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Kalendarz najważniejszych wydarzeń w 2017 r.
 Anna Zwolińska 

R E G I O N 
Obecny rok dobiega 
końca. Przygotowaliśmy 
dla Was podsumowanie 
prezentujące 
najważniejsze, 
naszym zdaniem, 
wydarzenia 
ostatnich miesięcy. 

K ażdego dnia na na-
szym portalu WPR24.pl
publikujemy szereg 
ważnych dla naszego 

regionu informacji. Dla każ-
dego z 12 miesięcy wybraliśmy 
po jednym wydarzeniu, któ-
re naszym zdaniem w danym 
miesiącu było najistotniejsze 
da mieszkańców. Wybór nie 
był łatwy bowiem w informa-
cyjnym gąszczu nie zabrakło 

artykułów ściskających za 
serce, bulwersujących opi-
nię publiczną czy poruszają-
cych sprawy ważne dla lokal-
nych społeczności. 

Statystki dotyczące ilości 
odsłon na portalu dla poszcze-
gólnych artykułów nie były tu 
brane pod uwagę. Opierając 
się na liczbach przygotujemy 
odrębne zestawienie. Do „ka-
lendarza” wybraliśmy te wyda-
rzenia, które najmocniej od-
działywały na nasz region i to 
w wielu aspektach. 

Jeśli zainteresują Was po-
szczególne materiały z nasze-
go „kalendarza” to zachęcamy 
do lektury pełnych artykułów, 
które znajdziecie na naszym 
portalu WPR24.pl. 
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Ogłoszenie

LUTY
Warszawiacy z przymusu…  
Poselski projekt PiS o nowym ustroju m. st. Warszawy
wywołał burzę w naszym regionie. Gigantyczny sprzeciw 
wyrazili nie tylko samorządowcy, ale i sami mieszkańcy 
podwarszawskich miejscowości.
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LIPIEC
Kolejna śmierć w al. Wojska Polskiego 
20 lipca na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego 
z al. Niepodległości w Pruszkowie doszło do kolejnego 
wypadku, w wyniku którego zmarł 18-latek. Mieszkańcy 
i kierowcy chcą podwyższenia bezpieczeństwa na 
drodze, a drogowcy rozkładają bezsilnie ręce.
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PAŹDZIERNIK
Jaka przyszłość dla basenu?
Mieszkańcy Milanówka i okolic chcą, by zamknięty od 
dwóch lat basen przy ul. Sportowej znów był dostępny. 
Włodarze miasta-ogrodu mają plany jego remontu, ale 
brakuje na to pieniędzy.
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LISTOPAD
Pożar przy Narodowej
W jeden wieczór kilkanaście rodzin straciło dach nad głową. 
Budynek nie nadaje się do użytkowania. Nowe lokale pogo-
rzelom ma zapewnić miasto. Mieszkańcy Pruszkowa sponta-
nicznie zorganizowali zbiórkę darów dla poszkodowanych.
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GRUDZIEŃ 
Śmierć wójta Nadarzyna
Niespodziewana śmierć Janusza Grzyba, który funkcję 
wójta sprawował od 17 lat wstrząsnęła regionem. 
Gmina została bez włodarza w roku wyborczym.
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MAJ 
Rekrutacja najtrudniejsza do lat
Zmiany w systemie oświaty przyniosły wiele problemów 
lokalnym samorządom. Od września w przedszkolach 
zostaną 6-latki, a miejsce należy znaleźć dla 5-, 4- i 3-latki, 
których rodzice zdecydowali o wysłaniu ich do przedszkoli. 
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MARZEC 
Wycinka za wycinką
Zmiana przepisów dotyczących pozwoleń na wycinkę 
drzew była odczuwalna również w naszym regionie. 
Najwięcej kontrowersji wzbudziło usunięcie drzew 
znajdujących się w Pruszkowie przy. ul. Lipowej. Sprawą 
zajęła się prokuratura.
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STYCZEŃ
Dzieci przekazują miśki
Finał akcji „Twój miś może zostać ratownikiem”, w trakcie 
której strażacy zbierali pluszaki, dla dzieci poszkodowanych 
w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach.
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KWIECIEŃ
Gorąco wokół „obwodnicy” 
Cześć mieszkańców Piastowa sprzeciwiła się rozbudowie 
ciągu dróg Barcewicza, Ogińskiego i Żółkiewskiego. Były 
protesty i petycje. Finalne z inwestycji zrezygnowano.
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WRZESIEŃ 
Ruszył remont linii kolejowej
PKP PLK wystartowały z remontem podmiejskiej linii 
kolejowej. Linia 447 na rok została wyłączona z eksploatacji, 
a podróżni z pociągów przesiedli się do autobusów.
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CZERWIEC
Pożar pozbawił ich dachu nad głową
W nocy z 18 na 19 czerwca jedna z kamienic przy 
ul. Chopina stanęła w płomieniach. Kilka rodzin zostało 
bez dachu nad głową. Właściciel budynku nie planuje 
remontu, a ludzie zostali bez dachu nad głową.
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SIERPIEŃ 
Tor do Mszczonowa?
WKD przygotowuje się do budowy drugiego toru do 
Grodziska Mazowieckiego. Niestety plany te nie obejmują 
wizji z 2010 r. która zakładała budowę odnogi w kierunku 
Mszczonowa. 
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tyle reniferów ciągnie sanie Świętego Mikołaja9 i pomaga mu dostarczyć
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 Seweryn Dębiński 

L O D O W I S K A
Jest w czym wybierać, 
bowiem w naszym regionie 
działa kilka ślizgawek. 
Sprawdźcie gdzie możecie 
oddać się szaleństwom na 
śliskich tafl ach lodowisk. 

Grodzisk Maz. 
W tej gminie lodowisko wystar-
towało najwcześniej, bo 3 grud-
nia. Obiekt rozstawiono przy 
ul. Żwirki i Wigury na terenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jest dostępne w godzinach 8-22. 
Wyjątek będą stanowić dni świą-
teczne. 24 i 31 grudnia lodowisko 
będzie czynne do godz. 14.45. 26 
grudnia i 1 stycznia poślizgamy 
się dopiero od godz. 16. Natomiast 
25 grudnia lodowisko będzie nie-
czynne. Korzystanie z tafl i jest 
płatne. Bilet ulgowy 3 zł, normal-
ny 4 zł. Wypożyczenie łyżew 5 zł.

Pruszków
Lodowisko ustawiono na tere-
nie szkoły podstawowej nr 2. 

Ślizgawka jest czynna przez 
siedem dni w tygodniu w godz. 
8-20. Obok działa wypożyczal-
nia sprzętu, gdzie za niewielkie 
kwoty można wypożyczyć sprzęt. 
Warto podkreślić, że korzystanie 
ze ślizgawki jest bezpłatne. Lo-
dowisko zadaszono, także moż-
na z niego korzystać w gorszych 
warunkach pogodowych. 

Milanówek
Mieszkańcy miasta-ogrodu mo-
gą poślizgać się na łyżwach na lo-
dowisku przy ul. Sportowej 70B. 
Biletowanie wstępu ma odby-
wać się od godz. 16.00 do 22.00, 
a koszt jednorazowego biletu nie 
przekroczy 4 zł dla osób poniżej 
18 roku życia oraz 6 zł dla osób 
powyżej 18 lat. Koszt wypożycze-
nia łyżew to 5 zł. Warto też do-
dać, że w czasie ferii zimowych 
wszystkie dzieci i młodzież na 
podstawie legitymacji szkolnej 
poślizgają się bezpłatnie. 

Brwinów
Tafl ę ustawiono u zbiegu ul. Prze-
jazd i Piłsudskiego. Lodowisko jest 

bezpłatne dla wszystkich. Dodat-
kowo jest możliwość wypożycze-
nia łyżew – 120 sztuk łyżew dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych – za 
niewielką kwotę, bo cena wypoży-
czenia wyniesie symboliczną zło-
tówkę. W ciągu tygodnia lodowisko 
jest czynne od godz. 16.00 do 21.30, 
w weekendy od 11.00 do 15.00 oraz 
od 16.00 do 21.30. Jednak w święta 
będzie inaczej. W Wigilię ślizgaw-
ka będzie otwarta w godz. 10-14, 
25 grudnia zamknięta, 26 grudnia 
w godz. 10-21.30, 31 grudnia 10-
18, a 1 stycznia od 10.00 do 21.00. 

Michałowice
Lodowisko mieści się przy ulicy 
Szkolnej 15 i jest ogólnodostępne 

Gdzie poślizgać się na łyżwach?
od poniedziałku do piątku w godz. 
16-21. W weekendy ze ślizgawki 
będzie można korzystać od 10.00 
do 21.00. 

Piastów
Zasady funkcjonowania obiektu 
są takie same jak w latach ubie-
głych. Lodowisko mieści się 
przy al. Tysiąclecia. Czynne jest 
w godz. od 9.00 do 21.00, z prze-
rwą techniczną od godz. 14.00 do 
15.00. Wstęp na tafl ę jest wolny. 

Warszawa
PGE Narodowy po raz kolejny 
zamienił się w miejsc pełne zi-
mowych atrakcji. Miłośnicy ak-
tywnego spędzania czasu mają 
więc powody do zadowolenia, bo-
wiem każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Zatem co dokładnie? Trzy 
lodowiska, dwa tory do curlingu, 
górkę lodową, bumper cars i ska-
tepark. W trakcie poprzedniej 
4 edycji, ze wszystkich atrakcji 
Zimowego Narodowego skorzy-
stało ponad 1,7 mln osób! Więcej 
informacji znajdziecie na stronie 
www.zimowynarodowy.pl.

T E L E W I Z J A
Tradycyjnie w wigilijny 
wieczór będziemy mogli 
obejrzeć w telewizji 
przygody rezolutnego 
rozrabiachy Kevina. Jak 
co roku komedie familijna 
wyemituje Polsat. 

W yobrażacie so-
bie święta bez 
f i lmu „Kevin 
sam w domu”? 

To już tradycja. Telewizja Pol-
sat od przeszło dziesięciu lat 
w samo święto Bożego Naro-
dzenia emituje historię Kevina 
McCallistera, pozostawionego 
samopas w domu, podczas gdy 
jego rodzina wyjeżdża daleko 
na święta. 

Kilka lat temu pojawiły się 
zarzuty w kierunku właścicieli 
stacji telewizyjnej, że cały czas 
emitowane są te same filmy. 
Ale, co ciekawe, w listopadzie 
2010 r. zorganizowano protest 
po tym jak nadawca opubliko-
wał ramówkę na grudzień. Nie 
było w niej fi lmu „Kevin sam 
w domu”. Nacisk internautów 

– wydarzenie na facebooku 
zrzeszyło ok. 50 tys. osób – wy-
musił na Polsacie wyemitowa-
nie fi lmu. 

O czym jest fi lm? Z pewno-
ścią doskonale to wiecie, ale 
przypomnijmy. Kevin to ośmio-
letni chłopiec, który podczas 
Bożego Narodzenia zapomniany 
zostaje sam w domu. Jego rodzi-
na wyjeżdża do Francji. Przez 
świąteczny pośpiech zapomina-
ją o chłopcu. Akcja rozwija się. 
Dwóch złodziei chce okraść 
dom McCallisterów, a Kevin 
musi im stawić czoła. 

Film będzie można obejrzeć 
24 grudnia o godz. 20.05 w Pol-
sacie. W ubiegłym roku zgroma-
dził ponad 4,3 mln widzów. [SD]

Nie ma świąt bez Kevina
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bożonarodzeniowe prezenty



Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem – Konstanty Ildefons Gałczyński
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WYZERUJ SWOJE DŁUGI!
CENTRUM POMOCY DŁUŻNIKOM:
22 123 88 50, 535 169 429,  
535 110 639 
(obsługujemy teren całego kraju)

PROPONUJEMY:  
◽ POMOC PRAWNĄ ◽ ODDŁUŻANIE  
◽ NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI  
◽ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Reklama

Pobiegaj w święta
B I E G I

W każdą sobotę 
miłośnicy biegania 
meldują się punktualnie 
o godz. 9.00 na starcie 
biegu Parkrun  
w pruszkowskim  
Parku Potulickich.  
W tym roku organizatorzy 
zachęcają wszystkich  
do aktywności  
w święta i organizują 
dodatkowe biegi. 

