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ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
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ZTM blokuje powrót 
linii ZP?
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Ul. Jasna 4B, Pruszków (obok włoskiej lodziarni), Tel. 507 198 811

100%
WŁOSKA PIZZA

Sprawdź nasze 
smakowite promocje!
 Pizza dnia

 Zestaw dla dwojga

 Zestaw XXL – to się opłaca!

/pizzeriapomodoroverde   

/pizzeriapomodoroverde   

ZAPRASZAMY 7 DNI W TYGODNIU 12.00-21.00

REGION
W listopadzie 
z pruszkowskich 
ulic zniknęła linia 
autobusowa ZP 
Pruszków – Warszawa. 
Mieszkańcy chcą 
by linia wróciła na 
stałe. Nie jest to 
jednak takie proste...

N a czas zamknięcia linii 
kolejowej 447 Warsza-
wa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki zastęp-

cza linia autobusowa ZP stała 
się jednym z głównych połączeń 
komunikacyjnych Pruszkowa 

DZIŚ DODATEK
ŚWIĘTA         / str. 7-9 /

ROZMOWA
To moja ostatnia kadencja / str. 12  /

PRUSZKÓW
Na lewoskręt trzeba 
poczekać / str. 4 /

PRUSZKÓW
Wyjątkowa Wigilia 
w Pruszkowie / str. 5 /

z Warszawą. Mieszkańcy począt-
kowo obawiali się komunikacyj-
nego horroru i paraliżu. Szybko 
okazało się jednak, że autobusy 
zastępcze są świetnym rozwią-
zaniem. Wiele osób podkreśla-
ło, że podróżuje się nimi lepiej 
niż pociągami. 

W październiku pociągi wróci-
ły na szlak. Dla zastępczych linii 
oznaczało to likwidacje. Podróżni 
domagają się jednak przywrócenia 
linii ZP na stałe. Prezydent Prusz-
kowa Paweł Makuch już w kam-
panii wyborczej zapowiadał walkę 
o stworzenie połączenia autobu-
sowego Pruszków – Warszawa. 

Jest tylko jeden problem. To 
warszawski Zarząd Transpor-
tu Miejskiego...

PRUSZKÓW
Gdzie wybrać się 
na łyżwy? / str. 10 /
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Tyle porcji zupy zostanie przygotowanych na Wigilię 
dla osób potrzebujących i samotnych w Pruszkowie. 
O wydarzeniu przeczytacie na str. 5.1200

R E K L A M A

Oddano kolejny odcinek S8
wprowadzone w nocy z 30 listo-
pada na 1 grudnia. 

Funkcjonują już dwa węzły Sie-
strzeń i Młochów, natomiast na 
węźle Nadarzyn póki co urucho-
miona jest relacja w kierunku 
Wólki Kosowskiej (w prawo na 
kierunku z Wrocławia). Kierow-
cy mają do dyspozycji obie jezd-
nie wchodzące w skład odcinka 
Przeszkoda – Paszków (11,6 km) 
oraz fragment odcinka Radzie-
jowice – Przeszkoda (ok. 1,5 km). 

Niestety na pozostałej części 
S8 od Radziejowic do Przeszko-
dy (8,4 km) kierowcy muszą na-
dal korzystać z jednej jezdni. Na 
drugiej trwają prace związane 

REGION
Kierowcy od kilku 
dni korzystają 
z nowego fragmentu 
trasy S8. Otwarto 
dwie jezdnie od Nada-
rzyna do Żabiej Woli. 

C zęść utrudnień na 
wspomnianej tra-
sie szybkiego ruchu 
zniknęło. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad oddała do użytku odcinek 
o długości 13 km. Zmiany zostały 

z układaniem nawierzchni be-
tonowej. Drogowcy zapowiada-
ją, że zostanie on udostępniony 
w tym roku jeśli pogoda będzie 
„przyjazna”. Jednak planowany 
termin zakończenia prac tutaj 
to lipiec przyszłego roku. 

Fragment Radziejowice 
– Przeszkoda, który wykonuje 
Strabag to koszt 306,9 mln zł (umo-
wa podpisana w czerwcu 2015 r.). 

Odcinek Przeszkoda – Paszków 
realizuje fi rma Intercor, wartość 
kontraktu to 436,65 mln zł (umo-
wa podpisana w lutym 2016 r.). 
Przypomnijmy, że podczas prac 
w Nadarzynie odkryto cmentarz. 
Na jego przebadanie archeolodzy 

To właśnie warszawski ZTM 
odpowiada za organizację po-
łączeń między stolicą, a gmina-
mi wokół Warszawy. Oczywiście 
gminy mogą same uruchomić 
takie połączenia, ale dla po-
dróżnych najważniejsze jest, 
by w autobusach były honoro-
wane Warszawskie Karty Miej-
skie. Dlatego właśnie najlepszym 
rozwiązaniem jest, by to wła-
śnie ZTM odpowiadał (na mocy 
odpowiedniego porozumienia) 
za obsługę linii autobusowej. 

Prezydent Pruszkowa Paweł 
Makuch już pod koniec listo-
pada wystosował do ZTM pi-
smo w sprawie przywrócenia 
linii ZP. – Zwracam się z proś-
bą o uruchomienie stałej linii 
autobusowej na trasie Warsza-
wa – Pruszków, funkcjonującej 
na zasadach obowiązujących 
na linii ZP – czytamy w doku-
mencie. – Powtarzające się na-
dal utrudnienia w kursowaniu 
pociągów SKM i KM pokazały, że 

alternatywa w postaci linii au-
tobusowej jest dla mieszkańców 
Pruszkowa bardzo potrzebna 
– dodał prezydent Pruszkowa. 

Pismo to jednak nie wszystko. 
W minioną środę Paweł Makuch 
spotkał się z przedstawicielami 
ZTM. Na spotkaniu rozmawiał 
m.in. o stworzeniu linii auto-
busowej Pruszków – Warszawa. 
Sprawdziliśmy czy udało się wy-
pracować jakieś porozumienie. 
– Jest szansa na powodzenie po-
mysłu stworzenia linii z Pruszko-
wa do Warszawy. ZTM jest jednak 
przeciwne uruchomieniu linii au-
tobusowej na trasie jaką kurso-
wały autobusy ZP – powiedział 
nam prezydent Paweł Makuch 
po spotkaniu z ZTM. – ZTM jest 
zainteresowany współpracą i te 
rozmowy będą kontynuowane. 
Dziś jednak trudno powiedzieć 
kiedy i w jakiej formie linia za-
cznie działać – dodaje Makuch.

Kolejne spotkanie prezydenta 
Pawła Makucha z przedstawicie-
lami ZTM odbędzie się 12 grud-
nia w pruszkowskim urzędzie. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Z pytaniami o możliwość przy-
wrócenia linii ZP na stałe zwró-
ciliśmy się również do ZTM. 
Stanowisko nie jest jednak zbyt 
optymistyczne... – Obecnie nie 
planujemy powrotu linii ZP – ko-
munikacja szynowa funkcjonuje 
normalnie i to ona jest podsta-
wą transportu publicznego w tej 

ZTM blokuje powrót linii ZP?

części aglomeracji warszawskiej. 
W tym tygodniu było spotkanie „za-
poznawcze” z nowym prezydentem 
Pruszkowa m.in. na temat połączeń 
autobusowych z Warszawą. Żad-
ne decyzje nie zapadły, rozmowy 
mają być kontynuowane – po-
informował nas Tomasz Kunert, 
kierownik działu prasowego ZTM.

potrzebowali siedmiu miesię-
cy. Z uwagi na to GDDKiA wy-
ciągnęła rękę do wykonawcy 
i zdecydowała się przedłużyć ter-
min zakończenia prac do sierp-
nia przyszłego roku. Ale koniec 
końców, to właśnie na tym od-
cinku udostępniono obie jezd-
nie trasy głównej.

Oczywiście udostępnienie tra-
sy nie oznacza końca inwestycji. 
Wykonawcy będą jeszcze układać 
m.in. nawierzchnię chodników 
i ścieżek rowerowych, budować 
drogi lokalne i docelowe zjazdy 
do nieruchomości oraz prowa-
dzić prace przy humusowaniu 
i nasadzeniach zieleni. SD

Poprosiliśmy ZTM o przedsta-
wienie podstawowych wymogów 
jakie stawiane są podwarszaw-
skim samorządom, które chcą 
uruchomić stałe połączenie 
z Warszawą w ramach ZTM. 
– Jeśli chodzi o uruchamianie po-
łączeń Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego z samorządami 

aglomeracji, to jeśli chodzi o li-
nie oznaczone liczbami (czyli nie 
linie L, które funkcjonują na in-
nych zasadach), to udział gminy 
w takim przedsięwzięciu reguluje 
umowa między ZTM a samorzą-
dem. W toku rozmów uzgad-
niana jest trasa, rozkład jazdy, 
częstotliwość kursowania itp. 
Gmina przygotowuje infrastruk-
turę przystankową i partycypuje 
w kosztach funkcjonowania linii 
– zwykle są jest to ok. 30-40 proc.
kosztów, ale może być to większy 
poziom dofi nansowania – poin-
formował nas Kunert.

Jeśli władze Pruszkowa zdecy-
dują się na poziom fi nansowa-
nia linii zgodny ze stawianymi 
wymogami i zaproponują trasę 
autobusu zbliżoną do trasy linii 
ZP to czy ZTM będzie blokował 
jej utworzenie czy może Prusz-
ków doczeka się w końcu autobu-
sowego połączenia z Warszawą? 
Przekonamy się już niebawem. 
O postępach rozmów będziemy 
informować na łamach naszej 
gazety i portalu. AZ
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SMOG – groźny truciciel 
Mazowsza

Zamglone ulice, gryzący 
dym, uciążliwy ból głowy 
i problemy z oddycha-
niem –  jakość powietrza 
na Mazowszu, szczegól-
nie jesienią i zimą, pozo-
stawia wiele do życzenia. 
Mieszkańców trują zanie-
czyszczenia z domowych 
palenisk, a także spaliny 
samochodów. Co roku 
smog przyczynia się  
do 4-6 tys. zgonów  
na Mazowszu.

C zym jest smog? To po-
łączenie zanieczysz-
czonego powietrza, 
będącego skutkiem 

działalności człowieka oraz nie-
korzystnej pogody. Szczególnie 
mocno odczuwalny jest w bez-
wietrzne jesienne i zimowe dni, 
kiedy stężenie szkodliwych pyłów 
często wielokrotnie przekracza 
dopuszczalne normy.

Co truje Mazowszan?
Główną przyczyną przekroczeń jest 
tzw. niska emisja, czyli emisja po-
chodząca ze spalania paliw stałych 
w piecach lub kotłach domowych 
oraz drewna w kominkach. Cho-
dzi tu głównie o najgorszej jakości 
węgiel czy mokre drewno, a także 
nieefektywne przestarzałe piece. 
Z badań przeprowadzonych przez 
instytuty naukowe i organizacje 

zawieszonych w kropelkach 
wody, smog jest bezpośred-
nim czynnikiem, który razem 
z wdychanym powietrzem mo-
że uszkadzać drogi oddechowe, 
a w dalszej kolejności przenikać 
do krwiobiegu. Lekarze i eks-
perci radzą, aby w smogowe dni 
unikać długotrwałego przeby-
wania na otwartej przestrzeni, 
a także ograniczyć aktywność  
fizyczną na powietrzu. Bieganie 
czy długie spacery w taką pogo-
dę nie są najlepszym pomysłem.

Jakie zagrożenie 
niesie smog?
Dr n. med. Grzegorz Krasowski, 
lekarz z Mazowieckiego Centrum 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwoc-
ku podkreśla, że skutki oddycha-
nia zanieczyszczonym powietrzem 
najbardziej są odczuwalne dla osób 
z astmą, przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc czy też ze schorze-
niami alergicznymi. Ale na niebez-
pieczeństwo narażone są też osoby 
starsze, u których układ odpor-
nościowy jest mniej wydolny, co 

zajmujące się ochroną środowi-
ska wynika, że palenie kiepskim 
opałem, a także śmieciami m.in. 
plastikiem i tworzywami sztucz-
nymi w domowych piecach czy 
ogniskach jest główną przyczy-
ną emisji silnie trujących gazów 
i pyłów, które negatywnie wpły-
wają na zdrowie człowieka. Z kolei 
w Warszawie i okalających gminach 
przyczyną złej jakości powietrza 
jest też transport. Niska emisja 
komunikacyjna to przede wszyst-
kim efekt korzystania ze starych 

samochodów oraz nieodpowiedniej 
infrastruktury drogowej.

