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REGION
Koniec roku to 
czas podsumowań. 
Specjalnie dla 
naszych Czytelników 
przygotowaliśmy 
przegląd najważ-
niejszych wydarzeń 
minionych dwu-
nastu miesięcy.

P rzez ten rok jako re-
dakcja WPR24.pl sta-
raliśmy się być wszę-
dzie tam, gdzie działo 

się coś istotnego, kontrower-
syjnego, interweniowaliśmy 
w sprawach z którymi zgła-
szaliście się do nas. Dzięku-
jemy i prosimy o więcej. Jaki 
był 2018 r.? Nie brakowało 

PRUSZKÓW
Autobus do Warszawy. 
Decyzja w marcu? / str. 4  /

PIASTÓW
Jak to jest z przejściem 
na stacji PKP w Piastowie? / str. 6 /

REGION
Malutki Konrad walczy 
z glejakiem / str. 10 /

wydarzeń ważnych, zakończe-
nia lub rozpoczęcia kluczowych 
inwestycji, nie obyło się nieste-
ty bez tragicznych informacji. 
Ale były też sukcesy.

Z całą pewnością był to rok 
politycznej gorączki. Jesienne 
wybory samorządowe przynio-
sły niekiedy zaskakujące roz-
strzygnięcia, a w kilku gminach 
naszego regionu wyłoniły no-
wych włodarzy. Tradycyjnie 
już tematem, który pojawiał 
się często i na naszych łamach 
i w dyskusjach mieszkańców, 
był transport, w tym remont na 
kolei czy inne inwestycje mają-
ce poprawić komunikację. Pod-
miejska linia kolejowa nr 447 czy 
budowa Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego budziły i nadal 
budzą wiele emocji. Co jeszcze?

Zabieramy Was na małą wy-
cieczkę śladem ostatnich dwu-
nastu miesięcy.

SPORT
5 pomysłów 
na aktywne święta / str. 12 /
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reniferów ciągnie sanie Świętego Mikołaja i pomaga 
mu dostarczyć bożonarodzeniowe prezenty
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MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ LISTOPAD GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

Do drzwi PZKol pruszkowskiej siedziby zapukał 
komornik. Był to dopiero pierwszy akcent pogłę-
biającego się kryzysu. W kolejnych jego odsłonach 
pojawiła się groźba zlicytowania welodromu przy 
ul. Andrzeja.

Lubiany przez mieszkańców Pruszkowa bar „Przy-
stań” zniknął z krajobrazu miasta. Nowy dzierżaw-
ca rozebrał budynek, po dawnej nazwie tego miejsca 
pozostał jedynie charakterystyczny pomost na stawie 
w Parku Potulickich.

Mieszkańcy Baranowa biorą sprawy w swoje ręce. 
Zapada decyzja o przeprowadzeniu gminnego refe-
rendum w sprawie budowy Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Miażdżąca większość mówi „nie” 
rządowym planom.

Rozpoczyna się budowa parkingu park&ride przy 
ul. Waryńskiego w Pruszkowie. To jeden z dwóch 
obiektów, które mają rozwiązać problem z brakiem 
miejsc do pozostawienia samochodu w rejonie 
pruszkowskiej stacji PKP.

Antyterroryści wkraczają do akcji w jednej z po-
pularnych restauracji typu fast food w Pruszkowie. 
Zatrzymują podejrzanych o związek ze strzelani-
ną, do której doszło kilka dni wcześniej w Ząbkach. 

Iga Świątek, 17-letnia tenisistka z Raszyna, wygrywa 
juniorski Wimbledon. Jest czwartą Polką w histo-
rii, która sięga po ten puchar (wcześniej ta sztuka 
udała się m.in. siostrom Radwańskim). 

Dramatyczne sceny rozgrywają się w jednym z miesz-
kań w kamienicy przy ul Chopina w Pruszkowie. 19-let-
ni Krystian M. atakuje rówieśnika nożem, po czym 
ucieka. Przez kilka dni policja poszukuje sprawcy.

Z pruszkowskiej ulicy Kościuszki, po długich la-
tach od porzucenia w tym miejscu, znika niebieski 
fiat. Ten bardziej już wrak niż samochód dla części 
mieszkańców stał się niemal elementem krajobrazu. 

Po rocznej przerwie na podmiejski szlak kole-
jowy powracają pociągi. Powracają też proble-
my. Niedokończone perony, tymczasowe dojścia 
w poziomie torów, infrastruktura przypominająca
plac budowy.  

Na otwarciu pierwszej w Pruszkowie nowoczesnej 
galerii handlowej Nowa Stacja pojawiają się tłumy. 
Obiekt mieści ponad 100 sklepów, punktów usłu-
gowych i restauracji, a także kino, salę zabaw dla 
dzieci i klub fitness.

Blokada przejazdu kolejowego w Parzniewie para-
liżuje ruch kolejowy. Tak dotkliwą formę protestu 
wybrali podwykonawcy włoskiej formy Astaldi, któ-
rzy nie otrzymali pieniędzy za pracę przy remon-
cie linii kolejowych.

Pierwsza tura wyborów samorządowych przynosi 
nowy układ sił. Prezydenturę w drugiej turze wy-
grywają debiutanci: Paweł Makuch w Pruszkowie, 
Małgorzata Pachecka w Michałowicach, Piotr Re-
miszewski w Milanówku.

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Prusz-
kowa z niecierpliwo-
ścią wyczekują 
stworzenia autobu-
sowego połączenia 
ze stolicą. Okazuje się, 
że procedury mogą 
to znacznie opóźnić. 

P ruszkowscy włodarze 
walczą o stworzenie 
połączenia autobu-
sowego z Warszawą. 

Rozmowy trwają, ale na szcze-
gółowe informacje trzeba jesz-
cze poczekać. – Z informacji 
uzyskanej od przedstawiciela 
ZTM wiem, że oni swoją taką 
pierwszą nazwijmy to „sesję bu-
dżetową” będą mieli w marcu. 
Musimy wcześniej wystąpić do 
ZTM, tak by kwestia stworze-
nia połączenia autobusowego do 
Pruszkowa została rozpatrzona 

Autobus do Warszawy. 
Decyzja w marcu?

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
 

w marcu – mówi nam Paweł Ma-
kuch, prezydent Pruszkowa. 
– Nie mamy możliwości przy-
spieszenia tego terminu. Chciał-
bym żeby mieszkańcy zdawali 
sobie, że uruchomienie takie-
go transportu międzygmin-
nego nie odbywa się z dnia na 
dzień – dodaje.

Dziś prezydent Pruszkowa nie 
chce jeszcze zdradzić jaką trasą 
miałby kursować autobus. Wiele 
wskazuje jednak na to, że będzie 
to inny szlak niż ten, po któ-
rym jeździły autobusy ZP. – Co 
do trasy są rozpatrywane dwie 
propozycje. ZTM jasno zazna-
cza, że połączenie z Warszawą 
nie może być w żaden sposób 

konkurencją dla SKM. Nie wia-
domo jakie będą ich ruchy w tym 
zakresie. ZTM kładzie duży 
nacisk na transport kolejowy. 
To jest ich kierunek polityki, któ-
ry zamierzają rozwijać. Można 
ich tylko i wyłącznie przekony-
wać do naszej wizji – podkreśla 
prezydent Pruszkowa.

Autobusowe połączenie z War-
szawą jest dla mieszkańców 
Pruszkowa i okolic ważne. Zwłasz-
cza, że kolejarze planują zarówno 
przebudowę Dworca Zachodnie-
go, jak i remont na linii średni-
cowej. Dziś nie wiadomo jeszcze 
jak będzie wyglądała organi-
zacja ruchu na torach na czas 
tych prac. AZ

PRUSZKÓW

Przygotowania do pierw-
szej tak dużej prusz-
kowskiej Wigilii dla osób 
samotnych i potrzebują-
cych są już na ostatniej 
prostej. – Wszystko już 
jest gotowe, serdecznie 
zapraszamy – mówi Ma-
riusz Szwed, pomysło-
dawca tego wydarzenia.

M ariusza Szweda do-
skonale znają mi-
łośnicy kulinariów 
nie tylko z Prusz-

kowa. Kilka tygodni temu jego za-
powiedź organizacji dużej Wigilii 
dla osób samotnych i potrzebu-
jących wywołała falę entuzjazmu 
wśród pruszkowskich internau-
tów, pomoc w organizacji wyda-
rzenia zgłosiło wiele osób. A słowa 
zostały przekute w czyn.

– Odezwało się bardzo du-
żo osób. Dostałem kilkadziesiąt 

wiadomości. Ludzie deklaro-
wali, że przyjdą pomóc gotować 
i wydawać posiłki, że przynio-
są ciasta, słodycze, napoje. Du-
żo fi rm zaproponowało wsparcie. 
W ten sposób będziemy mieć 200 
kg świeżych owoców, prywatna 
osoba z Komorowa zaoferowa-
ła dostarczenie jednorazowych 
naczyń. Odezwali się harcerze 
z Pruszkowa, pani z przedszko-
la która przekazała, że dzieci chcą 
narysować laurki dla potrzebują-
cych. Po tak dużym odzewie spo-
dziewamy się, że przyjdzie więcej 
osób, więc chcemy przygotować 
1200 porcji rozgrzewającej zu-
py rybnej. Dodatkowo mamy 

Wigilia u Mariusza Szweda tuż, tuż

potwierdzone dostarczenie 300 
bochenków chleba i 300 paczek 
świątecznych. Mój rodzony brat 
przywiezie 300 porcji wigilijnej 
kapusty. Mamy zorganizowa-
ną zbiórkę ciepłej odzieży. 75 kg 
ciasta obiecał dostarczyć prezy-
dent Paweł Makuch – wylicza Ma-
riusz Szwed.