Jeśli jeszcze nie wiece 
czym jest Parkrun, to sło-
wem wstępu wyjaśnimy 
o co chodzi w tej sporto-

wej zabawie. Do pokonania 
jest dystans tylko i aż 5 km.  
Nie musisz być zawodowcem, 
by przebiec ten odcinek. 
Nie liczy się również czas 
w jakim go pokonasz. Cho- 
dzi tu o to byś wstał sprzed 
telewizora i aktywnie spę-
dził czas w świetnej i spor-
towej atmosferze. 

Pruszkowski Parkrun ma 
już trzy lata. Uczestnicy też 

zasługują na pochwałę! Czy 
deszcz czy słońce, biegacze 
stają na linii startu w każdą 
sobotę, punktualnie o godz. 
9.00. Warto dodać, że organi-
zatorzy biegu chętnie organi-
zują biegi tematyczne.

W tym roku nie może więc  
zabraknąć świątecznych i syl-
westrowych biegów. W naj- 
bliższą sobotę znajdźcie czas 
między pieczeniem kar-
pia a ubieraniem choinki  
i o 9.00 zameldujcie się w Par- 
ku Potulickich w Pruszko-
wie. Tydzień później zapla-
nowano bieg Sylwestrowy. 
Czas i miejsce oczywiście 
bez zmian. Organizatorzy 
biegu dbają jednak o formę 
uczestników więc organizu-
ją kolejne biegi: w świątecz-
ny wtorek (26 grudnia) by 
spalić nieco kalorii „zebra-
nych” przy stole oraz nowo- 
roczny poniedziałek (1 stycz- 
nia) by zacząć kolejny rok 
z nowymi postanowieniami.  
Zachęcamy do wzięcia udzia- 
łu w biegach. [SD]

„Oj, będzie się działo!”
 Seweryn Dębiński 

Z B I Ó R K A
26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
odbędzie się 14 stycznia. 
W tym roku zbiórka 
będzie prowadzona w celu 
wyrównania szans  
w leczeniu noworodków.  
– W najbliższym Finale  
skupimy się na  
pozyskaniu wsparcia dla 
podstawowych oddziałów 
neonatologicznych  
– powiedział Jurek Owsiak, 
prezes zarządu WOŚP.

W ybór celu, dla któ-
rego zagra Wiel-
ka Orkiestra nie 
jest łatwy... – Wy-

bór celu Finału to każdego roku 
najtrudniejsza decyzja, jaką mu-
si podjąć Zarząd naszej Fundacji. 
Przez cały czas napływają do nas 
sygnały i informacje o tym, jakie 
są braki w szpitalach, jakie dzie-
dziny medycyny wymagają pilnej 

interwencji. Piszą do nas lekarze, 
personel medyczny, autorytety 
w świecie medycyny, ale często 
także pacjenci i rodzice dzieci le-
czonych w szpitalach. Potrzeby są 
ogromne, a my, wybierając temat 
każdej zbiórki, musimy być pew-
ni, że przy pomyślnym wyniku Fi-
nału uda nam się postawione cele 
zrealizować. A to nie jest łatwe – 
wszyscy zwłaszcza w ostatnich 
dniach widzimy, z jak wieloma 
bolączkami boryka się dziś cały 
system ochrony zdrowia w Pol-
sce – mówi Jurek Owsiak.

Neonatologia była celem  
Finałów WOŚP już siedmiokrot-
nie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy na wszystkie 
oddziały noworodkowe w Polsce 
trafiło 3,8 tys. urządzeń medycz-
nych za kwotę blisko 122 mln zł. 
Rodzice najmniejszych pacjen-
tów mogą dziś, w razie potrze-
by, liczyć na gotowość do pracy 
1160 inkubatorów, 367 stanowisk 
do resuscytacji noworodków czy 
344 kardiomonitorów.

W większości oddziałów 
neonatologicznych sprzęt od 
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nowoczesnego wyposażenia. 
Orkiestra prowadzi też na co 
dzień ogólnopolskie programy 
medyczne, których celem jest 
wsparcie zdrowotne noworod-
ków – Program Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków, Program Le-
czenia i Zapobiegania Retino-
patii Wcześniaków oraz Program 
Nieinwazyjnego Wspomaga- 
nia Oddechu u Noworodków.

Jednak po raz ostatni ta dzie-
dzina medycyna była komplek-
sowo wspierana przez Fundację 
WOŚP po 21. Finale (styczeń 2013 
roku). Od tego czasu mija już 5 lat, 
a to w świecie medycyny długi 
czas. Na całym świecie nastąpił 
znaczący rozwój nowoczesnych 
technik leczenia i opieki nad 
noworodkami i wcześniakami,  
a w Polsce nałożył się na to do-
datkowo proces zmian syste-
mowych w organizacji ochrony 
zdrowia. Spowodowało to gwał-
towny wzrost potrzeb zgłasza-
nych przez szpitale.
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Wszyscy zastanawiają się czy święta 
będą białe, nie brakuje też pytań na 
temat sylwestrowej pogody. Spraw-
dziliśmy zatem prognozy pogody  
w oparciu o serwis Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej, czyli 
www.pogodynka.pl. W dzień Wigilii nie 
będzie zimno, ponieważ termometry 

pokażą nawet 8 stopni Celsjusza, nieco 
chłodniej może zrobić się 25 grudnia, 
bowiem temperatura nieco spadnie 
– o dwa stopnie. W drugi dzień świąt 
możemy spodziewać się maksymal-
nie 7 stopni. Niestety oznacza to, że 
w święta nie będą obfite w opady 
śniegu... Synoptycy prognozują w te 

dni zachmurzenia oraz słabe opady 
deszczu.  W sylwestrową niedzielę, 
31 grudnia w dzień maksymalnie bę-
dzie 2 stopnie, zaś w nocy tempera-
tura spadnie nawet do -1. Natomiast 
będzie dość pogodnie, bez opadów 
deszczu, z przebijającymi się promie-
niami słońca. [SD] 

P O G O D A

Jaka pogoda  
na święta i sylwestra?

Jak spędzić Sylwestra 2018?
I M P R E Z Y

Miejskie zabawy 
sylwestrowe odbędą 
się m.in. w Grodzisku 
Mazowieckim i Pruszkowie. 
Alternatywą dla lokalnych 
imprez będzie ta 
zorganizowana w stolicy. 

W iele osób z niecier- 
pliwościączeka na 
zabawę sylwes- 
trową. Jak co roku 

Grodzisk i Pruszków organizują na 
terenie swoich gmin huczne po-
witanie nowego roku. Sprawdź- 
cie gdzie warto spędzić tę wyjąt-
kową noc. 

W Pruszkowie sylwestrowa 
impreza zostanie zorganizowa-
na tradycyjnie na pl. Jana Pawła 
II. Zabrzmią znane utwory, bę-
dzie pokaz fajerwerków i dobra 
zabawa. – Sylwester będzie od-
bywał się na placu Jana Pawła II, 
nie zabraknie coverów, znany 
przebojów w wykonaniu jednej 
z grup artystycznych. Oczywiście 
po północy pokaz fajerwerków. 
Czyli wszystko to, o co zabiegali 
mieszkańcy, którzy chcieli żeby 
kontynuować imprezy w plenerze. 
Dodatkowo 1 stycznia organizu-
jemy koncert noworoczny w ko-
ściele św. Kazimierza – mówi 

Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Podczas nocy sylwestrowej od-
będzie się najdłuższy pokaz fajer-
werków w dziejach Pruszkowa 
– będzie trwał aż 10 minut!

W Grodzisku nie zabraknie nie-
spodzianek i to dosłownie. Zgo- 
dnie z obietnicami burmistrza  
w willi Niespodzianka odbę-
dzie się prawdziwy ślub. – Zgło-
siła się para, zatem będzie ślub 
w willi Niespodzianka. Zaczy-
namy o godz. 23.00 tak, żeby po 
północy para mogła wyjść na 
scenę, żebyśmy mogli wypić ich 
zdrowie i zaśpiewać im sto lat 
– mówi Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska Maz. 
– Będziemy mieli pierwszą pa-
rę w Polsce zaślubioną w 2018 r.  
– dodaje. Sama impreza bę-
dzie odbywać się pomiędzy willą 

Niespodzianką (ul. Kościuszki) 
a Centrum Kultury (ul. Spółdziel-
cza). Burmistrz zapewnia, że nie 
zabraknie znakomitej muzyki. 
Jednak zabraknie pokazu fajer-
werków. – W tym roku nie bę-
dzie fajerwerków ze względu na 
zwierzęta, natomiast przygoto-
waliśmy pokaz laserowy i światła 
– zaznacza Benedykciński.

Alternatywą będzie największa 
impreza w okolicy, czyli ta zorga-
nizowana w Warszawie. Nowy rok 
zostanie powitany na pl. Banko-
wym. Start imprezy punktual-
nie o godz. 19.00. W sylwestrowy 
wieczór na scenie wystąpią: Bajm, 
Kayah, Agnieszka Chylińska, Bra-
cia, Ira, Blue Cafe, Kombii, Pectus, 
Ewelina Lisowska, Kasia Kowalska 
i Grzegorz Hyży. Pojawi się również 
jamajski artysta OMI, twórca świa-
towego hitu „Cheerleader”.  [SD]

Czym jest Wigilia 
Bożego Narodzenia...

T R A D Y C J A
24 grudnia to dzień 
Wigilii, która w tradycji 
chrześcijańskiej poprzedza 
Boże Narodzenie, czyli 
pamiątkę przyjścia na świat 
Jezusa Chrystusa.  
Czym tak naprawdę jest  
to święto? I jak obchodzi  
się je w innych krajach?

N ajpierw rozpoczyna się 
okres trzytygodnio-
wego oczekiwania, 
czyli Adwent. W tym 

okresie, 6 grudnia przypada dzień 
św. Mikołaja, uwielbiany przede 
wszystkim przez dzieci. Wiado-
mo dlaczego... Każde z nich czeka 
na prezenty! Zgodnie z tradycją 
dniem poprzedzającym Boże Na-
rodzenie i kończący czas Adwentu 
jest Wigilia. Wieczerzę rozpoczy-
namy w momencie, gdy z nie-
ba spadnie pierwsza gwiazdka.

Najważniejszą chwilą podczas 
Wigilii jest wspólne dzielenie 
się opłatkiem. Wtedy w gronie 
rodzinnym wszyscy składa-
ją sobie życzenia. Oczywiście 
podczas Wigilii nie może za-
braknąć wspólnego kolędowania 
czy dwunastu potraw. W zależ-
ności od regionu najpopular-
niejsze to: barszcz czerwony 
z uszkami, dania z karpia, pie-
rogi z kapustą i grzybami, klu-
ski z makiem, kutia, paszteciki 
z grzybami, kasza przyrządzona 

na różne sposoby oraz kompot 
z suszonych owoców.

Choć dziś nieco już o nich za-
pominamy to Wigilia jest pełna 
przesądów. Podobno posiadają 
one dużą moc! W XIX w. wierzo-
no, że tego dnia można ujrzeć osobę 
zmarłą w kończącym się roku. Dla 
takiego „przybysza” pozostawiano 
jedno miejsce. Obecnie przygoto-
wujemy o jeden talerz więcej dla 
niespodziewanego gościa. Pamięta-
cie jak mamy mówiły wam, że jaka 
Wigilia taki cały rok? Dawniej wie-
rzono, że nieposzanowanie święta 
może ściągnąć na siebie nieszcze-
ścia. To dlatego nie warto się kłó-
cić, a lepiej okazać życzliwość. Wiele 
osób zostawia też w portfelu łuskę 
karpia, która przynosi szczęście.

Wigilię kończy Pasterka, czy-
li uroczysta msza odprawiana 
o północy.

Co ciekawe, podobnie jak 
w Polsce Wigilię obchodzi się na  
Litwie, Słowacji i w Czechach. 
Choć są pewne różnice. Zwyczaj 

łamania opłatkiem znany jest tyl-
ko nam oraz Litwinom. W innych 
krajach nie ma też postu ani Pa-
sterki. W ten dzień w Angli prawie 
każda osoba pracuje. Holendrzy 
w ogóle nie obchodzą Wigilii,  
a i Belgowie coraz częściej zamie-
niaja ją na „uroczyste śniadanie”, 
podczas którego odprawiają ce-
remonie religijne i jasełka. Nato-
miast Francuzi za najważniejszy 
uznają obiad świąteczny – głów-
nie z ostrygami, wędzonym ło-
sosiem i mięsem drobiowym. 
W Grecji tradycyjny zwyczaj to 
ozdabianie łodzi.