Pomyśl o swoim  
zdrowiu
Zanim wrzucisz do pieca śmie-
ci, zastanów się, czy warto. Tru-
jący dym uszkadza płuca, może 
powodować kaszel i duszności, 
a także reakcje alergiczne na skó-
rze. Na skutki smogu szczegól-
nie narażone są dzieci, seniorzy 
i kobiety w ciąży. Jako połączenie 
pyłów i szkodliwych substancji 

Nigdy nie wrzucaj 
do pieca:
• plastikowych pojemników  

i butelek po napojach
• opon i odpadów z gumy
• przedmiotów z tworzyw 

sztucznych
• elementów drewnianych  

pokrytych lakierem
• sztucznej skóry
• opakowań po farbach  

i lakierach
• plastikowych toreb  

z polietylenu
• papieru bielonego  

związkami chloru  
z nadrukiem farb  
kolorowych

może skutkować u nich zaostrze-
niem chorób. Smog  wpływa rów-
nież na powstawanie rozmaitych 
zaburzeń u płodu, co jest konse-
kwencją  przenikania do krwiobie-
gu szkodliwych zanieczyszczeń, 
takich jak tlenki azotu, tlenki siar-
ki czy wielopierścieniowe związ-
ki aromatyczne.

Uchwała antysmogowa 
dla Mazowsza
Od 11 listopada 2017 r. na Mazowszu 
obowiązuje uchwała antysmogo-
wa. Jest to dokument wypracowany 
przez sejmik województwa z my-
ślą o zdrowiu i życiu mieszkańców 
regionu. – Wobec zagrożenia, jakim 
jest smog nie można przejść obojętnie. 
Zanieczyszczenia powietrza, będą-
ce główną przyczyną smogu, pocho-
dzą ze spalania paliw stałych i emisji 
spalin samochodowych. I to właśnie 
z tymi źródłami zanieczyszczeń trze-
ba przede wszystkim walczyć. Chce-
my ograniczyć użycie najgorszych 
jakościowo paliw oraz przestarza-
łych pieców – podkreśla marsza-
łek Adam Struzik.

Więcej informacji o uchwa-
le antysmogowej można znaleźć 
na www.mazovia.pl.

Wsparcie z UE
Od 30 grudnia br. można będzie się 
ubiegać o unijne dofinansowanie na 
wymianę urządzeń grzewczych lub 
podłączenie do sieci ciepłowniczej 
w ramach RPO WM 2014-2020. To 
12 mln zł na nowe piece, włączenie 
do sieci ciepłowniczej czy przejście 
na odnawialne źródła energii. Wię-
cej informacji dostępnych jest na 
www.funduszedlamazowsza.eu.
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PRUSZKÓW 

Lewoskręt z al. Armii 
Krajowej w ul. Andrze-
ja w Pruszkowie miał 
powstać jeszcze w tym 
roku. Niestety na reali-
zację inwestycji trzeba 
poczekać...

P rzejazd al. Armii Krajo-
wej w godzinach szczy-
tu bywa męczarnią. 
Powód? To kierow-

cy, którzy z wiaduktu w ciągu 
al. Armii Krajowej skręcają w le-
wo w ul. Andrzeja i blokują moż-
liwość jazdy na wprost. Efekt 
jest jeden. To korki, które cza-
sem sięgają centrum Pruszkowa. 

Lekarstwem na wspomniane 
utrudnienia ma być budowa le-
woskrętu. Pruszkowskie staro-
stwo, które jest zarządcą al. Armii 
Krajowej ogłosiło w listopadzie 
przetarg na jego budowę. Prace 
miały być wykonane jeszcze w tym 
roku. Ekipy budowlanej jednak 
nie widać. Co się stało? Okazuje 
się że do przetargu zgłosiła się 
tylko jedna fi rma. Za wykonanie 
prac zażądała przeszło 811 tys. zł. 
Starostwo  na budowę lewoskrętu 
chce przeznaczyć mniejszą kwo-
tę (ponad 426 tys. zł). – Z uwagi 
na fakt, iż oferta z najniższą ceną 

Na lewoskręt trzeba 
poczekać 

przewyższa kwotę, którą Zama-
wiający zamierza przeznaczyć na 
sfi nansowanie zamówienia, a Za-
mawiający nie może zwiększyć 
kwoty na realizację zamówienia 
objętego przedmiotowe proce-
durą do oferty z najniższą ceną, 
Zmawiający dokonał unieważ-
nienia postępowania – czytamy 
w dokumentacji.

Czy to oznacza, że inwestycja 
trafi ła do szufl ady? Okazuje się, 
że nie. – Przekładamy to zada-
nie na przyszły rok – powiedział 
nam Krzysztof Rymuza, staro-
sta pruszkowski. 

Jak zostanie przebudowane 
skrzyżowanie al. Armii Krajowej 
z ulicami Andrzeja i Księcia Jó-
zefa? Jezdnia zostanie poszerzo-
na o jeden pas ruchu. To pozwoli 
na stworzenie pasa do bezkoli-
zyjnego skrętu. Zmieniona bę-
dzie również geometria łuków 
na wlotach skrzyżowania. Prace 
mają być wykonywane w okre-
sach o najmniejszym natężeniu 
ruchu, tak by utrudnienia były 
jak najmniejsze. Wykonanie no-
wej nawierzchni będzie jednak 
wymagała całkowitego zamk-
nięcia skrzyżowania. AZ

Kładka w rozsypce. 
Zakaz użytkowania

w komunikacie milanowskie-
go magistratu.

Mimo, że przeprawa znajdu-
je się nad torami PKP, jej wła-
ścicielem jest miasto. Została 
nieodpłatnie przejęta w 2017 r., 
a o jej ówczesnym stanie świad-
czy chociażby szacunkowa 
wycena zawarta w umowie. 
Wartość konstrukcji oceniono 
na 28 tys. zł. W dokumencie 
przejmujący, czyli miasto Mi-
lanówek, zobowiązany został do 
przeprowadzenia niezbędnych 
napraw i wymiany uszkodzo-
nych elementów kładki.

Z tym kłopotem muszą po-
radzić sobie teraz nowe wła-
dze miasta-ogrodu. – Aktualnie 

Urząd Miasta Milanówka czeka 
na ekspertyzę określającą zakres 
prac niezbędnych do wykonania 
w celu przywrócenia komunikacji 
pieszej kładką. Burmistrz Mila-
nówka, Piotr Remiszewski wraz 
z pracownikami Urzędu Miasta, 
dokładają wszelkich starań aby 
uciążliwość wywołana zamknię-
ciem kładki, trwała możliwie jak 
najkrócej. Kwestia ta ma charak-
ter priorytetowy. Za utrudnienia 
przepraszamy, jednak bezpie-
czeństwo jest najważniejsze – za-
pewniają milanowscy urzędnicy.

Własnością miasta-ogrodu 
jest też kładka w ciągu ul. Ża-
bie Oczko. Przeprawa przeszła 
doraźny remont w wakacje. EL

MILANÓWEK
Ledwo udało się podra-
tować kładkę przy 
ul. Żabie Oczko w Mi-
lanówku, a już pojawił 
się problem z kolejną 
pieszą przeprawą nad 
torami PKP w mieście-
-ogrodzie. Nadzór 
budowlany zamknął tę 
w ciągu ul. Przejazd.

P rzeprawę zamknięto 
30 listopada. – O kry-
tycznym stanie kład-
ki dla pieszych nad 

torami w Milanówku przy ul. 
Przejazd, głośno było od dawna. 
W ślad za przekazaniem jej przez 
PKP miastu Milanówek, podję-
to kroki zmierzające do ustale-
nia jak faktycznie zły jest jej stan. 
Już pierwsze fachowe opinie roz-
wiały wszelkie wątpliwości a Wo-
jewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego nakazał wyłącze-
nie kładki z użytkowania. Dal-
sze poruszanie się po niej groziło 
utratą zdrowia i życia – czytamy 
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Tata bez raka! Michał 
potrzebuje wsparcia

warszawskim Ursynowie – opo-
wiada mężczyzna. 

I apeluje: – Drodzy znajomi 
i nieznajomi - mimo wewnętrz-
nej siły, determinacji i wsparcia 
najbliższych - bez Waszej pomo-
cy moja walka zostanie spisana 
na porażkę. Zbieram na nie-
standardowe sposoby leczenia 
w Polsce (i nie tylko) oraz wspar-
cie w terapii onkologicznej (jak 
np. w klinice Immunomedica 
w Warszawie). Mimo ogromne-
go wsparcia rodziny, żony Mał-
gosi oraz dwójki cudownych, 
pełnych energii dzieci nie stać 

PRUSZKÓW
Michał Stankowski 
z Pruszkowa to młody 
tata, który potrzebuje 
naszej pomocy, aby po-
konać groźną chorobę. 
– Walczę i nie zamierzam 
się poddać! – zapewnia. 

M ichał od kilku lat 
zmaga się ze zło-
śl iwą odmianą 
raka. – Myxoid 

Liposarcoma to nowotwór zło-
śliwy, który zaatakował mnie po 
raz pierwszy w 2015 roku. Od tej 
pory przeszedłem trzy skompli-
kowane operacje, dwie radiote-
rapie, a obecnie jestem w trakcie 
trzeciej chemioterapii – zazna-
cza Michał. 

Rak zaatakował bardzo moc-
no. Pełnego energii mieszkańca 
Pruszkowa w pewnym momen-
cie pozbawił zdolności chodzenia. 
Michał nie dał się jednak, tytanicz-
nym wysiłkiem zamienił wózek na 
chodzik. Jednak choroba ponow-
nie dała o sobie znać we wrześniu 
tego roku. – Po wakacjach prze-
chodzę kolejne badania obrazo-
we, które pokazują 2 nowe guzy: 
w brzuchu oraz w prawym płucu. 
Lekarze podejmują decyzję o zmia-
nie chemii na Yondelis, czyli tra-
bektedynę – od września spędzam 
co 3 tygodnie dobę w szpitalu na 

nas na powyższe leczenie. Cza-
sem rano zastanawiam się, ile 
może kosztować dzień z nimi. Dla 
mnie każdy jest bezcenny. Dlate-
go z całego serca proszę o wspar-
cie i Twój, choćby najmniejszy 
udział w zbiórce. Zebrane środ-
ki zamierzamy przeznaczyć na 
terapie wspomagające leczenie, 
leczenie komórkami macierzy-
stymi oraz suplementację ole-
jem CBD.

Każda złotówka się liczy! Micha-
ła i jego walkę można wspierać za 
pośrednictwem serwisu Zrzutka.
pl: www.zrzutka.pl/53f4wg. EL

GRODZISK MAZ.

Centralnego Biuro 
Śledcze Policji 
zlikwidowało nielegalną 
fabrykę i magazyn 
podrobionych 
papierosów na terenie 
powiatu grodziskiego.

P apierosy produkowano 
tam na masową ska-
lę, a wszystko to działo 
nie w piwnicy czy ga-

rażu, lecz… na terenie komplek-
su przemysłowego. – W trakcie 
prowadzonych działań ujaw-
niono fabrykę papierosów oraz 
zewnętrzny magazyn, w którym 
składowano krajankę tytoniową. 
Jak się okazało nielegalna fabry-
ka działała na terenie kompleksu 
przemysłowego legalnie działa-
jących fi rm w podwarszawskiej 
miejscowości – informuje CBŚP.

Funkcjonariusze zabezpieczy-
li kompletną linię produkującą 

papierosy i kolejną linię do ich 
paczkowania, znajdując przy tym 
ponad 2,4 mln sztuk papierosów, 
ponad 10 ton krajanki tytonio-
wej, a także komponenty do ich 
produkcji (etykiety, fi ltry, bibuły 
papierosowe, kartony itp.).

Łączna wartość tych wyro-
bów oraz maszyn do ich produk-
cji wyniosła około 5,5 mln zł. Na 
zabezpieczonym towarze ciążył 
obowiązek podatkowy w kwocie
blisko 13 mln zł.

Zatrzymano siedem osób po-
dejrzanych o udział w przestęp-
czym procederze, w tym sześciu 

Zlikwidowano nielegalną 
fabrykę papierosów

obywateli Ukrainy. Usłyszeli oni 
zarzuty udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej oraz wy-
twarzania wyrobów tytoniowych 
bez stosownych zezwoleń i opła-
cania podatków. Wszystkie osoby 
zostały tymczasowo aresztowane 
na trzy miesiące.

