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R E K L A M A

WIĘCEJ NA STR. 2

Jaki to był rok?
REGION  

Końcówka roku to  
tradycyjnie czas 
podsumowań. Jaki to 
był rok? Co przyniósł? 
Jakimi sprawami  
żyliśmy? Przypominamy 
najważniejsze  
wydarzenia ostatnich  
dwunastu miesięcy.

R ok 2019 trudno oce-
nić jednoznacznie. 
Był zarówno cza-
sem wielkiej radości 

i wielkich sukcesów, jak i dra-
matycznych momentów. Był 
rokiem wytężonej pracy w sa-
morządach, które otrząsnęły 
się już po wyborczej gorącz-
ce z jesieni 2018 r. Przyniósł 

REGION
Świąteczne iluminacje  
w regionie / str. 6 /

PRUSZKÓW
Kiedy bilet  
metropolitalny? / str. 10 /

REGION
28. Finał WPŚP  
coraz bliżej! / str. 3 /
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PRUSZKÓW
Smog to problem  
nas wszystkich / str. 16 /

zakończenie długo oczekiwa-
nych inwestycji i obietnice ko-
lejnych. Czasami przywracał 
wiarę, że niemożliwe potrafi 
być możliwe. Zdarzało się, że 
pokazywał też gorsze oblicze, 
którego nie chcemy oglądać 
w nowym, 2020 r.

Ostateczną odpowiedź na py-
tanie czy był udany – pozosta-
wiamy Wam, drodzy Czytelnicy. 
Aby ułatwić jej odnalezienie 
prezentujemy przegląd najważ-
niejszych wydarzeń poszcze-
gólnych miesięcy. Wybraliśmy 
je na podstawie tego, jak duże 
Wasze zainteresowanie wzbu-
dzały i jak gorące dyskusje wy-
woływały. Zachęcamy więc do 
małej podróży w czasie i przy-
pomnienia sobie czym żyliśmy 
w kończącym się 2019 r.
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ LISTOPAD GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

Seria alarmów bombowych w Pruszkowie i okolicach. Anoni-
mowy nadawca co kilka dni wysyła maile z informacją o podło-
żeniu ładunków wybuchowych m.in. w sądzie, urzędzie miasta, 
popularnych sieciach handlowych. Straż pożarna i policja prze-
szukują budynki. W żadnym z nich nie znajdują niebezpiecznych 
materiałów. Sprawca fałszywych alarmów pozostaje bezkarny.

Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłasza datę rozpoczęcia 
strajku nauczycieli. Samorządy rozpoczynają walkę z czasem, 
aby w tej nadzwyczajnej sytuacji zapewnić opiekę dzieciom. 
Do pomocy zaangażowane zostają ośrodki kultury, pracownicy 
miejskich urzędów. W Pruszkowie i Grodzisku do strajku przy-
stępują wszystkie szkoły podstawowe i większość przedszkoli.

Ekspresowa budowa ronda u zbiegu pruszkowskich ulic Po-
wstańców, Stalowej i Plantowej przywraca mieszkańcom wia-
rę, że słowo „da się” nadal znajduje się słowniku drogowców. 
Nowe skrzyżowanie gotowe jest w 19 dni od rozpoczęcia prac 
i na trzy tygodnie przed terminem zapisanym w umowie. Tym 
samym z mapy Pruszkowa znika niebezpieczny punkt, w któ-
rym często dochodziło do kolizji.

Warszawska Kolej Dojazdowa ogłasza przetarg na projekt 
budowy drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna-Grodzisk. 
To duża i długo oczekiwana inwestycja. Obejmie siedmioki-
lometrowy odcinek linii 47, przebudowę dwóch stacji i sze-
ściu przystanków. Jak zaznacza przewoźnik, pozwoli to na 
poszerzenie oferty „wukadki” i skrócenie czasu przejazdu.

Odnowiony budynek dworca w Pruszkowie ofi cjalnie otwar-
ty. Zabytkowy obiekt odzyskuje dawny blask i w końcu staje 
się prawdziwą wizytówką miasta. Ozdobą elewacji są histo-
ryczne napisy, w tym „Pruszków” z charakterystyczną kropką 
na końcu. Wewnątrz budynku swoje miejsce znajdują punkty 
usługowe, kasa, poczekalnia i toalety.

Sieć Tesco informuje o planowanym zamknięciu swojego skle-
pu w Piastowie. Supermarket istnieje tam tak długo, że wie-
le osób nie wyobraża sobie, aby zniknął. Kiepskiej kondycji 
sklepu nie na się jednak nie zauważyć. Półki zaczynają świe-
cić pustkami, zmniejsza się asortyment, a progi marketu od-
wiedza coraz mniej klientów.

O Pruszkowie mówią ogólnopolskie media, ale nie jest to do-
bra sława. Wszystko przez parę nastolatków, którzy w brutalny 
sposób zaatakowali taksówkarza na ul. Staszica. 17-latek przy-
stawił mężczyźnie nóź do gardła, 16-latka ukradła pieniądze. 
Wszystko zarejestrowała kamera wewnątrz pojazdu. Spraw-
ców policja zatrzymała dwie godziny później.

Niemożliwe stało się możliwe. W Milanówku uruchomiony zo-
staje odkryty basen. Obiekt powraca po trzech sezonach nie-
obecności jako realizacja jednej z obietnic wyborczych nowego 
burmistrza. Okazuje się, że nie był w tak złym stanie technicz-
nym jak twierdzono w poprzedniej kadencji i nie wymagał 
tak dużych nakładów fi nansowych jak wówczas wskazywano.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i pomimo wielu przeszkód uda-
je się zebrać 2 mln zł. na operację 6-letniego Filipa z Brwinowa. 
Chłopiec urodził się z bardzo poważną wadą serca. Jedyną szansą 
na jego uratowanie była bardzo kosztowna operacja w amerykań-
skiej klinice Boston Children’s Hospital. Obecnie mały mieszka-
niec Brwinowa dochodzi do siebie po zabiegu, jest rehabilitowany, 
a my niezmiennie trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia!

Środek dnia, ulica w centrum Pruszkowa. Nieznani sprawcy 
atakują listonosza i zabierają mu torbę z pieniędzmi. Poturbo-
wany mężczyzna trafi a do szpitala. – Dwóch zamaskowanych 
sprawców doprowadziło listonosza do stanu bezbronności. 
Ukradli mu torbę i uciekli – informowali bezpośrednio po 
zdarzeniu pruszkowscy policjanci.

Władze Grodziska Mazowieckiego podpisują umowę na budo-
wę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Spor-
towej. Inwestycja pochłonie ponad 60,5 mln zł, a odbywać się 
będą tam naprawdę duże imprezy sportowe i kulturalne. Hala 
widowiskowa ma pomieścić trzy tysiące osób i będzie to naj-
większy tego typu obiekt w naszej okolicy. Termin zakończe-
nia prac to druga połowa sierpnia 2022 r.

Pierwsi kierowcy przejeżdżają na drugą stronę torów w Prusz-
kowie nowym tunelem w ciągu ulic Działkowej i Błońskiej. Po 
długich latach wraca możliwość przeprawienia się w tym miej-
scu. Obiekt w ramach modernizacji podmiejskiej linii kolejo-
wej nr 447 wybudowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
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reniferów ciągnie sanie Świętego Mikołaja 
i pomaga dostarczyć bożonarodzeniowe 
prezenty

P i ą t e k ,  2 0  G R U D N I A  2 0 1 9

03

R E K L A M A

REGION
Przed nami kolejny 
Finał Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Tradycyjnie  
w pomoc zaangażowały 
się sztaby z naszego 
regionu.

T a największa w Pol-
sce zbiórka publiczna 
odbędzie się 12 stycz-
nia 2020 roku. W akcję 

WOŚP zaangażuje się około 120 tys. 
wolontariuszy z 1,7 tys. sztabów. 
Liczby mówią same za siebie. Na 
co tym razem będą zbierane środ-
ki? Na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. Chirur-
dzy wszystkich specjalności dzień 
i noc w całej Polsce ratują życie 
tych dzieci. WOŚP będzie skupiać 
się przede wszystkim na takich 
dziedzinach medycyny dziecięcej 
jak chirurgia ogólna, kardiochi-
rurgia czy neurochirurgia.

28. Finał WOŚP coraz bliżej!

– 27 Finałów WOŚP miało 
ogromy wpływ na to, jak do-
skonale wyposażona jest pol-
ska medycyna dziecięca – mówi 
Lidia Owsiak, członek zarzą-
du i dyrektor ds. medycznych 
WOŚP – Wiemy jednak, że tak 
jak cały system opieki zdro-
wotnej w Polsce, również od-
działy dziecięce borykają się 

dziś z ogromnymi problema-
mi w codziennym funkcjono-
waniu – dodaje.

Aby operacje były skuteczne, 
bezpieczne i żeby powodowały 
jak najmniej powikłań, a wyniki 
wczesne i odległe nie różniły się 
od najlepszych na świecie, po-
trzebne są najnowocześniejsze 
i bardzo kosztowne urządzenia 

medyczne. Stanowią one nie-
zbędne wyposażenie sal opera-
cyjnych, oddziałów intensywnej 
terapii pooperacyjnej, czy za-
kładów diagnostyki obrazowej. 
Mowa o takich urządzeniach jak: 
lampy operacyjne, stoły ope-
racyjne, diatermie, aparaty do 

znieczulenia, sprzęt monitoru-
jący, urządzenia teletransmisyj-
ne, aparaty RTG z ramieniem C, 
zestawy endoskopowe.

Cel Finału obejmuje także za-
kup wyposażenia dla oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyj-
nej. W ich przypadku planowane 

są zakupy inkubatorów, moni-
torów, respiratorów, a także 
strzykawek automatycznych 
i objętościowych. Ponadto, za-
równo dla sal operacyjnych jak 
i oddziałów pooperacyjnych, 
niezbędne będą zakupy ultra-
sonografów i echokardiografów.

OTO LISTA SZTABÓW Z NASZEGO REGIONU:
POWIAT PRUSZKOWSKI 
	Pruszków, Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Jasnej 2
	Pruszków, Zespół Szkół nr 1 przy ul. Promyka 24/26
	Pruszków, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2
	Pruszków, Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44
	Pruszków, Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Pływackiej 16
	Nowa Wieś, Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Głównej 96
	Piastów, ZHP Hufiec Piastów przy ul. Lwowskiej 8
	Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury przy placu Poniatowskiego 42
	Komorów, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej przy al. Marii Dąbrowskiej 12/20
	Brwinów, Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Wilsona 2

POWIAT GRODZISKI 
	Grodzisk Mazowiecki, Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9
	Milanówek, Hufiec ZHP im. J. Kusocińskiego przy ul. Królewskiej 69
	Podkowa Leśna, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 przy ul. Wiewiórek 2/4
	Jaktorów, Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Warszawskiej 88 (SO)
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– Widzimy się w poniedziałek, 23 grudnia, o godz. 16.00 na sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej nr 2. Wejście od strony boiska. Tam na początek na wielkiej patelni 
przygotujemy tysiąc porcji rozgrzewającej zupy rybnej. Poustawiane będą stoły, krzesła, 
bufet z napojami, ciastami – Mariusz Szwed o Wigilii dla potrzebujących w Pruszkowie WIĘCEJ NA STR. 8

P i ą t e k ,  2 0  G R U D N I A  2 0 1 9

04

O G Ł O S Z E N I A

REGION
Takich informacji 
podawać nie lubimy. 
Szczególnie w okresie 
świątecznym. Nadcho-
dzący 2020 r. przyniesie 
podwyżki cen wielu 
produktów, w tym m.in. 
owoców, mięsa, na-
pojów, a także prądu, 
alkoholu i papierosów.

W zrost cen wszy-
scy zdążyliśmy już 
odczuć na własnej 
skórze. Widać to 

też na podstawie eksperymentu 
przeprowadzonego przez redak-
cję Faktu, która porównała cenę 
tego samego zestawu produktów 
teraz i w czasie, gdy w kampanii 
prezydenckiej do sklepu wybrał 
się Andrzej Duda, wówczas jesz-
cze jako kandydat na prezydenta. 

Nowy rok przyniesie 
podwyżki cen

Cztery lata temu za chleb, jajka, 
cukier, mleko, ser, olej, marga-
rynę, sok pomarańczowy i jajko 
z niespodzianką obecna głowa 
państwa zapłaciła 37 zł. We wrze-
śniu 2019 r. taki sam koszyk kosz-
tował już 46 zł.