W innych krajach poza Europą 
również odbywają się Święta Boże-
go Narodzenia. W Boliwii w Wigilię 
święci się wcześniej wykonane fi-
gurki, a później całą noc trwa zaba-
wa. Kolumbijczycy świętują już od 
8 grudnia i zdobią krzewy. Z kolei 
mieszkańcy Panamy bardzo dużą 
uwagę przywiązują do lampek po-
wieszonych za oknem, lecz nie ma 
u nich wigilijnej wieczerzy. [SD] 

Koncerty noworoczne  
w regionie

 Anna Zwolińska 

K O N C E R T Y
Oferta wydarzeń jest 
niezwykle szeroka  
i zapewne każdy znajdzie 
oś dla siebie. Orkiestry, 
operetki, pokazy baletowe 
– jest w czym wybierać. 

Pruszków
Pruszków na koncert noworocz-
ny zaprasza już 1 stycznia o godz. 
19.30. W Kościele św. Kazimierza 
zagra Orkiestra Symfoniczna im. 
Karola Namysłowskiego z Zamo-
ścia, która do Pruszkowa przy-
jedzie w 44 osobowym składzie. 
W programie koncertu znala-
zła się m.in. muzyka z  filmów 
„Piraci z Karaibów” i „Ekspres 
polarny”, suita polskiej muzy-
ki filmowej i wiele innych. Do-
datkową atrakcją będzie występ 
mistrza świata w grze na pile. 

Raszyn
W Raszynie koncert również od-
będzie się 1 stycznia. Na scenie 
Centrum Kultury o godz. 16.00 
pojawią się muzycy z Orkiestry 
Kameralnej „Sonoris”. – Usłyszy-
my najpiękniejsze arie i przeboje 
orkiestrowe ze światowej litera-
tury muzycznej, które wypełniały 
salony dawnej Europy. W tę fa-
scynującą podróż w czasie zapro-
szą Państwa artyści wiodących 
scen operowych i operetkowych 
w Polsce – zachęcają organizato-
rzy. Bilety w cenie 20-50 zł będą 
dostępne 27 i 28 grudnia.

Koncert noworoczny przygo-
towuje również Ożarów Mazo-
wiecki. 7 stycznia o godz. 18.30 
w Hotelu Mazurkas odbędzie się 
koncert „Maestro Adam Sztaba”. 
Wspólnie z dyrygentem wystąpią: 

Jennifer Batten, Troy Anderso, 
Big Band oraz Orkiestra Chmiel-
nicka. Bilety no to wydarzenie 
dostępne są w cenie 50 zł.

Piastów
W Piastowie również nie zabrak-
nie koncertu. – Zapraszamy na 
koncert noworoczny inaugu-
rujący obchody setnej rocznicy 
odzyskania Niepodległości – za-
chęcają organizatorzy. W koncer-
cie zatytułowanym „Wielka sława 
to żart...” usłyszymy trzech te-
norów: Krzysztofa Marciniaka, 
Leszka Świdzińskiego, Emi-
la Ławeckiego oraz sopranistę 
Grażynę Mądroch. Koncert od-
będzie się 7 stycznia o godz. 16.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Grodzisk  
Mazowiecki
Grodzisk tradycyjnie już No-
wy rok wita Koncertem Wie-
deńskim w wykonaniu artystów 
z Narodowego Teatru Opery 
i Baletu w Odessie. Koncert bę-
dzie podróżą w świat operet-
ki, musicalu i filmu. – Podczas 
Noworocznej Gali Koncerto-
wej zobaczymy najlepszych 
wykonawców: solistów, mu-
zyków, tancerzy baletowych 
oraz chórzystów, łącznie ponad 
50 osobowy skład artystyczny 
– dodają organizatorzy. Koncert 
Wiedeński w Grodzisku będzie 
można obejrzeć już 13 stycznia 
o godz. 16.00 i 20.00. Bilety do 
nabycia w cenie 100 zł. 
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Na narty do... Warszawy
A K T Y W N I E

Dla miłośników białego 
szaleństwa mamy świetną 
informacje. Na narty  
i snowboard nie trzeba 
jechać w góry. Wystarczy 
odwiedzić Warszawę!

A matorzy narciarstwa 
i snowboardziści 
mogą wyszaleć się 
w stolicy. Zastana-

wiacie się gdzie? Na Górce 
Szczęśliwickiej, która znaj-
duje się w rejonie Dworca Za-
chodniego. Wspomniana górka, 
a właściwie „Kopiec Szczęśli-
wicki”, to sztucznie usypane 
wzniesienie o wysokości 152 
m n.p.m. Trasa narciarska ma 
9,6 tys. m kw. i działa przez ca-
ły rok. Jednak to właśnie zimą 
daje namiastkę prawdziwego 
górskiego wypadu na narty.

Na górce działa wypoży-
czalnia sprzętu, a ci, którzy 

jeszcze nie próbowali swoich 
sił na nartach czy „desce” mogą 
skorzystać z zajęć z instrukto-
rem. Początkujący nie powin-
ni mieć tu problemu bowiem 
kąt nachylenia górki jest nie-
wielki, co sprawia, że trasa na 
Szczęśliwicach jest klasyfiko-
wana jako łatwa.

Zatem jeśli macie ocho-
tę poszusować na stoku, to 
nic nie stoi na przeszkodzie. 

Zwłaszcza, że został już on na-
śnieżony, więc o ile za oknem 
próżno szukać białego puchu, 
to na górce można szaleć w iście 
zimowej otoczce.

Stok jest czynny przez siedem 
dni w tygodniu w godz. 10.00  
– 20.00. W okresie od 19 grud-
nia do 28 lutego w dni powszed- 
nie stok będzie czynny w zmie-
nionych godzinach: od 11.00  
do 21.00. [AZ]
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Tradycyjne  
Boże Narodzenie  

na Mazowszu

Święta to doskonała oka-
zja, aby przypomnieć 
sobie o świątecznych 
zwyczajach kultywo-

wanych w naszym regionie. 
A są one różne, bo i Mazowsze 
jest różnorodne.

Jaka Wigilia,  
taki cały rok
Dawniej wierzono, że wszystko 
to, co wydarzy się w Wigilię ma 
duży wpływ na przyszłość, dla-
tego każdą czynność wykonywa-
no bardzo starannie i z należytą 
uwagą. Starsi pilnowali dzieci, 
aby nie leniuchowały i dobrze 
wykonywały swoje obowiąz-
ki. Jak podkreśla Maria Sam-
sel, dyrektor Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce – Ro-
dzice często napominali dzieci, że-
by rano wstawały, były grzeczne 
przez cały dzień, nie narażały się 
na karę, ponieważ tak miało być 
przez cały rok. Starano się także, 
aby w tym dniu nie pożyczać cze-
gokolwiek od sąsiadów, gdyż nikt 
nie chciał być później dłużnikiem 
w nadchodzącym roku.

Obrzucanie owsem  
na szczęście
Dr Justyna Górska-Streicher, 
etnografka z Muzeum Wsi Ra-
domskiej tłumaczy, że cha-
rakterystycznym dla Ziemi 
Radomskiej zwyczajem było 
obrzucanie owsem. – Wierzo-
no, że poświęcony owies  posłu-
ży do przyszłorocznych zasiewów 
i da obfite plony. W XIX w. obrzęd 
przyjął charakter zabawy i służył 

Podłaźniczki, światy, 
byśki i ligawki
Nieodłącznym elementem na-
szej tradycji jest przystrajanie 
świątecznego drzewka. Nie za-
wsze jednak wyglądało ono tak 
jak współcześnie. Starsza sio-
stra choinki, czyli podłaźniczka 
to zielone gałązki jodły, świerka 
czy sosny ozdabiane wstążka-
mi, bibułą, a także światami. 
Czym są światy? To kuliste, 

Wielkie porządki, przystrajanie choinki, śpiewanie kolęd, zapach 
pierników i makowców unoszący się w całym domu – to znak, 
że nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Są to jedne z najbar-
dziej barwnych, ciekawych i rodzinnych świąt. Wiąże się z nimi 
szereg przesądów i tradycji, które na Mazowszu wciąż przeka-
zywane są z pokolenia na pokolenie. 

mogły obyć się bez dźwięku li-
gawki – instrumentu paster-
skiego, zaś w domu nie mogło 
zabraknąć pieczywa obrzędo-
wego – byśków, chlebowych fi-
gurek symbolizujących zwierzęta 
gospodarskie i leśne, które mia-
ły zapewnić domownikom po-
myślność w nadchodzącym roku.

Kolacja wigilijna  
pełna smaków
Dzisiaj na wieczerzy wigilij-
nej pojawiają się różnorodne 
potrawy, często odbiegające 
od tradycyjnych.

– Przyjmuje się, że wigilij-
nych dań powinno być dwana-
ście. Tak jak dziś, jadano ryby, 
chociaż pojawiały się one na sto-
łach ziemiańskich często wtedy, 
gdy w okolicy była rzeka bądź 
stawy. O to, aby nie zabrakło 
ich na świątecznym stole, dbali 
pracownicy majątków ziemiań-
skich, którzy rankiem wybiera-
li się na połów. Wszystkie dania 
miały charakter postny i każde-
go z nich należało skosztować, 
aby zapewnić sobie powodzenie 

w przyszłym roku – podkreśla 
Anna Leśniczuk, historyk, asy-
stent muzealny z Muzeum Zie-
miaństwa w Dąbrowie.

– W północnej części Mazowsza 
na stołach królowały kluski z ma-
kiem, czerwony barszcz z uszkami, 
pierogi z grzybami, groch z kapu-
stą czy śledzie podawane zwykle 

staremu przysłowiu „nie wywołuj 
wilka z lasu”, dlatego każde zdanie 
wymawiano z należytą ostrożno-
ścią. Nawet w myślach nie warto 
było nielubianemu sąsiadowi ży-
czyć złego. Składano sobie zatem 
życzenia zdrowia, obfitych plonów, 
bogactwa w gospodarstwie i wszel-
kiej pomyślności. Na Mazowszu 

z kartoflami – wylicza Magdalena 
Lica-Kaczan, etnolog z Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku. Rado-
mianie zaś opowiadają o pamu-
le, czyli wigilijnej zupie opartej 
na suszu owocowym, bardzo 
gęstej, esencjonalnej, zapra-
wianej mlekiem.

Podziel się opłatkiem, 
szczodrakami i dobrym 
słowem
Boże Narodzenie to czas dziele-
nia się, obdarowywania dobrym 
słowem i życzliwością. Bardzo 
mocno wierzono, że słowa wy-
powiadane w Wigilię mają dużą 
moc. Dr Justyna Górska-Stre-
icher zaznacza, że – Dawano wiarę 

przez wiele lat kultywowano tak-
że zwyczaj dzielenia się szczo-
drakami – małymi ciasteczkami, 
którymi częstowano wszystkich 
przybyłych do domu gości.

Nasi przodkowie nie zapomi-
nali jednak o prawdziwym, reli-
gijnym wymiarze świąt Bożego 
Narodzenia. Wigilijną wieczerzę, 
podobnie jak obecnie, zawsze 
poprzedzała wspólna modlitwa 
lub czytanie Pisma Świętego.  
– Dla mnie, jako małego chłopca, 
magicznym momentem tej wy-
jątkowej nocy była Pasterka. Do 
dziś pamiętam tamten nastrój 
i radość, która płynęła ze słów 
kolęd – wspomina marszałek 
Adam Struzik.

Magia świąt w Warszawie 
i Otrębusach

Na koncert noworoczny, 1 stycznia 2018 r. o godz. 18.00, za-
prasza Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w War-
szawie. Tradycyjnie już, Nowy Rok powitać będzie można  
w Filharmonii Narodowej.