– Na podstawie wstępnych usta-
leń można stwierdzić, iż w fabry-
ce podrabiano marki papierosów 
dwóch znanych koncernów tyto-
niowych, a wyprodukowane pa-
pierosy były przeznaczone do 
sprzedaży na rynek brytyjski 
– zaznacza CBŚP. EL

C
BŚ

P

Jestem w takim wieku, że dla mnie ta obecna kadencja 
to absolutnie powinien być koniec – powiedział w naszym wywiadzie 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.        Więcej znajdziecie na str. 12.
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Niestety kolejny raz z rzędu nasi koszykarze  
z Pruszkowa przegrywają... 1 grudnia Elektrobud-
-Investment ZB Pruszków zagrał na wyjeździe  
z Enea Astoria Bydgoszcz. To był jeden z naj-
bardziej zaciętych meczów ostatnich rozgrywek. 
Niestety niepomyślny dla koszykarzy z Pruszko-
wa, którym do zwycięstwa zabrakło tylko dwóch 
punktów – 87:88.

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – Enea Asto-
ria Bydgoszcz 87:88 (20:17, 23:26, 20:21, 24:24).
Elektrobud-Investment ZB: Cetnar 23, Kamiński 
13, Szwed 13, Kierlewicz 11, Tradecki 11, Hałas 10, 
Ornoch 3, Paszkiewicz 2, Wieluński 1.
Enea Astoria: Dłuski 30, Nowakowski 17, Śpica 14, 
Kukiełka 12, Grod 5, Aleksandrowicz 3, Frąckiewicz 
3, Kondraciuk 2, Szyttenholm 2.  SD

KOSZYKÓWKA

Kolejna przegrana 
pruszkowskich koszykarzy

PRUSZKÓW

To będzie pierwsza tak 
duża i tak wyjątkowa 
Wigilia dla osób potrze-
bujących w Pruszkowie. 
– To spełnienie marzeń 
moich i moich rodziców 
– mówi jej pomysłodaw-
ca, Mariusz Szwed.

M ariusza Szweda 
doskonale znają 
miłośnicy kuli-
nariów nie tylko 

z Pruszkowa. Dwa lata temu je-
go zmagania mogliśmy śledzić 
w popularnym programie Ma-
sterChef. Tym razem głośno jest 
o nim nie z powodu talentu do 
gotowania, lecz pomysłu, któ-
ry w kilka dni w mediach spo-
łecznościowych podbił serca 
internautów i mieszkańców 
Pruszkowa. – Kochani! Proszę 
przeczytać! Spełniając marze-
nia moje i moich rodziców przy 
pomocy przyjaciół i moich uko-
chanych firm, a także prezyden-
ta Pawła Makucha organizuję 
pierwszą i nie ostatnią Wigilię 
dla ubogich i samotnych osób 
z Pruszkowa! Potrzebuję wasze-
go wsparcia w postaci 100 udo-
stępnień, niech to idzie w świat. 
Będzie 1000 porcji zupy rybnej, 
300 chlebów, pełno produktów 
ze Spółdzielni Mleczarskiej Ka-
mos Irek Żmijan, wsparcie tech-
niczne Balteam Rafał, paczki od 
MasterCook. Zapraszam wszyst-
kich niech to będzie dla nas, was 
i wszystkich wyjątkowa Wigilia. 
Dziękuję! – czytamy w interne-
towym wpisie Mariusza Szweda.

W ciągu kilku dni posta udo-
stępniono nie sto, ale aż 1600 ra-
zy. – Nie spodziewałem się aż tak 
wielkiego odzewu. Wiedziałem, 

Wyjątkowa Wigilia  
w Pruszkowie

że jako osoba rozpoznawalna 
mam jakieś przebicie, że mo-
że ten wpis dotrze do zna-
jomych znajomych, może do 
kogoś jeszcze. Dlatego prosi-
łem o sto udostępnień, aby wię-
cej osób się o tym dowiedziało. 
Po paru godzinach było ich już 
kilkukrotnie więcej – mówi nam 
pan Mariusz.

Reakcje w internecie przeło-
żyły się na propozycje pomocy 
w organizacji Wigilii. – Odezwało 
się bardzo dużo osób. Dostałem 
kilkadziesiąt wiadomości. Lu-
dzie deklarowali, że przyjdą po-
móc gotować i wydawać posiłki, 
że przyniosą ciasta, słodycze, 
napoje. Dużo firm zapropono-
wało wsparcie. W ten sposób bę-
dziemy mieć 200 kg świeżych 
owoców, prywatna osoba z Ko-
morowa zaoferowała dostar-
czenie jednorazowych naczyń. 
Odezwali się harcerze z Prusz-
kowa, pani z przedszkola która 
przekazała, że dzieci chcą nary-
sować laurki dla potrzebujących. 
Po tak dużym odzewie spodzie-
wamy się, że przyjdzie więcej 
osób, więc chcemy przygoto-
wać 1200 porcji rozgrzewającej 
zupy rybnej. Dodatkowo mamy 
potwierdzone dostarczenie 300 
bochenków chleba i 300 paczek 

świątecznych. Mój rodzony brat 
przywiezie 300 porcji wigilij-
nej kapusty. Mamy zorganizo-
waną zbiórkę ciepłej odzieży. 
75 kg ciasta obiecał dostarczyć 
prezydent Paweł Makuch – wy-
licza Mariusz Szwed.

– Popieram tę inicjatywę ca-
łym sercem. Ustaliliśmy nasz 
udział w tym przedsięwzięciu, 
choć tak naprawdę w tym ro-
ku mieliśmy bardzo mało czasu 
z uwagi na to, że kadencja do-
piero się rozpoczęła. Będzie-
my starać się pomóc, ale cały 
splendor powinien spłynąć na 
pomysłodawcę – mówi nam Pa-
weł Makuch. – Moja deklaracja 
o dostarczeniu ciast jest oczy-
wiście aktualna – dodaje.

W pomoc w organizacji te-
go wydarzenia nadal można 
się włączać. Jedną z niezaspo-
kojonych jeszcze potrzeb jest 
dostarczenie stołów i krzeseł. 
Zbiórkę ciepłej odzieży prowa-
dzi Stowarzyszenie Wspólnie 
Pruszków Rozwijamy. Ubrania 
można zostawiać w lokalu przy 
ul. Staszica 1D.

Wigi l ia dla samotnych 
i potrzebujących odbędzie się  
24 grudnia o godz. 16.00 na bo-
isku przy szkole podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie.  EL

Nielegalna rzeźnia

niezgodnie z wymaganiami we-
terynaryjnymi. W momencie, 
gdy mundurowi wraz z przed-
stawicielami powiatowego 
inspektoratu weterynaryjne-
go, przyjechali pod wskazany 
adres, za bramą posesji za-
stali 74-letniego właściciela. 

W jednym z pomieszczeń go-
spodarczych ujawnili 26 nie-
zarejestrowanych kóz i 3 owce. 
W tym samym pomieszczeniu 
znajdował się stół do rozbioru 
mięsa oraz narzędzia, a na ha-
ku wisiała tusza kozy – infor-
muje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak wyjaśniają policjanci, 
mężczyzna prawdopodobnie od 
roku skupował kozy, które na-
stępnie sam, bez odpowiedniego 
przeszkolenia, zabijał, a ich mię-
so sprzedawał obcokrajowcom.

74-latek usłyszał zarzut nie-
humanitarnego uboju zwierząt. 
Sprawą w dalszym ciągu zaj-
muje się powiatowy inspekto-
rat weterynaryjny.  EL

NADARZYN
Nielegalną hodowlę 
i ubojnię kóz odkryli 
policjanci w jednej  
z miejscowości w okoli- 
cach Nadarzyna.  
74-letni właściciel  
usłyszał zarzuty.

P ruszkowscy policjan-
ci wpadli na trop, 
z którego wynikało, 
że pod Nadarzynem 

prowadzona jest nielegalna 
hodowla oraz ubój zwierząt 
poza rzeźnią. – Z ustaleń po-
licjantów wynikało również, 
że działalność ta odbywa się 
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BRWINÓW

Wiele wskazuje na to,  
że gmina Brwinów otrzy-
ma przeszło 2 mln zł  
na kontynuację budowy  
ul. Wolności w Parzniewie. 

D la  mieszkańców  
osiedla mieszkanio- 
wego w Parzniewie  
ul. Wolności będzie 

alternatywą dla czekającego na 
remont odcinka ul. Działkowej. 
Plany przebudowy ul. Działko-
wej snute są już od kilku lat. Dro-
ga ta znajduje się na pograniczu 
Pruszkowa i Brwinowa, a jej re-
mont ułatwiłby wyjazd z obu 
osiedli (Parzniew w Brwinowie 
i os. Staszica w Pruszkowie). 
Zwłaszcza że za kilka miesięcy 
do użytku ma być oddany tunel 
pod torami PKP.

Władze Brwinowa problem 
z komfortowym wyjazdem z osie-
dla Parzniew postanowiły zała-
twić na własną rękę. Jak? Budując 

ul. Wolności, która przebiega na 
tyłach osiedla. W tym roku uda-
ło im się wybudować fragment 
od ul. Solidarności do ul. Mło-
dości. Wiele wskazuje na to, że 
kolejny odcinek zostanie wybu-
dowany już w przyszłym roku. 

– Dobra wiadomość dla miesz-
kańców Parzniewa. Nasz wniosek 
o dofinansowanie w wysoko- 
ści 2,1 mln zł na budowę II eta-
pu ul. Wolności w Parzniewie (na 
odc. od ul. Młodości do ul. Przy- 

Dofinansowanie  
na rozbudowę ul. Wolności

szłości) znalazł się na 24 miej-
scu ostatecznej listy rankingo-
wej wniosków o dofinansowanie 
mazowieckich dróg gminnych 
w 2019 r. Takie wiadomości to 
ja bardzo lubię – poinformował 
na swoim facebookowym profi-
lu Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów – Otrzymanie te-
go dofinansowania oznacza, że 
będziemy mogli w 2019 r. zakoń-
czyć budowę pozostałego odcinka  
ul. Wolności – dodał.  AZ
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14.12.2018 r. o godz. 1200  pod adresem: 
05–800 Pruszków ul. Staszica 1 pok. 313, odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z majątku Global Kruś sp. jawna,  ul. Banderii 4/129, 01-164 
Warszawa. Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedmiot sprzedaży Wartość 
szacunkowa

Cena wywołania 
(¾ wartości 

szacunkowej)

Wadium  
(1/10 wartości 
oszacowania)

Okleiniarka do płyt HOMAG KAL211 Edition 2262,  
rok produkcji 2012, nr seryjny i/lub ewidencyjny: 0-200-06-1367

170 000, 00 zł 127 500,00 zł 17 000,00 zł

Piło-frezarka do forniru Kuper Mayer FH2-3120, rok produkcji 
2009, nr seryjny i/lub ewidencyjny: 0711-00-3204;

 33 500, 00 zł  25 125,00 zł  3 350,00 zł

Wiertarka przemysłowa WEEKE Optimat BHX050;   
rok produkcji 2010; nr seryjny i/lub ewidencyjny:957071;

110 000, 00 zł 82 500,00 zł 11 000,00 zł

Prasa hydrauliczna Italpresse XL/8-S;  rok produkcji 2011; 
nr seryjny i/lub ewidencyjny: 177170711;

120 000, 00 zł  90 000,00 zł 12 000,00 zł

Spajarka do forniru KUPER FW/1150; rok produkcji 2010; 
nr seryjny i/lub ewidencyjny: K130-09495;

37 500, 00 zł  28 125,00 zł 3 750,00 zł

Zajęte ruchomości można oglądać w miejscowości Moszna – Parcela 29, 05-840 Brwinów,  w dniu 13.12.2018 r. w godz.  
11:00-12:00, po uprzednim kontakcie z P. Anną Niedbała pod nr tel. 22 738-08-28 lub P. Anną Breczko pod nr tel 22 738-08-27.
Warunkiem udziału w licytacji (również II licytacji) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium, które należy wpłacić do 
organu egzekucyjnego na rachunek bankowy lub w gotówce. Kwota wadium winna się znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 
0162 6113 9120 0000 do dnia licytacji do godz._900, w przelewie oprócz danych przystępującego proszę dopisać WADIUM. Wpłaty 
wadium gotówką przyjmowane będą w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 1100 do godz. 1200. 
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny, a pozostałym uczestnikom zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie 
uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą 
po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje organowi egzekucyjnemu do godziny 1200 dnia następnego. Nabywca, który w tym 
terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką. 
Nabywca po zakończeniu licytacji otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz fakturę bez VAT.
Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 20.12.2018 r.
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej, tj.:
• Piło-frezarka do forniru Kuper Mayer FH2-3120 – 85 000,00 zł
• Wiertarka przemysłowa WEEKE Optimat BHX050 – 16 750,00 zł
• Wiertarka przemysłowa WEEKE Optimat BHX050 – 55 000,00 zł
• Prasa hydrauliczna Italpresse XL/8-S – 60 000,00 zł
• Spajarka do forniru KUPER FW/1150 – 18 750,00 zł