 Ten trend w nadchodzącym ro-
ku będzie się niestety utrzymywał. 
Na jakie podwyżki musimy być za-
tem gotowi? Już od stycznia po-
drożeje prąd. Rachunki wzrosną 
o ok. 10 proc, a w czarnych sce-
nariuszach mowa jest nawet o 30 
proc. Dokładne szacunki nie są na 
razie znane. Więcej zapłacimy za 

mięso. O ok 10 proc. wyższe bę-
dą ceny wieprzowiny (ze wzglę-
du na szalejący w Chinach wirus 
ASF) i drobiu (jako „echo” pod-
wyżki na wieprzowinę). Droż-
sze nawet o 20 proc. będą owoce 
(to efekt wiosennych przymroz-
ków). W górę skoczy też cena na-
pojów. Od stycznia 2020 r. będą 
one obłożone najwyższą stawką 
23 proc. VAT. Z tego samego po-
wodu zdrożeją owoce morza i... 
lód w kostkach. Tradycyjnie już 
nowy rok przyniesie też podwyż-
kę cen alkoholu (2-3 proc.) i pa-
pierosów (o 10 proc.) EL

KONCERT
W uroczysty świąteczny 
klimat mieszkańców 
powiatu pruszkowskie-
go wprowadzą artyści 
z Chóru Filharmonii 
Narodowej, którzy 
wystąpią w Nadarzynie 
i Pruszkowie.

P ubliczność z Pruszko-
wa i okolic miała już 
okazję poznać próbkę 
niezwykłych umiejęt-

ności Chóru pod batutą Bartosza 
Michałowskiego. W poprzed-
nim sezonie świątecznym wspa-
niałych koncertów można było 
wysłuchać m.in. w Komorowie. 
Teraz taka możliwość ponow-
nie zawita do Pruszkowa i po raz 
pierwszy do Nadarzyna.

Artyści Chóru Filharmonii 
Narodowej wykonają najpięk-
niejsze polskie kolędy, w tym: 
„Balladę o Narodzeniu i stajen-
ce Betlejemskiej”, „Gdy śliczna 

Chór Filharmonii Narodowej wraca 
ze świątecznymi koncertami

Panna”, „W żłobie leży”, „A ga-
elic blessing” i wiele innych. 
Będzie to prawdziwa muzyczna 
uczta w uroczystej świątecznej 
oprawie. Koncerty odbędą się 
22 grudnia. W Nadarzynie wy-
darzenie rozpocznie się o godz. 
13.00 w kościele pw. św. Klemen-
sa Papieża i Męczennika, nato-
miast w Pruszkowie o godz. 19.00  
w kościele pw. św Kazimierza. 
Wstęp wolny.

Chór rozpoczął swoją działal-
ność w połowie lat 50. ubiegłe-
go wieku. Od początku istnienia 

cieszy się dużą renomą w kraju 
i zagranicą. Zespół koncertował 
w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, 
Grecji, Hiszpanii, Islandii, Izra-
elu, Niemczech, Rosji, Szwajca-
rii, Turcji, na Litwie, Łotwie, we 
Francji i Włoszech, w maju 2015 
roku wraz z Orkiestrą Filharmo-
nii Narodowej brał udział w to-
urnée koncertowym w Wielkiej 
Brytanii. Zespołem dyrygowali 
mistrzowie batuty i kompozyto-
rzy m.in. Krzysztof Penderecki, 
Jacek Kasprzyk, Wolfgang Ren-
ner czy Kurt Masur. EL

– Widzimy się w poniedziałek, 23 grudnia, o godz. 16.00 na sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej nr 2. Wejście od strony boiska. Tam na początek na wielkiej patelni 
przygotujemy tysiąc porcji rozgrzewającej zupy rybnej. Poustawiane będą stoły, krzesła, 
bufet z napojami, ciastami 
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Jerozolimskie

Hipermarket Jerozolimskie
 ul. Jutrzenki 156 róg Al. Jerozolimskich

dojazd autobusami 
127,178,187,191, 517, 717

dojazd kolejką
stacja W-wa Raków

BOCZEK MOCNO 
WĘDZONY
Animex

2199
1 kg

2599

FILETY ŚLEDZIOWE 
A’LA MATJAS
Nickal
250 g, różne smaki
cena za 1 kg = 19,16479

1 szt

599

KAWA ZIARNISTA PRIVAT 
BRAZIL/GUATEMALA
Tchibo
500 g
cena za 1 kg = 23,98

1199
1 szt

3819

299
1 kg

579

POMARAŃCZ 
SIATKA 
kraj pochodzenia: Hiszpania

SUSZ WIGILIJNY 
WĘDZONY
Hebar
250 g
cena za 1 kg = 19,96499

1 kg

NOWOŚĆ

ĆWIKŁA 
Z CHRZANEM
Urbanek
270 g
cena za 1 kg = 8,85

239
1 szt.

265

ANANAS PLASTRY 
SANDRA
Levant
580 g/310 g po odcieku
cena za 1 kg = 4,40/8,23

255
1 szt.

499

BARSZCZ 
CZERWONY
FORTUNA
1 litr

299
1 szt.

369

ZESTAW KOSMETYKÓW 
LONG 4 LASHES
Oceanic
serum przyspieszające wzrost rzęs 
+ baza - utwardzacz do paznokci

5599
1 zestaw

6499

ZESTAW KOSMETYKÓW 
ADIDAS VICTORY EDITION
Coty
dezodorant body fragrance 75 ml 
+ żel pod prysznic 250 ml

2499
1 zestaw

2689

Oferta ważna od 20.12.2019 r. do 24.12.2019 r.

se_bielany_20_12 02.indd   1 2019-12-12   14:27:56
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Świąteczny parkrun  
ruszy na trasę

Miłośników biegania z Pruszkowa i okolic ucieszy 
informacja o świątecznej edycji parkrun, która od-
będzie się 26 grudnia, czyli drugiego dnia Bożego 
Narodzenia. Pruszkowski parkrun od wielu lat jed-
noczy biegaczy, a ich cechą wspólną na pewno jest 
determinacja. Wymówki nie wchodzą w grę, bieg 
odbywa się bez względu na porę roku, warunki 
pogodowe, czy święta. Taka specjalna, świąteczna 

edycja parkrun odbędzie się w Pruszkowie w czwartek,  
26 grudnia. Tradycyjnie już biegacze pokonają 5-kilome-
trową trasę w Parku Potulickich. Zbiórka o godz. 8.45 
przy wejściu od strony ul. Prusa na wysokości daw-
nego baru „Przystań”. Udział w biegu jest bezpłatny, 
przyłączyć może się każdy. Wystarczy wcześniej za-
rejestrować się za pośrednictwem strony www.par-
krun.pl/pruszkow.  EL

REGION
Święta coraz bliżej, 
odświętną szatę przy-
wdziewają także miejsco-
wości naszego regionu. 
W wielu z nich pojawiły 
się kolorowe i świecące 
ozdoby, strojne choinki. 
Zachęcamy do obejrze-
nia naszej galerii zdjęć!

I luminacje, które w peł-
nej krasie prezentują się 
po zmroku to już trady-
cja. Bez nich trudno wy-

obrazić sobie końcówkę grudnia, 
czyli okres Bożego Narodzenia. 
Dla wielu osób to ulubiony czas 
w ciągu całego roku. Ulice miast 
i miejscowości staja się po pro-
stu ładniejsze i nabierają bajko-
wego charakteru.

Te wyjątkowe świąteczne ozdo-
by możemy znaleźć na ulicach 
m.in. Pruszkowa, Piastowa, Mi-
lanówka, Grodziska, Brwinowa 

Świąteczne iluminacje w regionie 

czy Podkowy Leśnej To błyszczą-
ce napisy z nazwami miast, duże 
świetliste bombki, figurki zwie-
rząt (na nowo wybudowanym 

rondzie w Brwinowie pojawiła 
się np. wiewiórka), tradycyjne 
choinki i wiele innych.

Zobaczcie zresztą sami!  EL
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W iele tradycji bożo-
narodzeniowych 
pie lęgnujemy 
w naszych do-

mach do dziś, o niektórych ma-
ło kto już pamięta. Święta Bożego 
Narodzenia to doskonała oka-
zja, aby sobie o nich przypo-
mnieć - zaznacza marszałek 
województwa mazowieckiego  
Adam Struzik. 

Podłaźnik  
i snopki w izbie
Dawniej w kącie izby chłop-
skiej ustawiano snop zboża 
o dużych i pełnych kłosach. 
Natomiast w jadalniach szla-
checkich oraz u drobnej szlach-
ty często pojawiały się cztery 
snopy wykonane z czterech 
różnych rodzajów zbóż: żyta, 
pszenicy, owsa i jęczmienia. 
– Formą pośrednią była pod-
łaźniczka, podwieszana pod sufi-
tem w formie większej gałęzi lub 
mniejszego drzewka, przeważnie 
świerku lub sosny – mówi Beata 
Turek z Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu. Najszyb-
ciej ubieranie choinki przyjęło 
się na dworach szlacheckich – 
w połowie XIX w., w chałupach 
chłopskich powszechnie zaczę-
to dekorować drzewko dopiero 
w okresie międzywojennym.

Cuda z opłatka
Wykonywaniem ozdób głów-
nie zajmowały się dziew- 
częta i dzieci. – Ozdoby miały 
wymowę symboliczną. Choinkę 
dekorowano jabłkami – na pa-
miątkę rajskiego drzewa, orze-
chami – symbolem pomyślności 
i ozdobami z opłatka – tłuma-
czy Joanna Szewczykowska 
z Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu. Na Mazowszu szcze-
gólnie popularną ozdobą były 
światy – przestrzenne konstruk-
cje wykonywane z różnokoloro- 
wych opłatków. 

Postnik, Pośnik 
czy Zilija? 
Wszystkie te nazwy odnoszą 
się do Wigilii. – Po kurpiow-
sku Wigilia to Zilija. Natomiast 
na Boże Narodzenie mówiło się 
Gody, ponieważ stary rok go-
dził się z nowym, ustępował mu 
miejsca – podkreśla Agnieszka 
Kowalewska z Muzeum Kul-
tury Kurpiowskiej w Ostrołę-
ce. Postnik i Pośnik nawiązują 
zaś do zachowywania w tym 
dniu postu. – Przygotowywano 
dania z tego, co dały pole, las, 
rzeka i staw, sad czy pasieka – 
mówi Małgorzata Jaszczołt 
z Państwowego Muzeum Et-
nograficznego w Warszawie. 

– W północnej części Mazow-
sza na stołach królowały klu-
ski z makiem, czerwony barszcz 
z uszkami, pierogi z grzybami, 
groch z kapustą czy śledzie poda-
wane zwykle z kartoflami – wy-
licza Magdalena Lica-Kaczan 

z Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku.

Dla kogo puste miejsce 
przy stole?
Dodatkowe nakrycie nie by-
ło, jak powszechnie się uważa, 
przeznaczone dla zbłąkanego 
wędrowca. –Pozostawiano je 
dla dusz zmarłych przodków, 
które miały nawiedzać domo-
stwo podczas Wigilii, ale też 
podczas świąt. Nie domyka-
no drzwi, unikano też gwał-
townego siadania na stołku, 
aby takiej duszyczki nie przy-
gnieść – tłumaczy dr Justyna 
Górska-Streicher z Muzeum 
Wsi Radomskiej. Dawniej po 
wigilijnej kolacji sprzątano 
dopiero w świąteczny po-
ranek, a jedzenie pozosta- 
wiano na noc na stole dla blis- 
kich z zaświatów.

Nocne nabożeństwo
Na narodziny Jezusa czekali 
wszyscy. – Wzorem pasterzy, 
którzy jako pierwsi przybyli do 
stajenki betlejemskiej, do ko-
ścioła należało udać się pieszo 

– tłumaczy dr Justyna Gór-
ska-Streicher. – Na pasterkę 
wyruszano całymi rodzinami, 
gromadami. Urządzano także 
wyścigi, ponieważ każdy gospo-
darz starał się dotrzeć do ko-
ścioła jako pierwszy, co miało 
mu zapewnić bycie pierwszym, 
czyli najlepszym gospodarzem 
w nadchodzącym roku – doda-
je Beata Turek.

Betlejemskie  
dzieła sztuki
Na polskim gruncie stajenki 
pojawiły się w XIII w. i zawdzię-
czamy je franciszkanom. Współ- 
czesne szopki są różnorod- 
ne – wykonuje się je z drew-
na, tektury, kolorowej folii 
ozdobnej, z gotowymi figura- 
mi albo ręcznie robionymi. Są  
też takie z żywymi osiołkami, 
owieczkami, rybami, ptac-
twem, a w roli Świętej Rodziny 
pojawiają się młodzi małżon- 
kowie z dzieckiem. W sta-
jenkach bywają też elementy 
typowe dla różnych grup etno- 
graficznych, jak np. stroje lu-
dowe czy rękodzieło.