W czasie Wigilii do osób potrze-
bujących trafi też ciepła odzież. 
O muzyczną oprawę i wspólne od-
śpiewanie kolęd zadba zespół In Vox.

Wigilia dla samotnych i po-
trzebujących odbędzie się 24 
grudnia o godz. 16.00 na bo-
isku przy szkole podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie. EL

FOTOMIGAWKA

Zespół „Mazowsze” zaska-
kuje. 12 grudnia stuosobowa 
grupa artystów pojawiła się 
na... Dworcu Centralnym. 
Członkowie zespołu zor-
ganizowali swoisty flash 
mob z świątecznym prze-
słaniem. Po przyjeździe spe-
cjalnym pociągiem artyści 
przy dźwiękach pastora-
łek przeszli w radosnym, 
bożonarodzeniowym or-
szaku od peronów do ha-
li głównej dworca, gdzie 
zaprezentowali fragmenty 
spektaklu „Betlejem pol-
skie” oraz zaśpiewali kolędy 
m.in. „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Bóg się rodzi”. AZ

REDAKCJA

Drodzy Czytelnicy 
od stycznia naszej 
gazety szukajcie 
co dwa tygodnie!

N owa odsłona porta-
lu i gazety WPR24.pl
to tylko pierwsze 
zmiany jakie wpro-

wadziliśmy. Od stycznia zmie-
niamy również cykl wydaw-
niczy gazety. Wszystko po to, 
by materiały które dla Was 
przygotowujemy były jak naj-
lepiej dopracowane!

Dzięki internetowej an-
kiecie wiemy jakich treści 
poszukujecie zarówno na ła-
mach gazety, jak i na łamach 
portalu. Wszystkie sugestie 
wzięliśmy pod uwagę. Wiele 
z nich już możecie dostrzec 
m.in. na portalu. Inne jesz-
cze dopracowujemy. 

Kolejne wydanie gazety 
WPR24.pl już 11 stycznia. Szu-
kajcie nas w stałych punk-
tach dystrybucji. 

Aktualne informacje z re-
gionu znajdziecie na naszym 
portalu – WPR24.pl. Red.

Od stycznia stajemy się 
dwutygodnikiem

– Ktoś, kto jest potrzebujący może przyjść, zobaczyć co tam jest, wziąć 
tyle ile potrzebuje. Anonimowo, nikogo o nic nie pytając. To główna 
zaleta, bo ludzie wstydzą się przyznawać, że są w trudnej sytuacji 
o pierwszej pruszkowskiej  Jadłodzielni mówi Artur Pawełczyński. Więcej na str. 6.
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Poniżej zamieszczamy 
harmonogram wydań:
Styczeń   11, 25 
Luty    8, 22 
Marzec   8, 22 
Kwiecień   5, 19 
Maj   10, 24 
Czerwiec   7, 28 
Lipiec   12, 26
Sierpień   9, 30
Wrzesień   13, 27
Październik   11, 25
Listopad   8, 22
Grudzień   6, 20
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Boże Narodzenie  
– wyjątkowy czas  

na Mazowszu

D awniej na Kurpiach 
dźwięk ligawki 
zapowiadał nad-
chodzące święta,  

a w gospodarstwie nie mogło 
zabraknąć byśków, na Ziemi 
Radomskiej zaś obrzucano się 
owsem. W tym wyjątkowym czasie 
warto sobie przypomnieć, jak wy-
glądały święta naszych przodków.

Radosne oczekiwanie
Zwiastunami zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia były 
wielkie porządki w gospodar-
stwie oraz przygotowywanie 
ozdób. Podobnie do świąt przy-
gotowywano się na dworach zie-
miańskich. O tym, jak wyglądał 
adwent, opowiada Anna Leśni-
czuk, historyk, asystent muze-
alny w Muzeum Ziemiaństwa 
w Dąbrowie. – W tym czasie 
na dworach nie urządzano żad-
nych wesel, zabaw, nie było skocz-
nej muzyki. Bardziej niż zwykle 
przestrzegano postu. Zarówno 
dorośli, jak i dzieci uczestniczyli 
w roratach w kościele. Pod koniec 

adwentu udawano się do miasta 
po zakupy. Kupowano różne-
go rodzaju smakołyki, słodycze, 
bakalie, czyli takie rzeczy, które 
trudno było samemu przygotować 
we dworze, a także materiały do 
wykonywania ozdób świątecznych 
oraz prezenty dla domowników.

Na Kurpiach znakiem zbliżają-
cych się świąt był dźwięk ligawki. 
– To instrument pasterski. Gra na 

ligawce wymaga nie lada umiejęt-
ności, dlatego nie każdy mógł z niej 
wydobywać czystą melodię – tłu-
maczy Maria Samsel, dyrektor 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej 
w Ostrołęce. 

Wigilijne przesądy
Wigilia świąt Bożego Narodze-
nia do dzisiaj uważana jest za 
wyjątkowy czas. Nasi przodko-
wie również przypisywali jej duże 
znaczenie. – Wierzono, że wszyst-
ko, co się wydarzy w Wigilię ma du-
ży wpływ na przyszłość – podkreśla 
Maria Samsel. – Rodzice często 
napominali dzieci, żeby rano 
wstawały, były grzeczne przez 

cały dzień, ponieważ tak miało 
być przez cały rok. Starano się 
także, aby w tym dniu nie poży-
czać czegokolwiek od sąsiadów, 
gdyż nikt nie chciał być później 
dłużnikiem w nadchodzącym 

Pięknie przybrana choinka, wymarzone prezenty, wspólne śpiewanie 
kolęd, niezapomniany smak potraw wigilijnych – święta Bożego Na-
rodzenia to wyjątkowy czas w każdym zakątku Mazowsza. Najmłodsi  
z utęsknieniem czekają na przyjście świętego Mikołaja, starsi na wspól-
ne kolędowanie i wigilijne przysmaki. Jednak województwo mazo-
wieckie to wyjątkowy region pełen różnorodności. Nie inaczej jest pod 
względem zwyczajów i tradycji świątecznych.

roku. Nie bez znaczenia było 
również, kto pierwszy odwiedził 
domowników w Wigilię. Mężczy-
zna gwarantował bogactwo przy-
chówku, który miał się pojawić 
w gospodarstwie.

Szczególną wagę przywiązywa-
no do słów. – Sądzono, że te wy-
powiadane w Wigilię, spełnią się. 
Dawano wiarę staremu przysłowiu 
„nie wywołuj wilka z lasu”, dlatego 
każde zdanie wymawiano z należy-
tą ostrożnością. Nawet w myślach 
nie warto było nielubianemu są-
siadowi życzyć złego – tłumaczy  
dr Justyna Górska-Streicher, 
etnografka z Muzeum Wsi Ra-
domskiej. Na dworach ziemiań-
skich pilnowano natomiast, aby 
za stołem zasiadała parzysta licz-
ba osób. – W przeciwnym razie, 
jak głosił przesąd, ktoś z biesiad-
ników nie doczeka kolejnych świąt  
– mówi Anna Leśniczuk. 

Podłaźnik, światy 
i siano w izbie
Dziś nie wyobrażamy sobie świąt 
Bożego Narodzenia bez pięknie 
ubranej choinki. Jednak ta ozdo-
ba w kulturze polskiej pojawiła się 
dopiero w XIX w. Dawniej dom 
dekorowano jedliną lub gałęziami. 
Pod sufitem wieszano czubek zie-
lonego drzewa – tzw. podłaźnik. 
Ozdabiano go orzechami, jabłusz-
kami i słomkami. Na Mazowszu 
szczególnie popularną ozdobą 
były światy – przestrzenne kon-
strukcje, wykonywane z różno-
kolorowych opłatków. Wierzono, 
że zapewnią one gospodarzom 
pomyślność w przyszłym roku. 
Charakterystyczne dla Mazow-
sza było wyściełanie izby słomą 
lub stawianie w kątach snopków 
zboża. Tak przygotowane po-
mieszczenie miało symbolizo-
wać grotę betlejemską i przynosić 
szczęście rodzinie. Do dzisiaj 
zwyczaj ten w wielu domach kul-
tywowany jest w postaci sianka 
pod obrusem stołu wigilijnego.

Wyjątkowy smak 
potraw wigilijnych
Bogactwo i różnorodność potraw 
wigilijnych w każdym zakątku 

Mazowsza jest ogromna. Łączy 
je jedno – zawsze są to potra-
wy postne i każdej z nich trzeba 
spróbować, aby zapewnić sobie 
szczęście w nadchodzącym roku. 
– 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 
z kartoflami – wylicza Magdale-
na Lica-Kaczan, etnolog z Mu-
zeum Mazowieckiego w Płocku.

formą są nowe latki. Przedsta-
wiają one pasterza otoczonego 
ptakami umieszczonymi na krę-
gu. Miały przynieść pomyślność 
w gospodarstwie, zapewnić licz-
ny przychówek, szczęście, uro-
dzaj na cały nadchodzący rok 
– mówi Maria Samsel.