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn oraz nie 
odpowiada za wady ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości. 
Odbiór następuje z miejsca przechowania transportem nabywcy i na jego koszt, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z 
Dyrektorem ds. Zarządzania Nieruchomościami MLP Pruszków II sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, 
mylnego oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 738 08 28 oraz 22 738 08 27 lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, 
ul. Staszica 1 pok. 228 oraz 227.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, iż parking pod siedzibą tutejszego urzędu należy do osoby 
prywatnej i jest płatny. 
        /podpis na oryginale/

Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
Izabela Mąkosa
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Lubisz Warszawską Kolej Dojaz-
dową i chcesz poznać jej historię?  
8 grudnia odbędzie się spacer po-
prowadzony dawnym przebiegiem 
linii WKD prowadzącym przez dep-
tak w Grodzisku Maz. Dowiecie się 
w jaki sposób rozbudowała się li-
nia EKD na odcinku „Radońska” 

– „PKP”. Znawcy wyjaśnią jak była 
eksploatowana w latach 1932-1966 
(od początku istnienia, aż do fizycz-
nej likwidacji). W ramach spaceru 
będzie zapewniona również moż-
liwość zwiedzenia wagonu histo-
rycznego EN80-16, obsługującego 
zlikwidowany odcinek linii przez 

wszystkie lata jego eksploatacji. 
Początek spaceru zaplanowano o 
godz. 12.30 przy budynku stacji ko-
lejowej PKP Grodzisk Mazowiecki 
przy ul. 1 Maja, natomiast koniec 
w budynku Izby Tradycji EKD/WKD 
przy stacji WKD „Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska”.  SD

GRODZISK MAZ.

Śladem dawnej  
liniii EKD/WKD

REGION
Jak co roku w grudniu 
na terenie Pruszkowa  
i w gminach powiatu 
pruszkowskiego pro-
wadzone są świąteczne 
zbiórki żywności.  
Do 19 grudnia harcerze 
z Hufiec Pruszków będą 
obecni w sklepach,  
które zadeklarowały 
współudział w akcji.

T rwa 13. edycja prusz-
kows k i e j  zbiórki 
żywności, którą ko-
ordynują harcerze 

z Hufiec Pruszków. W akcję za-
angażowani są również harcerze 
i instruktorzy Związku Har-
cerstwa Polskiego, zawodnicy 
i trenerzy Miejskiego Klubu Spor-
towego ZNICZ, wolontariusze ze 
szkół oraz pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ponadto patronat nad akcją ob-
jął Prezydent Miasta Pruszkowa.

Na chwilę cofnijmy się w cza-
sie i wróćmy do pierwszej zbiór-
ki. Ta odbyła się już w 2006 r. 
Pomysłodawcą akcji byli harce-
rze z 41 Pruszkowskiej Drużyny 
Harcerskiej „Sokół” Hufca ZHP 
Pruszków. Jednak akcja stała się 
na tyle popularna, że w 2008 
r. włączył się w nią cały hu-
fiec. Dzięki harcerzom każdy 
z nas może zostać św. Mikoła-
jem. Jak? To wbrew pozorom nic 
trudnego. Wystarczy, że będąc 

Zostań świętym Mikołajem! WKD pokazała swoją 
maskotkę!

w jednym ze sklepów kupicie 
nieco więcej produktów spo-
żywczych i przy kasie przekaże-
cie je wolontariuszom. Później 
z produktów zostaną sporzą-
dzone paczki i rozdane najbar-
dziej potrzebującym.

Zebrana żywność będzie po-
sortowana w magazynie. Wolon-
tariusze przygotują paczki, które 
trafią do domów osób w trud-
nej sytuacji życiowej i material- 
nej 19 grudnia.  SD
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REGION
Pamiętacie akcję  
„maskotka dla WKD”? 
Są już jej pierwsze 
efekty, „wukadka”  
zaprezentowała 
wstępną wersję  
maskotki.

U dział w ankiecie in-
ternetowej wzięło 730 
osób. Można zatem 
stwierdzić, że zain-

teresowanie tym tematem nie 
było małe. Pytanie jakie postawił 
przewoźnik to „z jakim zwie-
rzęciem kojarzy Ci się WKD?”. 
Zwyciężyła wiewiórka. – Za-
proponowane zostało liczne 
grono zwierzątek, jednak naj-
większą liczbę głosów zdoby-
ła wiewiórka - zwinna i szybka 
jak wukadka”. Prototyp maskot-
ki WKD został już opracowany. 
W chwili obecnej trwają jeszcze 
drobne prace kosmetyczne nad 
ostatecznym wyglądem naszej 

R E K L A M A

Wolontariusze  
przyjmować będą:
 kasze, ryż, makaron
 słodycze i bakalie
 napoje, soki
 przetwory warzywne  
    i owocowe
 konserwy mięsne
 olej
 produkty dla dzieci
 inne produkty  
    długoterminowe

wiewiórki – czytamy w oficjal-
nym komunikacie WKD.

Wiewiórka będzie stanowić 
dodatkowy, przyjazny element 
umożliwiający promocję i iden-
tyfikację kolejki WKD. Będzie nam 
ona towarzyszyć w różnego ro-
dzaju wydarzeniach i kampaniach 
organizowanych lub współorga-
nizowanych przez Spółkę.  SD
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ZAKUPY

Z badań wynika, że na 
tegoroczne Święta Boże-
go Narodzenia wydamy 
około 1200 zł. Połowę tej 
kwoty przeznaczymy na 
prezenty, a połowę na 
zakupy spożywcze. Jak  
w szale świątecznych za-
kupów nie stracić głowy? 

N ie tylko my przygo- 
towujemy się do świąt. 
Robią to również skle- 
py. Starannie przy-

gotowywane wystawy. Kuszą-
ce promocje, które nie zawsze 
pozwalają nam zaoszczędzić. 
Nastrojowa muzyka. Rozpylone 
zapachy. Przestawione dzia-
ły w markecie zmuszające nas 
do „zwiedzania” całego sklepu 

Jak nie wydać majątku 
na organizację świąt?

Kiermasze i mikołajkowe 
atrakcje

REGION

Świąteczny i mikołajkowy 
klimat rozgości się  
w naszym regionie  
w najbliższy weekend.  

P olowanie na prezen-
ty i oryginalne ozdo-
by świąteczne szykuje 
się w Grodzisku Mazo-

wieckim. W najbliższą sobotę za-
planowano wiele atrakcji, a wśród 
nich kiermasz w Willi Niespo-
dzianka (w godz. 14.00-18.00). 
Tego samego dnia w grodziskim 
Centrum Kultury odbędą się Mi-
kołajki. W programie świąteczne 
warszaty dla dzieci i malowanie 
buziek, teatrzyk, a o godz. 17.30 
rozpalenie światełek na choin-
ce przed Centrum.

Od 6 do 8 grudnia w Milanówku 
własną chatkę będzie miał Święty 
Mikołaj. – Na trzy dni Kurnik-wy-
lęgarnia kultury zamieni się w ma-
giczną chatkę Świętego Mikołaja, 
gdzie będziecie mogli spotkać go 
osobiście i opowiedzieć o swoich 

w poszukiwaniu potrzebnych 
produktów. Sztuczek, z któ-
rych korzystają sklepy jest wie-
le. Wszystko po to, by w naszym 
koszyku wylądowały rzeczy, któ-
re nie są nam potrzebne. 

Lista to podstawa
Podpowiadamy jak nie dać się zła-
pać na wszystkie „haczyki” i nie 
stracić majątku na przedświą-
tecznych zakupach. Po pierw-
sze lista. Nie tylko prezentów do 
kupienia, ale również zakupów 
spożywczych. Bez niej nie ruszaj-
my się na zakupy. Przed zakupa-
mi warto sprawdzić, co już mamy 
w domu. Część produktów, któ-
re kupimy w nadmiarze możemy 
wykorzystać później, ale czy nie 
lepiej robić zakupy na bieżąco?

Zrób zapasy, ale...
Produkty chemiczne do świątecz-
nych porządków możemy kupić 
wcześniej. Podobnie jak produkty 

spożywcze z długą datą przydat-
ności. Mąka, cukier, makarony, 
przyprawy – to wszystko możemy 
kupić wcześniej. Ale warto zrobić 
na zaś. Najlepiej stosować zasa-
dę „kupuję tyle ile zjem”. Zakup 
produktów takich jak mięso, wę-
dliny, warzywa czy owoce lepiej 
zostawić na ostatnią chwilę. Jeśli 
boimy się, że czegoś w sklepie za-
braknie zapytajmy wcześniej czy 
sklep nie prowadzi zapisów. Wie-
le osiedlowych marketów już na 
początku grudnia zbiera listy na 
chleb, mięsa czy ciasta. 

Bez wychodzenia 
z domu
Jeśli jeszcze nie korzystaliście 
z opcji zakupów przez internet, 
to przedświąteczny okres jest do 
tego idealny. Większość supermar-
ketów opcję zakupów on-line ma 
w swojej ofercie. Co w ten sposób 
zyskacie? Czas! Kierowca przywie-
zie i wniesie zakupy w wybranym 

przez was dniu i godzinie. Wy 
zamiast stać w gigantycznych 
kolejkach zaoszczędzony czas 
przeznaczycie na przygotowa-
nia czy spotkania z rodziną. 

Prezenty 
z wyprzedzeniem
Jeśli prezenty chcecie kupić 
przez internet, to pamiętajcie 
żeby zrobić to jak najszybciej. 
W grudniu firmy kurierskie 
przechodzą prawdziwe oblę-
żenie. Zamówione na dwa, trzy 
dni przed wigilią prezenty ra-
czej nie dotrą na czas. A jak wy-
tłumaczycie Mikołaja, który nie 
przyniósł upragnionej lalki czy 
kolejki? Jeśli kupujecie „stacjo-
narnie” to również warto zrobić 
zakupy wcześniej. Po pierwsze 
unikniemy kolejek, po drugie 
jeśli czegoś w sklepie nie ma, 
to jest szansa, że obsługa da ra-
dę konkretną zabawkę zdobyć 
dla nas na czas.  AZ

świątecznych marzeniach! – czy-
tamy w zaproszeniu. W progra-
mie także animacje i warsztaty.  
W niedzielę kiermasz światecz-
ny przy ul. Kościelnej 3 (w godz. 
10.00-18.00). 

Świąteczny akcent w sobotę 
pojawi się w Pruszkowie. O godz. 
16.30 w holu głównym Centrum 
Kultury i Sportu mieszkańcy bę-
dą mogli wspólnie ubrać miej-
ską choinkę.  EL
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również w innych punktach sto-
licy. W tym roku po raz pierwszy 
zabłyśnie ul. Miodowa (od Sena-
torskiej do pl. Krasińskich). Na 
samym placu pojawi się ogromna 

bomba z siedziskiem oraz dwie 
przestrzenne gwiazdy. Idealne 
tło do zimowych fotografi i. 

Nie zabraknie też nowości. 
– Na rynku Mariensztackim pojawi 

Do stworzenia iluminacji w Warszawie 
został użyty łańcuch świetlny 
o długości 680 km. To tyle ile wynosi 
droga z Warszawy do Wiednia! 

R E K L A M A

REGION

Świąteczna iluminacja 
jest już gotowa na 
rozświetlenie 
warszawskich ulic. 
Wielki start 
zaplanowano na 
sobotnie popołudnie.

