatr lalek „Igraszka” zapraszają na bajkę „Wars i Sawa”. 

Bilety w cenie: 10 zł do nabycia w dniu przedstawienia.
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 

ul. Warszawska 24;
Godz. 20.00 Koncert
Damian Bartosiewicz i Anna Azaryan. Wstęp wolny.
Miejsce: Ośrodek Kultury Okej, ul. Wilsona 2, Brwinów.

4 Listopada (niedziela)
G o d z .  1 2 . 0 0  R e c i t a l  fo r te p i a n ow y  R a f a ł a 

Mokrzyckiego
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. 

Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na drugi koncert 
w ramach Sezonu koncertowego 2018/2019. Specjalnie 
przed Państwem wystąpi Rafał Mokrzycki ze swoim 
recitalem fortepianowym pt.: Muzyka polska. Bezpłatne 
wejściówki na wydarzenie można odebrać w recepcji 
muzealnej.

Miejsce:  Muzeum Staroż ytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 
Pl. Jana Pawła II 2.

9 listopada (piątek)
Godz. 18.00  Postacie Niepodległości
Program artystyczny przygotowany w 12 scenach 

z historii i skarbnicy dóbr kultury narodowej zaczerpniętych
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Zbigniewa Gęsickiego „Juno: w Piastowie. Wstęp wolny.

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie 
ul. Warszawska 24;

Godz. 19.00 „Ku biało – czerwonej”
Spektakl teatralny wg scenariusza i w reżyserii: Joanny 

Godlewskiej, muzyka: Rosław. Występują: Agnieszka 
Grajewska, Kaja Wójcik, Marysia Grajewska, Paulina 
Pastuszek, Andrzej Dębkowski, Paweł Pakosz, Janusz 
Godlewski, Wiktoria Tarasiuk. Wstęp wolny.

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury ARSUS, 
ul. Traktorzystów 14, Warszawa.               Zebrał: (mg)

•Wystawy •Filmy •Koncerty •Spotkania

PRZED NAMI. Największy festiwal popkultury wraca już po raz czwarty!

Tr z y dni  z  popkulturą
W dniach 26-28 października w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbędzie się 4. Warsaw Comic Con. 
W ciągu trzech dni zaplanowano m.in. spotkania z 17 fantastycznymi, międzynarodowymi gwiazdami 
z fi lmów i seriali.

W ostatni weekend października 
w nadarzyńskiej Ptak Warsaw 

Expo będzie można zobaczyć aktorów 
najpopularniejszych filmów i seriali, 
tj.: „Pamiętniki Wampirów”, „Teen Wolf”, 
„Gra o Tron”, „Stranger Things”, „Władca 
Pierścieni”, „Sherlock”, „Riverdale” czy 
„The Orginals”, „Vikings”. Poznać najlep-
szych cosplayerów na Świecie. Zajrzeć 
do strefy największych telewizji, strefy 
komiksów czy strefy gości specjalnych. 
Organizatorzy przygotowali szereg nie-
zapomnianych atrakcji oraz wspaniałe 
stoiska z gadżetami.

Goście, goście...
Podczas każdej edycji Warsaw Comic 

Conu gości kilkudziesięciu pisarzy, 
rysowników i twórców popkultury. 
Tym razem na uczestników festiwalu 
czekają spotkania m.in. z Andrzejem 
Pilipiukiem, Michałem Gołkowskim 
i Piotrem Langenfeldem. W trzydniowym 
programie zaplanowano szereg paneli 
dyskusyjnych, prelekcji i warsztatów.

Tradycją każdego Cimic Conu są nie-
samowite rywalizacje cosplay. W halach 
Ptak Warsaw Expo znowu będzie można 
spotkać perfekcyjnie odwzorowane 
postacie z gier, komiksów, filmów 
i seriali. Podczas tej edycji odwiedzający 
zobaczą aż trzy konkursy: Diamond 
International Cosplay Awards, kon-
kurs sceniczny, w którym pula nagród 
wyniesie 11 tysięcy złotych, cosplayowy 
konkurs żetonowy Shine! Live Cosplay 
Contest, czyli kto uzbiera najwięcej 
żetonów od odwiedzających, ten wygrywa
 oraz Cosplay Super Show! – eliminacje 
do największego konkursu cosplay na 
świecie.

Komiksy i wolne granie
W Strefie Komiksu czekać będzie 

jubileuszowa wystawa „100-lecie 
komiksu w Polsce”. Zaprezentowane 
zostaną oryginały prac takich mistrzów, 
jak: Grzegorz Rosiński (m.in. „Thorgal”), 
Tadeusz Baranowski (m.in. „Podróż 
Smokiem Diplodokiem”), Jacek Skrzy-
dlewski („Kajko i Kokosz”), Papcio Chmiel 
(„Tytus, Romek i A’Tomek”) czy Zbigniew 
Kasprzak („Yans”). Honorowy patronat 
nad tą wystawą objęło Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ponadto, w Strefie Komiksu zagości 
także wystawa 2000 AD, której gośćmi 
specjalnymi będą Glenn Fabry i Simon 
Bisley.

Niewątpliwą nowością będzie Warsaw 

Games Show czyli nowa odsłona targów 
gier. Strefy wolnego grania – dziesiątki 
tytułów, w które można zagrać (Assasin 
Creed, Forza Horizon, World War 3, Call 
of Cthulhu i wiele innych). Ponadto 
spotkania z twórcami, premiery, atrakcje 
i konkursy.

Zabawa dla każdego
Na Warsaw Comic Con przyjeżdża 

niesamowita wystawa oryginalnych 
rekwizytów, która zagośąci w strefie 
Movie Gate. Na wystawie będzie można 
zobaczyć m.in.: oryginalne kostiumy 
z Piratów z Karaibów, rekwiz yty 
z Hellboya, Star Wars, Obcego i wielu 
innych produkcji.

Osoby w każdym wieku na pewno 
świetnie będą się bawić w największej 
w tej części Europy strefie gier plan-
szowych.