– Na scenie pojawi się światowej klasy śpiewak operowy José 
Cura. Wraz z argentyńskim tenorem wystąpią znakomici soli-
ści: Aleksandra Kubas-Kruk (sopran), Iryna Zhytynska (me-
zzosopran) oraz Wojciech Gierlach (bas). Artystom towarzyszyć 
będzie Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Maestro Mario  
De Rose. Razem wykonają najsłynniejsze arie operowe oraz 
przeboje operetkowe i musicalowe – zaprasza Iwona Wujastyk, 
p.o. dyrektora teatru.

www.mteatr.pl

Prawdziwy duch świąt zawitał na Mazowsze. Na deskach sali 
widowiskowej Zespołu Mazowsze w Otrębusach zabrzmią najpięk-
niejsze polskie kolędy i pastorałki w subtelnych aranżacjach pod-
kreślających świąteczny nastrój. Podczas koncertu noworocznego, 
13 stycznia 2018 r., zobaczyć też będzie można najbardziej efektowne 
choreografie z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego wykonywane 
w oryginalnych kostiumach z kilkunastu regionów Polski.

www.mazowsze.waw.pl

nawiązywaniu, szczególnie przez 
młodych, kontaktów towarzy-
skich. – Kawalerowie obrzucali 
owsem panny – im więcej mia-
ły one ziaren w warkoczu, tym 
większa szansa na zamążpójście 
w nadchodzącym roku – dodaje 
Klara Sielicka-Baryłka, etno-
grafka z Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie.

przestrzenne ozdoby z różno-
kolorowych opłatków, typowe 
właśnie dla Mazowsza. Zwane są 
również jabłuszkami bądź opłat-
kami. Ozdabiano nimi nie tylko 
podłaźniczkę, ale również wie-
szano je pod sufitem. Wierzono, 
że zapewnią one gospodarzom 
pomyślność w przyszłym roku. 
Z kolei święta na Kurpiach nie 

Światy źródło: www.mazowieckiszlaktradycji.com

W sierpeckim skansenie można zobaczyć jak dawniej wyglądały święta fot. D. Krześniak
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W I A D O M O Ś C I08
Co roku w okresie jesienno-zimowym 
w naszym kraju z powodu wyziębie-
nia organizmu ginie kilkanaście osób. 
Policja apeluje, aby reagować w sytu-
acjach, gdy zauważymy osobę śpiącą 
na przystanku, ławce, w altanie śmiet-
nikowej. Wystarczy jeden telefon do 
odpowiednich służb, a możemy komuś 

uratować życie. Osobom bezdomnym 
z pomocą często przychodzi straż miej-
ska, która monitoruje pustostany, par-
ki czy ogródki działkowe. To głównie 
w takich miejscach osoby bezdomne 
szukają schronienia przed chłodem. 
Strażnicy apelują również do miesz-
kańców, by ci informowali o miejscach 

przebywania osób bezdomnych.  
W jesienne i zimowe miesiące war-
to również zwrócić uwagę na osoby 
starsze, często samotne. Zdarza się, 
że z różnych przyczyn nie radzą sobie 
z codziennymi obowiązkami, np. na-
paleniem w piecu. Warto zapytać czy 
nie potrzebują naszej pomocy? [AZ] 

R E G I O N

Pamiętajmy o bezdomnych 
i samotnych

Reklama

Ogłoszenie

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Jeżeli w trakcie świąt 
lubicie aktywnie spędzać 
czas, to proponujemy 
Wam kilka miejsc, 
do których warto 
wybrać się na spacer. 

N a ulicach wielu gmin 
znajdujących się w po-
wiatach pruszkow-
skim i grodziskim po-

jawiły się świąteczne iluminacje. 
I tak, w Pruszkowie przy pl. Jana 
Pawła II zobaczymy m.in. ogrom-
ną ramę z napisami „Wesołych 
świąt” i „Pruszków”. To świetne 
miejsce żeby zrobić sobie sel-
fi e. Tradycyjnie udekorowane 
ozdobami świetlnymi zostały 
fontanny. Przed urzędem mia-
sta zobaczycie świecącą choinkę, 
natomiast na drzewkach przy bu-
dynku starostwa, jak i na samym 

budynku pojawiły się lampki. Na 
ul. Kraszewskiego, niedaleko bi-
blioteki publicznej ustawiono re-
nifery, bałwanka i choinkę. 

Grodzisk Mazowiecki posta-
wił na udekorowanie placu przed 
Centrum Kultury przy ul. Spół-
dzielczej. Tradycyjnie dużą cho-
inkę można podziwiać w Parku 
Skarbków. Jedne z bardziej ma-
lowniczych miejsc na mapie Gro-
dziska to Stawy Goliana i Stawy 
Walczewskiego. Otulone war-
stwą białego puchu muszą wy-
glądać przepięknie!

Ponadto ciekawą ozdobę znaj-
dziecie w Podkowie Leśnej przy 
stacji WKD – znajduje się tam 
ogromny świecący paw. Rów-
nież w tym roku Brwinów po-
stawił na świetlne dekoracje, 
w parku miejskim znajdziecie 
dwa wielki niedźwiedzie polar-
ne, pingwina, łódeczki. 

Na pewno warto jest odwie-
dzić Warszawę. To jedno z naj-

piękniej oświetlonych miast 
w okresie świątecznym, w całej 
Polsce. Punktem obowiązko-
wym są „tańczące” fontanny. Na
pokaz z muzyką można wybrać 
się w jeden z weekendów, o peł-
nych godzinach: 16, 17, 18, 19, 20 
i 21. Piętnastominutowe świetl-
no-muzyczne pokazy będą się 
odbywały w każdy piątek, so-
botę i niedzielę aż do 28 stycz-
nia 2018 roku o godz. 16, 17 i 18. 
W dni powszednie fontanny bę-
dą się świecić bez muzyki. 

Podobnie jak w zeszłym ro-
ku warszawiacy i odwiedzający 
stolicę goście będą mogli prze-
chadzać się świetlnym szlakiem 
wyznaczonym przez iluminacje 
wolno stojące. Rozpocznie się on 
na placu Zamkowym, gdzie sta-
nie najwyższa w Polsce, 27-me-
trowa choinka, przez Krakowskie 
Przedmieście, Nowy Świat, plac 
Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie 
aż do Belwederu i ul. Agrykoli. 

W wolne dni wybierz się 
na świąteczny spacer L E C Z E N I E

Nagła gorączka? 
Zatrucie pokarmowe? 
Pilna potrzeba wykupienia 
leku na receptę? 
Podpowiadamy gdzie 
w okresie świątecznym 
i sylwestrowym znaleźć 
pomoc lekarską, 
dentystyczną oraz 
dyżurującą aptekę.

J eśli nagle poczuliśmy się 
gorzej, zabolał nas brzuch, 
zabrakło leków na receptę 
lub od kilku dni chorujemy 

i potrzebujemy konsultacji z le-
karzem, to powinniśmy udać się 
właśnie na Nocną i Świąteczną 
Pomoc Lekarską. W naszym re-
gionie działa kilka punktów, do 
których możemy zgłosić się po 
pomoc w nagłych przypadkach. 

W Grodzisku nocna pomoc 
lekarska działa w Szpitalu Za-
chodnim. W Pruszkowie noc-
ną pomoc znajdziemy w dwóch 
lokalizacjach: przy ul. Andrze-
ja 23 tuż obok przychodni spe-
cjalistycznej oraz w Szpitalu 

Kolejowym przy ul. Warszta-
towej 1. Po pomoc możemy się 
zgłosić również do Piastowa do 
przychodni przy ul. Reja 1. 

Jeśli dolegliwości dotknę-
ły dzieci to musimy znaleźć pe-
diatrę. Z chorym maluchem 
możemy zgłosić się do Szpitala 
Kolejowego. Warto jednak wcze-
śniej upewnić się, czy pediatra jest 
na miejscu, bowiem dyżuruje on 
jedynie w wybrane dni. Przed wi-
zytą należy zadzwonić pod nr 22 
888 29 20. Pediatrę na nocnej 
pomocy codziennie zastaniemy 
w warszawskich placówkach przy 
Malczewskiego 47A, Banacha 1A, 
Gawędziarzy 18, Leszno 17.

Gdzie po pomoc w nagłym wypadku?

W naszym regionie działają 
również dwie całodobowe ap-
teki w Pruszkowie przy al. Armii 
Krajowej 44 oraz w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Zdonka 3.

A co zrobić gdy w święta lub 
Sylwestra nagle zabolał nas ząb? 
Po nocną pomoc stomatolo-
giczną możemy zgłosić się do 
jednej z trzech warszawskich 
lecznic. Dyżury pełnią Prywat-
na Przychodnia Lekarska przy 
ul. Stefana Bryły 6, Warszaw-
skie Centrum Zdrowia przy No-
wogrodzkiej 76 oraz Centrum 
Medyczne Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego przy 
Emilii Plater 21. [AZ]
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Mieszkańcy Pruszkowa i Piastowa 
skarżą się na słabą dostępność bi-
letomatów Kolei Mazowieckich. 
Dodatkowe urządzenie przydało-
by się w rejonie pętli na os. Staszica 
w Pruszkowie. Z kolei w Piastowie 
automatu nie ma w ogóle... Zwrócili-
śmy się do Kolei Mazowieckich. Czy 

istnieje możliwość montażu bileto-
matu na os. Staszica? – W związku 
z remontem linii 447 biletomat ze 
stacji w Pruszkowie został przenie-
siony na ul. Ołówkową 1D. W wymie-
nionej lokalizacji przewidziano tylko 
jedno urządzenie i nie ma możliwo-
ści instalacji automatu na pętli os. 

Staszica – odpowiada Jolanta Mali-
szewska z biura prasowego KM. A co 
z Piastowem? – Operator urządzeń, 
czyli spółka ASEC S.A. jest na eta-
pie uzgadniania warunków umowy 
z właścicielem gruntu ws. posado-
wienia urządzenia przy ul. Warszaw-
skiej 43 – wyjaśnia Maliszewska. [SD] 

R E G I O N

Kłopot z brakiem 
biletomatów

Reklama

wodocągowo-kanalizacyjnych cha-
rakteryzują się dość długimi ter-
minami. Można powiedzieć, że nie 
powinno to trwać tak długo, bo cóż 
to takiego wykopać kawałek rowu 
i włożyć tam rurę. Otóż nie jest tak. 
Do takich inwestycji musimy mieć 
spełnione wszystkie warunki, któ-
re określają poszczególne przepi-
sy dotyczące prawa budowlanego 
czy ochrony środowiska. Jednym 
z głównych elementów, który 
utrudnia realizację przedsięwzięć 
to dostęp do gruntów potrzeb-
nych na cele inwestycyjne – wy-
jaśnia Renata Tomusiak, prezes
MPWiK Warszawa. 

Budowa nowej magistrali zo-
stała podzielona na dwa zadania, 
w których łącznie zostanie wy-
budowanych blisko 19 km wodo-
ciągu. Pierwsze zadanie polega 
na wybudowaniu nitki na tere-
nie Warszawy, a drugie na terenie 
Pruszkowa i Piastowa. Warto tu 
podkreślić, że oba te zadania będą 
realizowane równolegle. 

Druga nitka wodociągu ma 
zostać wybudowana od Bemo-
wa, przejść przez Włochy i Ursus 
do Piastowa. – W tym konkret-
nym przypadku, ta druga nitka, 
jak ją nazywamy, jest inwestycją, 
na której będziemy relegalizować 
na długości planowanej magistrali 

7,7 km. Zadanie realizowane będzie 
w latach 2018 – 2022 w formie pro-
jektuj i buduj. Szacunkowy koszt 
to 50 mln zł – zaznacza Tomusiak. 

Fragment piastowsko-prusz-
kowski magistrali będzie miał 
około 11 km i zostanie zrealizo-
wany w dwóch etapach. Pierw-
szy obejmuje nitkę w Piastowie 
wodociąg pojawi się w ul. Marii 
Dąbrowskiej i Barcewicza, z kolei 
w Pruszkowie przebiegnie ulicami 
Skrajną do Broniewskiego, Warsz-
tatowa, Długą, Mostową. W ra-
mach drugiego etapu wodociąg 
powstanie w ulicach: Przejazdo-
wej, Żbikowskiej, Jana Długosza, 
Ogińskiego, Poznańskiej i 3 Ma-
ja. Koszt tych zadań to 30 mln zł. 
Kiedy możemy spodziewać się re-
alizacji? W 2018 r. zostanie wyko-
nana dokumentacja projektowa. 
Po uzyskaniu wszystkich pozwo-
leń będą mogły ruszyć prace tere-
nowe. Finał robót zaplanowano na 
2021 r. – Nie będzie tak, że coś roz-
kopiemy, zakopiemy i już. Odtwo-
rzymy też ciągi drogowe, dzięki 
czemu na niektórych ulicach poja-
wi się zacznie lepsza nawierzchnia 
– zaznacza prezes MPWiK.