U ruchomienie ilumi-
nacji w Warszawie to 
zawsze wielkie wy-
darzenie. I nie ma się 

co dziwić, bowiem miliony kolo-
rowych światełek wprowadzają 
nas w świąteczny klimat. – Za-
praszamy wszystkich na spacer po 
Krakowskim Przedmieściu, które 
w sobotę 8 grudnia, około godz. 
15.30 rozbłyśnie po raz pierwszy 
w tym sezonie. Tuż po zapadnięciu 
zmroku, przy pomniku Kopernika 
spotkamy teatr uliczny, a w nim 
bajkowe skrzaty, śnieżynki i anio-
ły sypiące na publiczność anielski 
pył. Stamtąd w asyście Orkiestry 

Mikołajów ruszymy szlakiem 
świetlnych ozdób aż do Multime-
dialnego Parku Fontann. W trak-
cie wędrówki spotkamy mi-
kołajkowe chóry, orkiestry dęte 

i oryginalną orkiestrę dudziarzy 
– Pipes&Drums – zachęca sto-
łeczny magistrat.

Ale kolorowe lampki i świą-
teczne dekoracje pojawią się 

Warszawa rozbłyśnie już w ten weekend
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Isię nowa Magiczna Ciuchcia. Na 
Nowym Mieście przy Kościele Sa-
kramentek świetlne dekoracje 
zyskają rosnące tam cisy, a nad 
głowami wchodzących do parku 
ulicą Kościelną pojawi się klima-
tyczny baldachim w stylu retro ze 
stylizowanymi żarówkami. Po le-
wej stronie przy pomniku Marii 
Skłodowskiej-Curie będzie moż-
na pozować do zdjęcia w świetl-
nej foto ramie z symbolem 
atomu. W Multimedialnym Par-
ku Fontann iluminacje obej-
mą także dodatkowe 13 drzew
i 9 krzewów – informuje fi rma 
Multidekor z Piastowa, która od-
powiada za przygotowanie ilumi-
nacji w stolicy. 

Na niespodzianki trzeba się 
przygotować na Nowym Świe-
cie, który rozbłyśnie blaskiem 
Ferrero Rocher. Tu pojawi się 
świetlny baldachim rozciągnię-
ty nad całym szlakiem drogi. – 
Niemal 50 latarni tej prestiżowej 
ulicy zyska elegancką świetl-
ną oprawę w postaci bogato 
zdobionych złotych żyrandoli. 

Oto kilka ciekawostek dotyczących warszawskiej iluminacji:
20 km – to łączna długość tegorocznych instalacji
4,5 mln – tyle diod tworzy stołeczną iluminację
1300 – to liczba elementów dekoracyjnych, które rozbłysną już w sobotę
30 tys. – tyle diod rozświetli świetlną fontannę w Parku Fontann
10 – to liczba foto ram z syrenkami, które są częścią dekoracji ulic
27 m – taką wysokość ma choinka na Placu Zamknowym
60 – tyle tirów przywiozło świąteczne dekoracje do Warszawy

Akcentem bezpośrednio na-
wiązującym do tradycji Świąt 
będzie aż 20 dużych, 6-me-
trowych choinek. Każde ozdo-
bione złotą wstęgą drzewko 
rozbłyśnie blaskiem 3550 świa-
tełek – wyliczają przedstawiciele
 fi rmy Multidekor. 

Bajkowa iluminacja Warsza-
wy to zasługa wielu osób odpo-
wiedzialnych za przygotowanie 
instalacji. Od projektantów, 
przez osoby obsługujące linie 
produkcyjne, kierowców prze-
wożących kolorowe światełka, 
po monterów. AZ

Na dobre rozpoczął się czas poszu-
kiwania prezentów dla najbliższych. 
Warto wiedzieć, że nie tylko my 
szukamy dobrych okazji. Złodzieje 
czekają aż popełnimy nawet mały 
błąd. Dlatego wychodząc do sklepu 
nie zabierajcie ze sobą wszystkich 
oszczędności, tylko tyle ile jest Wam 

potrzebne. Wchodząc do sklepów 
często wkładamy kurtki do koszy na 
zakupy, a potem zajmujemy się oglą-
daniem towaru. Nawet chwila nie-
uwagi może nas dużo kosztować...  
Zawsze miejsce oczy i umysł otwar-
te! Kolejną kwestią są zakupy w in-
ternecie. Tam również nie brakuje 

oszustów. Warto więc korzystać 
ze znanych i renomowanych skle-
pów internetowych. Niebezpiecz-
ne może być również realizowanie 
transakcji podczas korzystania z pu-
bliczny Wi-Fi. A w internecie stra-
cimy nie tylko pieniądze, ale i nasz 
dane osobiste. SD

PRZESTROGA

Podczas świątecznych 
zakupów uważaj 
na kieszonkowców!
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30 listopada zakończył się sezon miejskich wypoży-
czalni rowerowych. Urzędy z Pruszkowa i Grodziska 
Mazowieckiego zaprezentowały statystki. Rowery 
miejskie w Pruszkowie to swojego rodzaju nowość. 
W minionym roku wprowadzono program pilotażo-
wy. Natomiast w 2018 r. minął pierwszy pełny sezon. 
Uruchomiono osiem stacji, w których można było wy-
pożyczyć łącznie 66 rowerów. W tym zakończonym 

już sezonie rowery wypożyczono ponad 15 tys. razy. 
A to oznacza, że rower miejski przyjął się bardzo do-
brze. W Grodzisku Maz. rower obecny jest już kolej-
ny sezon. Ta gmina jako jedna z pierwszych w okolicy 
wprowadziła miejskie wypożyczalnie rowerów. Ale ten 
rok był rekordowy. Zarejestrowano 25 tys. wypoży-
czeń. Wzrosła liczba przejazdów jak i użytkowników, 
których obecnie jest ponad 5 tys.  SD

REGION

Podsumowano sezon 
rowerów miejskich

Wspólny bilet dla WKD?
ZTM-KM tylko na odcinku 
między stacjami w Opaczy i na 
Śródmieściu. Na rozszerzenie 
tej oferty czekają od dłuższego 
czasu i nie brakuje głosów, że 
bardzo ułatwiłoby to podróż-
nym życie. Warszawska Kolej 
Dojazdowa studziła te nadzie-
je, jednak ostatnio temat po-
wrócił. Wszystko za sprawą 
ankiety, w której przewoźnik 
prosił o wskazanie preferowane-
go rodzaju biletów. Jedną z moż-
liwości do wyboru był właśnie 
wspólny bilet WKD i ZTM.

Czy są to więc przygotowania 
do wprowadzenia takiego roz-
wiązania na kolejnych odcinkach 
szlaku? – Badania ankietowe są 
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KOLEJ

Taka nadzieja  
pojawiła się przy  
okazji ankiety,  
w której przewoźnik 
dopytywał o rodzaj 
preferowanych  
biletów. Zapytaliśmy  
więc u źródła. I nie 
mamy dobrych wieści.

O becnie pasażerowie 
„wukadki” mogą 
korzystać ze wspól-
nego biletu WKD- 

prowadzone cyklicznie co naj-
mniej raz w roku wspólnie z Za-
rządem Transportu Miejskiego 
i w każdym przypadku dotyczą 
zainteresowania podróżnych ko-
rzystaniem na dotychczasowych 
zasadach z oferty wspólnego 
biletu „ZTM-KM-WKD” w po-
ciągach WKD. Ankieta nie sta-
nowi elementu przygotowań 
do rozszerzenia zakresu ofer-
ty – zaznacza Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD.

W jakim zatem celu WKD 
prowadziła ankietę? – Cel od 
kilku lat pozostaje niezmien-
ny. Regularne badanie stopnia 
zainteresowania i wykorzysta-
nia przez podróżnych oferty 
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W naszej okolicy  
działa już wiele  
lodowisk. Specjalnie 
dla Was przygoto- 
waliśmy listę miejsc, 
gdzie można  
poślizgać się  
na łyżwach.

 
Pruszków
W Pruszkowie lodowisko uru-
chomiono 3 grudnia. Rozsta- 
wiono je na terenie szkoły pod-
stawowej nr 2 przy ul. Jasnej. 
Można korzystać z niego od po-
niedziałku do czwartku w godz. 
16.00-20.00, w piątki od 16.00  
do 21.00, w soboty od 10.00 do 
21.00, natomiast w niedziele od 
10.00 do 20.00. 

Od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-14.00 z lodowiska 
korzystają uczniowie i grupy  
zorganizowane. 

Brak własnych łyżew nie jest 
przeszkodą. Na miejscu uru-
chomiona jest wypożyczalnia 

i punkt serwisu. Cennik to 6 zł 
za wypożyczenie łyżew, 10 zł za 
ostrzenie. Wstęp na ślizgawkę 
jest bezpłatny.

Michałowice
Lodowisko mieści się przy  
ul. Szkolnej 15 i jest ogólnodo-
stępne od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 16-21. W weekendy ze 
ślizgawki będzie można korzy-
stać od 10.00 do 21.00.

Warto dodać, że lodowisko 
jest kryte. Niestraszne mu za-
tem złe warunki pogodowe.  
Wstęp nieodpłatny. 

Piastów
Zasady funkcjonowania obiek-
tu są takie same jak w latach 
ubiegłych. Lodowisko mieści 
się przy al. Tysiąclecia. Czynne 
jest w godz. 9.00-21.00. Wstęp 
dla dzieci i młodzieży z Piasto-
wa jest darmowy. Dla dorosłych 

Gdzie wybrać się  
na łyżwy?

koszt wejścia na taflę to 5 zł, ale 
bez ograniczeń czasowych. Na 
miejscu podobnie jak rok temu 
można wypożyczyć łyżwy.

Brwinów
Tutaj lodowisko miało zacząć 
działać 6 grudnia w Mikołajki. 
Niestety termin ten uległ zmia-
nie. Oficjalne otwarcie odbędzie 
się trzy dni później, 9 grudnia 
o godz. 15.00. Poślizg ten spo-
wodowany jest warunkami po-
godowymi – ostatnie deszczowe 
i dość ciepłe dni.

Lodowisko zostanie rozstawio-
ne na terenie przy ul. Przejazd. 
Wstęp na obiekt będzie darmowy. 
Wypożyczenie łyżew wraz z ka-
skiem to symboliczna złotówka. 
Dostępna będzie pełna rozmia-
rówka. Nie zabraknie również 
chodzików dla dzieci do nauki 
jazdy na łyżwach.

Pojawią się też przebieralnie.  SD

PRUSZKÓW

Wielopoziomowy par-
king przy ul. Sienkiewi-
cza w Pruszkowie miał 
być gotowy do końca 
listopada. Jak deklaruje 
urząd miasta, prace bu-
dowlane zakończyły się. 
Obiekt czeka na pozwo-
lenie na użytkowanie.

P arking przy ul. Sien-
kiewicza to jeden 
z najczęściej poja-
wiających się tematów 

w pytaniach, które otrzymu-
jemy od naszych czytelników. 
I nic w tym dziwnego, bo je-
go uruchomienie ma rozwią-
zać problem z brakiem miejsc 
parkingowych w rejonie stacji 
PKP w Pruszkowie.

Kiedy zatem obiekt ten za-
cznie służyć kierowcom? – Ro-
boty budowlane zakończyły się. 
Parking jest w trakcie uzyskiwania 

pozwolenia na użytkowanie. Pro-
cedury trwają, więc trudno powie-
dzieć kiedy otrzymamy komplet 
dokumentów. Wniosek został 
złożony do Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlane-
go, ale z powodu wątpliwości 
natury prawnej został on prze-
kazany do Głównego Inspekto-
ratu – wyjaśnia Elżbieta Korach, 
naczelnik wydziały inwestycji 
w pruszkowskim urzędzie miasta.

Jak dodaje, na opóźnienie  
wpłynęły „niespodzianki” 
w trakcie budowy. – Na działce 

Kiedy parking na Sienkiewicza? 
„Trudno powiedzieć”

znaleźliśmy niezinwentaryzo-
wany wodociąg i światłowód. 
Chwilę zajęło nam uzgodnie-
nie z poprzednim właścicielem 
działki, czyli z PKP, co dalej zro-
bić z tymi mediami. Wodociąg 
został przebudowany, świa-
tłowód zabezpieczony, ale to 
wszystko pochłonęło czas – tłu-
maczy naczelnik Korach.