Boże Narodzenie na Mazowszu
Zanim w naszych domach zagościła choinka, w kątach izby ustawiano snopki zboża. 
Ozdoby wykonywano własnoręcznie, a wśród nich królowały te z opłatka. Na pasterkę 
należało udać się pieszo, a puste miejsce przy stole wcale nie było przeznaczone  
dla zbłąkanego wędrowca.

W Wigilię każdy miał określone zadanie. Gospodarz przynosił choinkę,  
kobiety przygotowywały kolację, a dzieci wykonywały ozdoby 
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowia, spokoju, miłości

i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok 2020 niech przyniesie
wiele sukcesów

i i będzie przepełniony
samymi szczęśliwymi chwilami.

Przewodniczący   

Rady Miasta Pruszkowa    

Prezydent 

Miasta Pruszkowa  

Krzysztof Biskupski                  Paweł Makuch

IMPREZA

Sylwester w Pruszkowie  
bez fajerwerków 

Jak co roku w Pruszkowie odbędzie się wspólne święto-
wanie Sylwestra „pod chmurką”. Miejscem imprezy będzie 
Park Kościuszki. Wielkie powitanie Nowego Roku rozpocz-
nie się o godzinie 23.00 od występu Rudi Band. Usłyszymy 
wówczas przeboje światowej i polskiej muzyki rozrywko-
wej. O północy nastąpi przerwa od grania, aby swój pokaz 
zaprezentował Teatr Tancerzy Ognia – to w zamian za po-
kaz fajerwerków. Po widowisku znów czas umili Rudi Band. 

Zakończenie zabawy zaplanowano o 1.30. Brak pokazu fajer-
werków o efekt starań mieszkańców Pruszkowa. Odbyła się 
ankieta internetowa, o czym niejednokrotnie wspominaliśmy 
na łamach WPR24.pl. Większość zdecydowała, aby nie strze-
lać hucznymi fajerwerkami. – Władze Pruszkowa przychyliły 
się do woli większości mieszkańców, którzy wypowiedzieli się 
w ankiecie przeciw fajerwerkom podczas miejskiej imprezy 
sylwestrowej – poinformował pruszkowski magistrat.  SO

PRUSZKÓW
W najbliższy poniedzia-
łek, 23 grudnia, w Prusz-
kowie odbędzie się 
wyjątkowa Wigilia dla 
potrzebujących organi-
zowana przez Mariusza 
Szweda i Stowarzysze-
nie Wspólnie Pruszków 
Rozwijamy.

W tej formie w Prusz-
kowie będziemy 
świętować już po 
raz drugi. W ubie-

głym roku efektem spontaniczne-
go apelu znanego z programów 
kulinarnych Mariusza Szweda była 
prawdziwa, pachnąca świątecz-
nymi przysmakami Wigilia. Do 
organizacji tegorocznej włączy-
ło się Stowarzyszenie WPR, fir-
my i osoby prywatne. I również 
ma być to wyjątkowy wieczór.

Wigilia u Mariusza Szweda 
już w poniedziałek

– Widzimy się w poniedziałek, 
23 grudnia, o godz. 16.00 na sali 
gimnastycznej szkoły podstawo-
wej nr 2. Wejście od strony bo-
iska. Tam na początek na wielkiej 
patelni przygotujemy tysiąc por-
cji rozgrzewającej zupy rybnej. 
Poustawiane będą stoły, krzesła, 
bufet z napojami, ciastami. Cze-
kać będą paczki z produktami 
spożywczymi, owocami, cytru-
sami. Mocno ruszyła też zbiór-
ka odzieży i mamy jej olbrzymią 
ilość. To wszystko znajdzie się 
na wieszakach. Każdy będzie 

mógł na miejscu przymierzyć, 
zabrać lub odwiesić. Bedą jaseł-
ka przygotowane przez przed-
szkolaki, będzie koncert muzyki 
na żywo, wspólne kolędowanie, 
rozdawanie laurek i kartek świą-
tecznych przygotowanych przez 
przedszkola i szkoły, dzielenie 
się opłatkiem – mówi nam Ma-
riusz Szwed.

Jeśli znacie kogoś, kto chciałby 
wziąć w tym wydarzeniu udział, 
ale z różnych względów nie może 
przeczytać zapowiedzi – podajcie 
tę informcję dalej.  EL

REGION
Uczniowie Szkoły  
Podstawowej nr 5  
im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Prusz-
kowie odwiedzili Pałac 
Prezydencki. Pierwszej 
Damie dzieci opowiada-
ły o swoich projektach 
i ulubionych książkach. 
I pytały, czy małżonka 
prezydenta... ogląda 
filmy na Netfliksie.

A gata Kornhauser-
-Duda rozmawia-
ła z pruszkowskimi 
uczniami o ich czy-

telniczych pasjach. Ucznio-
wie mówili o zaletach czytania 
książek i wymieniali tytuły ulu-
bionych lektur. – Pochwalili się 
też udziałem w zajęciach do-
datkowych, które umożliwiają 

Uczniowie z Pruszkowa 
odwiedzili Pierwszą Damę

im wszechstronny rozwój oraz 
atrakcyjne spędzenie czasu – 
relacjonuje pałac prezydencki.

Pierwsza Dama dowiedziała 
się w jakich konkursach uczest-
niczą dzieci z „piątki”, że ich 
zainteresowania są rozmaite: 
artystyczne, historyczne, ję-
zykowe, matematyczne spor-
towe, ekologiczne.

Dzieci przygotowały też wiele 
pytań do Pierwszej Damy. In-
teresowało je wszystko, w tym 
nawet filmowy gust małżonki 

prezydenta. – Ciekawe były jak 
Pierwsza Dama spędza swój 
wolny czas, czy chodzi do ki-
na, ogląda filmy na Netfliksie 
i boi się horrorów. Pytały też 
o ulubiony kolor, sporty jakie 
uprawia i najsmaczniejsze jej 
zdaniem potrawy – czytamy 
w oficjalnej relacji.

Podczas wizyty nie mogło za-
braknąć zwiedzania i słodkie-
go poczęstunku. Pamiątkowe 
zdjęcia wykonano na tle dużej 
i strojnej choinki.  EL
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TARGI

Milanowskie  
Targi Świąteczne

Milanowskie Targi Bożonarodzeniowe będą okazją, 
aby zrobić zakupy i poczuć klimat świąt. A będzie  
w czym wybierać. – Oprócz tradycyjnego targu, czy-
li sprzedaży przez lokalnych kupców zaprosiliśmy do 
udziału rękodzielników, lokalnych twórców i artystów 
by przygotowali świąteczną propozycję produktów, 
które mogą się przydać – mówi nam Aneta Majak, dy-
rektor Milanowskiego Centrum Kultury. Na stoiskach 

pojawią się oryginalne przedmioty i dużo dobrego jedze-
nia. – Będą świąteczne ozdoby kartki, fajne pomysły na 
prezenty, a także dodatki do świątecznych potraw, sery, 
wędliny, miody. To wszystko w ramach niedzieli handlo-
wej na miejskim targowisku. Nie zabraknie świątecznej 
muzyki i udekorowanych stoisk – dodaje Aneta Majak. Mi-
lanowskie Targi już w niedzielę, 22 grudnia, na targowisku 
miejskim przy ul. Piłsudskiego (godz. 9.00-15.00).  EL

Zimowy Narodowy
Jak co roku PGE Narodowy ofe-
ruje masę atrakcji dla dużych 
i małych. Standardowym punk-
tem jest tu oczywiście lodowi-
sko, ale nie brakuje tu również 
szeregu innych atrakcji. Górka 
lodowa, bumper cars curling, 
skatepark, karuzela to tylko nie-
które z nich. Zimowy Narodowy 
to świetne miejsce na rodzin-
ną wycieczkę!

5 pomysłów na rodzinne spędzenie 
świątecznej przerwy

Szaleństwo na nartach
Jeśli uwielbiacie szusować na 
stokach, a nie możecie sobie po-
zwolić na wyjazd w góry to po-
lecamy Górkę Szczęśliwicką. Na 
stoku narciarskim w stolicy moż-
na podszlifować formę i technikę 
jazdy. A jeśli nie macie własne-
go sprzętu skorzystać z wypoży-
czalni. A jeśli nie próbowaliście 
jazdy na nartach czy snowboar-
dzie to z pomocą przyjdą tu in-
struktorzy

Wystawa klocków Lego
Dla maluchów ogromna atrak-
cja, dla dorosłych chwila na 
przeniesienie się w czasy dzie-
ciństwa. Na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie zagościła 
wystawa klocków Lego. Zupeł- 

nie nowa ekspozycja oraz kilka 
stref tematycznych gwarantu-
ją ogromną frajdę. Zdradzimy, 
że na wystawie będzie można 
zobaczyć m.in. bliźniacze wie-
że World Trade Center o wyso-
kości niemal 7 m!

Spacer wśród światełek
Wizyta w Królewskim Ogro-
dzie Światła w Wilanowie to 
stały punkt na liście atrakcji, 
które trzeba odwiedzić w cza-
sie świątecznej przerwy. Obo-
wiązkowy jest również spacer po 
Krakowskim Przedmieściu, No-
wym Świecie oraz wizyta w Parku 
Fontann, gdzie królują kolorowe 
światełka. Idealny pomysł na ro-
dzinny wypad do stolicy!

Lodowiska zapraszają
Jeśli lubicie jeździć na łyżwach 
albo dopiero chcecie spróbować 
swoich sił to zachęcamy do od-
wiedzenia lokalnych ślizgawek. 
Lodowiska dla mieszkańców 
czynne są w Brwinowie, Gro-
dzisku Mazowieckim, Michało-
wicach, Piastowie i Pruszkowie. 
Ze względu na pogodę warto 
wcześniej  sprawdzić czy wy-
brane lodowisko działa 
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Powstańców i Gomulińskiego 
gotowe przed czasem

Remont ul. Powstańców i Gomulińskiego w Prusz-
kowie miał trwać pięć dni. Drogowcom z firmy Efekt 
udało się wykonać zadanie wcześniej. We wtorek 11 
grudnia wspomniane wyżej ulice zostały wyłączone 
z ruchu. Powód? Wymiana nakładki. Prace zamiast 
pięciu trwały zaledwie trzy dni. Skąd pośpiech przy 
realizacji prac. – Wiemy, że zamknięcie tych dwóch 
ulic jest uciążliwe dla mieszkańców i kierowców, 

którzy na czas remontu utknęli w korkach. Dlatego 
zrobiliśmy wszystko, by prace wykonać jak najszyb-
ciej – mówi nam Krzysztof Brudnowski z firmy Efekt. 
Komfort jazdy jedną z głównych ulic Pruszkowa znacz-
nie się poprawił, a wielu kierowców już zapomniało o 
utrudnieniach jakie wywołały roboty drogowe na tej 
drodze. To już kolejny ekspresowy remont wykona-
ny przez firmę Efekt.  AZ

O G Ł O S Z E N I A

Groził pracodawcy 
bronią…

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Z ustaleń policji wynika, 
że 44-letni obywatel Ukrainy 
pracował u pokrzywdzonego. 
W dniu zdarzenia pokrzywdzo-
ny, podczas porannej rozmowy, 
zwolnił mężczyznę z pracy. – Ten 
po kilku minutach  wrócił do 
pokrzywdzonego i grożąc bro-
nią zażądał pieniędzy. W trak-
cie szamotaniny pokrzywdzony 
został uderzony w twarz i prze-
wrócony na ziemię. Podczas 
zdarzenia padły trzy strzały, na 
szczęście nikt nie został ran-
ny. Pokrzywdzonemu udało 
się uciec i powiadomić poli-
cję, a 44-latek wyszedł z firmy 
i udał się w nieznanym kierun-
ku – wyjaśnia podkom. Kańka.

Mężczyznę szybko udało się 
zatrzymać. Został doprowadzo-
ny do prokuratury rejonowej 
w Pruszkowie, gdzie usłyszał 
zarzut usiłowania rozboju z uży-
ciem broni. Sąd zastosował wo-
bec niego tymczasowy areszt 
na okres trzech miesięcy.   EL

PIASTÓW
Do tego niebezpiecz-
nego incydentu doszło 
12 grudnia w Piasto-
wie. 44-letni obywatel 
Ukrainy groził bronią 
właścicielowi jednej  
z firm, żądał pieniędzy, 
a w trakcie szamota-
niny z pistoletu padły 
strzały. Na szczęście 
nikt nie został ranny.