Kino, Lego i militaria
Jeśli znużą nas atrakcje Warsaw 

Comic Con, nie ma lepszego miejsca 
na odpoczynek niż zbudowana razem 
z Multikinem fantastyczna sala kinowa. 

Jak zapewniają organizatorzy - super 
repertuar gwarantowany.

Na wystawie fi gur stalowych czekać 
na zwiedzających będą Spider-man, 
Batman, Iron Man, wierna replika tronu 
z Gry o Tron. Wszystko wykonane ze stali, 
wierne oryginałom i budzące grozę.

W Strefie LEGO czyli sklepie LEGO 
i wystawach obejrzeć będzie można 
dziesięć gablot z zestawami, w tym 
złożony Sokół Millennium – ponad 
7500 elementów. Do tego strefa skła-
dania, do wyboru pięćdziesiąt różnych 
zestawów LEGO do złożenia pod okiem 
animatorów.

Dla wszystkich fanów militariów czeka 
Strefa COBI czyli wystawy modeli, kolekcje
World of Tanks i World of Warships, z po-
tężnym Bismarckiem na czele. Dioramy 
i makiety, przedstawiające historyczne 
pola bitew. Do tego moc konkursów, 
atrakcji i oferta nowości w promocyj-
nych cenach. 

Szczegóły na warsawcomiccon.pl
(mg)

Fot. warsawcomiccon.pl

R E K L A M A
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OBYCZAJE. Przełom października i listopada – trzy dni, trzy tradycje

Zaduszki, Dziady, a może Halloween?
Trzy święta: Halloween (31 października), Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) i Zaduszki (2 listopada) 
wyznaczą rytm naszego życia w przyszłym tygodniu. O tym skąd się wzięły i jakie wiążą się z nimi zwyczaje 
piszemy poniżej. Wyjaśnimy czym różni się Święto Zmarłych od Wszystkich Świętych oraz czy Halloween stoi w 
opozycji do chrześcijańskich tradycji.

Nie oceniając, które tradycje
i obyczaje są dobre, złe, 

słuszne czy nie, postaramy
się  pr z ybl iż yć  Państ wu 
zwyczaje związane z tymi 
t r zema nadchodząc ymi
dniami.

Wigilia Wszystkich Świętych
W wyniku tzw. amery-

kanizacji kultury popular-
nej coraz więcej Polaków 
31 października obchodzi 
H a l l o w e e n .  U m i e s z c z a 
w oknach wycięte w dyniach,
p o d ś w i e t l o n e  t w a r z e , 
p r z e b r a n e  d z i e c i  b i e -
gają po sąsiadach w po-
s z u k i w a n i u  s ł o d y c z y .
Znajomi organizują sobie 
seanse grozy, młodzież udaje 
się na karnawałowe imprezy 
w mrocznej scenerii.

Skąd tak naprawdę wzięło 
się Halloween? Wywodzi się 
ono z tradycji anglosaskiej, 
z celtyckiego święta Samhain,
w czasie którego wygaszano 
ogień i wszystkie światła, 
aby nie wskazywać drogi 
zmarłym duszom, a ogień 
palono daleko od domostw. 
W drugiej połowie XIX wieku 
tradycja przywędrowała wraz 
z irlandzkimi emigrantami do 
Ameryki i tam święto zmie-
niło nazwę na Halloween. 
Sama zaś nazwa wzięła się 
od zdania „All Hallows’ Eve”, 
co w tłumaczeniu z języka 
angielskiego oznacza „wigilię 
Wszystkich Świętych”.

- Wigilia Wszystkich Świętych!
E l e m e n t y  p o g a ń s k i e 
wmieszane w irlandzkie, 
a  potem amer yk ańsk ie 
z wyczaje,  impor towane 
wtórnie do Europy nie różnią
się natężeniem od tych, 

które występują w polskiej 
tradycji obchodzenia innych 
świąt, jak np. w jasełkach czy 
dyngusie, gdzie przecież 
także pojawiają się rozmaite 
zmory, czarty i szkarady – 
twierdzi ks. Grzegorz Dobro-
czyński SJ.

To ważny głoś polskiego 
Kościoła katolickiego, gdyż 
w powszechnej opinii utarło
się, że Halloween stoi w opozycji,
czy jest wręcz zwyczajem 
antychrzescijańskim.

Od ponad tysiąca lat
Następny dzień to w tradycji

rzymskokatolickiej Dzień 
Wszystkich Świętych. Nie 
wszyscy zapewne wiedzą, że 
zwyczaj czczenia świętych 
1 listopada ma ponad tysiąc 
lat. Poprzedzało go święto, 
które obchodzono 13 maja.  
To właśnie 13 maja 608 roku 
(niektóre źródła podają rok 
609 inne 610) papież Bonifa-
cy IV. postanowił, że Panteon, 
który otrzymał od cesarza, 
będzie świątynią Najświętszej
Marii Panny i Wszystkich 
Męczenników. Poświęcił ten 
obiekt i kazał w nim zło-
żyć relikwie.  Dzień 13 maja 
stał się dniem modlitwy za 
męczenników.

W roku 731 papież Grze-
gorz III. przeniósł to święto 
na 1 listopada, natomiast 
w roku 837 Grzegorz IV. po-
stanowił, że tego dnia w 
modlitwach będą wspomi-
nani nie tylko męczenni-
cy, ale wszyscy święci. Inne 
źródła podają, że 1 listopada 
jako osobne święto ku czci 
wszystkich świętych ustanowił
w 935 roku papież Jan XI.
Jest to dzień odwiedzania gro-

bów, dzień wolny od pracy,
powszechnie uważany za 
Święto Zmarłych.