Przypominamy, że parking 
pomieści prawie 390 samocho-
dów osobowych, 10 motocykli, 
ponad 70 rowerów. Korzystanie 
z niego będzie bezpłatne.  EL
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wspólnego biletu ZTM-KM-
-WKD według obowiązują-
cych zasad. Na tej podstawie 
możliwa jest ocena, czy rok do 
roku udział pasażerów podró-
żujących na podstawie wspól-
nego biletu zwiększa się bądź 
zmniejsza w stosunku do ogółu 
przewożonych pasażerów oraz 
w proporcji do liczby podróż-
nych odbywających przejazd 
wyłącznie na podstawie biletu 
WKD – wyjaśnia Kulesza. – Jest 
to przedsięwzięcie podejmo-
wane w uzgodnieniu i współ-
pracy z Zarządem Transportu 
Miejskiego w Warszawie oraz 
stanowi element zawartego 
porozumienia – dodaje.  EL

FOTOMIGAWKA

W trakcie pokazu „Zima Mroźna man nie groźna”, który odbył się 25 listopada nie zabrakło również 
prezentów dla małych modeli.  AZ
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Policjanci, strażnicy miejscy i inne 
służby alarmują, by informować ich 
gdy zauważymy, że ktoś potrzebu-
je pomocy. Przed zimą pojawiło się 
już wiele apeli o zwracanie uwagi 
na innych gdy temperatury spada-
ją poniżej zera. Tym razem w Ma-
kówce udało się zapobiec tragedii.

1 grudnia mieszkańcy uratowali męż-
czyznę. Zgłosili, że w lesie przeby-
wa bezdomny i nocuje na posłaniu 
z liści. Tej nocy temperatura spa-
dła do -9 stopni Celsjusza. Strażni-
cy zadbali, aby osobie tej udzielono 
natychmiastowej pomocy, grodzi-
ski PCK pomógł się ogrzać i posilić, 

a następnie funkcjonariusze prze-
transportowali mężczyznę do 
Ośrodka Monaru w Oryszewie – in-
formują grodziscy strażnicy miej-
scy. Reagujmy gdy widzimy osobę, 
której grozi zamarznięcie! Zgłosze-
nia przyjmowane są pod numerami 
986 i 112.  SD

GRODZISK MAZ.

Uratowali mężczyznę  
przed zamarznięciem

OTRĘBUSY
W czerwcu na łamach 
WPR24.pl informo- 
waliśmy, że gmina  
Brwinów otrzymała  
dofinansowanie na 
budowę parkingu  
przy stacji WKD  
w Otrębusach. Teraz 
urząd rozpoczął poszu-
kiwania wykonawcy  
dla tego zadania 
– ogłoszono przetarg. 

M ieszkańcy Otrębus 
i okolic chętnie 
korzystają z moż-
liwości podróżo-

wania pociągami Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Wiele osób 
przyjeżdża autami, zostawia je 
przy stacji i przesiada się do po-
ciągów, by udać się w dalszą po-
dróż. Problemem jest tutaj zbyt 
mały parking.

Niewiele miejsc postojowych 
powoduje, że pojazdy zostawia-
ne są na pustym terenie obok 
drogi wojewódzkiej nr 720, czyli  
ul. Natalińskiej. I właśnie na miej-
scu tego dzikiego parkingu po-
wstanie nowy – tzw. parkuj i jedź.

Z uwagi na deszczową pogo-
dę auta tonęły w błocie. To się 

zmieni. Planowana jest budowa 
parkingu o nawierzchni utwar-
dzonej (kostka betonowa) wraz 
z odwodnieniem. Pojawią się 42 
miejsca postojowe, w tym dwa 
przystosowane dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. 

Będzie to długi parking 
w kształcie wąskiego prosto-
kąta z miejscami postojowy-
mi umieszczonymi od strony 
torowiska WKD. Zakończony 
zostanie rondem, czy inaczej 
mówiąc zaokrąglonym placem 

Jest przetarg na parking  
przy WKD w Otrębusach

27 mln zł na inwestycje 
w powiecie

rok planowana jest przebudowa 
ul. Solidarności w Parzniewie 
i Gomulińskiego w Pruszkowie 
(1,95 mln zł).

W budżecie zaplanowano też 
budowę ronda u zbiegu ulic Po-
wstańców, Plantowej i Stalo-
wej w Pruszkowie. To zadanie 
pochłonie 1,5 mln zł. W przy-
szłym roku rozwiązany zostanie 
również opisywany przez nas 
wielokrotnie problem z bez-
pieczeństwem na skrzyżowa-
niu ul. Sokołowskiej, Zdrojowej 
oraz drogi zjazdowej z trasy S8 
(1 mln zł).

Kolejne ważne inwestycje, któ-
re znalazły się na liście zadań to: 
rozbudowa Szpitala Powiatowego 
w Pruszkowie (8 mln zł), budowa 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego przy ul. Wa-
piennej w Pruszkowie (1 mln zł) 
oraz budowa pływalni przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych przy ul. Gomuli-
skiego (3,2 mln zł).  AZ

manewrowym. Wjazd na parking 
od ul. Natalińskiej. 

Nie zapomniano o rowerzy-
stach. Przy parkingu zaprojekto-
wano ciąg pieszo-rowerowy. Co 
więcej, specjalnie dla nich pojawi 
się wiata dla rowerów. Będzie to 
stalowa konstrukcja i jak czyta-
my w dokumentach: „dopuszcza 
się ażurowe wypełnienia ścian 
z elementów kompozytowych 
lub stalowych”.

Całość uzupełni oświetlenie 
oraz monitoring. 
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REGION
Powiat Pruszkowski 
na swoich stronach 
opublikował  
projekt budżetu  
na przyszły rok.

S zacowane dochody po-
wiatu na przyszły rok 
wyniosą prawie 167,7 
mln zł. Wydatki będą 

nieco mniejsze i wyniosą 167,2 
mln zł. To oznacza, że w kasie 
powiatu znajdzie się nadwyżka 
wynosząca ok. 500 tys. zł.

W projekcie najciekawszy 
jest załącznik z listą inwesty-
cji. Pruszkowskie starostwo 
chce w przyszłym roku zreali-
zować 28 zadań, które łącznie 
pochłoną przeszło 27 mln zł.

Najwięcej inwestycji dotyczy 
oczywiście dróg. Na 2019 r. za-
planowano aż 17 zadań. Najwięcej, 
bo aż 2,5 mln zł będzie koszto-
wać przebudowa ciągu drogowe-
go Komorowska – Pruszkowska. 
Chodzi tu o odcinek między uli-
cami Pogodą w Pruszkowie i Re-
kreacyjną w Granicy. Na przyszły 

Wybrany w przetargu wyko-
nawca będzie miał za zadanie 
zrobienie projektu budowlane-
go wraz z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę do końca kwietnia 
przyszłego roku. Natomiast sa-
mo wybudowanie parkingu ma 
zostać zakończone do 6 grud-
nia 2019 r. 

Gmina Brwinów wywalczyła do-
tację na to zadanie w wysokości  
723 tys. zł. To 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych a 60 proc. całkowi-
tych kosztów przedsięwzięcia.  SD
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Raszyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych  
we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz 
uchwały XLIV/404/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego  
i ul. Starzyńskiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego, obejmujący dwa obszary planu 
w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają:
1) dla obszaru nr 1:

a)  od północy – północne granice działek nr ew.: 101/5, 102/7 i 102/8; 
b)  od wschodu – wschodnia i południowa granica działki nr ew. 102/8, południowa granica działki nr ew. 102/7, a następnie wschodnia granica 

działki nr ew. 101/5;
c)  od południa - południowa granica działki nr ew. 101/5;
d)  od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 101/5.

2) dla obszaru nr 2:
a) od północy – północna granica działki nr ew. 121;
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 121;
c) od południa – południowa granica działki nr ew. 121;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 121.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 15.00,  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania 
przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 8 lutego 2019 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 2018 r., poz. 2081) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się 
postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach  
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub 
pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie 
nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.   

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski 

Blokowali tory w Parzniewie

i trzy traktory. Były ogrom-
ne utrudnienia w kursowaniu 
pociągów. Przewoźnicy wpro-
wadzili nadzwyczajne honoro-
wanie biletów. Niektóre pociągi 
były odwołane, a inne opóźnio-
ne o godzinę lub dwie.

Ruch powrócił około godz. 
14.00. Ale utrudnienia były już 
odczuwalne do końca dnia...

Głos w tej sprawie zabrali 
kolejarze. – PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. na bieżąco roz-
mawiają z wszystkimi podwyko-
nawcami włoskiej firmy Astaldi 
i regulują wszystkie należne 

KOLEJ

Podwykonawcy włoskiej 
firmy Astaldi, którzy nie 
otrzymali wypłat od PKP 
PLK, 6 grudnia zabloko-
wali ruch kolejowy  
w rejonie przejazdu  
w Parzniewie. 

R ano do naszej redak-
cji zgłosili się czytel-
nicy z informacjami, 
że coś dzieje się w re-

jonie przystanku w Parzniewie. 
Na miejscu była policja, straż 
miejska i straż ochrony kolei. 
Wówczas szybko skontaktowali-
śmy się najpierw z rzecznikiem 
PKP PLK, a później z policją. Jed-
nak nie otrzymaliśmy konkret-
nych informacji. Nieco później, 
bo przed godz. 11.00 wszystko 
było wiadomo. Podwykonaw-
cy, którzy nie otrzymali należ-
nych im pieniędzy od PKP PLK 
rozpoczęli protest polegający na 
zablokowaniu torowiska. 

Na miejscu pojawił się ciężki 
sprzęt, który zaparkował na to-
rach. Było to około 10 ciężarówek 

kwoty zgodnie z przepisami 
prawa: kodeksem cywilnym 
i prawem zamówień publicz-
nych. PLK wypłaciła już ponad 
74 mln zł, w tym ponad 66 mln zł 
dla 45 podwykonawców Astal-
di pracujących na odcinku Dę-
blin – Lublin. Ostatnie wypłaty, 
ponad 4 mln zł przekazane były 
podwykonawcom w tym tygo-
dniu. Wypłaty w różnym zakresie 
dotyczą podwykonawców ro-
bót budowlanych, dostawców, 
usługodawców – poinformował 
Mirosław Siemieniec, rzecznik 
PKP PLK.  SD
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Dzieci i młodzież do 26 roku życia, 
która się uczy oraz seniorzy (65+) 
z Podkowy Leśnej będą mogli sko-
rzystać z darmowych przejazdów 
kolejkami WKD w obrębie miasta 
– Podkowa Zachodnia, Główna, 
Wschodnia. To efekt kilkumiesięcz-
nych rozmów podkowiańskiego 

urzędu z zarządem Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Aby skorzystać 
z bezpłatnych przejazdów trzeba 
będzie mieć Kartę Mieszkańca. Ta 
jest w przygotowaniu i wkrótce ma 
być wydawana w urzędzie. – Zain-
teresowani będą mogli nabyć bilet 
„0” (bezpłatnie), który pozostaje 

ważny od momentu skasowania 
w obrębie miasta. W przypadku 
kontroli będzie się trzeba wylegity-
mować dokumentem określającym 
wiek (legitymacja, dowód itp) oraz 
biletem i Kartą Mieszkańca – poin-
formował Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej. SD

PODKOWA LEŚNA

Darmowe przejazdy WKD 
dla uczniów i seniorów 
z Podkowy

KOMUNIKAT
W SPRAWIE NOWEGO ROZKŁADU JAZDY POCIAGÓW

WAŻNEGO OD DNIA 09.12.2018 R.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.12.2018 r.
(sezon 2018/2019) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów. W od-
niesieniu do rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 10.12.2017 r.
(sezon 2017/2018) wprowadzone zostały następujące modyfikacje:
1. uruchomienie 4 dodatkowych pociągów kursujących w dni po-

wszednie:
	 nr 148 relacji: Grodzisk Maz. Radońska odj. 15:46 – Warszawa 

Śródmieście WKD przyj. 16:46
	 nr 371 relacji: Warszawa Śródmieście WKD odj. 17:00 – Podkowa 

Leśna Główna przyj. 17:41
	 nr 376 relacji: Podkowa Leśna Główna odj. 18:30 – Warszawa 

Śródmieście WKD przyj. 19:11
	 nr 147 relacji: Warszawa Śródmieście WKD odj. 19:40 – Grodzisk 

Maz. Radońska przyj. 20:35
2. uzupełnienie w dni powszednie w godzinach wieczornych oferty 

przewozowej w relacji z Warszawy do Milanówka poprzez urucho-
mienie pociągu:
	 nr 265: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:35) – Milanówek 

Grudów (przyj. 23:23), który zastępuje zlikwidowany kurs w relacji 
Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:35) - Grodzisk Mazowiecki 
Radońska (przyj. 23:30)

	 nr 2206 relacji: Milanówek Grudów odj. 23:43 – Podkowa Leśna 
Główna przyj. 23:50

	 nr 2205 relacji: Podkowa Leśna Główna odj. 00:16 – Grodzisk Maz. 
Radońska przyj. 00:25

Ponadto dodatkowo w następujące dni: 
•  24.12.2018 r. (poniedziałek)
•  02.05.2019 r. (czwartek) oraz
•  24.12.2019 r. (wtorek)
pociągi WKD będą kursowały wg organizacji ruchu, jak w soboty, niedziele 
i święta. 
Nowy rozkład jazdy obowiązuje od dnia 09.12.2018 r. od godz. 2:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.wkd.com.pl

O G Ł O S Z E N I E

ROZMOWA
Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego na swo-
im stanowisku jest od 
przeszło 24 lat. Kolejna 
kadencja przed nim, ale 
jak zapowiada będzie 
to ostatnie 5 lat na fotelu 
burmistrza. Z Grzego-
rzem Benedykcińskim 
rozmawia Seweryn 
Dębiński.