Owies na szczęście
Powszechnym zwyczajem na 
Ziemi Radomskiej było obrzu-
canie się owsem. – Wierzono,  

Jak podkreśla dr Justyna Gór-
ska-Streicher do dzisiaj na wielu 
stołach ziemi radomskiej poja-
wia się pamuła, czyli zupa opar-
ta na suszu owocowym, bardzo 
gęsta, esencjonalna, zaprawia-
na mlekiem.

Na Kurpiach nie wyobra-
żano sobie świąt bez pieczy-
wa obrzędowego, popularnie 
nazywanego byśkami i nowy-
mi latkami. Byśki to figury wy-
konane z ciasta symbolizujące 
zwierzęta gospodarskie i leśne. 
– Stawiano je na stole w świętym 
kącie i każdy gospodarz wierzył 
w to, że im więcej ich przygotu-
je, tym lepiej się będzie wiodło 
wszystkim domownikom. Inną 

że owies zostanie poświęcony i po-
służy do przyszłorocznych zasie-
wów. W XIX w. obrzęd przyjął 
charakter zabawy i służył nawią-
zywaniu, szczególnie przez mło-
dych, kontaktów towarzyskich. 
Kawalerowie obrzucali owsem 
panny. Im więcej dziewczyna 
miała ziaren we włosach, tym 
większym powodzeniem cieszy-
ła się wśród chłopców – tłuma-
czy dr Justyna Górska-Streicher.

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.

Poczuj świąteczną atmosferę
Na mikołajkowe lekcje pt. „Napisz list do św. Mikołaja” zapra-
sza Stacja Muzeum w Warszawie. Poczuj świąteczną atmosferę. 
W programie, oprócz zwiedzania sal wystawowych i skansenu 
lokomotyw, najmłodsi będą m.in. pisali listy do św. Mikołaja, 
dowiedzą się jak adresować listy i pomogą elfom w ich segre-
gowaniu. Na koniec niespodzianka – spotkanie ze św. Miko-
łajem, który wręczy każdemu dziecku paczkę z prezentami. 
Lekcje odbywać się będą w grudniu i styczniu.

www.stacjamuzeum.pl

Na koncert noworoczny, 1 stycznia 2019 r. o godz. 18.00, 
zaprasza Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury 
w Warszawie. Tradycyjnie już, Nowy Rok powitać będzie moż-
na w Filharmonii Narodowej.

Wydarzenie uświetni swoim występem wybitny włoski śpie-
wak operowy – Ildebrando D’Arcangelo – gwiazda europej-
skich i światowych scen operowych, a partnerować mu będą: 
Joanna Moskowicz (sopran) i Leonardo Capalbo (tenor). Arty-
stom towarzyszyć będzie Polska Orkiestra Radiowa pod dy-
rekcją Maestro Sebastiana Perłowskiego.

www.mteatr.pl

W radomskim skansenie można zobaczyć, jak dawniej przystrajano na święta dom
fot. arch. Muzeum Wsi Radomskiej

Byśki, źródło: www.mazowieckiszlaktradycji.com
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Milanowscy strażnicy miejscy prowa-
dzą ciekawą akcję i rozdają odblaski. 
Robią to w nietypowy sposób. Cho-
inkę znajdującą się przed ich siedzibą 
ubrali we wspomniane elementy od-
blaskowe, ten kto chce może przyjść  
i wziąć jeden lub kilka z nich. – Celem 
akcji jest zachęcenie jak największej 

liczby pieszych do korzystania z ele-
mentów odblaskowych, nie tylko po 
zapadnięciu zmroku poza obszarem 
zabudowanym, ale również w obsza-
rze zabudowanym na nieoświetlonych 
lub niedostatecznie oświetlonych od-
cinkach dróg. Nieprzypadkowo przy 
siedzibie Straży Miejskiej „wyrosła 

odblaskowa choinka” – poinformo-
wali strażnicy miejscy z Milanówka. 
Oczywiście taki odblask nic nie kosz-
tuje. Każdy może przyjść pod budy-
nek komendy przy ul. Warszawskiej 
32 w Milanówku i wziąć odblask.  
Co więcej, strażnicy będą się cieszyć 
jeśli choinka cała zostanie „wyczysz-
czona” z odblasków.  SD

MILANÓWEK

Weź odblask z choinki  
– bądź widoczny na drodze

PRUSZKÓW

To będzie pierwszy 
Dzienny Dom „Senior+” 
w powiecie pruszkow-
skim. Swoje podwoje 
otworzy 2 stycznia  
przyszłego roku.  
Co zaoferuje?

Dzienny Dom „Senior+” 
to będzie miejsce, 
w którym osoby nie-
aktywne zawodowo 

po 60 roku życia znajdą wspar-
cie. W jaki sposób? Oferta dla se-
niorów będzie obejmować usługi 
w zakresie aktywności ruchowej, 
edukacyjnej, kulturalnej, rekre-
acyjnej i opiekuńczej.

Takim osobom będzie przy-
sługiwał jeden gorący posiłek, 
zajęcia z fizykoterapeutą (kine-
zyterapia) oraz zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne. Nie zabraknie 
terapii zajęciowej w postaci 

przygotowywania posiłków, pra-
nia, prasowania, pielęgnacji ro-
ślin, zajęć plastycznych.

Kto może przystąpić do zajęć 
w Dziennym Domu „Senior+”? To 
osoby, które są nieaktywne za-
wodowo, ukończyły 60 rok życia 
oraz są mieszkańcami powiatu 
pruszkowskiego. Starostwo za-
kłada objęcie wsparciem 15 osób. 
– Przyjmowane będą osoby na 
podstawie rodzinnego wywiadu 

Dzienny dom dla seniorów  
po nowym roku

środowiskowego przeprowadzo-
nego przez pracownika socjal-
nego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie – czytamy 
w komunikacie Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.

Zajęcia będą odbywały się 
w budynku przy ul. Kraszewskie-
go 18 w Pruszkowie. Placówka 
będzie funkcjonowała od po-
niedziałku do piątku, osiem go- 
dzin dziennie.  SD

PIASTÓW
Mieszkańcy Piastowa 
zwrócili się do naszej 
redakcji, aby spytać  
o przejście podziemne 
znajdujące się na stacji 
PKP. Jak twierdzą raz 
jest otwarte a raz jest 
zamknięte... Czemu  
tak się dzieje?

D o redakcji dotarła  
wiadomość od Łuka-
sza. – Nie rozumiem 
czemu kolejarze raz 

otwierają przejście podziemne 
na stacji w Piastowie, a raz je 
zamykają. Wygląda jakby można 
było z niego korzystać. To znacz-
ne ułatwienie komunikacyjne 
między dwoma stronami mia-
sta. Nie trzeba nakładać drogi. 
Ale nigdy nie wiadomo czy uda 
się przejść. Loterią jest to czy 
przejście jest otwarte czy za-
mknięte. Możecie to sprawdzić? 
– dopytuje czytelnik.

Nie tylko do nas zwracały 
się osoby zainteresowane tym 
tematem. Sytuacje szeroko 
opisywano w mediach społecz-
nościowych. Każdy też dopytuje 
kiedy zakończą się prace bu-
dowlane na stacji PKP. 

Wobec tego postanowiliśmy 
zwrócić się do PKP Polskich Li-
nii Kolejowych, czyli spółki która 

jest odpowiedzialna za prace na 
całej linii kolejowej nr 447 – od 
Warszawy do Grodziska Mazo-
wieckiego.

Wróćmy do samego przejścia 
w Piastowie. Okazuje się, że ofi-
cjalnie jest nadal zamknięte. – 
Prace w przejściu podziemnym 
w Piastowie jeszcze się nie za-
kończyły. Obecnie realizowane 

Jak to jest z tym przejściem  
na stacji PKP w Piastowie?

Jadłodzielnia ruszy 
przed świętami

żywności. A jak wielki jest 
problem z jej marnotrawie-
niem, to widać w statystykach. 
Rocznie w naszym kraju do ko-
sza trafia 9 milionów ton je-
dzenia. Wyrzucamy przede 
wszystkim pieczywo, warzy-
wa, owoce oraz dania, które 
przygotowaliśmy w domu.

Dzięki Jadłodzielni te wszyst- 
kie produkty będą mogły wspo-
móc osoby w potrzebie. Zosta-
wiając tam żywność spełnimy 
więc podwójnie dobry uczynek.

Pruszkowska Jadłodzielnia 
zacznie funkcjonować w najbliż-
szą sobotę, 22 grudnia, o godz. 
10.00. Będzie czynna przez cały 
okres świąteczny. Znajdziecie ją 
przy ul. Kraszewskiego, na te-
renie dawnej przychodni „pod 
Bocianem”, a obecnie dziennego 
domu pobytu dla seniorów.  EL

są roboty wykończeniowe i po 
ich zakończeniu oraz zgroma-
dzeniu wszystkich dokumentów 
wystąpimy o wydanie wymaga-
nych zgód i pozwoleń. Planuje-
my oddanie obiektu do użytku 
w pierwszym kwartale przyszłego 
roku – mówi Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP PLK. 
– Do tego czasu pasażerowie 
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PRUSZKÓW
To już pewne. Dzięki 
mobilizacji wolonta-
riuszy i ludzi dobrego 
serca, którzy przeka-
zali datki i materiały 
na remont, pierwsza 
pruszkowska Jadło-
dzielnia zostanie uru-
chomiona w sobotę, 
22 grudnia.