Po zrealizowaniu tych inwesty-
cji przerwy w dostawie wody do 
Pruszkowa i okolic powinny być 
jedynie niemiłym wspomnieniem.
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Będzie druga nitka OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– Gomulińskiego”.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie: wskaźników zagospodarowania 
terenu na terenach 1MN i 1U/MN, linii zabudowy na terenach 1MW/U i 5MW/U, 
projektowanego przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej na terenach 1MW/U, 
1KDL i 2KDL oraz granic terenów: 1MW/U, 1KDL i 2KDL.

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko odbędzie się od 9 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 
2018 r. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie w ww. terminie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, 
środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 22 stycznia 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ 
patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe 
Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2017. 

Uwagi do planu zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta 
Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 13 lutego 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta, pocztą na 
adres: 05–800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi  
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy–należy wnosić na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 13 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta 
Pruszkowa zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.
bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2017 Obwieszczenie 
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.

         
Prezydent Miasta Pruszkowa 

mgr Jan Starzyński

Ogłiszenie

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie przygotowuje 
się do budowy drugiej nitki 
wodociągu, który miałby 
uchronić mieszkańców 
Pruszkowa i Piastowa przed 
problemami z dostawą wody. 

M iejscowości z tzw. 
pasma pruszkow-
skiego zasilane są 
w wodę tylko jed-

ną magistralą wodociągową, która 
ciągnie się wzdłuż Alei Jerozolim-
skich. Efekty jakiejkolwiek awarii 
odczuwają  więc tysiące miesz-
kańców Ursusa, Michałowic, 
Pruszkowa i Piastowa. Chociaż 
sami doskonale wiemy, że trud-
no będzie Wam w to uwierzyć, ale 
ta sytuacja ma się zmienić za kil-
ka lat. MPWiK chce wybudować 
drugą magistralę, która miałaby 
zasilić nasz rejon w wodę.

Przygotowania już ruszy-
ły, jednak przedstawiciele 
wodociągów podkreślają, że na-
leży uzbroić się w cierpliwość. 
Wszystko przez długotrwałe pro-
cedury. – Trzeba pamiętać, że 
te procesy dotyczące inwestycji 
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Jednak wpadli w ręce policjantów. 
Dwóch mężczyzn próbowało wynieść 
z prywatnej działki na terenie Nada-
rzyna części od tego kultowego pojaz-
du. Do zdarzenia doszło 17 grudnia, po 
południu. – Zgłaszający wskazał poli-
cjantom dwóch mężczyzn, którzy mieli 
dokonać kradzieży. W samochodzie, 

którym poruszali się mężczyźni ujaw-
niono dach, zderzaki i inne części od 
pojazdu marki trabant – wyjaśnia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy KPP w Pruszkowie. 27-latka  
i 23-latka zatrzymano, a części zwró-
cono właścicielowi. 18 grudnia poli-
cjanci z Nadarzyna przedstawili 

mężczyznom zarzut usiłowania kra-
dzieży wspólnie i w porozumieniu, ci 
jednak nie przyznali się do winy. Teraz 
grozi im do pięciu lat więzienia. Jako 
ciekawostkę przypomnijmy, że tra-
bant produkowany był w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej w latach 
1957–1991 w Zwickau.. [SD] 
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Chcieli ukraść części  
od trabanta...

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Mowa o odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 579 na 
terenie gmin Błonie i Leszno. 
Kierowcy od lat czekają na 
przebudowę tego szlaku. 
Nawierzchnia drogi jest 
mocno sfatygowana  
i obecnie jazda nią jest  
nie tylko niekomfortowa,  
ale i mało bezpieczna. 

S tało się. Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódz-
kich ogłosił przetarg 
na przebudowę frag-

mentu drogi wojewódzkiej  
nr 579 relacji Kazuń – Błonie 
– Grodzisk Mazowiecki – Ra-
dziejowice. Dokładnie mowa 
o odcinku od mostku na rzece 
Utracie w Błoniu do skrzyżo-
wania w Lesznie na wysokości 
miejscowości Białutki. Prze-
jazd tym szlakiem jest bardzo 
uciążliwy, a to z powodu wielu 
ubytków w nawierzchni, kolein 
oraz widoczny i odczuwalnych 

śladów łatania dziur. Kierowcy, 
którzy poruszają się tą drogą, 
od lat twierdzą, że wymaga ona 
pilnej interwencji drogowców. 

Przebudowa zostanie zreali-
zowana oczywiście w istniejącym 
śladzie DW579. Sprawdzając do-
kumentacje projektową dowia-
dujemy się, że prace zostaną 
wykonane na odcinku o dłu-
gości ok. 4,5 km. Przebudowa 
obejmie skrzyżowania, zjazdy, 
odwodnienie i oświetlenie. Na 
całej długości  fragmentu prze-
znaczonego do przebudowy 
szerokość jezdni wyniesie 7 m.

Projektowany przebieg drogi 
spowoduje zmiany w zagospoda-
rowaniu zielenią. Przewiduje się 
wycinkę drzew i krzewów. Ale ma-
ją pojawić się nowe nasadzenia.

Ponadto inwestycja będzie 
prowadzona w systemie „zapro- 
jektuj i buduj”, co oznacza, że  
wykonawca wykona stosowne 
projekty przebudowy, a także  

zajmie się pracami drogowymi.  
Na tę chwilę należy czekać na 
rozstrzygnięcie przetargu.  
Wszelkie szczegółowe infor- 
macje na temat tego przedsię- 
wzięcia znajdziecie na stro- 
nie www.mzdw.pl w zakładce  
„Zamówienia publiczne”. 

Przypomnijmy, że w minio-
nym roku MZDW przebudował 
most położony na rzece Utra-
cie w Błoniu. Stara przeprawa 
była w fatalnym stanie tech-
nicznym. Wcześniej położono 
też nową nawierzchnię na ul. 
Modlińskiej, od wspomnianego 
mostu do drogi krajowej nr 92. 

Wymagany termin realizacji 
zamówienia określony w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia to maksymalnie 
koniec września 2019 r. 

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy dzielnicy 
Żbików chcą, by linia 
autobusowa ZW wróciła  
na trasę przebiegającą 
przez ul. Długą.  
Od 11 grudnia autobusy 
kursują ul. Warsztatową, 
zgodnie z pierwotnymi 
założeniami.

L Linia autobusowa ZW, 
to jedna z zastęp-
czych linii autobuso-
wych uruchomionych 

na czas zamknięcia linii kolejowej 
447. Do 11 grudnia autobusy kur-
sowały ul. Długą. To rozwiązanie 
było spowodowane remontem 
ul. Warsztatowej. Prace już daw-
no się zakończyły, więc i auto-
bus można było przenieść na ul. 
Warsztatową, zgodnie z pierwot-
nymi założeniami dla linii ZW. 

Zmiany nie przypadły jednak 
do gustu podróżnym. – Proszę 

o interwencję lub uzyskanie 
informacji odnośnie zmiany 
w przebiegu trasy linii zastępczej 
ZW. Dlaczego linia ta ma w Ur-
susie przystanki co 200 metrów, 
a w przejeździe przez Żbików są 
tylko dwa  przystanki z pięciu 
czy sześciu wcześniej – napisał 
do nas Tomasz. 

Ten głos nie jest odosob-
niony. – Zupełnie zapomniano 

o mieszkańcach Żbikowa. Trasa 
przez ul. Warsztatową? Dla ko-
go jest dla Piastowa czy Ursusa? 
Zapraszam na poranny spacer 
np. z ulicy Rolniczej lub Grani-
towej do przystanku Dulag lub 
Studzienna – gdzie głowa decy-
denta? – dopytuje Krzysztof. 

To jednak nie koniec mieszkań-
cy przygotowali również inter-
netową petycję do władz miasta 

Linia ZW wróci na starą trasę?
gdzie postulują o przywrócenie 
trasy linii ZW. Dodatkowo dla 
pasażerów wspomnianej linii 
przygotowano ankietę, w której 
mogą wyrazić swoją opinię na te-
mat zmian. 

Co na to władze Pruszkowa, 
które choć nie odpowiadają za 
wspomnianą linię bowiem jej or-
ganizatorem jest warszawski Za-
rząd Transportu Miejskiego, to 
mogą negocjować z przewoźni-
kiem? – Do nas również dotarły 
te głosy. Petycja nie będzie po-
trzebna ponieważ już podjęliśmy 
rozmowy z Zarządem Transpor-
tu Miejskiego na temat przywró-
cenia linii ZW na poprzednią 
trasę. Z naszej strony koniecz-
na będzie dopłata za tę zmianę 
– mówi nam Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. – Po 
Nowym Roku autobusy powinny  
kursować na „starej” trasie, zgod-
nie z życzeniem mieszkańców  
– dodaje Kurzela. [AZ]
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G R O D Z I S K  M A Z .
Wielofunkcyjny wózek 
dla dziecka, które jako 
pierwsze urodzi się  
w nowym roku w Grodzisku 
Mazowieckim to już 
tradycja. Ważna informacja 
dla rodziców: zgłoszenia 
będą przyjmowanego  
do 12 stycznia 2018 r. 

T o już 10. edycja ak-
cji zorganizowanej 
przez grodziski ma-
gistrat. W minionych 

latach wózki otrzymało pięciu 
chłopców i cztery dziewczynki. 
W zeszłym roku jako pierwszy 
na świat przyszedł Kuba. A jak 
będzie tym razem? Do kogo 
trafi noworoczny prezent – do 
chłopca czy dziewczynki? O tym 
przekonamy się już w niedale-
kiej przyszłości.

Jak wziąć udział w akcji? – 
Rodzice malucha mogą zgło-
sić fakt przyjścia dziecka na 
świat osobiście lub telefonicz-
nie w Wydziale Promocji (ul. 
T. Kościuszki 32A, pokoje nr 
4 lub 5, bądź tel. 22 463 46 16 
i 22 463 46 17). Nie jest istotne, 

w którym szpitalu dziecko się 
urodzi, ważne, by mama by-
ła zameldowana w Grodzisku 
Mazowieckim. Rodzice powinni 
dostarczyć dokument potwier-
dzający dzień i godzinę przyj-
ścia na świat dziecka. Wówczas 
informacja o tym, które z dzieci 
jest pierwszym nowym miesz-
kańcem gminy w 2018 roku, 
zostanie podana do publicz-
nej wiadomości, a ten maluch, 
który urodzi się najwcześniej 
w nowym roku, otrzyma wie-
lofunkcyjny wózek – informu-
je grodziski magistrat. 

Co ważne, zgłaszać może się 
każdy rodzic, ponieważ prze-
kazanie prezentu nie jest uza-
leżnione od dochodów rodziny. 
Standardowo wózek zostanie 
wręczony podczas styczniowej 
sesji rady miejskiej. Fundowa-
nie wózka dla pierwszego uro-
dzonego w danym roku dziecka 
to element prorodzinnej poli-
tyki Grodziska Mazowieckie-
go od 2009 roku. Jej podstawą 
jest wprowadzona kilka lat temu 
Karta Dużych Rodzin, upraw-
niająca rodziny wielodzietne do 
szeregu zniżek. [SD]

Który noworodek otrzyma 
tym razem wózek?

P I Ł K A  N O Ż N A
Radosław Majewski z 
Pruszkowa gra w barwach 
Lecha Poznań. Jednak jego 
kariera w klubie stanęła 
pod znakiem zapytania. 
Czy piłkarz zakończy 
współpracę z Kolejorzem 
mając ważny kontrakt?