Wybory samorządowe za nami. 
Dla Pana to była tylko formalność?
Nigdy nie ma formalności (śmiech). 
To była bardzo, bardzo pracowita 
kampania. Powiem tak, jak chcesz 
wygrać wybory i myślisz, że w ciągu 
dwóch miesięcy robiąc kampanię 
wygrasz, to jesteś w dużym błę-
dzie. W książce, którą kiedyś na-
piszę, podam przykłady takich, 
co im się wydawało, że są w stanie 
w ciągu dwóch miesięcy przekonać 
ludzi do siebie i dostaną piękny wy-
nik. Ja kampanię wyborczą zaczy-
nam dzień po wyborach. Pracuję 
tak, żeby ludzie wiedzieli, że dzia-
łamy nie tylko podczas wyborów. 
Oczywiście nie ulega wątpliwości, 
że jak już coś buduję to chciałbym, 
żeby to uruchomić przed wybora-
mi np. tak było z Mediateką. Byłoby 
dość głupie, gdybym uruchomił ją 
tydzień po wyborach. To jest chyba 
zrozumiałe. To jest przecież owoc 
pracy, wysiłku wielu ludzi i chcę 

wszystkim pokazać – zrobiliśmy 
to dla was.

Czyli były jakieś obawy podczas 
minionych wyborów?
Zmiana ordynacji wyborczej. To 
było bardzo niebezpieczne. Nie 
będę tutaj udawał, że nie wie-
rzyłem, że ja osobiście wygram. 
Czułem pozytywne nastroje. Na-
tomiast nie byłem pewny jednej 
rzeczy: na ile propaganda cen-
tralna, która była wyjątkowo sil-
na, przekona ludzi do głosowania 
partyjnego w wyborach samorzą-
dowych. Były takie sugestie, że jak 
tutaj nie wygra słuszny kandydat, 
to co będzie z 500+ itd. Ludziom 
naprawdę starano się zrobić wo-
dę z mózgu. Bałem się, że nie będę 
miał większości w Radzie. A brak 
większości w Radzie jest de facto 
przegraną, bo to się kończy tylko 
awanturami i sporami. Mało tego, 
wszystkie pomysły są nie do zre-
alizowania, ponieważ zazwyczaj 
są torpedowane. To było dużym 
stresem. Ale ta większość w Ra-
dzie jest i bardzo się z tego cieszę.

To nie jedyna zmiana. Doszły do 
tego maksymalnie dwie kaden-
cje po 5 lat...
Mnie to nie dotyczy. Bardzo chciał-
bym być w pana wieku, ale nie je-
stem. Życie jest takie, jakie jest 
i trzeba patrzeć na nie bardzo re-
alnie. Jestem w takim wieku, że dla 
mnie obecna kadencja to absolut-
nie powinien być koniec. Ale wierzę 
głęboko, że dojdzie kiedyś w Polsce 
do momentu, kiedy nastąpi zmiana 

To moja ostatnia kadencja

rządzących, a w wyniku tej zmiany 
zostanie podjęta decyzja o zanie-
chaniu tego bardzo słabego pomy-
słu kadencyjności w samorządach.

Co chce Pan przez to powiedzieć?
Bardzo mi się to nie podoba, ale po 
tej kadencji będę miał prawie 69 lat 
(śmiech). To będzie prawie 30 lat jak 
tu rządzę. Kolejną kadencję koń-
czyłbym w wieku 74 lat. Ja nie dam 
żadnych gwarancji, że za 10 lat będę 
sprawny intelektualnie na tyle, że 
dalej będę fajnie tą gminą zarządzał. 
I nie chcę narażać moich najuko-
chańszych przyjaciół, czyli miesz-
kańców Grodziska. Nikt inny, tylko 
oni, dali mi szansę na piękne ży-
cie. Ja nie mogę przyjaciołom zrobić 
tego, że na koniec ich zawiodę, bo 
będą chcieli jechać samochodem, 
a ja im powiem, że już prawa jaz-
dy nie mam. Racjonalnie, z szacun-
ku do nich, oceniam, że w pewnym 

momencie trzeba powiedzieć ko-
niec. Nie chciałbym sytuacji, że 
przyjdzie do mnie delegacja i po-
wie: Grzesiu, albo Benek, bardzo cię 
prosimy zrezygnuj, bo musimy na 
ciebie głosować, bo sumienie nam 
nie pozwala inaczej, ale fajnie by by-
ło gdyby pojawił się już ktoś młod-
szy, sprawniejszy (śmiech).

Dla wielu będzie to dość szokują-
ca wiadomość. Pytanie. Co dalej?
Sam będę kandydował prawdopo-
dobnie do Rady Powiatu. Ale mamy 
5 lat, to mnóstwo czasu. Nie mam 
problemu z tym, że zaproponuję na 
swojego następcę kogoś lepszego 
od siebie. To że odejdę i pojawi się 
ktoś, kto będzie lepiej pracował ode 
mnie, fajniej, będzie bystrzejszy niż 
ja - nie mam z tym problemu. Bę-
dę mu kibicował. Absolutnie sta-
wiam na młodych ludzi. Mieszkańcy 
Grodziska mają gwarancję, że moja 

propozycja będzie godna. Będzie to 
sprawdzony człowiek, którego sami 
też sprawdzą pod kątem uczciwości 
i miłości do ludzi. Bo jak ktoś nie lubi 
ludzi, to nie ma szans, żeby tę robo-
tę mógł dobrze wykonywać. Chcę 
zaproponować kogoś, ale nie na si-
łę, tylko kogoś kto będzie już znany. 
Na pewno ta osoba będzie bardzo 
blisko mnie, czyli prawdopodobnie 
będzie to jeden z moich zastępców.

Pozostańmy przy tym, że następna 
kadencja dopiero się rozpoczęła. 
I proszę powiedzieć na koniec, ja-
kie najważniejsze inwestycje cze-
kają Grodzisk Mazowiecki?
Ogłaszamy w tym miesiącu prze-
targ na budowę ratusza. Ten bu-
dynek, w którym jesteśmy idzie 
do remontu. Tutaj będzie, m.in. 
opieka społeczna i straż miejska. 
Uporządkujemy administracyjnie 
Grodzisk, bo dzisiaj jesteśmy w ja-
kichś mieszkaniach wynajętych, 
część w tym budynku, straż miej-
ska w dwóch klitkach, archiwa po-
rozrzucane gdzieś na mieście... To 
wszystko chcę uporządkować, wy-
korzystując ten obiekt i nowy ra-
tusz, który nie będzie wielki, ale 

będzie, myślę, fajny. Budynek po-
wstanie koło willi Niespodzianka.

Ponadto na początku roku bę-
dziemy przygotowywali przetarg na 
budowę hali widowiskowo-sporto-
wej koło szpitala. To będzie nasza 
największa inwestycja. Tam będzie 
sala widowiskowa dla co najmniej 
3 tys. ludzi! Również zlecę projekt 
modernizacji hali sportowej przy ul. 
Westfala. Ona ma już ponad 20 lat, to 
jedna z pierwszym moich inwestycji. 
Trzeba ją doprowadzić do kultury.

Poza tym oświata, czyli rozbu-
dowa szkoły nr 5, budowa szko-
ły we wsi Szczęsne, rozbudowa 
szkoły w Książenicach, która pę-
ka w szwach, rozpoczniemy budo-
wę przedszkola przy ul. Okrężnej.

Chcę stworzyć nowe stacje ro-
werowe, również na wsiach, jak np. 
Adamowizna i Książenice. Urucho-
mimy też system elektrycznych 
hulajnóg, to jest taki fajny baje-
rek. Myślę, że się sprawdzi. Wybu-
dujemy tężnie przy Mediatece, bo 
nas prosili o to mieszkańcy. Roz-
budujemy basen o część szkole-
niową dla dzieciaków, bo dziś jest 
„konfl ikt” między nauką młodych 
ludzi, a tymi którzy chcą popływać.

REGION

Wracamy do tematu 
modernizacji podmiej-
skiej linii kolejowej 
nr 447. Pociągi co prawda 
wróciły, jednak otacza-
jąca je infrastruktura to 
nadal wielki plac budowy. 
Na jakim etapie są prace? 

I nwestycja prowadzona 
przez PKP PLK obejmuje 
nie tylko torowisko i sieć 
trakcyjną. Jak zaznaczali 

sami kolejarze, projekt przewi-
duje przebudowę czterech mo-
stów, trzech wiaduktów, pięciu 
przejść podziemnych, budowę 
dwóch nowych, budowę tunelu 
w ciągu ulicy Działkowej w Prusz-
kowie, modernizację sześciu sta-
cji i przystanków, w tym budowę 
nowego w Parzniewie.

I niemal na całej linii podmiej-
skiej widać, że te prace nadal 
trwają. Na pruszkowski peron 
podróżni docierają tymczasowym 
przejściem w poziomie torów, 

przystanek w Parzniewie wyglą-
da jak wykończony tylko w po-
łowie. Aby dotrzeć do pociągu 
drogi nadkładać muszą podróżni 
z Brwinowa, bo i tam robotnicy 
nadal pracują.

Jak więc wygląda sytuacja w tych 
najbardziej newralgicznych miej-
scach? – Główna faza robót związa-
na z budową peronu w Parzniewie 
została już zakończona. Obecnie 
trwają prace przy konstrukcji wiaty. 
Na końcowym etapie są także pra-
ce z zakresu energoelektrycznego. 
W przejściu podziemnym trwają 
prace wykończeniowe – mówi Ka-
rol Jakubowski z biura prasowego 

Widać światełko w tunelu

PKP PLK. – W Pruszkowie głów-
ne prace także zostały już zakoń-
czone. Kontynuowane są roboty 
wykończeniowe przy konserwa-
cji wiaty i w przejściu podziem-
nym. Otwarcie tunelu dla pieszych, 
dostosowanego do potrzeb osób 
o ograniczonej mobilności, na-
stąpi po uzyskaniu zgód admini-
stracyjnych w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Od 8 listopada pa-
sażerowie korzystają z obydwu kra-
wędzi peronu, a pociągi kursują po 
obu torach – dodaje.

Tunel w ciągu ulicy Działko-
wej powoli nabiera kształtów. 
– Przy ulicy Działkowej trwają 
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 zaawansowane prace przy bu-

dowie tunelu pod torami dla sa-
mochodów. Obecnie wykonywane 
są prace związane z wykonaniem 
tak zwanej wanny betonowej i wy-
kopu od strony Działkowej – in-
nymi słowy z gotowej betonowej 
konstrukcji wydobywana jest zie-
mia, po czym wykonawca przy-
stąpi do budowy drogi i dojazdów
– zaznacza Jakubowski.

Nadzieja pojawia się także dla 
podróżnych z Brwinowa. – Na 
przystanku w Brwinowie zakoń-
czone zostały główne prace zwią-
zane z modernizacją peronu. Do 
wykonania zostały prace związa-
ne z konserwacja zabytkowej wia-
ty – te są w końcowej fazie oraz 
wykończenie przejścia na peron. 
Przy ulicy Sportowej zakończo-
ne zostały roboty związane z wy-
konaniem konstrukcji przejścia. 
Obecnie trwają roboty wykończe-
niowe m.in. układanie płytek – za-
znacza Jakubowski.