To ostatnie jest bardzo 
młode, młodziutkie jak Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa. 
W zasadzie Święto Zmarłych, 
zwane też Dniem Wszyst-
kich Zmarłych, powstało w 
opozycji do dnia Wszystkich 
Świętych, które jest w chrze-
ści jaństwie poświęcone 
pamięci  osób świętych, 
szczególnie męczenników 
za wiarę, ale też wszystkich, 
których celem jest lub było 
życie w świętości. Władze 
komunistyczne nie były 
w stanie zwalczyć tej wie-
lowiekowej tradycji i tak 
powstał Dzień Wszystkich 
Zmarłych, taka świecka kalka 
Dnia Wszystkich Świętych. 
Było to o tyle łatwiejsze, że 
następny dzień, 2 Listopada 
to tak zwany Dzień Zaduszny,
czy też Zaduszki – dzień 
modlitwy za dusze zmarłych.

Najpierw Dziady potem 
Zaduszki

2 listopada 998 roku opat 
Benedyktynów w Cluny we 
Francji św. Odilon zarządził 
modlitwy za dusze wszyst-
kich zmarłych. Zwyczaj ten 
szybko rozprzestrzenił się 
we Francji, następnie w An-
glii, Niemczech i Italii. War-
to jednak sięgnąć głębiej 
w historię, ponieważ tradycja
wspominania zmarłych i wiara
w życie pozagrobowe sięga 
czasów pogańskich, kiedy to 
przygotowywano duszom 
pokarmy (kaszę, miód, chleb, 
pierogi, a nawet wódkę). 
Jedni zostawiali je na gro-
bach, inni w domu na stołach. 

Pozostawiano otwarte drzwi 
do domów, kładziono na 
podłodze siano, aby duchy 
nie bały się poruszać. Był 
nawet zwyczaj wołania bli-
skich zmarłych po imieniu. 
Jedzenie miało dodać siły 
zbłąkanym duszom w drodze 
do nieba.

Rozniecano też ogniska 
na mogiłach samobójców. 
Ogień miał oczyszczać te 
dusze i chronił przed złem 
ludzi żywych.  Dzień modlitwy,
który zainicjował św. Odilon 
stał się przeciwwagą świąt 
pogańskich (m. in. Dziadów), 
które miały zapewnić żywym 
przychylność duchów.

W kulturze Słowian i Bałtów
kontaktom z duszami zmar-
łych były poświęcone dwa 
dni w roku, tzw.: „Dziady” 
jesienne i wiosenne. Dziady 
Jesienne wypadały właśnie
2 listopada. W tym dniu 
organizowano uczty ku czci 
zmarłych, aby zdobyć ich 
przychylność i uchronić od 
głodu w zaświatach.

Dzisiaj to święto wyglą-
da nieco inaczej, ale moż-
na dopatrzeć się pewnych 
podobieństw. Kościół rzym-
skokatolicki 2 l istopada 
modli się o dusze zmar-
łych, głównie tych, które 
trafiły do czyśćca. Modli-
twy mają ułatwić im drogę 
do nieba. Praktykowane
są też „Wypominki”, które 
polegają na wypisywaniu 
na kartkach imion zmarłych, 
za duszę których mają być 
odmawiane modlitwy.

(mg)
na podstawie www.deon.pl

i www.pisz.wm.pl

                         

WI-II.7820.3.6.2018.AC
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380.)
zawiadamiam, że w dniu 5 października 2018 r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
obejmującego:  „Przebudowa lotniska użytku publicznego
polegającego na przebudowie drogi kołowania Charlie (DK- C1) wraz
z infrastrukturą elektroenergetyczną, teletechniczną, kanalizacji
deszczowej i oświetlenia nawigacyjnego”. Lokalizacja inwestycji:
działki nr ew. 2/98, 2/101, 2/103, 2/113, 2/115, 2/116, 2/117, 2/118, 2/119, 
2/311, 2/312, 2/121, 2/34, 47 obręb numer 0607, jednostka ewidencyjna
146517_8, Dzielnica Włochy, działki nr ew. 2/2, 2/3, 3, 5, 6/2 obręb 
0609, jednostka ewidencyjna 146517_8, Dzielnica Włochy.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem 
(powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony
(powiadomione w drodze obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, pon. w godz. 
13-16, śr. 8-12 i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia
stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się zadokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                   

WI-II.7820.3.9.2018.AC 
ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380)
zawiadamiam, że w dniu 5 października 2018 r. zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującego: 
„Przebudowa lotniska użytku publicznego polegającego na budowie
drogi szybkiego zjazdu z drogi startowej 1 (DS.-1) pomiędzy drogami
kołowania DK-N1, a DK-N3 w ramach zadania: „opracowanie 
kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz 
z analizą bezpieczeństwa na rozbudowę i przebudowę infrastruktury 
lotniskowej – część 1: Droga szybkiego zjazdu z DS.-1, zlokalizowana 
pomiędzy DK-N1, a DK-N3”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem 
(powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony
(powiadomione w drodze obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w pon. godz. 
13-16, śr. 8-12 i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

SPROSTOWANIE:

Akcja „Dzień dla Serca” zorganizowana została przez 
gminę Grodzisk Mazowiecki we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym oraz Szpitalem Zachodnim. Całość obejmowała 
osiem spotkań na terenie miasta i wsi, w których udział wzięło 
ok. 700 osób.
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Już dzisiaj szukaj w sklepach naturalnej wody źródlanej “Bieszczady Zdrój” 
i wyjątkowego napoju energetycznego “Imperial” w bardzo przystępnych cenach, 

których wyłącznym dystrybutorem jest: 
Flesch Polska Sp. z o.o.

tel.(22) 729 82 33 ,  fax: 739 86 50
e-mail: dzialhandlowy@flesch.pl , www.sklep.flesch.pl

Dostarczamy ilości hurtowe do wszystkich klientów.
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R E K L A M A

Dokończenie ze str. 1
Pozostali kandydaci: Konrad Si-

piera (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
5 002 (18,84%), Piotr Adam Bąk 
(Koalicyjny Komitet Wyborczy Plat-
forma .Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska) 2 988 (11,25%), Robert 
Bąkiewicz (KWW Porozumienie Na-
rodowo – Patriotyczne Pruszków) 
1 178 (4,44%).