J adłodzielnia to miejsce, 
gdzie każdy z nas może 
zostawić nadwyżkę je-
dzenia. Podobnie jak każ-

dy będzie mógł tam przyjść 
i zabrać to, czego potrzebuje. 
Pomysł na stworzenie punktu 
takiej „wymiany” to rezultat 
zainteresowania ideą food-
sharingu, czyli ratowania 

korzystający z przystanku mają 
do dyspozycji bezpieczne, tym-
czasowe przejście w poziomie 
szyn – dodaje.

PKP PLK zwrócił się do wyko- 
nawcy w sprawie przejścia. – Zwró- 
ciliśmy się do wykonawcy o właś- 
ciwe zabezpieczenie miejsc, 
w których kontynuowane są prace  
– podkreśla Jakubowski.  SD
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O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
Działając na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach 
przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 
2018.08.02) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 
2018.11.05 ze zm.), zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją nr 1864/18 z dnia 18.12.2018 r. wydał 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 150230W  
– ul. Akwarelowej we wsi Odrano Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki wraz budową oświetlenia, 
kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci nn i sn, oraz przebudową 
sieci telekomunikacyjnej.

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej1): 
obręb 0025 Odrano Wola:  86/5 (86/6, 86/7), 88/3 (88/5, 88/4), 90/1 (90/3, 90/2), 135/1 (135/46, 135/47), 
136/8 (136/10, 136/11), 92/3 (92/16, 92/15), 137 (137/1, 137/2), 138/1 (138/5, 138/6), 138/2 (138/3, 
138/4), 94 (94/2, 94/1), 139 (139/1, 139/2), 97/1 (97/5, 97/4), 99/4 (99/13, 99/12), 80/9 (80/32, 80/33), 
80/8, 80/31, 80/16, 80/20, 80/14, 82/23, 91/4, 129/21, 93/7, 152/1, 140/1, 93/6
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed 
podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki 
przeznaczone pod drogę. 

Nieruchomości poza pasem drogowym, na których przewiduje się przebudowę innych dróg 
publicznych, sieci  uzbrojenia terenu i zjazdów 2):
obręb 0025 Odrano Wola: 51, 82/22, 80/30, 86/4, 80/27, 80/24, 80/15, 80/12, 88/2, 89/2, 129/22, 140/2, 
97/1 (97/4), 92/3 (92/15), 135/1 (135/47), 88/3 (88/4), 86/5 (86/7), 137 (137/2), 80/9 (80/33), 129/5, 82/7
2) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed 
podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale (nieruchomość pozostająca przy właścicielu), na 
której przewiduje się przebudowę. 

Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego 
doręczenia, do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego. Zgodnie z art. 49  
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego 
w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki,  ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).
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WKD informuje, że wyniki osiągnięte 
w 2018 r. przejdą do historii spółki. Po 
raz pierwszy od momentu rozpoczę-
cia samodzielnej działalności „wukad-
ki” liczba pasażerów w ciągu jednego 
roku przekroczyła 8 mln. Rekord padł 
12 grudnia. Historycznym pasażerem 
została pani Wioletta z Podkowy Leśnej. 

Kasjerka poinformowała pasażerkę  
o historycznym fakcie i wystawiła zapro-
szenie do odbioru nagrody. – Chciałbym 
Pani Wioletcie pogratulować wyłonie-
nia jako 8. milionowego pasażera w hi-
storii samorządowej spółki WKD w 2018 
roku. Dziękujemy za regularne korzy-
stanie z naszych usług oraz życzymy 

dalszych szybkich, punktualnych i bez-
piecznych podróży naszymi pociąga-
mi! – powiedział Michał Panfil, prezes 
zarządu WKD. Nagroda to imienny bi-
let kwartalny na przejazdy WKD. Pa-
ni Wioletta jest stałym pasażerem  
„wukadki” i codziennie przy pomocy 
kolejek dojeżdża do pracy.  SD

KOLEJ

„Wukadka” przewiozła 
przeszło 8 mln pasażerów

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Mieszkańcy okolic stacji 
PKP w Pruszkowie i pa-
sażerowie od kilku dni 
alarmują, że megafony 
nadające komunikaty 
dla podróżnych są tak 
głośne, że zakłócają 
spokój. Jak zapew- 
niają kolejarze,  
urządzenia zostały  
już wyregulowane.

W c i ą g u  o s t a t -
nich kilku dni 
z prośbą o in-
terwencję w tej 

sprawie zgłosiło się do naszej 
redakcji wielu czytelników. 
Nie tylko tych, którzy mieszka-
ją w sąsiedztwie stacji, ale też 
pasażerów, którym głośne me-
gafony nie umilały oczekiwania  
na pociąg. – Proszę o inter-
wencje w sprawie zbyt głośne-
go nadawania komunikatów na 

dworcu PKP w Pruszkowie. Od 
wczesnych godzin rannych do 
późnych godzin nocnych ko-
munikaty nadawane są bar-
dzo głośno. Natężenie głośności 
powoduje wyraźną słyszalność 
tych komunikatów w blokach  
mieszkalnych w bezpośredniej 
bliskości dworca. Nawet przy 
szczelnie zamkniętych oknach 
– zaznacza Krzysztof.

Z pytaniem o działanie 
megafonów zwróciliśmy się 

Głośne megafony na stacji PKP

bezpośrednio do PKP PLK. – Po 
otrzymaniu zgłoszenia na temat 
natężenia komunikatów na sta-
cji w Pruszkowie, natychmiast 
to sprawdziliśmy. W poniedzia-
łek głośność urządzeń została 
wyregulowana. Zależy nam na 
tym, aby komunikaty głosowe 
były dobrze słyszalne przez pa-
sażerów i nie ingerowały w ob-
szar poza stacją – mówi nam 
Karol Jakubowski z biura pra-
sowego PKP PLK.  EL
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GRODZISK MAZ.
Widmo problemów  
z odbiorem śmieci  
spowodowało, 
że grodziscy radni pod-
jęli decyzję o podwyżce 
opłat za ich wywóz.

T o pokłosie spodziewa-
nych problemów z wy-
wozem śmieci. O tym, 
że firmy mogą przestać 

je odbierać lub narzucić bardzo 
wysoką stawkę za swoje usługi in-
formowaliśmy kilka tygodni temu. 

Na alarm bił też burmistrz Gro-
dziska, Grzegorz Benedykciński. 
– Jesteśmy w sytuacji, w której za 
chwilę nikt nie będzie od nas od-
bierał śmieci albo będzie odbierał 
w cenach, które są nie do zaak-
ceptowania przez mieszkańców 
– mówił nam miesiąc temu gro-
dziski włodarz.

Co zmieniło się od tego czasu? 
– Tylko jedno. Ministerstwo śro-
dowiska pozytywnie zaopiniowa-
ło wojewódzki plan gospodarki 

odpadami. Dokument musi być 
jeszcze uchwalony. To umożliwi 
uruchomienie nowych instalacji, 
co wymusi konkurencję. A konku-
rencja spowoduje, mam nadzieję, 
obniżenie cen. Negocjujemy prze-
dłużenie o dwa miesiące umowy, 
którą mamy z firmą wywożą-
cą odpady. W tym czasie ogłosi-
my przetarg. Mam nadzieję, że 
będzie to moment, kiedy coś się 
wyjaśni i ceny będą już cenami 
normalnymi. Aczkolwiek trzeba 
mieć świadomość, że ze względu 
na podniesienie opłat za utyliza-
cję odpadów, co wynika z ustawy, 

Drożeją śmieci w Grodzisku

a także w związku z tym, że będzie 
więcej frakcji segregowanych, cena 
śmieci na pewno wzrośnie – wy- 
jaśnia Grzegorz Benedykciński.

Stawki przyjęte przez  radnych 
to ceny, wynegocjowane z firmą, 
która obecnie wywozi odpady 
z Grodziska. Podwyżka opłat jest 
znaczna (z 17 do 29 zł za odpady 
niesegregowane, z 9,8 do 19 zł za 
segregowane), to i tak jest mniej-
sza niż oferta, którą gmina dostała 
przetargu . – Zaproponowana ce-
na to 35 zł za odpady segregowane. 
Unieważniliśmy to postępowanie  
– dodaje burmistrz Grodziska.  EL
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Jeśli planowaliście odwiedzić pruszkow-
ską pływalnię po świętach to nie mamy 
dobrej informacji. Pływalnia Kapry od  
20 grudnia do 6 stycznia będzie zamknię-
ta. W tym roku lista napraw jest dość 
długa. – Planujemy czyszczenie wenty-
lacji oraz wymianę urządzeń znajdują-
cych się na dachu obiektu. Wymienimy 

płytki w przebieralniach damskich oraz 
zmodernizujemy monitoring na pływalni. 
Chcemy wyczyścić pompy oraz wymie-
nić płytki, które są uszkodzone. Jedną 
z najbardziej kosztownych rzeczy bę-
dzie wymiana parkietu do elektrolizy 
w wytwornicy chloru – wylicza Jacek 
Elżanowski, dyrektor Miejskiej Pływalni 

Kapry. – W czasie prac wymienimy rów-
nież wodę we wszystkich basenach.  
Samo spuszczenie wody trwa 3 dni. 
Tyle samo zajmuje napełnienie ich 
wodą – dodaje. W czasie zamknięcia 
pływalni zawieszone jest funkcjono-
wanie punktu wydawania Pruszkow-
skiej Karty Mieszkańca.  AZ

PRUSZKÓW

Po świętach  
nie popływamy

REGION
Dopiero co zakończyły 
się utrudnienia w Pod-
kowie Leśnej na drodze 
wojewódzkiej nr 719,  
a już w przyszłym roku 
pojawią się kolejne...

M azowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódz-
kich przymierza 
się do kolejnej in-

westycji na DW719 w naszym re-
gionie. Niedawno zakończyły się 
prace związane z remontem prze-
pustu w Podkowie Leśnej. Podobne 
prace szykują się na wiosnę przy-
szłego roku, z tą różnicą, że parę 
kilometrów dalej.

Został ogłoszony przetarg, trwa-
ją poszukiwania wykonawcy. Za-
danie będzie polegało na remoncie 
przepustu i budowie nowego mo-
stu w Milanówku. – W ramach za-
dania wykonany zostanie remont 
przepustu oraz rozbiórka i budo-
wa nowego mostu usytuowanego 

kilkadziesiąt metrów dalej. Zgod-
nie z założeniami wykonawca bę-
dzie miał termin na wykonanie 
prac do końca listopada 2019 r. 
Jeżeli postępowanie przetargowe 
zakończy się w planowanym termi-
nie, a warunki pogodowe pozwolą, 
wykonawca będzie mógł rozpocząć 
prace jeszcze w marcu – mówi nam 

Na DW719 znów będą 
remontować przepust

Kąpielisko i kajaki powrócą  
w przyszłym roku

Ratownicy są na miejscu w okre-
ślonych godzinach, a mieszkańcy 
z kąpieliska korzystają znacznie 
dłużej. Kamery podpięte do miej-
skiego monitoringu pozwolą na 
monitorowanie bezpieczeństwa 
gdy ratowników w parku już nie 
ma – mówi nam Jacek Elżanowski, 
dyrektor miejskiej pływalni Ka-
pry, która organizuje również ką-
pielisko i wypożyczalnie kajaków.

A co z kajakami? – Mamy gło-
sy od mieszkańców, by kajaki były 

Monika Burdon, rzecznik praso-
wy MZDW.

Oczywiście nie obejdzie się 
bez utrudnień… Na czas budo-
wy mostu na rzece Rokitnica bę-
dzie obowiązywał ruch wahadłowy 
sterowany sygnalizacją świetlną. 
Choć MZDW uspokaja, że jeżeli 
chodzi o sam remont przepustu 
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PRUSZKÓW
Wiele osób czeka na 
pierwszy śnieg,  
jednak część myśli  
już o letnich atrak-
cjach. Dla miłośników 
aktywnego spędzania 
czasu mamy dobrą 
informacje. W przy- 
szłym roku do Prusz-
kowa powrócą kajaki  
i miejskie kąpielisko.

W ypożyczalnia ka-
jaków w Parku 
Potulickich oraz 
kąpielisko w Par-

ku Mazowsze to letnie atrakcje 
Pruszkowa, które wpisały się na 
trwałe w miejski krajobraz. Wie-
my już, że obie te atrakcje wrócą 
w przyszłym roku. – Jeśli chodzi 
o kąpielisko warto zaznaczyć, że 
zostanie objęte miejskim monito-
ringiem. To dla nas bardzo ważne. 

to nie przewidują wielkich utrud-
nień. – Jeśli chodzi o remont prze-
pustu zakres prac jest niewielki 
i nie będą obejmować nawierzch-
ni jezdni., więc nie przewidu-
jemy tu większych utrudnień 
– podkreśla Monika Burdon.

Spytaliśmy też czy takich prac 
nie można wykonywać np. w okre-
sie wakacyjnym. W tym czasie na 
drogach lokalnych jest mniejszy 
ruch, być może prace można by-
łoby też w ten sposób przyspie-
szyć? – W przypadku tak dużego 
natężenia ruchu, żaden termin na 
roboty drogowe nie jest dobry. Je-
dynym rozwiązaniem na skrócenie 
terminu prac jest całkowite wyłą-
czenie drogi z ruchu. W tym przy-
padku jest to niemożliwe. Nie ma 
możliwości skierowania ruchu na 
drogi lokalne. Ze względu na du-
że obciążenie i zły stan technicz-
ny dróg lokalnych samorządowcy 
najczęściej nie wyrażają zgody na 
zamknięcie drogi i całkowite skie-
rowanie strumienia ruchu na drogi 
gminne i powiatowe – odpowiada 
rzecznik MZDW.  SD

Kamery monitoringu 
pozwolą na 
monitorowanie 
bezpieczeństwa  
gdy ratowników  
w parku już nie ma. 

dostępne nie tylko w wakacje. Już 
w tym roku zarówno z kąpieli-
skiem jak i wypożyczalnią ruszyli-
śmy wcześniej. W przyszłym roku 
również chcielibyśmy te atrak-
cje udostępnić mieszkańcom tak 
wcześnie jak będzie to możliwe – 
zaznacza Elżanowski.  AZ

PRUSZKÓW
W Komendzie Powiato-
wej Policji w Pruszkowie 
nastąpiła zmiana warty. 
Nowym komendantem 
został młodszy inspek-
tor Jerzy Sztuc.

W e wtorek 18gru- 
dnia w Spółdziel- 
czym Domu Kul-
tury w Prusz-

kowie Komendant Stołeczny 
Policji nadinspektor Paweł 
Dobrodziej powołał młodsze-
go inspektora Jerzego Sztuca na 
stanowisko Komendanta Powia-
towego Policji w Pruszkowie.

Nowo powołany komendant 
podziękował za wyróżnienie 
i okazane mu zaufanie. Wyra-
ził nadzieję, że razem z policjan-
tami pruszkowskiej komendy 
będzie dbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców i tworzyć poli-
cję skuteczną, zasługującą na 
społeczny szacunek i zaufanie.

Mł. insp. Jerzy Sztuc urodził 
się 20 września 1969 roku w Ja-
nowie Lubelskim. Jest absol-
wentem Instytutu Wychowania 
fizycznego w Gorzowie Wiel-
kopolskim oraz Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie. Służbę 
w policji rozpoczął w 1996 roku 
w Batalionie Patrolowo-Inter-
wencyjnym Komendy Stołecznej 
Policji. Następnie pracował w I 

Wydziale Patrolowo-Interwen-
cyjnym oraz Wydziale Patrolo-
wo-Interwencyjnym Komendy 
Stołecznej Policji gdzie pełnił 
obowiązki kierownika Ogniwa 
Referatu IV.

Posiada doświadczenie za-
wodowe zarówno w pionie 
prewencji, jak i w pionie krymi-
nalnym. W trakcie swojej karie-
ry zawodowej zajmował szereg 
stanowisk wykonawczych, a na-
stępnie kierowniczych.

W 2004 roku był kierownikiem 
Referatu Patrolowo-Interwen-
cyjnego Sekcji Prewencji Komen-
dy Rejonowej Policji Warszawa 
V, w 2006 roku naczelnikiem 
Sekcji Prewencji Komisaria-
tu Policji Warszawa Żoliborz, 

Pruszkowska policja  
z nowym komendantem

w 2008 roku zastępcą komen-
danta Komisariatu Policji War-
szawa Wilanów, w 2009 roku p.o. 
komendanta Komisariatu Policji 
Warszawa Wilanów, w 2011 roku 
komendantem Komisariatu Policji 
Warszawa Bemowo, w 2013 roku 
komendantem Komisariatu Policji 
Warszawa Włochy oraz zastępcą 
komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa I. W 2015 roku powoła-
ny został na stanowisko zastępcy 
komendanta Powiatowego Po-
licji w Wołominie. We wrześniu 
2018 roku powierzono mu obo-
wiązki komendanta Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.

Odznaczony Brązowym Krzy-
żem Zasługi oraz Złotą Odznaką 
Zasłużony Policjant.  SD
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Willa Millera to jeden z bardzo cha-
rakterystycznych obiektów na mapie 
Piastowa. Przed laty swoją siedzi-
bę miała tu szkoła podstawowa, po-
tem stała się „domem” dla harcerzy 
z hufca ZHP w Piastowie. Przez la-
ta nie doczekała się jednak general-
nego remontu. Aż do teraz. Prace 

remontowe idą „pełną parą”. – Na 
ukończeniu są prace rozbiórkowe 
– skucia tynków i posadzek, de-
montaż stropów i ścian działowych, 
rozbiórka elementów instalacji we-
wnętrznych, itp. Obecnie wykonawca 
robót przygotowuje się do zasad-
niczej części prac konstrukcyjnych 

– podbicia fundamentów. Rozpoczę-
cie tych prac zaplanowano jeszcze 
w tym roku – informuje piastowski 
magistrat. Po zakończeniu remon-
tu do willi wrócą harcerze. Dodat-
kowo znajdzie się tu miejsce na filię 
biblioteki oraz miejsce spotkań de-
dykowane seniorom. AZ

PIASTÓW

Willa Millera 
w remoncie

REGION

Konrad ma zaledwie kilka 
miesięcy, a już przyszło 
mu się mierzyć z prze-
ciwnościami losu. Chło-
piec walczy z glejakiem.