Z mowe okienko trans-
ferowe jeszcze nie jest 
otwarte, ale w piłkar-
skim świecie już roz-

poczynają się spekulacje o tym 
kto, gdzie i za ile. Wśród wielu 
informacji o zmianach w skła-
dach ekstraklasowych drużyn, 
przewija się również nazwi-
sko pruszkowianina Rado- 
sława Majewskiego. 

Choć jego kontrakt z Lechem 
Poznań jeszcze nie wygasa, to 
zawodnik ma problem by poro-
zumieć się z trenerem Nenadem 
Bjelicą. Wszystko przez słabą 
formę Majewskiego. – Ja nie 
jestem zadowolony z tego, jak 
gra. W ostatnim roku pokazał, 

że może grać lepiej – powiedział 
portalowi przegladsportowy.pl  
Nenad Bjelica, szkoleniowiec  
Kolejorza.

Trener nie skreślił jeszcze 
Majewskiego. Co więcej, wie-
le wskazuje na to, że piłkarz 
z Pruszkowa dostanie dru-
gą szansę. Duży wpływ na tę 
decyzję miała rozmowa Bjeli-
cy z Majewskim i to w obec-
ności prezesa klubu. Majewski 
ma więc okazję do odbudo-
wania nie tylko swojej formy, 
ale i pozycji w zespole. Później 
zapadnie decyzja o jego losach 
w Kolejorzu. Warto dodać, 
że Pruszkowianina z klubem 
wiąże kontrakt, który wygasa  
dopiero za półtora roku. [AZ]

Majewski pożegna się  
z Lechem Poznań?
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MZDW ogłosił przetarg na przebudowę DW579 na terenie Błonia i Leszna
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Zapraszamy na łyżwy

O d poniedziałku do 
piątku w godzinach 
lekcyjnych z lodo-
wiska korzystają 

szkoły (g. 9-15). Dla pozostałych 
wstęp wolny jest od godz. 16 
do 21.30, a w soboty i niedziele 
od 11 do 15 oraz od 16 do 21.30. 

Lodowisko w Brwinowie znajduje się  na terenie przy 
ul. Przejazd/Piłsudskiego. Wstęp jest bezpłatny.

W czasie świąteczno-no-
worocznym lodowisko będzie 
czynne: 24 grudnia (Wigilia) 
w godz. 10-14, 25 grudnia bę-
dzie nieczynne, 26 grudnia 
w godz. 10-21.30, 31 grudnia 
(Sylwester) w godz. 10-18, a 1 
stycznia (Nowy Rok) w godz.

10-21. Na miejscu można 
skorzystać z wypożyczalni, 
a koszt wypożyczenia łyżew 
to 1 zł. Dzieci do lat 12 mogą 
korzystać z lodowiska wyłącz-
nie w obecności pełnoletnie-
go opiekuna wyposażonego 
w łyżwy. (PR) 

Stypendia gminy Brwinów
Stypendia otrzymali ucznio-
wie i studenci za szczególne 
osiągnięcia edukacyjne i spor-
towe, laureaci i fi naliści ogól-
nopolskich i wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych, 
przeglądów, festiwali o wyso-
kiej randze artystycznej oraz 
sportowcy, którzy stanęli na 
podium zawodów, organizo-
wanych co najmniej na szcze-
blu wojewódzkim.    

Na sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 14 grudnia 2017 r. de-
cyzje stypendialne otrzymali 
uczniowie: Aleksandra Misar-
ko, Filip Orlicz, Maciej Sajec-
ki, Wojciech Sajecki, Bartosz 

Słowikowski, Daniel Soboński, 
Robert Soboński, Franciszek 
Szular, Wiktoria Wojtanek, Kamil 
Gontarczyk, Maja Gontarz, Kle-
mentyna Grzybowska, Dominik 
Jędrzejczak, Jakub Kaczmarczyk, 
Adam Karolonek, Maciej Karo-
lonek, Maksym Małecki.Grupa 

studentów będzie mieć podob-
ną uroczystości na sesji Rady 
Miejskiej 27 grudnia 2017 r. De-
cyzje stypendialne otrzymają 
wówczas: Julia Sadkowska, Zo-
fi a Sajecka, Kacper Słowikowski, 
Kajetan Słowikowski, Jan Bed-
narski, Bartosz Jędrzejczak. (PR)

Wszystkim Klientom III Oddziału ZUS w Warszawie,  
 
zdrowych, pogodnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,  
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, 
      
       życzy  
      Dyrektor III Oddziału ZUS w Warszawie 
          
     Jakub Jan Lewandowski 

Ogłoszenie Reklama
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W I A D O M O Ś C I12
Nowe elementy jakie mają pojawić 
się na tym terenie to trampoliny, 
naturalny plac zabaw i... park lino-
wy. Nowości zapewne najbardziej 
ucieszą najmniejszych mieszkań-
ców Grodziska Maz. Zatem jakie 
atrakcje będą czekać na dzieci?  
Plac zabaw zostanie usytuowany 

na usypanej górce, na jej szczyt bę-
dą prowadzić drewniane schody. 
Pod górką zostaną umieszczone 
rurowe tunele, a całość uzupełnią  
dwie zjeżdżalnie. Z kolei w par- 
ku linowym znajdzie się kilka prze-
szkód w postaci różnego typu most-
ków. Przy stawach mają pojawić  

się również trzy trampoliny. Obec-
nie grodziski magistrat szuka firmy, 
która zajmie się realizacją za- 
dania. Wszystkie wymienione wy-
żej elementy na stawach mają po-
jawić się w ciągu pięciu miesięcy 
od momentu podpisania umowy 
z wykonawcą. [AZ] 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z .

Kolejne atrakcje na 
Stawach Walczewskiego

Powiat przyjął budżet na 2018 r. 
P R U S Z K Ó W

19 grudnia podczas 
sesji rady powiatu 
pruszkowskiego 
zatwierdzono 
przyszłoroczny budżet. 

J ak budżet wygląda w licz- 
bach? Przyszłoroczne do-
chody powiatu oszacowa-
no na 151 mln zł, wydatki 

zaplanowano na kwotę prawie  
160 mln zł. W przyszłym roku na 
wydatki majątkowe powiat prze-
znaczył 26,5 mln zł. Najwięcej, 
bo aż 15,5 mln zostanie wyda-
ne na inwestycje drogowe, po-
nad 6 mln zł na ochronę zdrowia 
i 1,5 mln zł na administrację pu-
bliczną. Ten plan finansowy był 

gotowy już w listopadzie, jed-
nak aby dopełnić formalności 
radni powiatu musieli go za-
twierdzić, co stało się podczas 
grudniowej sesji.

Uchwała budżetowa znalazła 
się w 7. punkcie porządku obrad. 
Starosta Maksym Gołoś przedsta-
wił opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej. W trakcie dyskusji 
nad budżetem radna Zdzisła-
wa Zielińska zapytała czemu na 
2018 r. istnieje zapis o budowie 
internatu na terenie szkoły przy 
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie,  
a w dokumencie wieloletniej pro-
gnozy finansowej już go nie ma.  
– Internat na pewno byłby dobrym 
wzmocnieniem całego kompleksu 

sportowego. Zachowujemy śla-
dową kwotę, w porównaniu do  
8 mln zł, która były w WPF w po-
przednich latach budżetowych. 
To na wypadek gdyby udało się 
pozyskać środki zewnętrzne na 
budowę internatu. Podkreślam, 
że przystąpimy do realizacji tej 
inwestycji tylko w wypadku gdy 
będziemy mieli realne szan-
se na pozyskanie środków ze-
wnętrznych na tę inwestycję 
 – odpowiadał starosta. 

Następnie poddano pod gło-
sowanie opisywaną uchwałę 
budżetową na 2018 r. Głosowało  
25 radnych, 20 za, jedna osoba  
była przeciw, cztery osoby wstrzy- 
mały się od głosu. Zatem uchwa-
ła została podjęta. [SD]

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Do zdarzenia doszło 17 grudnia, około godz. 19.30. – Kierująca renault jechała ul. Pogodną od Lipowej  
w Pruszkowie. Nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła w mercedesa jadącego ul. Polną – poinformowała  
nas podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. [AZ]  
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N A D A R Z Y N
Po śmierci wójta Nadarzyna 
Janusza Grzyba wiele 
osób zadaje sobie pytanie 
co dalej. Tymczasem ruszyła 
demokratyczna machina, 
w której głos zabrali 
również gminni radni, 
którzy chcą zorganizowania 
przedterminowych 
wyborów.

W p o n i e d z i a ł e k  
18 grudnia komi- 
sarz wyborczy 
wydał postano-

wienie o wygaśnięciu mandatu 
wójta Janusza Grzyba. Na podsta- 
wie tego dokumentu wojewoda  
mazowiecki wystąpi z wnioskiem  
do Prezesa Rady Ministrów o wyzna- 
czenia osoby, która do momentu  
wyborów będzie rządzić gminą. 

Tymczasem radni Nadarzy-
na chcą by w gminie odbyły się 
przedterminowe wybory. – Do 
biura rady wpłynęło 2500 pod-
pisów dotyczących przedter-
minowych wyborów na wójta. 
W związku z tym, że podpisy zna-
lazły się u mnie uważam że radni 
powinni, jako przedstawicie-
le społeczeństwa naszej gminy, 
wypowiedzieć się w tej kwestii 

– mówiła na wtorkowej sesji Da-
nuta Wacławiak, przewodnicząca  
rady gminy. Zgodnie z prze-
pisami rada w ciągu 30 dni od 
śmierci wójta może podjąć 
uchwałę o nieprzeprowadza-
niu przed terminowych wybo-
rów. Radni postanowili jednak 
podjąć uchwałę, o przeprowa-
dzeniu głosowania i wyborze 
nowego sternika gminy. – Nie 
widzę prawnych kontrowersji  
przy możliwościach podjęcia ta-
kiej uchwały. O ile istotnie wprost 
wskazana jest kompetencja dla 
rady mówiąca o tym, że może 
w ciągu 30 dni podjąć uchwałę 
o nieprzeprowadzaniu wyborów 
wójta, tak wydaje się, że analo-
gicznie jest upoważniona do wy-
rażenia swojej woli w taki sposób, 
aby rozstrzygnąć kwestię że tych 

Nadarzyńscy radni chcą 
przedterminowych wyborów

B R W I N Ó W
Mowa o drodze pomiędzy 
Moszną a Domaniewem 
(droga powiatowa 3111W). 
Mieszkańcy tego regionu 
zwrócili uwagę na to, 
że pojazdy ciężarowe 
nie korzystają z nowo 
wybudowanej obwodnicy 
wsi Moszna. Ale wkrótce  
ma się to zmienić. 

K ierowcy pojazdów 
jeżdżą jak chcą, raz 
obwodnicą, raz dro-
gą między Moszną 

a Domaniewiem – tak twierdzą 
mieszkańcy. Postanowiliśmy za-
jąć się tematem i skontaktować 
się z brwinowskim magistratem. 
Okazuje się, że rozwiązanie te-
go problemu jest w przygotowa-
niu. Planuje się wprowadzenie 
ograniczenia tonażu dla pojaz-
dów cięższych niż 8 ton. 

– Uzgadniamy projekt or-
ganizacji ruchu, czyli zmiany 
oznakowania na drodze po-
wiatowej 3111W, na odcinku od 
ronda obwodnicy wsi Mosz-
na przy centrum logistycznym 
do skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką 701 w Domaniewie. 

Chcemy na tym odcinku wpro-
wadzić ograniczenie do 8 ton. 
Dzięki temu przez to głów-
ne skrzyżowanie w Mosznie, 
plus drogą wojewódzką w Do-
maniewie nie będą jeździły sa-
mochody ciężarowe – wyjaśnia 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. 

Zatem ruch pojazdów cię-
żarowych ma zostać „przerzu-
cony” na obwodnicę. – Ruch 
ciężarowy zostanie trafi w na-
turalny sposób na obwodnicę 
wsi Moszna. Z drogi DW701 mo-
że nie zniknie ruch samocho-
dów ciężarów, które jadą z węzła 
autostrady do Płochocina i Jó-
zefowa, ale ten ruch jest szcząt-
kowy z punktu widzenia całego 

Wprowadzą ograniczenia tonażu 

ruchu samochodów ciężarowych 
w gęsto zabudowanych wsiach 
Domaniew i Domaniewek  
– mówi burmistrz. 