Mandaty do rady miejskiej uzy-
skali: Dorota Kossakowska (672), 
Ewa Elżbieta Białaszewska – Szma-
lec (498), Beata Czyżewska (539), 
Józef Moczuło (352), Mieczysław 
Antoni Maliszewski (370), Andrzej 
Maciej Kurzela (234), Małgorzata 
Katarzyna Widera (1 070), Maciej 
Robert Roszkowski (1 173), Dariusz 
Jan Krupa (257), Olgierd Jan Lewan 
(703), Jacek Rybczyński (606), Jakub 
Roman Kotelecki (385), Piotr Adam 
Bąk (894), Konrad Sipiera (1 135), 
Kazimierz Szczepan Mazur (203), 
Krzysztof Biskupski (431), Karol 
Andrzej Chlebiński (408), Paweł Sta-
nisław Makuch (904), Edgar Tadeusz 
Czop (678), Paweł Marcin Zagrajek 
(732), Eugeniusz Jan Kulpa (350), 
Józef Osiński (396), Eliza Agnieszka 
Kurzela (395).

Gmina Brwinów

W wyniku głosowania Burmi-
strzem Gminy Brwinów ponownie 
został Arkadiusz Kosiński (KWW 
Arkadiusza Kosińskiego „Dobro 
Wspólne”) zdobywając 9 894 gło-
sów (83,37%). Jego rywal Karol 
Stanisław Kuhn (KW prawo i Spra-
wiedliwość) otrzymał 1 973 głosy 
(16,63%).

Do rady gminy weszli: Maciej An-
toni Żukowski (285), Andrzej Guzik 
(277), Adrianna Małgorzata Olczak 
(423), Marek Władysław Winiarski 
(421), Rafał Artur Wysocki (337), Bar-
bara Koralewska (386), Małgorzata 
Jabłońska (320), Zbigniew Adam 
Kurządkowski (445), Grzegorz Ma-
tysiak (303), Małgorzata Mirosława 
Kucharska (347), Firmin Edward Sło-
jewski (265), Paweł Nyc (425), Karol 
Stanisław Kuhn (227), Sławomir Wa-
cław Rakowiecki (404), Marta Laura 
Bartos (290), Lidia Maria Iłowa (211), 
Adam Konrad Adamczyk (298), 
Dariusz Sławomir Krzemiński (339), 
Arkadiusz Kosiński (415), który aby 
objąć urząd burmistrza będzie 
musiał zrezygnować z członkostwa 
w radzie gminy, Aldona Górniak 
(229), Antoni Michał Segit (241). 

Gmina Michałowice
W niedzielę 4 listopada w II turze w 

walce o urząd wójta zmierzą się: 
Małgorzata Pachecka (KWW Przyja-
zna Gmina) 3 870 głosów (40,92%) 
i obecny wójt Krzysztof Grabka 
(KWW „Przyszłość Gminy”) 3 766 
głosów (39,82%). Trzeci z kandyda-
tów Leszek Biera (KWW Wybieramy) 
otrzymał 1 822 głosy (19,26%).

Skład rady gminy: Anna Ewa 
Kamińska (440), Adriana Łucja Król – 
Popiel (224), Beata Helena Rycerska 
(285), Anna Małgorzata Wyszomir-
ska (233), Jarosław Stefan Hirny 
– Budka (264), Joanna Katarzyna 
Chilarska (432), Edward Kozłowski 
(366), Katarzyna Parzyńska (218), 
Maciej Konrad Polarczyk (495), 
Joanna Magdalena Kowalczyk 
(401), Maciej Wojciech Biskot (261), 
Agnieszka Beata Paradowska (287), 
Magdalena Bożena Bronisz (312), 
Paweł Piotr Kordys (354), Monika 
Elżbieta Biczyk (320).

Gmina Raszyn

Niezwykle wyrównana walka 
rozegrała się w walce o fotel wój-
ta. Różnica między kandydatami 
wyniosła zaledwie 20 głosów. Na 
obecnego wójta Andrzeja Wiesła-
wa Zarębę (KW Prawo i Sprawie-
dliwość) zagłosowało 5 124 osób 
(50,59%), a na Dariusza Wieteskę 
(KWW Wspólnota Gminy Raszyn)
5 004 osoby (49,41%).

Do rady gminy weszli: Teresa 
Barbara Senderowska (168), Anna 
Monika Matracka (250), Ewa Bar-
bara Surmacz (203), Krzysztof Jan 
Będkowski (223), Henryka Koper 
(241), Andrzej Stanisław Zawistow-
ski (206), Grzegorz Janiszewski 
(165), Dariusz Tadeusz Marcinkow-
ski (604), Antoni Ryszard Kowalczyk 
(202), Janusz Augustyn Hoffman 
(222), Marek Banburski (213), Elż-
bieta Kuczara (393), Andrzej Jan 
Górecki (177), Agata Kuran – Klata 
(379), Jarosław Julian Aranowski 
(183), Wiesław Józef Szustak (177), 
Sławomir Jan Ostrzyżek (361), 
Tadeusz Ignacy Pawlikowski (406), 
Ireneusz Koper (187), Beata Barbara 
Sulima – Markowska (277), Dariusz 
Wieteska (187).

Gmina Nadarzyn
W I turze nastąpiła reelekcja 

dotychczasowego wójta Dariusza 
Jarosława Zwolińskiego (KWW 
Dariusza Zwolińskiego) na którego 
głosowało 4 579 osób (64,45%). Po-
zostali kandydaci otrzymali: Dawid 
Roman Koper (KWW Dawida Kopra) 
1 823 głosy (25,66%) i Krzysztof 

Grzegorz Brański (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) 703 głosy (9,89%).

W radzie gminy zasiądą: Euge-
niusz Kazimierz Kucharski (353), To-
masz Siwa (310), Danuta Wacławiak 
(163), Elżbieta Zdzebel (199), Stefan 
Andrzej Wasileski (287), Andrzej Pie-
trzak (326),  Jacek Żukowski (352),  
Krzysztof Paweł Burakowski (226), 
Elżbieta Kościelnicka (412), Marcin 
Paweł Karczmarczyk (323),  Małgo-
rzata Wąsiewicz (306), Dariusz Woj-
ciech Jakubowski (194),  Sylwester 
Karolak (286), Mieczysław Kucharski 
(430), Jan Paweł Perzyna (185).