Chłopczyk przyszedł na 
świat 13 lipca tego roku. 
Wszyscy zgodnie twier-
dzili, że piątek trzyna-

stego w jego przypadku będzie 
szczęśliwą datą. Niestety…

Konrad po miesiącu trafi ł do 
Centrum Zdrowia Dziecka. Za-
palenie płuc, wymioty, brak przy-
rostu masy ciała. Ani rodzice, ani 
lekarze nie widzieli co się dzie-
je. Po szeregu badań udało się 
postawić diagnozę – guz mózgu 
o średnicy 2 cm umiejscowiony 
w pniu mózgu.

Pod koniec sierpnia chłopiec 
przeszedł trwającą pięć godzin 
operację. – Po prawie pięciu 
godzinach oczekiwania pod sa-
lą operacyjną usłyszałam naj-
piękniejsze słowa: operacja się 
udała, usunięto 80 proc. gu-
za. Jeszcze tego samego dnia 
Konrad obudził się, zaczął sam 
oddychać i ruszać rękami i noga-
mi – informuje mama Konrada. 
– Niestety radość nie trwała dłu-
go. U Konrada wystąpił obrzęk 
mózgu i zespół opuszkowy. Mój 
syn przez kilka dni był w śpiącz-
ce, miał sparaliżowaną połowę 
twarzy, nie poruszał oczami, nie 
przełykał, miał przykurcz całe-
go ciała. Na szczęście stopniowo 

do walki z chorobą. Ponadto po-
trzebuje wielu materiałów opa-
trunkowych i leków. Wszystko to 
pociąga za sobą bardzo wysokie 
koszty. Niestety moje oszczędno-
ści i możliwości fi nansowe topnie-
ją w bardzo szybkim tempie. Już 
dziś wiem, że w najbliższym roku 
koszty związane z leczeniem i re-
habilitacją Konrada wyniosą ok. 50 
tys. zł. – zaznacza mama Konrada.

Dziś każdy z nas może pomóc 
malutkiemu chłopcu. Wystar-
czy przelew, nawet niewiel-
kiej kwoty. AZ

Malutki Konrad walczy z glejakiem
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jego stan zaczął się poprawiać. 
Po 13 tygodniach pobytu w szpi-
talu Konrad mógł w końcu wró-
cić do domu – dodaje.

Guz, który pojawił się u Kon-
rada to glejak o podwyższonym 
stopniu złośliwości. Chłopiec 
obecnie przechodzi chemio-
terapię i rehabilitację. – W tej 
chwili Konrad wymaga specja-
listycznego sprzętu medyczne-
go podczas pobytu w domu jest 
karmiony przez sondę dożołąd-
kową wysokokalorycznym prepa-
ratem, dzięki któremu nabiera sił 

R E K L A M AO G Ł O S Z E N I E

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
Santander Bank

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: „1972 pomoc dla Konrada Krakowiaka”

Aby przekazać 1 proc. podatku dla Konrada:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

oraz w rubryce Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 proc. wpisać 
„1972 pomoc dla Konrada Krakowiaka”

REGION

Jak co roku Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy będzie pro-
wadziła zbiórkę, by 
pomoc najmłodszym. 
W pomoc aktywnie 
zaangażują się sztaby 
z naszego regionu.

F inał WOŚP odbędzie się 
13 stycznia przyszłe-
go roku. Jego celem 
będzie zakup nowo-

czesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpita-
li dziecięcych. Są to placówki 
z oddziałami II oraz III stop-
nia referencyjności, czyli takie, 
które mogą dokonać specjali-
stycznej diagnozy oraz udzie-
lić pomocy medycznej najciężej 
chorym dzieciom. W Polsce 
funkcjonuje dziś blisko 50 ta-
kich szpitali. 

– Cały czas mam wrażenie, 
że dla polskich szpitali chcą-
cych rozwijać swoje możliwości 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy jest ostatnią deską ra-
tunku – mówi Jerzy Owsiak, 
prezes zarządu WOŚP. – Sys-
tem opieki zdrowotnej w Pol-
sce boryka się coraz większymi 
i cały czas dalekimi od rozwią-
zania problemami. Brak środ-
ków na fi nansowanie leczenia, 
rosnące kolejki do podstawo-
wych usług medycznych, pa-
lący brak wyspecjalizowanego 

personelu medycznego – to 
bardzo poważne braki. Przy 
takich problemach sprawa 
wyposażenia oddziałów czę-
sto schodzi na dalszy plan. 
A kiedy damy się zbyt mocno 
wyprzedzić rozwojowi medy-
cyny na świecie, nadrobienie 

Przed nami 27. Finał WOŚP
braków może być trudne i bar-
dzo kosztowne. Wielka Orkie-
stra nie jest w stanie naprawić 
systemu, ale jesteśmy w stanie 
pomóc w utrzymaniu wysokich 
standardów i możliwości w le-
czeniu. I to będziemy robić, do 
końca świata i jeden dzień dłu-
żej – dodaje Jerzy Owsiak.

Przygotowania do 27. Finału 
WOŚP w całej Polsce i w wielu 
miejscach na świecie wystarto-
wały 16 października. Od tego 
dnia rozpoczęła się rejestracja 
sztabów Orkiestry oraz budowa 
logistyki mającej obsłużyć naj-
większą zbiórkę publiczną w Pol-
sce. Sztaby ze swojego regionu 
znajdziecie wchodząc na stronę 
www.wosp.org.pl/fi nal/sztaby. 
Tam też możecie się zarejestro-
wać i pomóc. SD

Przed nami 27. Finał WOŚP
braków może być trudne i bar-
dzo kosztowne. Wielka Orkie-
stra nie jest w stanie naprawić 
systemu, ale jesteśmy w stanie 
pomóc w utrzymaniu wysokich 
standardów i możliwości w le-
czeniu. I to będziemy robić, do 
końca świata i jeden dzień dłu-
żej – dodaje Jerzy Owsiak.

Przygotowania do 27. Finału 
WOŚP w całej Polsce i w wielu 
miejscach na świecie wystarto-
wały 16 października. Od tego 
dnia rozpoczęła się rejestracja 

A
RC

H
IW

U
M

 



R E K L A M A 11
P i ą t e k ,  2 1  G R U D N I A  2 0 1 8

ORGANIZATOR:

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
oraz

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie
zapraszają na koncert

30 grudnia 2018 r. o godz. 19:00
Kościół p.w. Św. Kazimierza w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 23
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Rodzinne oglądanie perypetii małego Kevina sta-
ło się już świąteczną tradycją. Dla wielu osób obok 
wigilijnych potraw, śpiewania kolęd i rodzinnego 
ucztowania musi znaleźć się miejsce dla kultowego 
filmu „Kevin sam w domu”. I nie ma się co dziwić, 
bo chłopiec sam na święta „zostaje” od prawie… 30 
lat. Każdego roku w gorączce przedświątecznych 
przygotowań pojawia się pytanie czy Kevina będzie 

można zobaczyć w telewizji. I choć na tym filmie 
wychowują się kolejne już pokolenia, to zmagania 
małego chłopca z rabusiami próbującymi okraść 
jego dom bawią dużych i małych bez względu na 
to ile razy widziało się ten film. Gdzie i kiedy będzie 
można obejrzeć Kevina? Podobnie jak w ubiegłym 
roku w telewizji Polsat. Stacja pokaże „Kevina same-
go w domu” w wigilijny wieczór o godz. 20.00. AZ

TELEWIZJA 

Kevin znów sam 
w święta

SPORT
Święta spędzacie na 
miejscu, a nie chcecie 
siedzieć wraz z rodziną 
tylko przed telewizorem? 
Podpowiadamy jak 
w ciekawy i aktywny spo-
sób spędzić świąteczny 
czas z najbliższymi. Atrak-
cji nie brakuje zarówno 
w okolicy, jak i w stolicy

1|Lodowiska 
czekają
Jeśli lubicie jeździć na 

łyżwach albo dopiero chcecie 
spróbować swoich sił to zachę-
camy do odwiedzenia lokalnych 
ślizgawek. Lodowiska dla miesz-
kańców czynne są w Brwinowie, 
Grodzisku Mazowieckim, Micha-
łowicach, Piastowie i Pruszkowie.

2|Na narty do... 
Warszawy
Dla wszystkich, którzy 

kochają szusować na stokach, 
a nie mogą sobie pozwolić na 
wyjazd w góry polecamy Gór-
kę Szczęśliwicką. Jeśli nie macie 
sprzętu nie szkodzi. Na miejscu 
działa wypożyczalnia. Chcesz 
spróbować jazdy na nartach lub 
snowboardzie? Z pomocą przyj-
dą instruktorzy.

5 pomysłów na aktywne spędzenie 
świątecznej przerwy

3|Pobiegaj w sobotni 
poranek
Na miłośników biegania 

czekają organizatorzy Parkru-
nu. W każdą sobotę o godz. 9.00 
w pruszkowskim Parku Potulic-
kich oraz grodziskich Stawach Wal-
czewskiego biegacze pokonują 5 
km dystans. Nie musisz być zawo-
dowcem by przebiec taki odcinek. 
A przecież kalorie po świątecznym 
łakomstwie same się nie spalą...