Spytaliśmy też czy nie ma 
obaw co do tego, że kierowcy 
będą ignorowali nowe ogra-
niczenia? – Jak już pojawią się 
oznakowania zakazu wjazdu po-
jazdom powyżej 8 ton, to my-
ślę, że wtedy poprosimy o kilka 
prewencyjnych akcji przepro-
wadzonych przez policję tak, 
żeby policja od czasu do cza-
su egzekwowała znaki zakazu. 
Oczywiście najpierw poucze-
nia, później kwestia ukara-
nia mandatem. I samochody 
znikną z tej drogi – odpowiada  
Arkadiusz Kosiński. [SD]

wyborów sobie życzy – wyjaśnił na 
sesji mecenas Krzysztof Zygrzak. 

Dlaczego radnym Nadarzy-
na zależy na szybkiej organiza-
cji przedterminowych wyborów?  
– Przeżyliśmy już kiedyś komi-
sarza, który był w naszej gminie 
i to był czas stracony dla na-
szej gminy. Komisarz nie podej-
mował  żadnych działań, które 
umożliwiłyby przeprowadza-
nie czy kontynuowanie inwe-
stycji. Ja to przeżyłam i wielu 
z radnych również. Uważam, że 
przeprowadzenie wyborów da-
wałaby nowemu wójtowi mandat, 
by sprawował władzę – dodała 
Danuta Wacławiak. 

Ostatecznie radni, choć nie-
jednogłośnie, przyjęli uchwałę 
o przeprowadzeniu przedter-
minowych wyborów. [AZ]
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P R U S Z K Ó W
Grupa młodych mężczyzn 
znalazła sobie rozrywkę 
i postanowiła „ozdobić” 
pewien budynek. Kłopot  
w tym, że zrobili to bez 
zgody właściciela,  
a i twórczość nie była  
zbyt wysokich lotów. 

P od osłoną nocy „uzbro-
jeni” w markery i spra- 
ye młodzi mężczyźni 
zaczęli tworzyć wąt-

pliwej jakości „arcydzieła” na 
elewacji jednego z budynków 
oraz na murku znajdującym 

się na skwerze Kardynała Wy-
szyńskiego w Pruszkowie. Mieli 
jednak pecha, bowiem dyżurny 
studia monitoringu wizyjnego od 
jakiegoś czasu śledził ich poczy-
nania: od spaceru ul. 2 Sierpnia, 
aż po moment, w którym zaczę-
li tworzyć swoje malunki. Mło-
dzi mężczyźni nie zdawali sobie 

Strażnicy złapali grafficiarzy
sprawy, że ktoś ich obserwuje. 
Na miejsce został wysłany par-
tol straży miejskiej. Później do 
strażników dołączyli policjanci. 
Na widok radiowozów próbowa-
li się oddalić, ale tylko na próbie 
się skończyło.

„Artyści” mieli spory pro-
blem, bowiem funkcjonariusze 
nie uznali ich twórczości za ar-
cydzieła i ukarali ich za dewa-
stacje. – Malunki „grafficiarzy” 
nie są pożądane w miejscach 
do tego celu nie wyznaczonych 
i nie zawsze upiększają swo-
im wizerunkiem – podkreślają 
strażnicy miejscy. [AZ]

M I L A N Ó W E K
We wrześniu ubiegłego 
roku ruszyły przygotowania 
do budowy sieci 
światłowodowej  
w Milanówku. Dziś  
większość mieszkańców 
może już korzystać 
z szybkiego internetu.

F irma Orange Polska 
w wielu miastach i gmi-
nach buduje sieć świa-
tłowodową. Jednym 

z miast, które korzysta z tego 
projektu jest Milanówek. Prace 
związane z zaprojektowaniem 
sieci oraz zebraniem deklaracji 

od mieszkańców zakończyły  
się w lutym. 

Od mieszkańców zebrano  
720 deklaracji, którzy wyrazili 
zainteresowanie dostępem do 
szybkiego internetu. W połowie 
listopada w Milanówku działało 
już 1288 punktów adresowych. 
Docelowo w mieście ogrodzie 
ma ich działać 2099. 

Milanówek ma już światłowód
Do końca roku planowane est 

stworzenie sieci światłowodowej 
dla kolejnych 170 punktów ad-
resowych. Chodzi tu o wybrane 
domy wielorodzinne przy ul. Za-
chodniej, Okólnej, Krakowskiej, 
Piłsudskiego i Grabowej oraz 
domki jednorodzinne przy uli-
cach Piasta i Literackiej.

To jednak nie koniec. W 2018 
roku planowane jest podłączenie 
do sieci światłowodowej ponad 
200 gospodarstw domowych, za-
kres ten ma również zostać roz-
szerzony o kolejne 200 adresów, 
które będą realizowane w ra-
mach projektu Programu Opera- 
cyjnego Polska Cyfrowa. [AZ]
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BIŻUTERIA
IDEALNA

na prez
ent

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925

P R O M O C J A

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2016r., poz. 2147 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu  
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a na tablicy ogłoszeń  
wykazu :
1) o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, 
położonej przy ul. Słonecznej w Raszynie, w skład 
której wchodzą działki nr ew. 716/4 o pow. 1427 
m. kw i nr ew. 716/1 o pow. 288 m. kw z obrębu 
Raszyn02, za cenę wywoławczą 1.029.000,00 zł. 

2) o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, 
położonej przy alei Krakowskiej 38 w Raszynie, 
stanowiącej działkę nr ew. 274/4 o pow. 1009 
m. kw z obrębu Raszyn02, za cenę wywoławczą 
605.400,00 zł. 

Wykazy zostały wywieszone z dniem 12.12.2017 
roku.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni licząc 
od dnia wydania ogłoszenia.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Planowane dochody
Największą ich pozycję stanowią do-
chody od osób fizycznych i prawnych  
– 81,6 mln zł, a wśród nich są m.in. 
wpływy z  podatku dochodowego, po-
datku od nieruchomości, środków 
transportu i rolnego. W przyszłym roku 
20,9 mln zł wpłynie do gminy jako sub-
wencja oświatowa z budżetu państwa, 
natomiast blisko 11,8 mln zł pochodzić 
będzie z dotacji celowej z budżetu pań-
stwa na finansowanie m.in. świadczeń 
wychowawczych i rodzinnych, w tym 
z programu „Rodzina 500 +”. Zaplano-
wano, że w ramach dochodów pocho-
dzących m.in. z opłat za gospodarowanie 
odpadami, zrzut ścieków oraz i wpły-
wów z dzierżawy nieruchomości do bu-
dżetu wpłynie 10,2 mln zł. 

Planowane wydatki
Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 
37,5 mln zł, co stanowić będzie 27,1% 
wydatków ogółem. Największa ich 
część (22,5 mln zł) została zaplanowa-
na na przebudowę dróg publicznych, 
w tym  budowę systemu tras rowe-
rowych oraz parkingów Parkuj i Jedź 
(ponad 7,9 mln zł, z czego z unijne-
go dofinansowania otrzymamy blisko 

5,4 mln zł.) W przyszłym roku przybę-
dą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej, jak również nastąpi mo-
dernizacja gminnej stacji uzdatniania 
wody w Komorowie (na co łącznie za-
planowano 7,4 mln zł). Gmina poniesie 
także nakłady na infrastrukturę społecz-
ną, zaplanowano rozbudowę świetlic, 
a także budowę nowej strefy rekreacji 
(łącznie 2,3 mln zł, z czego z unijnego 
dofinansowania otrzymamy 0,5 mln zł).  
Ponad 3 mln zł zostały zaplanowane na 
modernizację budynków oświaty.

Z wydatków nieinwestycyjnych, 
stanowiących 72,9% wydatków ogó-
łem,  największa ich kwota zosta-
nie poniesiona na edukację – ponad  
37,2 mln zł  oraz bieżące utrzymanie 
gminy – ponad 25,4 mln zł (m.in. utrzy-
manie i opłaty związane z siecią  wodo-
ciągową  i kanalizacyjną; utrzymanie 
dróg publicznych; zapewnienie trans-
portu zbiorowego; oświetlenie ulic, go-
spodarka odpadami, utrzymanie zieleni, 
prace porządkowe, utrzymanie świetlic, 
obiektów sportowych i rekreacyjnych). 
Ponad 14,9 mln zł zostało przeznaczone 
na wydatki związane z polityką społecz-
ną, w tym wypłacane w ramach budżetu 
państwa świadczenie „Rodzina 500+”. 

Rada Gminy Michałowice podczas sesji, która odbyła się 18 grudnia br., 
przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zostały zaplanowane 
w wysokości 131,3 mln zł, natomiast wydatki – 138,4 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach, 
tak i w przyszłym roku gmina jest zo-
bligowana do przekazania do budże-
tu państwa subwencji równoważącej 
dla jednostek samorządu terytorial-
nego, tzw. „janosikowego”. W 2018 r. 
z gminnego budżetu na ten cel zosta-
nie wydane ponad 5,3 mln zł. 

Podczas sesji radni uchwalili także 
Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) 
na lata 2018-2022.  Dyskusje i rozmo-
wy dotyczące zapisów przyszłoroczne-
go budżetu i WPF odbyły się podczas 
wcześniejszych prac komisji spraw spo-
łecznych, budżetu i finansów oraz go-
spodarki komunalnej i przestrzennej, 
które zaopiniowały je pozytywnie. Po-
zytywną opinię projekty uzyskały tak-
że w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Debata radnych odbyła się także tuż 
przed głosowaniem w sprawie uchwa-
lenia dokumentów.  

W trakcie obydwu głosowań, nad bu-
dżetem i WPF, na sali obrad obecnych 
było 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały 
budżetowej na 2018 r. było 11 radnych, 
2 - „przeciw” oraz 1 wstrzymał się od 
głosowania. Natomiast Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową poparło 11 radnych, 
natomiast 3 było przeciw jej przyjęcia.

Budżet 2018 uchwalony

OgłoszenieReklama

 
 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na  

realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566) 
zawiadamiam, że dnia 15.12.2017 r. została wydana decyzja 
nr 16/2017 o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę ulicy Brzezińskiego (droga gminna klasy L) 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zdziarską do ulicy Jarzynowej 
i rozbudowę ulicy Zdziarskiej (droga gminna klasy L) na odcinku 
od skrzyżowania z ulicą Warzywną do skrzyżowania z ulicą  
KDD-16, w Pruszkowie, powiat pruszkowski, województwo 
mazowieckie na działkach nr ew.: 
obręb 6
 193/3 (193/6, 193/7), 193/4 (193/8, 193/9), 162/29, 162/28, 
162/30, 162/37, 193/5, 194/3, 162/8, 194/8 (194/25, 194/26, 
194/27), 194/9, 162/11, 194/5 (194/28, 194/29), 202/1, 194/19, 
194/22 (194/30, 194/31), 198/5, 197/2, 196/2, 195/2, 158/6, 158/24, 
193/1, 193/2;
obręb 7
 64/31, 125/14 (125/16, 125/17);
obręb 10
151/20, 64/1, 64/2 (64/3, 64/4), 79/17, 79/18 (79/33, 79/34), 
151/21, 151/22, 151/5, 151/6, 150/3, 150/11, 151/19, 409, 410;

Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu: numery 
ewidencyjne działek wskazane w nawiasach stanowią numery 
działek po podziale; numery ewidencyjne działek oznaczone tłustym 
drukiem stanowią numery działek przeznaczonych pod inwestycję. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 110 
(I piętro), tel.: 22 738-14-89 
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MPWiK prowadzi akcję „Warszaw-
ska kranówka – Naturalnie TAK” 
–  jej celem jest kształtowanie zdro-
wych nawyków żywieniowych  
u dzieci i młodzieży. Chodzi o to, by 
zachęcić wszystkich do odstawie-
nia niezdrowych napojów gazowa-
nych i picia wody. W ramach akcji 

zamontowano w 200 warszawskich 
szkołach tzw. Źródeka,, które umoż-
liwiają picie wody „prosto z kranu”.  
Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest 
szansa na to, by takie rozwiąza-
nie pojawiło się w pruszkowskich 
placówkach oświatowych. – My-
ślę, że wspólnie ze spółką MPWiK 

możemy rozmawiać o ustawieniu ta-
kich poideł w każdej naszej placów-
ce. Oczywiście wymaga to analizy  
i badań, ale jak najbardziej będzie-
my na ten temat rozmawiać, tak aby  
w przyszłym roku rozważyć tę pro-
pozycję – informuje Michał Landow- 
ski, wiceprezydent Pruszkowa. [AZ] 

P R U S Z K Ó W

Czy w pruszkowskich 
szkołach „źródełka”?