Powiat grodziski

W skład rady powiatu weszli: 
Małgorzata Zacny (1 164), Piotr 
Wiaderny (2 112), Marzena Olszew-
ska (285), Marek Zdzisław Wieżbicki 
(3 152), Paweł Pieniążek (1 554), 
Michał Sławomir Śliwiński (1 126), 
Małgorzata Barbara Sędzińska 
(974), Maria Jolanta Grabowska 
(726), Wojciech Robert Hardt (845), 
Danuta Beata Pokropek (755), 
Krzysztof Tadeusz Sankiewicz (923), 
Dariusz Ireneusz Dąbrowski (971), 
Zofi a Maria Owczarek (594), Alek-
sander Andrzej Krzemiński (601), 
Krzysztof Władysław Markowski 
(1 169), Maria Izabela Gałecka – Wol-
ska (752), Krzysztof Filipiak (1 928), 
Andrzej Olizarowicz (595), Sławomir 
Aleksander Kamiński (1 440), Broni-
sław Jerzy Świdlicki (376), Marianna 
Banaszek (412).

Miasto Podkowa Leśna

Burmistrz Artur Michał Tusiński 
(KWW Mieszkańcy dla Podkowy)  
ponownie obejmie urząd burmi-
strza. W I turze uzyskał 1 568 głosów 
(70,89%). Jego kontrkandydatka 
Agnieszka Joanna Szonert (KWW 
Podkowa dla Pokoleń) otrzymała 
644 głosów (29,11%).

Skład rady gminy: Małgorzata 
Łaskarzewska (92), Magdalena 
Anna Eckhoff (81), Bożena Maria 
Majewska (98), Anna Olejniczak 
– Siara (105), Wojciech Maciej 
Sancewicz (87), Małgorzata Janus 
(106), Alicja Zuzanna Rotfeld – 
Paczkowska (125), Dąbrówka Hanna 
Smolny (78), Karolina Małgorzata 

Likhtarovich (94), Michał Grzegorz 
Gołąb (86), Paweł Dziekański (90), 
Sławomir Grzegorz Lasota (58), 
Wojciech Paweł Żółtowski (80), 
Jarosław Chrzanowski (72), Jacek 
Matłacz (84).

Miasto Milanówek

Druga tura będzie konieczna 
w Milanówku, gdzie urzędująca 
burmistrz Wiesława Celina Kwiat-
kowska (KWW Wiesławy Kwiat-
kowskiej – Decydujmy Razem) 
otrzymała 2 252 głosy (27,69%), 
a jej główny kontrkandydat Piotr 
Józef Remiszewski (KWW „Piotra 
Remiszewskiego”) 3 050 głosów 
(37,50%). Wyniki pozostałych kan-
dydatów: Marcin Tylczyński (KW 
Prawo i Sprawiedliwość) 1 301 
głosów (16%), Jarosław Paweł Paćko 
(KWW Projekt Milanówek) 1 046 
głosów (12,86%), Małgorzata Diana 
Trębińska ((KWW Milanowianie) 484 
głosów (5,95%).

W składzie rady gminy znaleźli się: 
Kamil Bialik (136), Witold Zygmunt 
Kossakowski (214), Jolanta Nowa-
kowska (185), Leszek Wiesław Ko-
łodziejski (143), Jaromir Stanisław 
Chojecki (95), Piotr Tomasz Napło-
szek (156), Kinga Monika Niedź-
wiecka – Reszczyk (122), Bożena 
Elżbieta Osiadacz (167), Henryk 
Marian Dąbek (204), Hubert Tomasz 
Jarek (187), Karolina Katarzyna Bia-
łecka (200), Jakub Piotrowski (146), 
Waldemar Jan Parol (284), Janina 
Stanisława Moława (220), Krzysztof 
Piotr Wiśniewski (138).

Gmina Grodzisk Mazowiecki

W wyborach na burmistrza beza-
pelacyjnie wygrał dotychczasowy 
włodarz miasta Grzegorz Józef 
Benedykciński (KWW Ziemia Gro-
dziska) zdobywając 16 828 głosów 
(84,78%). Łukaszowi Lewandow-
skiemu (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) zaufało 3 020 osób (15,22%).

Do rady miasta weszli: Łukasz 
Lewandowski (715), Grzegorz Józef 
Benedykciński (2 062), który aby 
pełnić funkcję burmistrza musi 
zrzec się mandatu radnego, Sylwe-
ster Szczepan Stankiewicz (373), 
Irmina Dziekańska (415), Wiesława 
Zofi a Śliwińska (308), Aleksandra 
Maria Kapuściak (317), Łukasz 
Mirosław Nowacki (322), Janusz 
Leon Okurowski (551), Norbert 
Jacek Cegliński (984), Joanna Maria 
Wróblewska (732), Andrzej Edmund 
Okurowski (380), Robert Krzysztof 
Dziekański (410), Tomasz Piotr 
Suchożebrski (391), Tomasz Jan 

Krupski (1 302), Bartłomiej Adam 
Okurowski (316), Joanna Wiśniew-
ska (706), Piotr Stanisław Galiński 
(976), Jarosław Józefowicz (573), 
Stanisław Kolasa (498), Dorota 
Pieniążek – Fibich (365), Stanisław 
Franciszek Pietruczuk (271).

Gmina Żabia Wola

W wyborach na wójta potrzebna 
będzie druga tura. Obecna wójt Ha-
lina Wawruch (KWW Nasza Gmina 
Wspólna Sprawa) otrzymała 1 329 
głosów (34,56%) tj o 26 więcej niż 
Piotr Rybka (KW Prawo i Sprawie-
dliwość) 1303 głosów (33,88%). 
Pozostali: Beata Studniarek (KW 
Czas na zmiany) – 814 głosów 
(21,16%) i Piotr Artur Rozbiegała 
KW Stowarzyszenia Porozumienie 
Inicjatyw Społecznych) – 400 gło-
sów (10,40%).