Na miejsce wezwa-
na została policja. 
– W kilka minut po 
zdarzeniu na ulicy 

Dąbrowskiego policjanci za-
uważyli opisanego mężczyznę 
i dokonali jego zatrzymania. 
W pobliżu firmy, na poboczu 
drogi, policjanci ujawnili broń, 
która została zabezpieczona 
do badań. Na miejsce zdarze-
nia przybyła grupa dochodze-
niowo-śledcza, która zajęła się 
zabezpieczeniem śladów krymi-
nalistycznych – informuje pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
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Nowe biletomaty na WKD coraz bliżej
REGION

Warszawska Kolej 
Dojazdowa wybrała 
firmę, która zajmie  
się dostarczeniem 
nowych biletomatów  
i bieżącą obsługą 
maszyn. Jest zatem 
szansa, że wkrótce  
bilet kupimy bez 
niechcianych przygód.

B iletomaty na szla-
ku WKD obrosły już 
wśród pasażerów le-
gendą. Liczba awarii, 

pomyłek, rozmaitych psikusów 

płatanych przez maszyny stała 
się tematem żartów i wpisów 
w mediach społecznościowych. 
Bo faktycznie od dłuższego czasu 
decyzja o zakupie biletu tą drogą 
oznaczała przystąpienie do nie-
przewidywalnej gry, której koń-
cowy efekt pozostawał wielkim 
znakiem zapytania.

Szansa na poprawę tej sytuacji 
i sprawne działanie biletomatów 
pojawiła się wraz z ogłoszeniem 
przetargu na dostawę i montaż 
30 nowych maszyn (wraz z pro-
wadzeniem sprzedaży za ich po-
średnictwem). Teraz znamy już 
wynik postępowania. Najlepszą 
ofertę złożyła firma z Krakowa, 
która swoje usługi wyceniła na 
3,8 mln zł. Wykonawca zadekla-
rował montaż i uruchomienie 

nowych biletomatów w ciągu 
czterech miesięcy od momen-
tu podpisania umowy.

Nowe urządzenia zostaną wy-
posażone w panele fotowolta-
iczne. Będzie w nich możliwość 
dokonywania płatności gotówką 

i kartą, a transakcji przeprowa-
dzimy wybierając jeden z pięciu 
języków operacyjnych (polski, 
angielski, niemiecki, rosyj- 
ski i ukraiński).

Umowa z wybraną firmą ma zo-
stać zawarta na cztery lata.  EL

 M
A

P 
 

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
od ponad roku mogą 
korzystać z biletu  
metropolitalnego, a od 
ponad trzech miesięcy  
z najwyższego progu  
dopłat w ramach  
programu „Warszawa+”.  
Nie mogą jednak tego 
biletu doładować i akty-
wować na miejscu. Kiedy 
ta sytuacja się zmieni?

Z prośbą o interwencję 
w tej sprawie zwrócili 
się do naszej redakcji 
czytelnicy. Część z nich 

dopominała się o możliwość nała-
dowania biletu metropolitalnego 

Kiedy bilet metropolitalny kupimy  
w Pruszkowie?

na terenie Pruszkowa, część za-
dowoliłaby się choć możliwością 
stacjonarnej aktywacji biletu. 
Dziś, wsiadając w Pruszkowie 
do pociągu z naładowanym, ale 
nieaktywowanym biletem należy 
karnet „uruchomić” w kasowni-
kach SKM lub u konduktora Kolei 

Mazowieckich. Nie można tego 
zrobić na stacji. W Pruszkowie 
nie naładujemy również samego 
biletu. W tym celu musimy wy-
brać się do jednego z Punktów 
Obsługi Pasażera w Warszawie.

O utworzenie takiej możliwo-
ści zapytaliśmy ZTM. – Zarząd 
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Transportu Miejskiego we współ-
pracy z gminą której mieszkańcy 
korzystają z Biletów Metropoli-
talnych może otworzyć w gminie 
Punkt Obsługi Pasażerów. Taki 
punkt działa np. w Legionowie – 
odpowiedział nam Tomasz Ku-
nert, rzecznik prasowy ZTM.

Czyli konieczna jest tu inicja-
tywa lokalnych władz. Z pyta-
niem o jej podjęcie zwróciliśmy 
się do prezydenta Pawła Ma-
kucha. – Sugestie na ten temat 
płynęły do ZTM, temat był poru-
szany także w trakcie negocja-
cji dotyczących uruchomienia 
autobusu do Warszawy. Jest 
to kwestia otwarta. Wszystko 
wiąże się z warunkami finan-
sowymi, ZTM ma swoje ocze-
kiwania w tym zakresie. Póki co 
nie możemy mówić o deklara-
cjach czy terminach, bo jest na 
to za wcześnie – wyjaśnia prusz-
kowski włodarz.  EL
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Szpital Zachodni stale się rozwija

N a początku grud-
nia w Ministerstwie 
Zdrowia odbyło się 
wręczenie certyfika-

tów w ramach drugiej edycji pro-
gramu „PracoDawca Zdrowia”. 

Jego celem jest promocja 
profilaktyki zdrowotnej w miej-
scu pracy oraz zachęcenie pra-
cowników do zgłaszania się na 
badania profilaktyczne pod ką-
tem wykrywania chorób cywi-
lizacyjnych (w szczególności 
nowotworów). 

Do tegorocznej edycji pro-
gramu zgłosiło się 43 pra-
codawców. Decyzją kapituły 
nagrodzonych zostało 31 firm. 
Wśród nich znalazł się Szpital 
Zachodni im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim.

 Nagrodzeni w konkursie wy-
kazali się pomysłowością wpro-
wadzając w swoich zakładach 
pracy m.in. konsultacje ze spe-
cjalistami, przekazując pracow-
nikom lunch boxy dla dzieci, 
czy też organizując turnieje 

sportowe i grupy biegowe.
W ramach projektu „Bezpiecz-
ny Szpital Przyszłości – Inspi-
racje” to właśnie w grodziskim 
szpitalu odbyło się spotkanie 
kadry zarządzającej najlep-
szych szpitali w Polsce. Po-
ruszono zagadnienia zakażeń 
szpitalnych, e-usług oraz an-
tybiotykoterapii. 

Gościem honorowym był dr 
hab. n. med. Jarosław Pinkas, 
Główny Inspektor Sanitarny. 
W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież: Starosta Powiatu Gro-
dziskiego Marek Wieżbicki, 
dr Paweł Grzesiowski, adiunkt 
w Szkole Zdrowia Publicznego 
CMKP, prezes zarządu Fundacji 
Instytut Profilaktyki Zakażeń, 

przedstawiciele Wojewódzkiej 
oraz Powiatowej Inspekcji Sa-
nitarnej oraz firmy Ecolab.

Warto wspomnieć, że w pla-
cówce prężnie rozwija się Od-
dział Kardiologii Inwazyjnej. 
6 grudnia obchodził 10-lecie
swojego istnienia. Oddział
posiada nowoczesny sprzęt,
wyposażony jest w kardiomo-

nitory, które pozwalają na ob-
serwację parametrów życio-
wych pacjentów metodami 
nieinwazyjnymi oraz najnow-
szej generacji cyfrowy angio-
graf. To tu leczeni są pacjenci 
z chorobą wieńcową, ostrymi 
zespołami wieńcowymi, wa-
dami serca. 

Miesięcznie wykonuje się tu 
ok. 60 zabiegów angioplastyki
wieńcowej, w tym ok. 30-40 pa-
cjentów poddawanych jest za-
biegom ratującym ich życie. 

Oddział ma wspaniałe osiąg-
nięcia w lecznictwie szpital-
nym dzięki zakupowi nowo-
czesnego sprzętu, ale przede 
wszystkim dzięki wykwali-
fikowanej kadrze, szybkości 
i precyzyjności wykonywanych 
zabiegów w dziedzinie kardiolo-
gii interwencyjnej. 

Szpital Zachodni stale się rozwija i ma 
powody do zadowolenia. Placówka
otrzymała niedawno kolejne wyróżnienie 
w konkursie. W tym miesiącu również 
Oddział Kardiologii Inwazyjnej obchodził 
10-lecie swojego istnienia.  
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Można już korzystać 
z lodowiska w Brwinowie 
znajdującego się 
na terenie przy
ul. Przejazd/Piłsudskiego. 
Wstęp jest bezpłatny.

L odowisko jest czyn-
ne codziennie w godz. 
9.00-21.00, z przerwą 
techniczną w godz. 

14.00-15.00. W dni nauki szkolnej 

w pierwszej części dnia korzy-
stają z niego głównie uczniowie 
szkół z terenu gminy Brwinów, 
którzy na łyżwach mogą jeź-
dzić w ramach zajęć wychowa-
nia fizycznego.

Na miejscu można wypożyczyć 
łyżwy i kask (w cenie 1 zł) oraz 
naostrzyć własne łyżwy (koszt 
to 6 zł). Operator zapewnia 120 
par łyżew w pełnej rozmiarów-
ce dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Maluchy, które jeszcze nie 

potrafią jeździć samodzielnie, 
mogą skorzystać z chodzików.

Lodowisko ma działać do koń-
ca lutego 2020 r. z możliwością 
przedłużenia, jeśli w tym czasie 
będą jeszcze odpowiednie wa-
runki atmosferyczne. Zamknię-
cie lodowiska mogą spowodować 
zbyt wysokie temperatury unie-
możliwiające utrzymanie tafli 
lodu oraz opady deszczu. Opera-
tor będzie informować na stro-
nie FB/lodowisko Brwinów. (PR)

 Lodowisko zaprasza

Trwa XI edycja 
konkursu, w którym 
miasta mogą zdobyć 
sprzęt AGD na cele 
charytatywne, 
a mieszkańcy fotografujący 
świąteczne iluminacje 
– indywidualne nagrody 
za piękne fotografie.

P rzed świętami Boże-
go Narodzenia niemal 
każde miasto w Polsce 
stroi się w światełka, 

ciekawe iluminacje i efektowne 

dekoracje, by podkreślić świą-
teczny nastrój i przekazać go 
mieszkańcom oraz gościom. 
W Brwinowie po zmroku „pa-
da śnieg” na frontowej ścianie 
Urzędu Gminy Brwinów, a w 
wielu punktach można znaleźć 
świecące dekoracje – jelenie 
i wiewiórkę na nowym ron-
dzie, fontannę i anioły na Rynku, 
niedźwiedzie, łódki i pingwi-
na w parku, koronę na rondzie 
Wacława Kowalskiego, dekora-
cje na latarniach i in. Wszystkie 
są dobrymi do sfotografowania 
obiektami, które można pokazać 

w konkursie. Zwycięskie mia-
sto otrzyma sprzęt AGD z prze-
znaczeniem dla potrzebujących 
mieszkańców. Rok temu wy-
grał Sędziszów Małopolski, sie-
dziba podobnej do Brwinowa 
gminy z Podkarpacia. 

Głosowanie internautów 
w pierwszym etapie (wojewódz-
kim) trwa do 2 stycznia 2020 r. 
Żeby zagłosować trzeba wejść na 
stronę internetową www.SwiecSie.
pl i wybrać Brwinów. Głosy można 
oddawać codziennie. Nagrodą dla 
miasta jest sprzęt AGD, który tra-
fi do najbardziej potrzebujących.

Niezależnie od głosowania 
w konkursie miast, trwa też 
indywidualny konkurs „Świeć 
Się” – skierowany do wszystkich 
pasjonatów fotografii, którzy 
uchwycą na zdjęciach świą-
teczny klimat. Laureaci zostaną 
wyłonieni częściowo w wyniku 
głosowania internautów, a czę-
ściowo decyzją jurorów. Można 
przesyłać po dwa zdjęcia w każ-
dej kategorii: Moje Miasto, Mój 
Dom, Moi Bliscy, Moja Ilumina-
cja oraz Moja Ulubiona Szop-
ka. Zdjęcia można przesyłać
do 15 stycznia. (PR)

Świeć Się – konkurs fotograficzny 
oraz głosowanie dla miasta i mieszkańców
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MILANÓWEK

Jest przetarg  
na milanowski PSZOK

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych w Milanówku ma powstać przy ul. Turczynek. 
W zakres budowy wejdzie: wybudowanie kontene-
ra socjalno-biurowego, magazynu ZSEE i na odpa-
dy niebezpieczne, wiaty na kontenery, utwardzenie 
terenu (w tym miejsca postojowe), wykonanie ka-
nalizacji deszczowej, wszelkich przyłączy, oświetle-
nia oraz montaż wagi samochodowej najazdowej o 

nośności 10 ton. Kontenery zostaną podzielone na od-
pady takie jak: szkło budowlane, papier i tektura, two-
rzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne  
i wielkogabarytowe np. meble. Wydzielone zostanie rów-
nież pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. Trafią tu 
zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które 
mogą zostać ponownie wykorzystane. PSZOK w Mila-
nówku ma powstać do 15 maja 2020 r.  SO

Operator linii R1 i R2 
poszukiwany

Ołówkowa, Wojska Polskiego, 
Kościuszki, Hala Znicz, Piastów 
ul. Norwida, Reguły urząd gminy, 
cmentarz, Michałowice Topo-
lowa, Spacerowa, Polna, Opacz 
Targowa, Raszyn Pruszkowska, 
Sportowa, Młyn, Warszawa Na 
Skraju, Stoicka, Szyszkowa, P+R 
Al. Krakowska. Dziennie będzie 
to 13 kursów, od poniedziałku do 
piątku z wyjątkiem świąt.