4|Spacer wśród 
światełek
Jeśli zimowe sporty nie są 

waszym konikiem to wybierzcie 
się na spacer. Polecamy wieczo-
rem odwiedzić stolicę, gdzie tysią-
ce kolorowych światełek oświetlają 
Krakowskie Przedmieście, Nowy 
Świat i Park Fontann. Jeśli to za 
mało to koniecznie wybierzcie się 
do Królewskiego Ogrodu Światła 
w Pałacu w Wilanowie. W naszym 
regionie też nie brakuje świątecz-
nych iluminacji.

5|Zimowy Narodowy
Jak co roku PGE Narodo-
wy czeka na miłośników 

zimowych szaleństw. I nie chodzi 
tu tylko o łyżwy. Na Narodowym 
nie brakuje innych atrakcji! Gór-
ka lodowa, bumper cars curling, 
skatepark, karuzela to tylko nie-
które znich. Zimowy Narodowy 
to świetne miejsce na rodzin-
ną wycieczkę! AZ

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 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że 
dnia 13.12.2018 r. została wydana decyzja nr 16/2018 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej  
– ulicy KZ w miejscowości Sękocin Stary, gmina Raszyn, powiat 
pruszkowski, województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki:
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 
obręb 0018 – wieś Sękocin Stary
działki nr ew.: 47/10, 49/10, 50/7, 51/10, 52/5, 53/5, 55/18, 57/5, 58/5, 
59/8, 60/15, 61/5, 62/9, 62/15 (działka powstanie z podziału działki  
nr ew. 62/8), 66/31 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 66/17), 
66/28 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 66/15)

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone:
obręb 0018 – wieś Sękocin Stary
działki nr ew.: 66/14, 66/16, 66/18;

obręb 0017 – wieś Sękocin Nowy
działki nr ew.: 19/3, 20/13 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32.

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 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że dnia 14.12.2018 r. została wydana decyzja 
nr 18/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych 
klasy L polegającej na rozbudowie ulic: Piaseckiego, Poziomki i Malinowej  
w Otrębusach, gmina Brwinów.  

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 

obręb Otrębusy:

działki nr ew.: 488/1, 484/1, 484/2, 483/4, 483/2, 480/3 (działka powstała  
z podziału dz. nr ew. 480), 645/1 (działka powstała z podziału dz. nr ew. 645), 
477/5, 486/1, 473, 485/1, 1170, 1171, 489. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ 
piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro),  
tel.: 22 738-14-32.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu 
Pruszkowskiego przeznaczonych do użyczenia na rzecz 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

O G Ł O S Z E N I A

Ostrożnie 
z fajerwerkami

być używane ostrożnie i zgod-
nie z instrukcją. Policjanci na 
bieżąco sprawdzają punkty 
handlowe oferujące fajerwer-
ki i interweniują w sytuacjach 
naruszania zakazu ich używa-
nia – ostrzegają mundurowi.

Przypominamy, że sprze-
daż fajerwerków lub petard 
osobom nieletnim jest prze-
stępstwem. Nie powinny ich 
też samodzielnie odpalać, bo 
może się to skończyć tragicz-
nie. Zatem sztuczne ognie tylko 
pod opieką dorosłych. A gdzie 
je kupić? Wybierajmy spraw-
dzonych, rzetelnych sprzedaw-
ców i stosujmy się do instrukcji 
zamieszczonych na opakowa-
niach. 

Chcąc odpalić petardy należy 
wybrać miejsce, w którym nie 
zrobimy nikomu krzywdy i ni-
czego nie zniszczymy. Sprawdź-
my, czy na drodze ładunku nie 
znajdują się drzewa lub linie 

energetyczne. Przypominamy, 
że w pomieszczeniach zamknię-
tych oraz w pobliżu obiektów 
mogących być narażonych na 
pożar nie wolno używać wy-
robów pirotechnicznych. EL

REGION
Jeśli Sylwester, to 
sztuczne ognie. Mimo, 
że coraz więcej miast 
odchodzi od tradycyj-
nych pokazów fajer-
werków, to nadal 
wiele osób nie 
wyobraża sobie powi-
tania nowego roku 
bez ich błysku. Ale 
warto to robić z głową. 

W jedną tylko noc 
s yl w e s t ro w ą 
odpalamy wię-
cej fajerwer-

ków niż przez cały rok. – W tym 
czasie dochodzi do kilkuset 
poparzeń, zranień i pożarów, 
a nawet wypadków śmiertel-

nych. Przyczyną większości jest 
niewłaściwe użytkowanie fa-
jerwerków i nieprzestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa. Pamię-
tajmy, że fajerwerki są mate-
riałami wybuchowymi i muszą 

Przypominamy, że sprzedaż 
fajerwerków lub petard osobom 
nieletnim jest przestępstwem. 
Nie powinny ich też samodzielnie 
odpalać, bo może się to skończyć 
tragicznie.

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

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

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) awiadamiam,  
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek 
Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na  
realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi publicznej 
gminnej – ulicy św. Stanisława Kostki wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Piastowie.
Inwestycja obejmuje następujące działki:
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji: 
obręb 2
działki nr ew.: 618/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 618), 
667/2, 669/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 669), 661/6 
(działka powstanie z podziału działki nr ew. 661/5), 678/1, 690/3, 
690/4, 666/6, 668/2, 667/1, 678/2, 679/1 (działka powstanie z podziału 
działki nr ew. 679), 690/2, 689/6 (działka powstanie z podziału działki  
nr ew. 689/1), 691/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 691), 
699/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 699)

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone:
obręb 2
działki nr ew.: 666/12, 666/13, 668/3, 177/5, 8/4, 699/2 (działka 
powstanie z podziału działki nr ew. 699), 8/6

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ 
piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 
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Ł awka Niepodległości zosta-
nie usytuowana w centrum 
Pruszkowa, przed głównym 
wejściem do budynku Sta-

rostwa Powiatowego w Pruszkowie 
od ulicy Drzymały. Budowa pomnika  
upamiętni wydarzenia z 1918 r., kiedy 
na terenie Pruszkowa i całego powiatu 
podejmowano działania polegające na 
rozbrajaniu wojsk niemieckich. Powsta-
ła konspiracyjna, utworzona do walki 
z zaborcą Polska Organizacja Wojskowa. 

11 listopada 1918 r. dwa oddziały 
pruszkowskiego POW rozbroiły nie-
mieckie posterunki. Pomnik przyczy-
ni się do propagowania mało znanej 

historii o konspiracyjnej organiza-
cji niepodległościowej utworzonej do 
walki z rosyjskim i niemieckim zabor-
cą. W sposób przystępny i nowoczesny 
mieszkańcy powiatu poszerzą swoją 
wiedzę na temat lokalnych bohaterów 
walki o niepodległość. 

Projekt współfinansowany w ramach 
rządowego konkursu ofert Ministra 
Obrony Narodowej. Celem projektu 
jest budowa pomnika upamiętniające-
go tradycję, chwałę i sławę oręża pol-
skiego w formie Ławki Niepodległości 
– ławki pomnikowej upamiętniającej 
100-letnią rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego 

zaprasza 
Mieszkańców Powiatu

na oficjalne odsłonięcie

W programie koncert patriotyczny Orkiestry Dętej Pruszkowianka

Ławki Niepodległości

27 grudnia 2018 r.
godz. 18.00 Pruszków, ul. Drzymały 30
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Wmurowanie kamienia
6 grudnia 2018 r. 
odbyło się podpisanie 
aktu erekcyjnego
i wmurowanie 
kamienia węgielnego 
przedszkola 
w Żółwinie. Inwestycja 
ma być gotowa 
jesienią 2019 r.

Na uroczystość przy-
byli m.in. radni gmi-
ny Brwinów, sołtysi,
dyrektorzy gmin-

nych jednostek organiza-
cyjnych, przedstawiciele 
wykonawcy – firmy Izolbud, 
inspektorzy nadzoru. W swo-
im przemówieniu burmistrz 
Arkadiusz Kosiński podkreś-
lił, że jest to kolejna, bardzo 
ważna inwestycja w gminie 
Brwinów. Odczytał też treść 
aktu erekcyjnego, zaczyna-
jącego się słowami: Akt ten 
dla współczesnych spisano, 
by świętując jego wmurowa-
nie, mogli poczuć radość i du-
mę z rozwoju gminy Brwinów, 
oraz dla potomnych, by przeka-
zać im, że dzięki konsekwencji 
i solidnej pracy, osiągać można 

cele i pozostawić ślad dla przy-
szłych pokoleń. 

Nowe przedszkole pomie-
ści 150 dzieci. Powierzchnia 
użytkowa wyniesie 1493,7 m². 
Budynek będzie się składać 
z dwóch kondygnacji – par-
teru wraz z poddaszem użyt-
kowym. Będzie mieścił sale 
zajęć, salę wielofunkcyjną, 
salę jadalną, pomieszczenia 
pomocnicze: szatnie i sani-
tariaty, pokój pielęgniarki, 
logopedy i psychologa, po-
mieszczenia administracyjne 

i porządkowe, kuchnię wraz 
z zapleczem. Przy budynku ma 
powstać parking, boisko oraz 
plac zabaw. Wartość inwesty-
cji to 8 965 800,50 zł.