W radzie gminy znaleźli się: Mag-
dalena Agnieszka Radomińska (81), 
Przemysław Paweł Wójcik (135), 
Norbert Marek Klimkowski (96), 
Anna Marzena Filipowicz (168), Ra-
fał Brzeziński (84), Mariusz Zbigniew 
Sztompka (108), Wanda Elżbieta 
Redestowicz (131), Tomasz Wacła-
wek (145), Marcin Zenon Czora (61), 
Joanna Janoś (173), Małgorzata 
Iwona Kozicka (128), Roman Tomasz 
Olczak (133), Tomasz Mieczysław 
Kujawa (147), Justyna Wodnicka 
– Żuk (91), Krzysztof Janusz Mar-
czewski (73).

Gmina Jaktorów

Tutaj nie będzie II tury w wy-
borach na urząd wójta. Dotych-
czasowy włodarz gminy Maciej 
Śliwerski (KWW Wydmy Międzybor-
skie), na którego głosowało 3 589 
(61,05%) mieszkańców zwyciężył. 
Jego kontrkandydaci otrzymali 
odpowiednio: Adam Banaszek 
(KWW Uczciwi i Bezpartyjni) 2 048 
głosów (34,84%) i Anna Jadwiga 
Gąsiorowska (KW Stowarzyszenia 
Porozumienie Inicjatyw Społecz-
nych) 242 głosów (4,12%).

Do rady gminy wybrani zostali: 
Dawid Edward Owczarek (234), 
Adam Banaszek (178), Iwona Barań-
ska (175), Elżbieta Wyderka (194), 
Leszek Marian Sierociński (197), 
Paweł Dyra (274), Krzysztof Tadeusz 
Jarosz (251), Beata Kapuścińska 
(133), Mirosław Karol Byczak (263), 
Krystyna Ficner (329), Jerzy Stani-
sław Ciacharowski (285), Szymon 
Fatalski (299), Andrzej Stanisław 
Klimiuk (210), Jan Piotr Stokowski 
(278), Grzegorz Kazimierz Aliszew-
ski (355).

Zebrał: (mg)
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r tow n i a  s p oż y wc z a 

w Nadarzynie zatrudni kierowców
z kat. B i C. Tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzynie:
s o k i ,  n a p o j e ,  p i w o  z a t r u d n i
P r z e d s t a w i c i e l i  H a n d l o w y c h 
z doświadczeniem. Tel. 604 492 736, 
609 611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu
h a n d l owe g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@flesch.pl

-Zatrudnimy Van Salesów do
bezpośredniej sprzedaży produktów 
spożywczych. Tel. 604 492 736

SZUKAM PRACY
-Podejmę się sprzątania, opieki 

nad osobą starszą, ewentualnie 
pracy w ochronie. Tel.664 887 107

-Prawo jazdy kat. B, psychotechnika,
uprawnienia na wózki widłowe, ksią-
żeczka sanepidu i aktualne badania. 
Tel. 513 996 227

-Zaopiekuję się starszą osobą 
z zamieszkaniem. Tel. 788 310 948

AUTOMOTO:
-Kolektor ssący do Renault Scenic 

1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam.
Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494

-Kupię auto dostawcze do 3,5 t na 
bliźniakach. Stan techniczny, rocznik 
i przebieg nie ma znaczenia. Może 
być Sprinter, VW, Iveco, Ford Transit. 

Tel. 668 171 639
-Kupię każdy samochód osobowy 

i dostawczy, również rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię przyczepkę motocyklową, 
która była przykręcana z tyłu do 
motocykla. Interesują mnie przyczepki
Niewiadow, Pav, Motorkuli i inne 
ciekawe. Tel. 505 529 328

-Kupię stare motocykle: BMW, 
DK W, NSU,  BSA,  A JS,  MZ,  Zun-
dapp, Ardie, Puch, Jawa, Pannonia, 
Wanderer,  Indian, Harley i  inne 
ciekawe oraz wszelkie części, nawet 
drobne. Tel.505 529 328

-Kupię starsze mercedesy: osobowe,
d o s t a w c z e  i  c i ę ż a r o w e .  S t a n 
techniczny bez znaczenia. Mogą być 
bez przeglądu i OC. Tel. 668 171 639

-Kupie stare polskie motocykle: 
Sokół, CWS, Moj 130, SM 500, Lech, 
Podkowa, Tornedo, Junak, WSK, WFM, 
SHL i inne ciekawe oraz wszelkie
części, nawet drobne. Tel. 505 529 
328

-Sprzedam 2 opony Bringestone 
245/40/R17. Tel. 574 215 996

-Sprzedam felgi stalowe, Opel 
Corsa, rozmiar: 13. Cena: 25zł/szt. 
Tel. 510 407 176

-Sprzedam Ford Mondeo 2007 r, 
diesel 2,0, stan idealny, przebieg 
200 tys. km. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 798 203 882

- S p r z e d a m  k o m p l e t  o p o n 
zimowych: 185/60/R15 z 2017 roku. 