Autobusy linii R2 pojadą 
na trasie Rybie, Raszyn, Pu-
chały, Wypędy, Janki, Sękocin 
Nowy, Falenty Duże, Falenty, Fa-
lenty Nowe, Podolszyn Nowy. 
W rozkładzie znajdzie się 12 kur-
sów dziennie w dni powszednie 
oraz cztery w soboty, niedzie-
le i święta.

Niezmienna pozostanie cena 
biletów. Za jednorazowy nor-
malny zapłacimy maksymalnie 
4 zł (ulgowy 2 zł), miesięczny bę-
dzie kosztował nie więcej niż 80 
zł (ulgowy 40 zł). Obie linie bę-
dą obsługiwane przez niewiel-
kie autobusy. Mają pomieścić 
35 pasażerów, w tym 12 osób na 
miejscach siedzących.   EL

RASZYN
Urząd gminy  
w Raszynie szuka 
przewoźnika, który  
od stycznia będzie 
woził pasażerów  
na liniach R1 i R2.  
Jest zapytanie 
ofertowe w tej 
sprawie.

Podróżnych z naszego 
regionu z pewnością 
najbardziej interesu-
je linia R1. To autobus, 

który od początku listopada kur-
suje z pętli na osiedlu Staszica 
w Pruszkowie do centrum prze-
siadkowego przy Al. Krakowskiej 
w Warszawie. Spełnia więc część 
oczekiwań związanych z postu-
lowaną od dłuższego czasu linią 
autobusową do stolicy.

Od stycznia przyszłego ro-
ku R1 będzie jeździł identycz-
ną trasą jak do tej pory: Osiedle 
Staszica w Pruszkowie, Jasna, 

RASZYN
Od nowego roku linia 
autobusowa L23 prze-
stanie funkcjonować.  
W zamian za nią pasaże-
rowie będą mogli sko-
rzystać z linii R1 oraz R2. 
Szczegóły w artykule.

L inia L23 kursowała na 
trasie: Raszyn – Janki 
– Nowy Sękocin – Fa-
lenty Duże – Falenty 

– Puchały – Wypędy – Sokołów 
– Pęcice – Pruszków. Raszyński 
urząd podjął decyzję o zlikwido-
waniu linii. Jednak mieszkańcy nie 
zostaną bez połączenia z Pruszko-
wem oraz połączeń między lokal-
nymi miejscowościami w gminie 
Raszyn. Mieszkańcy będą musieli 
zmienić swoje przyzwyczajenia. 
Nowe połączenia – linie R1 i R2 
– mają być kompatybilne ze so-
bą, a w efekcie szybsze niż jed-
na linia L23.

Zatem co zmieni się dla 
mieszkańców Raszyna? – Kasu- 

Po nowym roku bez linii L23, ale z R1 i R2

jemy L23, a w jej miejsce wpro-
wadzamy dwie nowe linie au-
tobusowe. Jedna lokalna – R1, 
która będzie jeździć tylko po 
naszej gminie oraz druga – R2, 
która zawiezie pasażerów od al. 
Krakowskiej, poprzez Raszyn 
i Michałowice do Pruszkowa 

– mówi Andrzej Zaręba, wójt 
gminy Raszyn. – Lokalna linia R1 
będzie znacznie obszerniejsza niż 
L23 dotychczas. Dodatkowo czas 
dojazdu np. do Pruszkowa skróci 
się. Jadąc L23, najpierw autobus 
kluczył po zaułkach gminy Ra-
szyn, aby potem ruszyć w stronę 

 J
M

 
 

Pruszkowa. Linie R1 i R2 będą ze 
sobą kompatybilne, a rozkłady 
jazdy zostaną odpowiednio do-
stosowane, aby była możliwość 
przesiadek. Będzie to znacznie 
szybszy łącznik – dodaje.

Jeżeli pasażerowie nowych 
linii będą mieli jakieś sugestie, 
to urząd weźmie je pod uwa-
gę. – W trakcie realizacji tego 
zadania będziemy próbowali 
modyfikować sposób działania 
linii autobusowych, uwzględ-
niając potrzeby mieszkańców. 
Spodziewamy się, że na pew-
no jakieś sugestie się pojawią. 
Oczywiście te modyfikacje po-
krywamy z własnych środków, 
ale nie są to duże koszty – wy-
jaśnia Zaręba.

R1 będzie kursować na trasie: 
Warszawa (P+R al. Krakowska)  
– Raszyn – Michałowice – Regu-
ły – Piastów – Pruszków (Osie-
dle Staszica Pętla).

R2 będzie kursować na tra-
sie: Rybie – Raszyn – Puchały 
– Wypędy – Janki – Nowy Sę-
kocin – Falenty Duże – Falenty 
Nowe – Nowy Podolszyn – Podol- 
szyn (Pętla).  SO
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ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 
WAŻNY OD DNIA 15.12.2019 R. 

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie 
informuje, że rozkład jazdy pociągów ważny od dnia 
15.12.2019 r. (sezon 2019/2020) nie uległ zmianie                       
w odniesieniu do rozkładu jazdy obowiązującego                                
od dn. 01.10.2019 r. Dodatkowo w dniach: 
 24.12.2019 r.  oraz  
 24.12.2020 r.  

pociągi WKD będą kursowały wg świątecznej organizacji 
ruchu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana  Batorego 23 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 
wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.p 

•
•

STYCZEŃ 2020 

POLSK IE

Sala Widowiskowa Zespołu „Mazowsze” 
Otrębusy

mazowsze.waw.pl
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REGION

Czy to będzie rekordowy 
rok dla WKD?

Już poprzedni rok dla WKD był rekordowy. Zamknął się 
wynikiem niemal 8,6 mln przewiezionych pasażerów. 
Przewoźnik nie ukrywał dumy z takiego osiągnięcia 
i wiele wskazuje na to, że również 2019 r. będzie mógł 
zaliczyć nie tylko do udanych, ale także do tych, w któ-
rym udało się pobić swój własny rezultat. – W okre-
sie od stycznia do listopada 2019 roku z przejazdów 
pociągami WKD skorzystało 8 mln 141 tys pasażerów 

czyli o 191 tys osób więcej, niż w analogicznym okresie 
2018 r., co stanowi 2,84 proc wzrost – poinformowa-
ła spółka. Do ustanowienia nowego rocznego rekordu 
WKD brakuje 450 tys pasażerów. Grudzień to czas, kie-
dy zwyczajowo mniej osób korzysta z kolejki, ale liczba 
wydaje się być w zasięgu. Szczególnie, że od 15 grudnia 
obowiązuje nowy rozkład jazdy, w którym w szczycie 
komunikacyjnym na szlaku kursuje 14 pociągów. EL

Kup choinkę. Pomóż rodzinie, 
którą dotknęła tragedia

człowiek dzięki sprzedaży cho-
inek chciał zarobić na rodzinne 
święta.  Rodzina tego młodego 
człowieka pozostała z choinka-
mi w miejscu gdzie zdarzyła się 
ta tragedia, pomóżmy im w tym 
trudnym dla nich czasie – czy-
tamy we wpisie OSP Milanówek

Druhowie zachęcają do zaku-
pu świątecznego drzewka właśnie 
w tym punkcie, między sklepem 
Biedronka a stacją Wasbruk przy 
ul. Królewskiej. Cały dochód zo-
stanie przekazany żonie i dzieciom 
tragicznie zmarłego mężczyzny, – 
Jedziemy w to miejsce i kupujemy 
choinki, nie targując ceny oczy-
wiście. Kto pomoże? Jeśli masz 
już choinkę to udostępnij dalej – 
proszą strażacy. EL

MILANÓWEK
Jest apel o pomoc 
rodzinie tragicznie 
zmarłego mężczyzny, 
który w nocy z 15 
na 16 grudnia zginął 
w płonącym 
samochodzie przy 
ul. Królewskiej 
w Milanówku. 

Okazuje się, że był oj-
cem dwójki dzieci,
a na święta chciał 
zarobić sprzedając 

choinki. W mediach społeczno-
ściowych pojawił się apel o po-
moc rodzinie poprzez kupno
świątecznego drzewka w punk-
cie, który miał prowadzić męż-
czyzna. Prośbę zamieścili stra-
żacy ochotnicy z Milanówka. 

– Jak większość z was wie w noc 
z niedzieli na poniedziałek miał 
miejsce tragiczny pożar w któ-
rym zginął młody mężczyzna, 
ojciec dwójki dzieci. Ten młody 
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REGION
Końcówka roku to 
niezwykle gorący okres 
w samorządach. To czas 
kiedy uchwalane są plany 
finansowe na kolejny rok. 
Powiat pruszkowski ma 
już zatwierdzony budżet 
na przyszły rok. 

W przyszłorocznym 
budżecie powia-
tu dochody osza-
cowano na kwotę 

180 mln zł, a wydatki 196 mln zł. To 
znaczy, że w kasie powiatu prusz-
kowskiego pojawi się deficyt na 
kwotę prawie 16,7 mln zł. Na przy-
szłoroczne inwestycje władze po-
wiatu chcą wydać 35 mln zł, a mowa 
tu o realizacji 26 przedsięwzięć.

Projekt budżetu pozytywnie, 
bez uwag zaopiniowała Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Rada 
Powiatu Pruszkowskiego sto-
sunkiem głosów 19 za, 5 przeciw
i  0 wstrzymujących się, uchwa-
liła budżet powiatu na 2020 rok.

A jakie zadania zamierza reali-
zować powiat pruszkowski w przy-
szłym roku?  Na inwestycje powiat 
pruszkowski w przyszłym roku 
chce wydać prawie 35,8 mln zł. 
Lwią część tej kwoty pochłoną dwa 
zadania. Planowana od lat budo-
wa Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego przy Wapiennej 
w Pruszkowie (dział edukacyjna 

Powiat pruszkowski uchwalił 
budżet na 2020 r. 

opieka wychowawcza) w 2020 r. 
pochłonie aż 10 mln zł. Kolejnym 
również kosztownym zadaniem 
będzie kolejny etap przebudo-
wy i i modernizacji Szpitala Po-
wiatowego. Na to zadanie władze 
powiatu w przyszłym roku chcą 
przeznaczyć 8 mln zł.

W przyszłym roku powiat prusz-
kowski chce zrealizować 11 zadań 
dotyczących inwestycji drogo-
wych. Łącznie chce na nie wydać 
14,1 mln zł. Najważniejszą i za-
razem najdroższą inwestycją dro-
gową ma być rozbudowa ul. So-
lidarności w Parzniewie, która 
w przyszłym roku ma pochłonąć 
3,3 mln zł. Warto zaznaczyć, że ta 
inwestycja w połączeniu z pla-
nowaną przez miasto Pruszków 
przebudową ul. Działkowej po-
prawi stan dróg w rejonie nowo 
wybudowanego tunelu. Poniżej 
drogowa „jedenastka” powiatu:

• Rozbudowa drogi powiatowej 
3124W ul. Solidarności w Parz-
niewie – 3,3 mln zł;

• Rozbudowa drogi nr 3129W 
– ul. Dworcowej w Piastowie 
oraz ul. Bodycha w Regułach 
na odcinku od ul. Sienkiewicza 
w Piastowie (wraz ze skrzy-
żowaniem) do skrzyżowania 
z ul. Regulską w Regułach i dziel-
nicy Ursus m. st. Warszawy (wraz 
ze skrzyżowaniem) – 2,5 mln zł;

• Przebudowa obiektów inżynie-
ryjnych – 2,5 mln zł;

• Przebudowa drogi powiato-
wej nr 3110Wul. Józefowskiej os 
wschodniej granicy działki nr 48 
we wsi Krosna do posesji nr 15 
we wsi Koszajec – 2,2 mln zł;

• Przebudowa drogi powiato-
wej nr 3107W (ul. Komorowska 
i Pruszkowska) na odcinku od ul. 
Pogodnej w Pruszkowie do Re-
kreacyjnej w Granicy – 2 mln zł;

• Projektowanie dróg po-
wiatowych – 500 tys. zł;

• Przebudowa skrzyżowa-
nia dróg powiatowych
nr 3101W i 3103W ul. Plata-
nowej , gmina Nadarzyn – 
500 tys. zł;

• Budowa sygnalizacji świetl-
nych i doświetleń przejść 
dla pieszych – 400 tys. zł;

• Przebudowa skrzyżowa-
nia drogi nr 3122W i 3120W 
oraz przebudowa drogi 
nr 3120W odc. od ul. Za Olszy-
ną do ul. Długiej w Ładach, 
gmina Raszyn – 100 tys. zł.