Gmina Brwinów stara się 
o dofi nansowanie – został zło-
żony wniosek do Lokalnej Grupy 
Działania „Zielone Sąsiedztwo”. 
Projekt „Przedszkole w Żółwi-
nie bez barier architektonicz-
nych – zastosowanie rozwiązań 
mających wpływ na dostępność 
obiektu” może otrzymać ponad 
56,5 tys. zł. (PR)

L odowisko w Brwinowie 
znajduje się na terenie przy 
ul. Przejazd/Piłsudskie-
go w Brwinowie. Wstęp jest 

bezpłatny. Od poniedziałku do piątku 
lodowisko jest czynne w godz. 15-21, 
natomiast w weekendy w godz. 10-21. 
W czasie świąteczno-noworocznym lo-
dowisko będzie czynne: 24 grudnia (Wi-
gilia) w godz. 10-14, 25 grudnia będzie 
nieczynne,  26 grudnia w godz. 15-21, 
31 grudnia (Sylwester) w godz. 10-15, 
a 1 stycznia (Nowy Rok) w godz. 15-21. (PR) 

Zapraszamy na łyżwy
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W niedzielne popołudnie zgromadziliśmy się w hali sportowej nr 1 w Milanówku by wspólnie 
spędzić świąteczny czas, podzielić się opłatkiem, porozmawiać, zjeść wigilijne potrawy.

P o trzech latach przerwy do Mi-
lanówka powróciła Wigilia dla 
Samotnych i Potrzebujących. 
W niedzielne popołudnie, 16 gru-

dnia zebraliśmy się w wypełnionej zapacha-
mi i smakami świątecznych potraw, dźwię-
kiem kolęd, a przede wszystkim ciepłem 
i serdecznością hali sportowej nr 1 przy ul. 
Żabie Oczko. Oprócz czegoś dla ciała nie za-
brakło również strawy dla ducha. Zadbało o to 
trio w składzie Katarzyna Jarmuła – skrzypce, 
Katarzyna Henrych –altówka, Maciej Skow-
roński – wiolonczela oraz uczniowie sekcji 
wokalnej MCK prowadzonej przez Dariu-
sza Biernackiego.

Właściwą część uroczystości poprzedzi-
ła chwila zarezerwowana dla przedstawi-
cieli władz miasta, również obecnych tego 
wieczoru. Na początku kilka słów skierował 
Burmistrz Miasta Milanówka pan Piotr Re-
miszewski, podkreślając wagę organizacji 
takich spotkań oraz składając zebranym ży-
czenia. Życzenia usłyszeliśmy również od 

zastępcy Burmistrza Pana Ryszarda Raba-
na oraz radnych obecnej kadencji na czele 
z Przewodniczącą Rady Panią Janiną Moławą. 
Błogosławieństwa darów i opłatków doko-
nali ks. Grzegorz Jaszczyk oraz ks. Stanisław 
Jurczuk. Kiedy wszyscy podzielili się opłat-
kiem można było zasiąść do wigilii.

Dla wszystkich potrzebujących organiza-
torzy przygotowali paczki świąteczne oraz 
loterię, w której do wygrania były atrakcyj-
ne nagrody. Ponownie do Milanówka zawi-
tał Święty Mikołaj.

Zainicjowana przez Danutę Kijewską i jej 
Fundację Człowiek-Człowiekowi (Homo-
-Homini) wigilia w tym roku zebrała setki 
osób. W przygotowanie największej świą-
tecznej kolacji w Milanówku, organizowa-
nej przez Milanowskie Centrum Kultury, 
Fundację Człowiek-Człowiekowi (Homo-
-Homini) oraz Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zaangażowanych było wiele instytucji, 
stowarzyszeń, fi rm oraz osób. W tym miej-
scu pragniemy je wymienić dziękując jed-
nocześnie za pomoc i prosząc o wsparcie 

w przyszłości (w kolejności alfabetycznej): 
Cukiernia Pacześni, Cukiernia Piekarnia J. 
Witaszczyk, Dom Rehabilitacyjno – Opie-
kuńczy w Milanówku Katolickiego Stowa-
rzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, Firma Andrea, Firma Aryzta, 
Firma Bakoma, Firma Disan, Firma Grupa 
Dekarska, Firma Imawex, Firma JS Gloves, 
Firma Motyl Sound, Firma MPM, Firma Tor-
tilla Servis, Firma Z. Borawski, Fundacja Start 
Pro, Miejska Biblioteka Publiczna w Mila-
nówku, Milanowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku, Pani 
Elżbieta Kubek, Pani Hanna Młynarska, Pa-
rafi a Matki Bożej Bolesnej, Parafi a św. Jadwi-
gi Śląskiej, Piekarnia Cukiernia Jan Kierzel, 
PL Nieruchomości, Przedszkole Nr 1, Przy-
chodnia Milanmed, PSS Społem, Rada Miasta 
Milanówka, Restauracja Love Me, Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanów-
ku, Stowarzyszenie Milanowianki, Stowarzy-
szenie Pamięci Rodzinnej, Stowarzyszenie 
Projekt Milanówek, Stowarzyszenie Przedsię-
biorców Lokalnych, Stowarzyszenie Razem 
dla Milanówka, Straż Miejska w Milanówku, 
Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawo-
wa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Wytwór-
nia Cukierków L. Pomorski i syn, Zespól 
Szkół Nr 2 w Milanówku, Zespół Szkół Nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim, Związek Har-
cerstwa Polskiego w Milanówku oraz ano-
nimowi darczyńcy.

Bardzo dziękujemy i prosimy o więcej!
Milanowskie Centrum Kultury
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

OGŁOSZENIA 22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              ZAMÓW:CENY NETTO

OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

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

• Sprzedam lub wynajmę  
pawilon handlowo-
usługowy 72m  Piastów, 
601751183 tanio

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem 
na weekendy 509-683-032 

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

• Poszukiwany Pracownik 
Ochrony na obiekt 
przemysłowy zlokalizowany 
w Parzniewie. System pracy 
24/48. Tel. 727-003-831 
lub 510-011-347

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

• Sprzątanie biur 
w Pruszkowie. 
Godziny: 15-20 (pon-pt). 
Tel. 727-003-831 
lub 510-011-347 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom za miastem 535-487-338 

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

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

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

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405

USŁUGI

• Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603-375 -875 

• Domofony, videodomofony 
603- 375-875

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

• Hydraulik, 535-872-455 

• Kredyty bankowe 
www.procesuj.pl 
887887559 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI 
885-72-72-72 

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

DAM PRACĘ • Studnie tel.: 601-231-836

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

Usługi remontowe, 
instalacje elektryczne 
tel. 537199522 

• Usługi księgowe 
tel. 506 947 531 

• 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 zawsze

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,  

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn  

– www.nadarzyn.pl (BIP) oraz 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy Nadarzyn 
został zamieszczony wykaz 

nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę. 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek Wójta Gminy Raszyn w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej dotyczącej polegającej na budowie 
dróg gminnych w ciągu ulic Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie 
dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi w ciągu ulic Dworkowej  
i Opaczewskiej w miejscowości Raszyn.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

obręb Raszyn 01: 
działki nr ew.: 55, 56/2, 56/1 (56/6, 56/7), 56/5 (56/8, 56/9), 64/5, 63/4, 
65, 59/5, 56/4, 66 (66/3, 66/4)

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

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone:

obręb Raszyn 01: 
działka nr ew.: 31/6, 31/13 , 77/10, 77/11, 64/2

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

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 szcze- 
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że dnia 
13.12.2018 r. została wydana decyzja nr 17/2018 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej 
nr 310108W klasy L w zakresie budowy ścieżki rowerowej z Grudowa 
do Falęcina na odcinku od skrzyżowania w Grudowie do granicy  
z Falęcinem wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Sochaczewską  
i wykonaniem azylu dla pieszych z przystankami autobusowymi na 
działkach nr ew.: 3/4 (3/10, 3/11), 2/1, 11/3 (11/7, 11/8, 11/9), 9/1, 6/19 
(6/24, 6/25), 6/20 (6/26, 6/27), cz. 6/23, cz. 10/1, 3/6 (3/12, 3/13) obręb 
Grudów oraz na dz. nr ew. 144/2 obręb Falęcin, gm. Brwinów.
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek 
po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren 
(nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogi gminnej:
obręb Grudów, gm. Brwinów: 
działki nr ew.: 3/10 (powstała z podziału działki 3/4), 2/1, 11/7 
(powstała z podziału działki 11/3), 11/8 (powstała z podziału działki 
11/3), 9/1, 6/24 (powstała z podziału działki 6/19), 6/26 (powstała 
z podziału działki 6/20), cz. 6/23, cz.10/1, 3/13 (powstała z podziału 
działki 3/6). 

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone w związku z planowaną inwestycją drogową:
obręb Falęcin, gm. Brwinów 
działki nr ew.: 144/2

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 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-38. 
Obwieszczenie umieszczono: 
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego 
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brwinów
1) w prasie lokalnej 

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018r., poz. 2204) Wójt Gminy Raszyn 
informuje, że podał do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn ul. Szkolna 2a,  na tablicy ogłoszeń  
wykazu w którym przeznaczył do wynajęcia, na 
rzecz Centrum Medycznego „Judyta”, część 
nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 18  
w Raszynie w celu prowadzenia świadczeń 
medycznych.

Wykaz został wywieszony z dniem  10.12.2018 
roku na okres 21 dni. 

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 20.12.2018 r. do 09.01.2019 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i ul. Żyrardowskiej 48 bud.A na 
tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości 
Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania  
w użyczenie. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej adres strony www.bip.powiat-grodziski.pl  
w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.
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