Tel. 604 901 595
- S p r z e d a m  n o w e  l u s t e r k o 

samochodowe z kamerą HD mirror 
cam, 5 lat gwarancji. Tel. 692 091 487

-Sprzedam opony letnie, rozmiar: 
185/60/14. Cena: 50 zł/szt. Tel. 510 
407 176

- S p r z e d a m  O p e l  C o r s a  1 . 0 
benzyna, 2007 r, bardzo ładny, ważny 
przegląd i OC. Cena: 10 800 zł. Tel. 
794 075 280

-Sprzedam opony letnie 185/65/
R14 używane. Cena: 160 zł. Tel. 794 
075 280

-Sprzedam Renault Scenic 1.6 
benzyna, gaz, 2002 r. po remoncie 
sinika w 2017 r. Cena: 6400 zł do 
uzgodnienia. Tel. 604 729 649

MARTYMONIALNE
-Dojrzałą panią z temperamentem, 

dużym biustem, może być starsza, 
pozna przystojny 57-latek. Tel. 794 
533 671

- K a w a l e r  l a t  2 8 ,  w y s o k i ,
p r z y s t o j n y,  l u b i ą c y  c z y s t o ś ć , 
s z c z e r y ,  u c z c i w y ,  p r a c o w i t y 
( b u d o w l a n i e c ) ,  p o  c i ę ż k i c h 
ż y c i o w y c h  p r z e j ś c i a c h  p o z n a
p o d o b n ą  P a n i ą ,  n a j c h ę t n i e j 
z mieszkaniem. Może mieć jedno 
dziecko. Tel. 695 48 25 31

- P o z n a m  k u l t u r a l n e g o  p a n a 
w wieku 55-62 lata. Tel. 664 887 107

-Wolny facet lat 47 bez zobowiązań,
pozna szczupłą panią bez zobowiązań

do 55 lat. Tel. 514 262 514

NIERUCHOMOŚCi:
-Bramki k. Błonia dom z działką

3 ha przy trasie na Poznań tanio, 
media. Tel. 512 032 899

-Pruszków, sprzedam mieszkanie 
64 m2, okolice Al. Jerozolimskich, 
współwłasność. Tel. 604 282 420

-REGUŁY,DZIAŁKA 1300 m2. TEL. 
720 147 373

-Sprzedam dom wolnostojący 127 
m2 powierzchni mieszkalnej, 5 pokoi, 
2 kuchnie, 2 łazienki. Działka 1506 
m2, cena: 799 tys. zł. Milanówek, tel. 
510 407 176

- S p r ze d a m  d z i a ł k ę  4 5 0 0  m 2, 
Kuchar y,  gmina Czer wińsk nad 
Wisłą, 54 km od Warszawy. Dom 
m i e s z k a l ny  1 0 0  m 2 +  b u d y n k i
g o s p o d a r c z e ,  z a b u d o w a n i a
murowane. Cena: 250 tys. zł. Tel. 
511 757 354

-Sprzedam gospodarstwo 3,2 ha
w gminie Mochowo, koło Płocka. 
Cena: 249 tys. zł. Tel. (24) 276 57 84

-Sprzedam nieruchomość rolną 
w m. Sadków, gm. Belsk Duży 2,42 ha 
w połowie stary sad. Dom mieszkalny:
80 m2, obora: 137 m2, stodoła: 135 
m2. Prąd, woda miejska. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 516 196 340

-Sprzedam w Jaktorowie dom: stan 
surowy zamknięty - 60 m2, garaż - 18 
m 2. Cena: 255 tys. zł. Tel. 694 283 275

-Wynajmę studentowi lub osobie 

pracującej umeblowany pokój na
Sadybie. Tel. 605 730 737

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, srebra, 

plater y,  szable,  bagnety,  orzeł-
ki, książki, odznaki, odznaczenia, 
pocztówki, bibeloty zakupię – za 
gotówkę. Tel. 504 017 418; 601 336 
063

-Duże mieczyki, molinezje, stare 
odmiany, kupi akwarysta, Ursus. Tel. 
794 533 671

-Dwa foteliki dziecięce (przód, 
tył) do roweru sprzedam. Tel. 511 
505 265

-Dwukołowy wózek gospodarczy 
na działkę lub inne sprzedam. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 511 505 265

-Kupie butlę gazową dużą do 
posadowienia na zewnątrz, może nie 
mieć aktualnych badań i odbiorów. 
Tel. 690 903 001

-Kupię topole na pniu, olchę, sosnę,
także wycinka samosiejek. Tel. 502 
950 880

-Kupię  wojenne pr zedmiot y : 
szable,  bagnety,  hełmy, czapki, 
mundury, odznaki itd. oraz stare 
motocykle-części: silniki, ramy, baki, 
koła, koszei inne. Tel. 505 529 328

- K u p i ę  u m u n d u r o w a n i e ,
wyposażenie oraz inne pamiątki po 
Milicji Obywatelskiej, ZOMO, ORMO 
i Ludowym Wojsku Polskim z lat 
1945-1990. Tel. 516 803 952, mail: 



Drobne od osób prywatnych za darmo! Wyslij treść 
SMS na nr. 601 438 500* lub zadzwoń: (22) 730 33 41

*Koszt SMS wg. taryfy operatora
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-Kupię zrębki, trocinę. Tel. 502 

950 880
-Magnetowid Philips plus duży 

zbiór kaset video z filmami oraz dużo 
płyt DVD oryginalnych z filmami. 
Cena do uzgodnienia. Grodzisk Maz. 
Tel. (22) 755 74 87

- O k a z j a !  W y p r z e d a ż  n o w yc h 
garniturów w różnych kolorach 
w bardzo niskiej cenie, wymiary: 
wzrost: 182 cm, obwód klatki piersio-
wej: 96 cm, obwód pasa: 92 cm. Tel. 
660   930 281, po godz.15-tej

-Silnik trójfazowy do hydroforu 
z  w y ł ą c z n i k i e m  t e r m i c z n y m 
sprzedam. Tel. 511 505 265

- S p r z e d a m  2 5  e g z e m p l a r z y 
„Muratora”, po 2 zł za sztukę. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam akwarium o wymiarach:
41 cm x 25 cm x 25 cm. Cena: 40 zł. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam autofotelik dziecięcy.  
Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam bardzo ładną, nową 
kurtkę z norek. Kolor: czekolada, 
rozmiar: 46. Cena: 1500 zł. Tel. 502 
629 315 Barbara

-Sprzedam bardzo tanio maszynę 
ze stołem do siatki ogrodzeniowej. 
Tel. (22) 755 74 87

- S p r z e d a m  b u t l ę  g a z o w ą 
turystyczną nową. Cena: 80 zł. Tel. 
695 681 450

-Sprzedam cegłę białą, ok.15 tys. 