• Budowa drogi nr 3135W 
– ul. Broniewskiego w Prusz-
kowie – 50 tys. zł;

• Budowa wiaduktu drogowe-
go nad torami PKP pomię-
dzy Warszawską w Piastowie 
i ul. Grunwaldzką w Prusz-
kowie – 50 tys. zł. AZ
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego,  z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy spokoju, miłości,
rodzinnego ciepła i odpoczynku. Niech ten świąteczny czas napełni Państwa optymizmem i nadzieją na lepsze jutro,

a Nowy 2020 Rok przyniesie spełnienie marzeń i satysfakcję z osiągniętych zamierzeń.

Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
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GRODZISK MAZ.

14 mln za drogę łączącą 
Grodzisk, Szczęsne  
i Adamowiznę

Grodziski magistrat rozstrzygnął przetarg na przebudo-
wę drogi z Grodziska przez Szczęsne do Adamowizny 
(ciąg ulic Królicza, Drozda, Łagodna i Kijowska). Zainte-
resowanie przebudową wymienionych wyżej ulic nie 
było małe. Swoje oferty złożyło aż osiem firm. Dobra 
informacja jest taka, że udało się rozstrzygnąć prze-
targ, a tym samym wybrać wykonawcę. Najkorzystniej-
szą ofertę zaproponowała firma Mabau – 14,3 mln zł. 

Było to o zaledwie 300 tys. zł więcej niż gmina zamierza-
ła wydać na to zadanie, jednak postanowiono o dołoże-
niu brakującej kwoty. Sama idea przebudowania kilku tych 
ulic, które utworzą spójny ciąg komunikacyjny jest cieka-
wa. Kierowcy zyskaliby możliwość dojazdu praktycznie 
od ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Maz. przez ul. Kijowską 
oraz ul. Łagodną w miejscowości Szczęsne i dalej ul. Droz-
da i ul. Króliczą do ul. Osowieckiej w Adamowiźnie.  SO

REGION
Mamy dobrą wiadomość 
dla kierowców. General-
na Dyrekcja Dróg  
Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że na 
trasie S8 między Prze-
szkodą a Paszkowem 
można już jeździć  
z prędkością 120 km/h.

K ierowcy przyzwycza-
ili się już do utrudnień 
na trasie katowickiej. 
Przebudowa ponad 

20-kilometrowego odcinka tra-
sy między Radziejowicami i Pasz-
kowem trwała kilka lat. Inwestycja 
była prowadzona „pod ruchem” 
bowiem drogowcy nie wyobra-
żali sobie całkowitego odcinka 
tej ważnej trasy.

Inwestycja została podzielo-
na na dwa fragmenty. Pierwszy 
o długości 11,6 km między Prze-
szkodą a Paszkowem realizowa-
ła firma Intercor. Drugi prawie 

Ósemka już w pełni ekspresowa

10 km przypadł do przebudowy 
firmie Strabag.

Kierowcy podróżujący trasą S8 
już od kilku miesięcy nie widu-
ją drogowców na trasie. Jedyną 
pozostałością było ograniczenie 
prędkości do 60 km/h. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad poinformowała, że od 
9 grudnia wspomniane ograni-
czenia zniknęły z odcinka między 
Przeszkodą a Paszkowem. – Dzięki 
otrzymaniu decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie wprowadzamy 
stałą organizację ruchu, a wspo-
mniany odcinek zyska właśnie 

pełen standard drogi ekspreso-
wej i auta osobowe pojadą tam 
120 km/h – podkreślają drogowcy.

Obecnie trasa S8 pomiędzy 
Paszkowem a Radziejowicami jest 
drogą ekspresową z dwoma pa-
sami ruchu w każdym kierunku 
oraz pasami awaryjnymi. W ra-
mach inwestycji powstały czte-
ry węzły drogowe Żabia Wola, 
Siestrzeń, Młochów i Nadarzyn. 
Dodatkowo powstały tu również 
drogi serwisowe, obiekty mosto-
we, chodniki, ciągi pieszo-rowe-
rowe, ścieżki rowerowe, zatoki 
autobusowe, odwodnienie.  AZ

REGION
W czterech nowych 
punktach na drogach 
powiatu pruszkowskie-
go pojawiły się sygna-
lizatory wyposażone 
w system dyscyplino-
wania kierowców. Ich 
zadaniem jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa 
pieszych i zmuszenie 
prowadzących auta 
do zdjęcia nogi z gazu.

T akich rozwiązań w na-
szym regionie syste-
matycznie przybywa. 
Działają m.in. na przej- 

ściach dla pieszych przy uli-
cach Brzozowej w Komorowie 
i Pruszkowskiej w Strzeniówce. 
Wśród samych kierowców ma-
ją zarówno przeciwników jak 
i zwolenników. W momencie, 

Nowe punkty 
dyscyplinowania kierowców

gdy detektor rejestruje auto po-
ruszające się z nadmierną pręd-
kością, automatycznie wyświetla 
czerwone światło, zmuszając do 
hamowania i zatrzymania się, 
nawet jeśli na przejściu dla pie-
szych nikogo nie ma.

W ten sposób działa nowa 
sygnalizacja zamontowana na 
skrzyżowaniu ulicy Komo-
rowskiej z Dziką w Pęcicach 
Małych, na ul. Parkowej w po-
bliżu przystanku autobusowego 

w Pęcicach, na ul. Wilsona przy 
skrzyżowaniu z Lilpopa w Brwi-
nowie i na przejściu dla pieszych 
przy przystanku autobusowym 
na wysokości Osiedla Walen-
dia w Walendowie. Czy zwięk-
szy się bezpieczeństwo ruchu? 
Czas pokaże.

Inwestycję zrealizowało prusz-
kowskie starostwo powiatowe. 
Prace wykonała firma z Otwoc-
ka, która za swoje usługi zainka-
sowała 199 tys zł.  EL
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MILANÓWEK

Zwęglone zwłoki 
w spalonym samochodzie

Do tragedii doszło w nocy z 15 na 16 grudnia w Mila-
nówku, na jednym z parkingów przy ul. Królewskiej. Gdy 
strażacy ugasili płonący samochód, w środku znaleźli... 
zwęglone zwłoki. O sprawie poinformował nas czytel-
nik.– Minionej nocy około godz. 2.00 w Milanówku pło-
nął samochód, który stał na parkingu przy Biedronce. 
Jest tam obok taki plac z choinkami. Podobno po uga-
szeniu pojazdu w środku znaleziono zwłoki. Na miejscu 

było kilka wozów strażackich – opisuje. Policja potwierdzi-
ła te informacje. – Przy ul. Królewskiej w Milanówku spalił 
się samochód. Po ugaszeniu pożaru przez strażaków nie-
stety znaleziono wewnątrz auta zwęglone zwłoki – mówi 
asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. – Na ten mo-
ment nie posiadamy szczegółowych informacji w tej sprawie. 
Jej wyjaśnieniem zajmie się prokuratura – dodaje. SO

BRWINÓW
We wrześniu rozpoczę-
ła się budowa parkingu 
przesiadkowego 
przy przystanku WKD 
w Otrębusach. Teore-
tycznie powinna 
powoli dobiegać 
końca. W praktyce 
park&ride będzie 
gotowy w kwietniu.

N owy parking powsta-
je tuż obok przystanku 
WKD, w miejscu gdzie 
kierowcy zostawiali 

swoje samochody „na dziko”, na 
nieutwardzonym terenie przy to-
rach kolejowych i trasie nr 720. To 
idealna lokalizacja, dlatego gmi-
na zdecydowała się to miejsce 
zagospodarować na park&ride 
z prawdziwego zdarzenia.

Prace rozpoczęły się we 
wrześniu tego roku, kiedy teren 
przejął wykonawca. Rozpoczę-
to układanie kostki i ogrodzo-
no teren. Wszystko miało być 
gotowe do końca 2019 r., ale 
wiadomo już, że tak się nie sta-
nie. Dlaczego? – Podpisaliśmy 
umowę wykonanie prac w try-
bie projektuj i buduj. Pozwole-
nie od starosty pruszkowskiego 
na część gruntu poza pasem 
kolejowym dostaliśmy szybko 
i wykonawca rozpoczął pra-
ce. Na pozwolenie na budowę 
od wojewody mazowieckiego, 

Park&ride w Otrębusach 
jednak na wiosnę

który jest właściwym organem 
do wydawania pozwoleń dla 
terenów kolejowych, czekali-
śmy ponad siedem miesięcy. 
Otrzymaliśmy je na początku 
grudnia. Efekt jest taki, że do-
piero na początku grudnia wy-
konawca mógł wejść na część 
pasa kolejowego i tam zacząć 
prace – wyjaśnia Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa.

Termin zakończenia tej in-
westycji zmienił się. – Za zgodą 
Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych prze-
dłużyliśmy umowę z wykonawcą 
do kwietnia przyszłego roku. 
Musimy brać pod uwagę, że prę-
dzej czy później zima nadejdzie 
i w pewnym momencie trzeba 
będzie roboty przerwać – za-
znacza brwinowski włodarz.
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Wspomniana zgoda była ko-
nieczna, ponieważ gmina na 
budowę parkingu pozyska-
ła dotację w wysokości ponad 
700 tys zł.

Na nowym parkingu znajdą 
się 42 miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych, w tym 2 
miejsca przeznaczone dla osób 
z niepełnosprawnościami, oraz 
zadaszone miejsca na 22 rowe-
ry. Aby ułatwić poruszanie się 
na terenie parkingu, zaplano-
wana została droga manewrowa 
zakończona okrągłym placem 
manewrowym połączonym zjaz-
dem z ul. Natalińską oraz ciąg 
pieszo-rowerowy. Na miejscu 
pojawi się parkingowy system 
kontroli dostępu, monitoring, 
oświetlenie, a także przenośna 
toaleta i kosze na śmieci. EL
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REGION
W czwartkowy 
(6 grudnia) wieczór 
w Centrum Kultury 
i Sportu odbyła się 
debata władz zachod-
niego Mazowsza, Jej 
głównym tematem był 
problem smogu i działań 
jakie okoliczne gminy 
podejmują, by zwalczyć 
zanieczyszczenie 
powietrza.

W debacie organi-
zowanej przez 
stowarzyszenie 
Koliber Pruszków 

udział wzięli: prezydent Prusz-
kowa Paweł Makuch, burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski, 
wójt Nadarzyna Dariusz Zwoliński 
oraz komendant grodziskiej Stra-
ży Miejskiej Dariusz Zalesiński.

Smog to problem nas wszystkich
W trakcie debaty włodarze 

okolicznych gmin zdiagnozo-
wali przyczyny smogu w naszym 
regionie. W naszym regionie do 
powstawania smogu przyczyniają 
się: transport (stare samochody), 
stare piece oraz elektrociepłow-
nia. Wszyscy zgodnie podkreślili, 
że do walki z zanieczyszczeniem 
powietrza potrzebne są rozwią-
zania, które będą wprowadzane 
w całym kraju.

Jak gminy walczą ze smogiem? 
Każda z gmin podejmuje szereg 
działań. Począwszy od montażu 
czujników, które umożliwiają 
mieszkańcom monitorowanie 
stanu powietrza, przez budowę 
ścieżek rowerowych i parkin-
gów, po działania edukacyjne. 
I to właśnie te ostatnie działania 
są jednymi z najmocniej pod-
kreślanych przez włodarzy. – To 
jest najważniejsza rzecz na jaką 
powinniśmy kłaść nacisk. Pro-
gramy edukacyjne wprowadza-
my już w przedszkolach, przez 
szkołę podstawową po liceum. 
Istotne jest by uświadamiać ludzi 

i mówić o zagrożeniu, które jest. 
Nawet oczyszczacze powietrza 
w przedszkolach są pewną formą 
uświadamiania, bo rodzice wi-
dzą że musi być problem skoro 
gmina inwestuje środki w tego 

typu rzeczy – zaznaczył Dariusz 
Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn.