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Gąsina  
są niezadowoleni  
z przeniesienia przejścia 
dla pieszych na ulicy 
Poznańskiej w Pruszkowie. 
Obecnie muszą nadkładać 
drogi. Dochodzi też do 
niebezpiecznych sytuacji. 
Szczegóły w tekście.

W raz  z  budową 
stacji paliw przy  
ul. Poznańskiej wy- 
budowano nowy 

fragment ul. Mostowej. Wlot ulicy 
został przesunięty o kilkadziesiąt 
metrów w kierunku ronda. I po-
jawił się kłopot... – Brak przejścia 
dla pieszych przez Poznańska 
w dawnym śladzie ul. Mostowej 
jest uciążliwy. Zachęcam decy-
dentów do porannego spaceru 

przez nowo wybudowaną stację 
do przejścia i z powrotem do 
mostku na Utracie. Rozumiem, 
że zaważyły względy komercyj-
ne: idąc przez stacje paliw ktoś 
może coś kupi, prawda? – dopy-
tuje Krzysztof. 

Mieszkańcy mają tu sporo ra-
cji, bowiem w obecnym układzie 

Nowy przebieg Mostowej budzi niezadowolenie

 Seweryn Dębiński 

K O L E J 
Budowa nowego przystanku 
kolejowego w Parzniewie, 
rozbiórka starych obiektów 
na przystankach i stacji 
Pruszków, remont przejść 
podziemnych, wykonanie 
nowej sieci trakcyjnej  
– to tylko część prac jakie 
realizuje PKP PLK na linii 
kolejowej nr 447. Czy 
pasażerowie skorzystają  
z efektów modernizacji we 
wrześniu przyszłego roku?

P race na podmiejskiej 
linii kolejowej są coraz 
bardziej zaawansowa-
ne. Gdy ostatnim ra-

zem pisaliśmy o remoncie, a było 
to 8 grudnia (przeczytasz tutaj), 
to dowiedzieliście się, że wyko-
nawca zgromadził około 34 ki-
lometrów szyn, 18 tys. sztuk 
podkładów i 50 tys. ton kruszy-
wa. Do robót wykorzystywany jest 
ciężki sprzęt: 24 koparki, 4 dźwi-
gi, 23 betoniarki i ponad 30 sa-
mochodów ciężarowych. Obecnie 
urosła liczba kilometrów szyn do 
65 i sztuk podkładów do 35 tys. 

18 grudnia byliśmy obecni na 
konferencji prasowej, która od-
była się w rejonie nowo powsta-
jącego przystanku w Parzniewie. 
Przedstawiciele PKP Polskich Linii 
Kolejowych zapewniali, że roboty 
idą zgodnie z harmonogramem, 
a ich tempo jest bardzo dobre. – 
Jeśli chodzi o prace na linii od 
Warszawy do Grodziska Ma-
zowieckiego, to są realizowane 
zgodnie z założeniami. Pla-
nujemy w przyszłym roku we 
wrześniu uruchomienie tej li-
nii. Jesteśmy w miejscu gdzie 
będzie powstawał nowy przy-
stanek Parzniew. Już wyłania 

się nam nowy peron, który tu-
taj zarysowuje się ściankami od 
strony nr 3 i przystąpieniem do 
robót po stronie planowanego 
toru nr 4. Widać też fragmen-
ty i wyłaniające się konstrukcje 
wyjścia podziemnego, które też 
jest w dużym stopniu zaawanso-
wane. Na linii od Grodziska do 
Warszawy w zasadzie wszystkie 
roboty torowe i demontażowe 
zostały zrealizowane, pozosta-
ły jeszcze tylko w pojedynczych 
miejscach – mówił Daniel Bo-
ruchalski, dyrektor projektów 
PKP PLK.

Przystanek w Parzniewie bę-
dzie posiadał przejście pod-
ziemne pozwalające bezpieczne 
przedostanie się na drugą stronę 
torów. Zostanie ono zlokalizowa-
ne w rejonie obecnego przejaz-
du dla samochodów. Podziemne 
przejście zostanie wyposażone 
w windy dla osób niepełno-
sprawnych. Spytaliśmy czy bę-
dą to takie same podnośniki jak 

na dworku PKP w Pruszkowie. 
– To będzie zwykła winda, a nie 
podnośnik śrubowy, jakie wcze-
śniej montowaliśmy. Czyli nie ta-
ki jak na dworcu w Pruszkowie 
– wyjaśnia Boruchalski. 

Poruszona została też kwestia 
samego przejazdu przez toro-
wisko. Miało to być tymczasowe 
rozwiązanie, stąd pojawiły się 
wątpliwości czy zostanie on zli-
kwidowany po zakończeniu mo-
dernizacji linii nr 447. – W trakcie 
realizacji modernizacji 447 to nie 
mamy go wpisanego w zakresie 
do likwidacji – odpowiadał dy-
rektor projektów PKP PLK. 

Ale nie obejdzie się też bez 
utrudnień, ponieważ w swoim 
czasie przejazd trzeba będzie 
zamknąć czasowo, by położyć 
nowy układ torowy. Sam układ 
przejazdu też się zmieni. 

Kolejną sprawą, o którą  
spytaliśmy, to kwestia zatrzy-
mywania się pociągów dale-
kobieżnych w Pruszkowie. Czy 

PKP PLK: Tempo prac jest 
bardzo dobre
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po modernizacji pojawi się ta-
ka możliwość? – My jesteśmy 
wykonawcą woli przewoźnika. 
To przewoźnicy decydują o tym 
gdzie i w jaki sposób pociągi jeż-
dżą. Więc jeżeli przewoźnicy da-
lekobieżni będą mieli życzenie 
żeby zatrzymywać się w Prusz-
kowie to oczywiście technicz-
nie możliwość wjazdu na stacje 
w Pruszkowie będzie. Ale czy bę-
dą chcieli to wykorzystać? Trud-
no wyrokować w tym momencie 
– zaznaczał Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK. 

Zatem podsumowując, ruch 
pociągów ma zostać wznowio-
ny we wrześniu, jednak prace 
okołotorowe będą trwały dalej, 
do lutego 2019 r. Również po ich 
zakończeniu ma zostać otwar-
ty tunel pod torami w ciągu  
ul. Działkowej w Pruszkowie. Do-
wiedzieliśmy się też, że w ciągu 
podmiejskiej linii kolejowej nie 
zostaną wybudowane żadne 
ekrany akustyczne.

trzeba nadkładać drogi. Przej-
ście zostało przesunięte o około 
150 metrów i prowadzi w „pole”. 
Piesi muszą wracać do ogród-
ków działkowych (rejon stare-
go przejścia) i dalej kierować się 
przez mostek do ulicy Elektrycz-
nej. Żeby nie tracić czasu wiele 
osób wybiera inne rozwiązanie 

i przechodzi w miejscu starego 
przejścia narażając się na potrą-
cenie przez samochody. A chodzi 
tu zwłaszcza dzieci, które zmie-
rzają do pobliskiej szkoły. 

Czy nie można było pozosta-
wić przejścia w starym miejscu? 
– Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, który jest zarządcą 
drogi nie chciał wyrazić zgo-
dy na takie rozwiązanie. War-
to pamiętać, że nowy przebieg  
ul. Mostowej to element no-
wego układu drogowego w tym 
rejonie miasta – mówi nam An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Postaramy się 
pomyśleć nad rozwiązaniami, 
które ułatwią mieszkańcom ko-
munikację między mostkiem 
a przejściem. Może stworzymy 
tam ścieżkę rowerową z chod-
nikiem – dodaje. [AZ]
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Raszyn, dnia 19 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentów: 
◽ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie 
Raszyn – Obszar I na podstawie uchwały Nr XLIII/386/17 
Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 08.12.2017 r. poz. 11626),  

◽ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Falenty Nowe 
w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej na 
podstawie uchwały Nr XLIII/387/17 Rady Gminy Raszyn  
z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 08.12.2017 r. poz. 11627),

◽ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Wypędy  
w Gminie Raszyn – Obszar IV na podstawie uchwały 
Nr XLIII/389/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 08.12.2017 r. poz. 11628),

◽ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe 
w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica na podstawie 
uchwały Nr XLIII/390/17 Rady Gminy Raszyn z dnia  
28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 08.12.2017 r. 
poz. 11629),

◽ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie 
Raszyn – rejon Al. Krakowskiej na podstawie uchwały 
Nr XLIII/391/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 08.12.2017 r. poz. 11630),

◽ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Raszyńskiej i ul. Białobrzeskiej na 
podstawie uchwały Nr XLVI/427/17 Rady Gminy Raszyn  
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.12.2017 r.  
poz. 12204),

oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a  także 
podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3  
ww. ustawy. 

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

Ogłoszenie

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Pruszków, ul. Bolesława Prusa nieopodal skrzyżowania z ul. Ko-
ścielną. Bo parkować przecież każdy może... trochę lepiej lub  
trochę gorzej. [SD]  
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 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774 

 ► Agencja ochrony zatrudni do 
pracy w drogerii w Grodzisku 
Mazowieckim. Praca 
na monitoringu. Możliwa
praca tylko w weekendy. 
Stawka 12,00 PLN. 
Kontakt 608-696-932 

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni 
księgową: vero-mona@wp.pl 

 ► Firma Skuba Polska 
w Jawczycach zatrudni 
magazyniera. Umowa 
o pracę. Tel.: 533-112-012 

 ► Firma transportowa poszukuje 
kierowców kat. C + E na PL 
(+48) 504-206-446 

Firma z branży Finansowej 
poszukuje Doradców Klienta, 
stabilny, długoletni czas  
zatrudnienia. Tel. 517-090-
224, e-mail: rekrutacja.eden@
edenfi nance.pl 

 ► Zatrudnię kierownika 
budowy z uprawnieniami bez 
ograniczeń na sieci sanitarne 
zewnętrzne, 601-304-833 

Zatrudnię 2 osoby do pracy 
w lokalu gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. Kontakt 
telefoniczny: 509-683-032 
(przed godzina 12 lub po 
godzinie 20). Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, pow. 122, 
działka 725 - tel.: 518-276-329 

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

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, dwa 
pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, 
może być zadłużone lub do 
remontu. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. 
Tel.: 664-647-613 lub 662-291-133 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 603-903-405 

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

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 
512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 
500-300-402 

 ► Hydraulik, 
535-872-455 

 ► Projektowanie
grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-
977, 509-443-877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl

Dam pracę

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania biur 
i magazynów w systemie 
zmianowym 6-14, 14-22, 22-6 
w Nadarzynie. Stawka 
godzinowa 12 zł netto dzień 
i 13,50 zł netto noc. 
Tel.: 508-877-563 

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

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Sokołów/k. Janek 
504-204-700 

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure 
kosmetyczce tel.: 502-036-239 

 ► Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-mięsnym
od zaraz. 507-430-591. 
Pruszków 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną 
kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny: 
513-962-034 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C + 
E. Wymagana karta kierowcy, 
praca po kraju, weekendy 
w domu. Tel.: 798-365-748 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► Usługi księgowe, 
doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 
728-963-965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► 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 

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

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

PARTNER HANDLOWY

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 19.12.2017 r. do 09.01.2018 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48  
bud. A na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz  
nieruchomości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do  
oddania w użyczenie oraz w najem. Wykaz został także za-
mieszczony na stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl.

Sprawdź nas!
P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Zakład Pogrzebowy z Pruszkowa
Przyjmie na stanowisko

ŻAŁOBNIK-KIEROWCA
	Prawo jazdy kat. B z doświadczeniem
	Znajomość topografii Warszawy, 

Pruszkowa i okolic
	Wzrost 178-185 cm
	Dyspozycyjność

Zarobki od 2100.00 do 4500.00 tys brutto.

Prosimy o przesłanie CV na adres:
dpsz@dpsz.pl
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