sztuk. Cena: 1zł/szt. Tel. 507 656 677
-Sprzedam czarną koszulę męską 

Pierre Cardin, nową, zapakowaną,
rozmiar: XL. Cena: 50 zł. Tel. 574 
215 996

-Sprzedam dvd używane, sprawne. 
Cena: 40 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam głóg świeży. Tel. 511 
596 302

-Sprzedam hulajnogę, składana 
regulowana wysokość kierownicy. 
Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam kask motocyklowy,
nowy. Cena: 170 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam koc elektryczny, mało 
używany. Tel. 510 407 176

- S p r z e d a m  k u r t k ę  s k ó r z a n ą 
damską czarną. Długość: 70 cm, 
nowa. Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam kurtkę zimową 3/4,
kolor ciemny brąz, męska, nowa. 
Cena: 250 zł. Tel. 574 215 996

- S p r z e d a m  l o k a l i z a t o r  G P S ,
komplet z pudełkiem. Cena: 130 zł. 
Cena: 574 215 996

-Sprzedam makietę kolejki oraz 
dwa komplety wyścigów samocho-
dowych, bardzo tanio. Tel. (22) 755 
74 87

-Sprzedam niemiecki kołowrotek 
Rex dla kolekcjonera z lat 60-tych, 
Ursus. Tel. 794 533 671

-Sprzedam nową czarną marynarkę
z weluru, wymiary: wzrost 182 cm, 
obwód klatki piersiowej 96 cm. Cena: 
50 zł. Tel.660 930 281 po godz. 15-tej

- S p r ze d a m  p ł a s zc z  s k ó r z a ny 
brązowy, damski, nowy, dom mody 
A m b a s a d o r.  D ł u g o ś ć :  1 1 0  c m , 
szerokość ramion: 45 cm. Cena: 150 
zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam ponton, stan jak nowy, 
biało - czerwony. Cena: 240 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam pralkę automatyczną, 
sprawną, 7-letnią. Cena: 150 zł. Tel. 
507 656 677

- S p r z e d a m  r o l k i  d z i e c i ę c o -
m ł o d z i e ż o w e  „ A b e c - c o r b o n ”. 
Długość wew. buta miękkiego: 21 
cm. Cena: 50 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam rolk i  dziecięce na 
kauczukowych kółkach. Długość 
wew. buta miękkiego: 18 cm. Cena: 
30 zł. Tel. 695 681 450

-Sprzedam rower górski,  rama 
męska. Koła 24”. Cena: 150 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam ryby akwariowe, gupiki, 
molinezje, platki oraz krewetki. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam szafkę stojącą, kolor 
grafitowy. Cena: 80 zł. Tel. 574 215 
996

-Sprzedam tanio hydromasaż stóp. 
Tel. 504 554 890

-Sprzedam tanio kołdrę i  koc 
z wełny, mało używane jak nowe. Tel. 
660 930 281 po godz. 15-tej

-Sprzedam używany, w dobrym 
stanie, piec gazowy typu Junkers. 
Cena: 450 zł. Tel. 698 391 331

-Sprzedam zmywarkę marki Bosch 
45 cm, mało używana. Tel. 510 407 
176

-Tanio sprzedam podgrzewacz 
gazowy W11 KB23 używany ok. roku. 
Tel. 515 125 104

USŁUGI:
-DDD. Dezynfekcja - Dezynsekcja - 

Deratyzacja. Skutecznie zwalczamy: 
pruski, pluskwy, mrówki, myszy, 
szczury itp. Kontakt: www.insekt24.
pl lub tel. 533 780 170. Zapraszamy.

-Groby –  spr zątanie,  mycie  - 
Warszawa Ursus, Włochy, Wola. Tel. 
794 465 341

- O d k l e s z c z a n i e .  S k u t e c z n e 
z walczanie k leszcz y na terenie 
T w o j e j  p o s e s j i .  K o n t a k t :
www.insekt24.pl. Tel. 533 780 170. 
Zapraszam.

- P r zeprowadzk i ,  opróżnianie 
mieszkań. Tel. 605 303 836

-Skrz ypce,  pianino, keyboard, 
teoria muzyki, uczy mgr sztuki. Tel. 
692 825 344

-Strzyżenie psów Ursus. Tel. 533 
834 254

-Usługi remontowe, instalacje 
elektryczne, brukarstwo, pełny zakres. 
Tel. 537 199 522

-Wycinka drzew, pielęgnacja ży-
wopłotów, wywóz gałęzi, koszenie 
trawników itp. Tel. 515 146 480

-Ziemia na wyrównanie terenu,
c z a r n oz i e m ,  h u m u s,  5  z ł  to n a

+transport. Tel. 502 950 880
-Zwalczanie Kowali bezskrzydłych 

na Twojej posesji. Solidnie i skutecznie.
Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 533 
780 170. Zapraszamy.

RÓŻNE
-Bezpłatny wywóz złomu. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-Dywan po praniu o wym. 2 x 3m 

oddam. Tel. (22) 723 11 18 po godz. 
18-tej

-Horoskopy partnerskie dla młodych 
par. Tel. 511 137 897

-Leczenie pijawkami medycznymi. 
Wizyty domowe. Zamawianie wizyt: 
tel.  533 830 980. Certyfikowany 
Hirudoterapeuta. Zapraszam.

-Mam 80 lat, jestem z Warszawy.
Potrzebuję wersalk i  w dobr ym 
stanie. Tel. 668 305 523

-Oddam sprawną lodówkę Candy. 
Tel. (22) 723 11 18 po godz. 18-tej

-Remont domu min 100 m2 zrobię 
za wynajęcie. Tel. 506 852 085

-Wyprzedaż: bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu. Najchętniej handla-
rzowi za ogólną bardzo niską cenę. 
Grodzisk Mazowiecki. Tel. (22) 755 
74 87

-Wyprzedaż różnych rzeczy z garażu 
i piwnicy przydatnych w gospodarstwie.
Milanówek. Tel. 514 303 410

-Ziołolecznictwo profesjonalnie, 
tanio, skutecznie. Tel. (22) 216 70 11
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