Gminy z powiatów pruszkow-
skiego i grodziskiego ze smo-
giem walczą w podobny sposób. 
Z jednej strony to kontrole dymu 

wydobywającego się z kominów 
przy pomocy specjalistycznych 
dronów, z drugiej wsparcie dla 
mieszkańców przy ubieganiu się 
o dofinansowania do wymiany 
„kopciuchów”: na nowe piece.

Co według włodarzy powinno 
się poprawić w działaniach anty-
smogowych? Przede wszystkim 
uprościć system ubiegania się 
o dofinansowania z niektórych 
programów. Dziś wielu miesz-
kańców rezygnuje z wybranych 
form dofinansowań ponieważ cała 
procedura ubiegania się o środ-
ki jest skomplikowana. Progra-
my gminne są znacznie prostsze 
od tych proponowanych przez 
rząd. –Utrudnieniem jest kwestia 
wpuszczenia strażnika miejskie-
go do domu – zaznaczył Paweł 
Makuch prezydent Pruszkowa.

Burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski zwrócił uwagę na in-
ny problem. Chodzi tu o stwo-
rzenie bezpłatnej komunikacji 
miejskiej, która mogłaby opie-
rać się o linie tworzone przez 
Zarząd Transportu Miejskiego. 

– Mamy w Piastowie dwie linie 
autobusowe. Od dwóch lat są 
one bezpłatne. ZTM wprowadzi-
ło możliwość dopłaty do biletów 
30-dniowych. Cześć płaci miesz-
kaniec, część dopłaca gmina. Dla-
czego nie ma możliwości dopłaty 
do biletów jednorazowych? Po-
winniśmy działać tu systemowo. 
Propozycja przekształcenia linii 
ZTM (717, 716 oraz SKM) w linie 
bezpłatne w całości finansowane 
przez gminę spotkała się z odpo-
wiedzią, że ZTM nie jest w stanie 
wyliczyć kosztów oraz że takie 
rozwiązanie zaburzyłoby po-
rozumienie ZTM i Kolei Mazo-
wieckich, czyli „Wspólny Bilet”. 
Według mnie to właśnie bezpłat-
na komunikacja jest rewolucyj-
nym rozwiązaniem i wpłynęłaby 
na ograniczenie liczby samocho-
dów – przyznał.

Debata pokazała, że lokalne 
władze zdają sobie sprawę z ran-
gi problemu jakim jest smog 
i wspólnie chcą podejmować 
działania na rzecz poprawy ja-
kości powietrza. AZ
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Rodzinnej, ciepłej atmosfery, wielu
tradycyjnych potraw na wigilijnym stole
i wspaniałych prezentów pod choinką 
życzy

zespół Grupy WPR Media
wydawcy gazety WPR24.pl
wraz z klientami
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • 1300m2 przy Al. Jerozolimskich tel. 

720-147-373 

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal  
usługowy o powierzchni  
200 m2, I piętro z windą  
w Podkowie Leśnej,  
ul. Jana Pawła II 13  
tel 601 612 930

Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio  
tel. 500-540-541

• 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- 

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

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

Zatrudnimy panie  
(także emerytki) do prac 
hotelowych w Nadarzynie 
(recepcja, sprzątanie itp.) 
tel. 500-100-317 

Lokal gastronomiczny 
zatrudni sprzedawcę na 
weekendy 509-683-032

Zatrudnimy do sprzątania 
w Obiekcie Noclegowym 
(Pruszków-Żbików) 
w godzinach 9-15  
tel. 515-552-013 

• Agencja ochrony zatrudni na 
obiektach przemysłowych na 
terenie Konotopy, Ołtarzewa 
i Ożarowa Mazowieckiego 
tel.728 432 309 

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu. Praca  
w Pruszkowie, tel. 509-683-032 

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

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

• Poszukujemy kierowców  
do pracy kat B, zarobki 2500-5000 
pln, CV kontakt@fairplaytaxi.pl  
lub pod numerem 607-073-354

• Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel. 696-039-978

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

Zatrudnię do sprzątania 
bloków tel. 601 306 336 

NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

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

• Domy Jednorodzinne na 
Sprzedaż Kom: 668 608 
194 www.a2deweloper.pl 
Miejscowość: Domaniew  
ul. Domaniew 60C 

DAM PRACĘ

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut na kasację 
508206738 

• AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA  
515-514-100

 USŁUGI

Ocieplenia poddaszy, piana 
PUR, izolacje poddaszy, 
natrysk pianki  
tel 604 489 255  
www.purterm.pl 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; ochrona 
roślin (w tym róż  
– oraz sprzedaż)  
512-380-109,  
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

• Hydraulik 
tel. 535872455 

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

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Pracuj jako  
Opiekun / Opiekunka Seniorów  

w Niemczech i już dziś dołącz  
do zespołu naszej firmy!  

Gwarantujemy pewna pracę  
oraz kurs języka niemieckiego  

od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Tel. 501 356 229

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.).
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 1916/19 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: 
budowie drogi dojazdowej od Al. Olszowej do terenu szkolno-
sportowego w Książenicach gmina Grodzisk Mazowiecki
numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem 
projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje 
nieruchomości1 :
140504_5.0019 Książenice – dz. nr ew.: 189/4, 190/1, 189/1  
(189/5, 189/6), 190/2 (190/3, 190/4)
1)W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (pod drogę) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.  
Pouczenie. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11). 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, 
Warszawa Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096t.j.)  
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.    

ARESZT ŚLEDCZY  
W WARSZAWIE – SŁUŻEWCU  
POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA:

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 
WWW.SW.GOV.PL

TELEFON (22) 35 45 104 LUB 205.

•  kwatermistrz
•  psycholog działu 

terapeutycznego,
•  wychowawca
• pielęgniarka
•  kierowca

•  szef kuchni
•  strażnik działu 

ochrony
•  referent działu 

organizacyjno- 
-prawnego.

INFORMACJA 
o przetargu  pisemnym    

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszków, ul. Drzyma-
ły 30,  ogłasza przetarg w trybie składania ofert pisemnych na:          
,,sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność 
Powiatu Pruszkowskiego”. 

Marka, 
model 

Nr  
rejestracyjny

Rok 
produkcji

Przebieg 
(km)

Cena 
wywoław-

cza

Wadium Uwagi

SKODA 
YETI 

  WPR 5012C 2016 53 529 12 000 zł 1 200 zł Uszkodzenie 
lewej strony 

przodu

Przetarg odbędzie się dnia 27 grudnia 2019 r. o godzinie 1030 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 05-800 Prusz-
ków,  ul.  Drzymały 30.   Ogłoszenie o  przetargu umieszcza się 
na urzędowej tablicy informacyjnej oraz  stronie internetowej  
www.bip.powiat.pruszkow.pl Szczegółowe informacje można  
uzyskać pod nr tel. 22 7381413-15. 

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), art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
- Prawo budowlane  (Dz.U.2019.1186 t. j. z dnia 26.06.2019 r. ze 
zm.)  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 1946/19 z dnia 16.12.2019 r. wydał 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi gminnej łączącej ul. Wronią z ul. Kruczą we wsi 
Mościska, w gminie Grodzisk Mazowiecki, z drogą wojewódzką  
nr 579, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.                                                        
Inwestycja obejmuje nieruchomości:
140504_5.0023 Mościska - dz. nr ew.: 101/2, 77, 75/1 (75/2, 75/3), 
76 (76/1, 76/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 140 (140/1, 140/2), 
135/3 (135/4, 135/5).
140504_5.0021 Makówka – dz. nr ew.: 160/2 (160/3, 160/4).
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.
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).

• Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne 
ceny. 502-723-055 

• Żaluzje, rolety,  
moskitiery, verticale,  
pranie verticali, 9-20,  
501-175-813 
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Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 05-800 
Pruszków, ul Bolesława Prusa 86, ogłasza przetarg na 
roboty remontowe przewidziane do realizacji w roku 
2020 wg niżej wyszczególnionych branż: sanitarnej, 
budowlanej, robót ślusarskich, remontu chodników. 
Przetarg dotyczy budynków w zasobach PSM  
w Pruszkowie.
1. Wymiana instalacji c.cw. i zw. oraz kanalizacji 
sanitarnej do przykanalika w budynku: Wokulskiego 
13, dodatkowo wymiana przykanalika kanalizacji 
sanitarnej przy bud. Dobra 14 (~ 10,0m). 
2. Wymiana instalacji c.cw. i zw. w bud. Wokulskiego 9, 
dodatkowo wymiana przykanalika kanalizacji sanitarnej 
przy bud. Dobra 10 (~ 10,0m).
3. Polimeryzacja instalacji gazowej w budynku: 
Bolesława Prusa 62.
4. Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych, 
roboty towarzyszące (remont balkonów/ loggii, wejść, 
daszków wejściowych, wymiana ślusarki drzwiowej, 
oraz roboty dodatkowe. 
4.1.Wojska Polskiego 25 – ocieplenie ścian zewnętrznych, 
stropu, remont balkonów szt. 24, dachu, kominów oraz 
roboty towarzyszące.
4.2. Dobra 18 kl. I, II – ocieplenie ścian zewnętrznych, 
szczytowej, dachu, pokrycie dachu papą 
termomodernizacyjną, wymiana ślusarki drzwiowej, 
remont loggii szt. 47, ganków wejściowych kl. sch. I, II. 
4.3.Księcia Józefa 1 - docieplenie fragmentu ściany 
zewnętrznej zach., remont balkonów szt. 21, oraz roboty 
towarzyszące. 
4.4.Kraszewskiego 5 - docieplenie elewacji południowej 
oraz szczyty, dodatkowo remont balkonów szt. 15. 
4.5.Lipowa 3 – remont elewacji wejściowej oraz fragment 
północnej, dodatkowo remont balkonów szt. 7.
4.6.Kraszewskiego 10 - docieplenie elewacji południowej, 
remont loggii szt. 3, dodatkowo naprawa elewacji szczytu 
kl. I bud. Przy Księżycu 3.
4.7.Kraszewskiego 6 – elewacja od strony zachodniej, 
remont balkonów szt.8. 
4.8. Dobra 5 – docieplenie elewacji balkonowej kl. IV, V, 
szczyt kl. V, remont balkonów szt. 16.
5. Remont dachu - Zgoda 2 - w zakresie krycia papą 
termozgrzewalną dodatkowo remont balkonów szt. 3.
6. Malowanie kl. schodowych bud.: 
6.1. Powstańców 105 kl. I – opis jw. oraz ułożenie gresu 
od poziomu piwnic do ½ pietra, remont ganka kl. I, 
dodatkowo remont loggii szt. 5.
6.2. Działkowa 6 kl. sch. I – opis jw., dodatkowo remont 
loggii szt. 6 oraz remont w zakresie skucia płytek, 
wykonanie wyprawy na filarach bud. Emancypantek 4.

7. Remont ganków wejściowych/ wejść, daszków, roboty 
tynkarskie i malarskie, ułożenie gresu na ścianach, lastryka  
na schodach, podestach klatek schodowych budynków: 
7.1.Chopina 6 opis jw., dodatkowo bud. Kubusia 
Puchatka 14 – likwidacja studzienek zaokiennych  
z wymianą stolarki okiennej piwnic, uzupełnienie opaski 
przy studzienkach; oraz bud.: Wojska Polskiego 20, 
Niepodległości 9, Trąbalskiego 9 - wykonanie lastryka 
schodów i podestów.
7.2. Helenowska 26 opis jw. – dodatkowo wyk. lastryka 
podestów i schodów bud.  Andrzeja 4A, Helenowska 24/ 8A, 
Wojska Polskiego 62 Kl. I, II, oraz remont loggii szt. 
loggii szt. 6.
8.Inne budowlane: 
8.1.Lipowa 5 - wymiana świetlików (wysokie).
8.2.Zgoda 1, Zgoda 3 – izolacja ścian piwnic przy 
węzłach cieplnych (~ 10,0mb / 1 bud.).
8.3. Hubala 5 – wymiana okładziny ściennej w poziomie 
parteru (hol, szatnia).
9.Wymiana drzwi do klatek schodowych bud.: Lipowa 
3 szt. 1, Helenowska 26 – szt. 8, Powstańców 105 szt. 2, 
Pani Latter 3/5 – szt. 5 oraz roboty towarzyszące.
10.Remont chodników: ogółem ~880m2, naprawy 
nawierzchni ulic po zimie ~500,00 m2 w osiedlach PSM 
11.Remont balkonów w zakresie: wykonania izolacji, 
szlichty cementowej, wymiany obróbek blacharskich, 
remontu ślusarki balkonowej, napraw tynków budynków: 
11.1. Wojska Polskiego 54 kl. I – szt. 8. 
11.2. Akacjowa 6 kl. I – szt. 8.
11.3. Chopina 66/70 szt. 8.
11.4. Chopina 74/78 szt. 24.
Informacje ogólne:
1. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać  
w Dziale Technicznym PSM – pokój 30, 34 (tel. 022 758 79 81 
wew. 134, 116). 
2. Specyfikacja, projekt umowy oraz szczegółowe 
zakresy robót do odbioru (osobiście) od 30.12.2019R.  
w godz. od 800 – 1400 w biurze Zarządu PSM pok. 30 lub 34.
3. Oferty należy składać w sekretariacie PSM: (pok. 24), 
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 86 w nieprzekraczalnym 
terminie tj. do dnia 14.01.2019 R. (wtorek) do godz. 1400.
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2019R, 
godz.1000, po czym komisja dokona wyboru 
najkorzystniejszych ofert. 
5. Inwestorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru 
ofert w wyniku głosowania członków Komisji, jak 
też uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty, bez 
podania przyczyn.
      