W teorii wygląda więc pięknie. 
Z doświadczenia wiemy jednak, że 
potrafi  się ona rozmijać z rzeczy-
wistością, a już wyjątkowo często 
dzieje się tak z przypadku inwe-
stycji kolejowych. EL
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Nabór na szkolenia
Od 1 grudnia 2018 r. 
do 31 marca 2019 r. 
można zgłaszać się 
na bezpłatne szkolenia 
realizowane przez 
gminę Brwinów 
w ramach projektu 
„Podniesienie 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców 
województwa 
mazowieckiego”. 

W 2019 r. zostaną 
zorganizowa-
ne bezpłatne 
szkolenia dla 96 

mieszkańców gminy Brwi-
nów lub województwa mazo-
wieckiego, którzy ukończyli 
25 rok życia (wyżej oceniane 
będą deklaracje osób, które

są mieszkańcami gminy 
Brwinów). Zajęcia odbywać 
się będą w 12-osobowych 
grupach, prowadzonych 
przez wykwalifikowanych 
instruktorów. W trakcie za-
jęć kursanci korzystać będą 
z nowoczesnego sprzętu 
komputerowego umożli-
wiającego poznanie innowa-
cyjnych rozwiązań i narzędzi 
cyfrowych. Na zakończenie 
każdy uczestnik otrzyma cer-
tyfikat potwierdzający rozwój 
kompetencji cyfrowych z wy-
branego modułu szkolenio-
wego. Uczestnicy otrzymają 
także bezpłatne materia-
ły szkoleniowe.

Do wyboru są trzy moduły: 
„Rodzic w Internecie”, „Mo-
je finanse i transakcje w sie-
ci” oraz „Działam w sieciach 
społecznościowych”. Każdy 
z uczestników może wziąć 
udział w jednym z wybranych 
modułów, który obejmuje 16 

godzin (dwa dni szkoleniowe 
– sobotę i niedzielę).

Regulamin i materiały re-
krutacyjne zamieszczone zo-
stały na stronie internetowej 
gminy Brwinów: www.szko-
lenia.brwinow.pl. Wypełnione 
dokumenty rekrutacyjne na-
leży złożyć osobiście w Urzę-
dzie Gminy Brwinów w pok. 
205, ul. Grodziska 12. Szczegó-
łowe informacje można uzy-
skać telefonicznie: 22 738 26 23.

Projekt realizowany jest 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej nr III: Cyfrowe Kom-
petencje społeczeństwa dzia-
łania 3. 1: Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych do-
tycząca realizacji projektu 
grantowego pn.„Podniesie-
nie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa 
mazowieckiego”.  (PR) 

W brwinowskim parku 
trwają prace związane 
z budową murków 
i ogrodzeń z gabionów.

R ealizowane w parku 
zadanie „Zagospo-
darowanie terenu 
Parku miejskiego 

w Brwinowie część istniejąca 
– budowa murków i ogrodzeń 
z gabionów” jest częścią pro-
jektu „Kolejny etap rewita-
lizacji parku miejskiego w Brwi-
nowe – zagospodarowanie 
terenów zieleni”.

Gabiony to ażurowe kon-
strukcje z prętów i siatki wy-
pełnione kamieniami, które są 
coraz częściej wykorzystywa-
ne w przestrzeni publicznej. 
Firma Luksor, która prowa-
dzi prace w parku, ma czas do 
10 grudnia na wykonanie te-
go zadania. Wartość podpisa-
nej umowy wynosi 207 169,70 zł. 
Łącznie ma powstać ponad 140 

m odcinków murków z koszy 
gabionowych wypełnionych 
kamieniem koloru szarego, 
a także ogrodzenie z koszy ga-
bionowych o łącznej długości 
blisko 110 m. Na niektórych 
fragmentach murków zamon-
towane będą siedziska z de-
sek o łącznej długości 47 mb.

Projekt „Kolejny etap re-
witalizacji parku miejskiego

W parku powstają gabiony

w Brwinowie – zagospoda-
rowanie terenów zieleni” 
będzie realizowany w latach 
2018-2021. Na jego realizację 
gmina Brwinów otrzymała 
dofi nansowanie w wysoko-
ści 2 140 229,65 zł (co stanowi 
85% kosztów kwalifikowal-
nych) ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. (PR)

Młodzieżowe Targi Książkowo-Papierowe

stwierdzić, że był to festiwal książ-
ki młodzieżowej. Samo wydarze-
nie nie było związane wyłącznie 
ze sprzedażą książek. Nie zabra-
kło spotkań z pisarzami, twór-
cami, wydawcami. Młodzież 
wzięła też udział w warsztatach.

GRODZISK MAZ.
Zakończył się Festbook 
Młodych w Grodzisku 
Mazowieckim, czyli 
Młodzieżowe Targi 
Książkowo-Papierowe. 

Od 30 listopada do 1 gru-
dnia w grodziskiej 
Mediatece trwały tar-
gi książkowo-papie-

rowe dla młodzieży. Można nawet 

Piątkowe spotkania rozpoczęły 
się od rozmowy z Marcinem Ry-
szardem Okoniewskim, vlogerem 
z Okoń w sieci. Tego dnia można 
było też spotkać Agnieszkę Tysz-
kę, Karolinę Sulej czy Mateusza 
Kubika. Od 18.00 do 20.00 trwały 
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dwa warsztaty – psychologiczne 
na temat przemocy rówieśniczej 
oraz warsztaty dla biblioteka-
rzy. Nie mniej obfita w atrakcje 
była sobota. Dzień ten rozpo-
czął się od oficjalnego otwar-
cie książkomatu, o którym już 

pisaliśmy na łamach WPR24.pl. 
To ciekawe urządzenie. Czegoś 
takiego nie ma jeszcze w żadnej 
bibliotece na Mazowszu. Zama-
wiacie książkę przez internet 
i odbieracie w wyznaczonym 
punkcie. W tym przypadku na 

dworcu PKP przy ul. 1 Maja 4. 
W sobotę można było porozma-
wiać z podróżnikiem Arturem 
Gorzelakiem, pisarzem Mar-
cinem Szczygielskim, pisarką 
Pauliną Hendel czy twórcami 
Projekt Kłobook. SD



P R O M O C J A14
P i ą t e k ,  7  G R U D N I A  2 0 1 8

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

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

Nowe władze 
gminy Michałowice 
Rada Gminy Michałowice 
spotkała się w tej kadencji już 
dwukrotnie. Podczas inau-
guracyjnej sesji, która odbyła 
się 22 listopada br. nowo 
wybrane władze gminy, wójt 
Małgorzata Pachecka oraz 
radni złożyli ślubowanie, tego 
dnia zostali wybrani także 
przewodniczący i wiceprze-
wodniczący rady gminy. 
Natomiast podczas drugiego 
posiedzenia, 3 grudnia, 
zostały ustalone osobowe 
składy 6 komisji rady.   

I sesję rozpoczęło uroczyste wrę-
czenie zaświadczenia o wyborze 
na radnych:  Elżbiety Biczyk, Mar-
ka Biskota, Magdaleny Bronisz, 

Joanny Chilarskiej, Jarosława Hirnego-
-Budki, Anny Kamińskiej, Pawła Kordysa, 
Joanny Kowalczyk, Edwarda Kozłow-
skiego, Adriany Król-Popiel, Agnieszki 

Paradowskiej, Katarzyny Parzyńskiej, 
Macieja Polarczyka, Beaty Rycerskiej, 
Anny Wyszomirskiej oraz wójta gmi-
ny Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej. 

Decyzją radnych przewodniczącą ra-
dy gminy została radna, Beata Rycerska. 
Nowa rada i jej przewodnicząca będzie 
miała dwóch zastępców, którymi zosta-
li: Edward Kozłowski i Maciej Polarczyk.

Natomiast podczas II sesji zostały wy-
brane składy 6 komisji: Komisji Budżetu 
i Finansów (8 osób), Komisji Gospodar-
ki Komunalnej i Przestrzennej (7 osób), 

Komisji Spraw Społecznych (7 osób), Ko-
misji Rewizyjnej (5 osób), Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji (5 osób) oraz doraź-
nej  Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego (3 osoby). 

13 grudnia o godz. 17.30 w Urzędzie 
Gminy Michałowice odbędzie się kolejne, 
III posiedzenie rady kadencji 2018-2023.  

W pierwszym tygodniu sprawowania 
funkcji, Małgorzata Pachecka powołała 
na stanowisko zastępcy wójta -  Jerze-
go Sierka,  wieloletniego samorządowca, 
mieszkańca gminy Michałowice.
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R E K L A M A

W ramach projektu pn. DEvelopment of sustainable MO-
bility management in European Cities  (DEMO-EC) współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg Europa gościliśmy w Milanówku 10 
osobową delegację z 5 państw. Tematem przewodnim 
spotkania był transport publiczny. W pierwszym dniu 
przedstawiciele państw zaprezentowali swoje dobre 
praktyki w zakresie e-mobilności,  omówiliśmy sytuację 
transportu publicznego w Milanówku, bariery i wyzwania 
przed jakimi stoi Milanówek w zestawieniu z rozwiązania-
mi i problemami, z jakimi borykają się miasta uczestniczą-
ce w projekcie. Odbyła się również wycieczka rowerowa 
po mieście, podczas której pokazaliśmy kluczowe miejsca 
związane z transportem publicznym. Następnie grupa 
zwiedziła Izbę Tradycji Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
oraz historyczne pojazdy EKD/WKD. W drugim dniu od-
były się warsztaty mające na celu podsumowanie dotych-
czasowej pracy oraz omówienie harmonogramu projek-
tu na następne półrocze. Wizyta pozwoliła na wymianę 
informacji, doświadczeń, pokazała możliwe rozwiązania 
w zakresie promocji i rozwoju elektrycznych środków 
transportu a także bariery finansowe, infrastrukturalne
i społeczne w zakresie transportu publicznego. 

V JARMARK 
PRODUKTÓW 
REGIONALNYCH 
I RZEMIOSŁA 
ARTYSTYCZNEGO

15 i 16
grudnia 2018 r. 
od godz. 13.00
Siedziba Zespołu 
„Mazowsze” 
ul. Świerkowa 2
Otrębusy
WSTĘP WOLNY

Wydarzeniu towarzyszą 
koncerty biletowane
www.mazowsze.waw.pl

ŚWIĘTA ZA PASEM 

O G Ł O S Z E N I E
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

USŁUGI  
FINANSOWE

w Pruszkowie UL. KRASZEWSKIEGO 5
(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO OPŁACISZ RACHUNKI

m.in. TBS, ZUS, podatki, prąd, telefon itp. 3,00 zł
gaz, czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 2,50 zł

ZAŁOŻYSZ: KONTO

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ
  KREDYT HIPOTECZNY, PRODUKTY PARABANKOWE

Posiadamy oferty ponad 10 banków

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom w Regułach + działka 915 m. + 
garaż 30 m. Tel.: 602-584-504 

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie marketu 
Tesco Piastów.  Praca jako 
stała lub dodatkowa. Stawka 
za 1h / 10,10 netto, za noc za 
1h/12,00 netto Kontakt pani 
Olga 517246836  

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

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

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

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

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

• Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
miesięczne od 2800 do 5000 
zł netto na rękę. Praca od 
poniedziałku do soboty 
niedziele wolne 504-029-507 

SPRZEDAM

• Sprzedam Audi A4 automat stan 
dobry aktualny przegląd 
i ubezpieczenie tel.602104075 

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

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

• Pranie lub wynajem odkurzaczy 
piorących. Dywany, meble, 
tapicerki tel. 509-951-159

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI 
885-72-72-72 

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. 
marcin@gdstudio.pl

• Studnie tel.: 601-231-836 

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

Usługi remontowe,
instalacje elektryczne 
tel. 537199522 

DAM PRACĘ

• 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 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
ZADZWOŃ: 506 289 039, PROMEDICA24

OPIEKUNKA SENIORÓW
W NIEMCZECH!
ATRAKCYJNY BONUS JESIENNO-ZIMOWY!
ZAPRASZAMY NA DARMOWY
KURS J. NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WARSZAWIE.

PO KURSIE – GWARANTOWANE
OFERTY PRACY 

Atrakcyjna praca
na produkcji/operator

wózka widłowego

 

Darmowy dojazd – Błonie

725 257 243
KUPIĘ  

ZA GOTÓWKĘ!
Mieszkanie:

- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

PRZED ZIMĄ OTUL
SWOJE ROŚLINY

 

POLECAMY AGROWŁÓNINY,
KAPTURY, KORĘ, ZIEMIĘ

 
 

SKLEP OGRODNICZY   
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7  

www.hurtownia-ogrodnicza.com

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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 oddania w użyczenie. 

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

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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