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2,  
w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 paź- 
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 
dla obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geo-
dezyjnego Reguły sporządzonego na podstawie uchwały 
nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia  
10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Michałowice. 

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływa- 
nia na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się 
w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.  
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gmi-
ny Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) od ponie-
działku do czwartku w godzinach 900 – 1500, w piątki  
w godzinach 900 – 1400.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona 
w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w sali konferen-
cyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1700. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również  
w trakcie wyłożenia na stronie internetowej Gminy Micha-
łowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projek-
tu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice  
z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 
1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych  
w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 14 
lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko 
i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko można 
składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu planu jest Wójt Gminy Michałowice.

Informacja: 
1. Administratorem podanych w uwagach danych  

osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą  
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd 
Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu 
składania uwag do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych 
stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 
w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 
1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej admini-
stratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO).

3. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Michałowice
mgr Małgorzata Pachecka

(-)

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odra-
no-Wola w rejonie ulic Malarskiej, Barwnej i Lazurowej 
w gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  miejscowego planu 
zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, sporządzonego na podstawie:
uchwały Nr 757/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazo-
wieckim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ulic 
Malarskiej, Barwnej i Lazurowej w gminie Grodzisk Ma-
zowiecki.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmuje obszar, którego granice prze-
biegają po:

1) od północy – zaczynając od północno–zachodniego 
narożnika dz. ew. nr 195 po północnej granicy dz. ew. 
nr 195 do jej północno–wschodniego narożnika;

2) od wschodu – zaczynając od północno–wschodniego 
narożnika dz. ew. nr 195 po wschodnich granicach 
dz. ew. nr  195, 194/1, 193 i 192 do południowo–
wschodniego narożnika dz. ew. nr 192;

3) od południa – zaczynając od południowo–wschodniego 
narożnika dz. ew. nr 192 po południowej granicy  
dz. ew. nr 192 do południowego narożnika dz. ew. nr 192;

4) od zachodu – zaczynając od południowego narożnika 
dz. ew. nr 192 po zachodnich granicach dz. ew. nr 192, 
193, 194/2 i 195 do północno–zachodniego narożnika 
dz. ew. nr 195.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się  
w dniach od  30.12 2019 r. do   20.01.2020 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9,  
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu  13.01.2020r. o godzi-
nie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu 
Miejskiego pokój nr 101. 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 3 lutego  2020 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Ma-
zowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w 
Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
urzad@grodzisk.pl. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesio-
ne za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081  
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  
i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych  
w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nie-
przekraczalnym terminie: do 3 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upły-
wie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozo-
stawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków zło-
żonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag  
i wniosków przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego   
z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej https://grodzisk.pl/
polityka-prywatnosci/

Grodzisk Mazowiecki,  20.12. 2019 r.

OGŁOSZENIE
1.	 Położenie	i	oznaczenie	nieruchomości:	
	 Nieruchomość	położona	przy	ul.	Gołębiej	(róg	ul.	Królewskiej	-	

drogi	wojewódzkiej	719),	oznaczona	w	ewidencji	gruntów	jako	
działka	nr	 1/2	o	pow.	0,2241	ha	w	obr.	 2	m.	Podkowa	Leśna,	
uregulowana	w	księdze	wieczystej	nr	WA1G/00067205/2.

2.	 Opis	nieruchomości	przeznaczonej	do	oddania	w	dzierżawę:	
niezabudowana	 położona	 w	 północno-zachodniej	 części	 mia-
sta	Podkowa	Leśna.	Działka	w	kształcie	prostokąta,	ogrodzona	
z	 trzech	 stron.	W	części	 północnej	 terenu	przebiega	 rów	 i	 jest	
porośnięta	 drzewami	 i	 krzewami.	 Przy	 wjeździe	 usytuowana	
jest	 przepompownia	 ścieków.	 Sąsiedztwo:	 restauracja,	 galeria	
handlowa,	 muzeum	 z	 zespołem	 parkowym.	 Dostęp	 do	 infra-
struktury:	media	w	drodze.	W Planie	Zagospodarowania	Prze-
strzennego	Miasta	 -	Ogrodu	Podkowa	Leśna,	 zatwierdzonym	
uchwałą	nr	84/XIX/2008	Rady	Miasta	Podkowy	Leśnej	z	dnia	
26.06.2008	r.	nieruchomość	położona	na	terenie	objętym	sym-
bolem	6U	–	 teren	usług	komercyjnych	i	4KL	–	ulica	 lokalna,	
„trójkąt	widoczności”.

3.	 Termin	i	miejsce	przetargu:	przetarg	odbędzie	się	23	stycznia	
2020	r.	o	godz.	10:00	w	siedzibie	Starostwa	Powiatu	Grodziskiego	
w	Grodzisku	Mazowieckim	przy	ul.	Kościuszki	30	 (sala	konfe-
rencyjna).	Uczestnik	przetargu	winien	okazać	przed	rozpoczęciem	
przetargu	dokument	potwierdzający	tożsamość.		

4.	 Stawka wywoławcza	miesięcznego	czynszu	wynosi	2.400	zł	netto;
–	wadium	240	zł;	
–	postąpienie	minimalne	wynosi	24	zł	netto.

5.	 Podstawowe	warunki	dzierżawy:	
a)	 umowa	na	okres	10	lat;	
b)	 czynsz	–	w	wysokości	wylicytowanej	miesięcznej	stawki	netto	

+	23%	podatku	VAT,	płatny	do	15-go	dnia	każdego	miesiąca	
obowiązywania	umowy	na	konto	Powiatu	Grodziskiego,		wa-
loryzowany	co	roku,	począwszy	od	roku	2021	wg	wskaźnika	
inflacji	ogłaszanego	przez	Prezesa	GUS;	

c)	 na	dzierżawcy	będzie	ciążył	obowiązek	uiszczania	podatku	od	
nieruchomości;	

d)	 nakłady	na	przedmiocie	dzierżawy	nie	będą	podlegać	zwro-
towi.

6.	 Informacje	dotyczące	przetargu:	
1)	 Do	przetargu	mogą	przystąpić	osoby	fizyczne,	prawne	oraz	jed-

nostki	organizacyjne	które:
–	 wniosą	wadium	w	wyżej	określonej	wysokości	w	terminie	

do	dnia	20.01.2020	r.,	przelewem	na	konto	Powiatu	Gro-
dziskiego	prowadzone	przez	Bank	Pekao	S.A.	O/Warszawa 
nr	86 1240 6973 1111 0010 8283 5632.	W	 tytule	wpłaty	
wadium	należy	podać:	„wadium, dzierżawa działki nr 1/2 
Podkowa Leśna”.	Wpłata	wadium	nie	powoduje	naliczenia	
odsetek	od	zdeponowanej	kwoty.	Za	termin	wniesienia	wa-
dium	uważa	się	dzień	wpływu	wadium	na	wskazane	konto.	

–	 zgłoszą	 swoje	 uczestnictwo	 w	 przetargu	 w	 terminie	 do	
dnia	23.01.2020	r.	do	godziny	09:00.	Zgłoszenie	uczest-
nictwa	 należy	 złożyć	 w	 Punkcie	 Obsługi	 Mieszkańców	
Starostwa	Powiatu	Grodziskiego	przy	ulicy	Kościuszki	30	
w	Grodzisku	Mazowieckim,	lub	drogą	mailową	na	adres:	

starostwo@powiat-grodziski.pl;	 wzór	 zgłoszenia	 dostęp-
ny	w	BIP	pod	ogłoszeniem	oraz	w	Wydziale	Gospodar-
ki	 Nieruchomościami	 przy	 ul.	 Żyrardowskiej	 48	 bud.A	 
w	Grodzisku	Maz.	(pok.	10).

	 Wpłacenie	wadium	i	złożenie	zgłoszenia	po	terminie	skutkuje	
nie	dopuszczeniem	uczestnika	do	przetargu.
2)	 Wadium	wniesione	przez	uczestnika	przetargu,	który	przetarg	

wygrał,	 zostanie	 zaliczone	 na	 poczet	 pierwszego	 czynszu	
dzierżawnego.

3)	 Wpłacenie	 wadium	 oraz	 zgłoszenie	 uczestnictwa	 oznacza,	
że	uczestnik	zapoznał	się	ze	stanem	nieruchomości,	planem	
zagospodarowania	 przestrzennego,	 z	 warunkami	 przetargu	
określonymi	w	ogłoszeniu	oraz	z	niżej	wymienionymi	przepi-
sami	prawnymi.	

4)	 Uczestnik	przetargu	(pełnomocnik)	zobowiązany	jest	przed-
łożyć	 komisji	 przetargowej	 dowód	wpłaty	 wadium,	 dowód	
tożsamości,	a	w	przypadku	osób	prawnych	i	jednostek	orga-
nizacyjnych	nie	posiadających	osobowości	prawnej,	a	podle-
gających	wpisom	do	rejestru	–	aktualny	wypis	z	rejestru	oraz	
właściwe	pełnomocnictwa.	Pełnomocnik	działający	w	prze- 
targu	w	imieniu	mocodawcy	winien	legitymować	się	pełno-
mocnictwem	w	 formie	 aktu	 notarialnego.	Nie	 przedłożenie	
wymienionych	 dokumentów	 skutkuje	 niedopuszczeniem	
uczestnika	do	przetargu.	

5)	 Przetarg	jest	ważny	bez	względu	na	liczbę	uczestników,	jeżeli	
chociaż	jeden	uczestnik	zaoferuje	co	najmniej	jedno	postąpie-
nie	powyżej	ceny	wywoławczej.

6)	 Protokół	 z	 przeprowadzonego	 przetargu	 stanowi	 podstawę	
zawarcia	 umowy	 dzierżawy.	Dzierżawca	 zostanie	 zawiado-
miony	o	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	najmu	najpóź-
niej	w	ciągu	21	dni	od	dnia	rozstrzygnięcia	przetargu.	Jeżeli	
dzierżawca	pomieszczenia	nie	stawi	się	bez	usprawiedliwie-
nia	w	miejscu	i	terminie	podanym	w	zawiadomieniu,	organi-
zator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłaco-
ne	wadium	nie	podlega	zwrotowi.

7)	 Zarząd	Powiatu	może	 odwołać	 przetarg	 jedynie	 z	ważnych	
powodów	 niezwłocznie	 podając	 informację	 o	 odwołaniu	
przetargu	 do	 publicznej	 wiadomości,	 poprzez	 wywieszenie	 
w	siedzibie	Starostwa	oraz	zamieszczenie	na	stronie	interne-
towej,	podając	przyczynę	odwołania	przetargu.

8)	 Dodatkowe	 informacje	można	uzyskać	w	Wydziale	Gospo-
darki	 Nieruchomościami	 Starostwa	 Powiatu	 Grodziskiego	
mieszczącym	się	w	Grodzisku	Maz.	przy	ul.	Żyrardowskiej	
48	bud.	A,	pok.	nr	10	i	12,	tel.	22	7555	224	wew.	103	i	107,	 
a	 także	 w	 Biuletynie	 Informacji	 Publicznej,	 adres	 strony:	
www.bip.powiat-grodziski.pl	w	zakładce	przetargi	na	nieru-
chomości/dzierżawa	i	wynajem.	

9)	 Komisja	przetargowa	przeprowadzi	przetarg	zgodnie	z	usta-
wą	z	dnia	21.08.1997	r.	o gospodarce nieruchomościami	(t.j.	
Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	2204	ze	zm.)	oraz	z	Rozporządzeniem	
Rady	Ministrów	 z	 dnia	 14.09.2004	 r.	w  sprawie  określenia 
sposobu  i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości	(Dz.	U.	z	2014	r.,	poz.	1490	ze	zm.).		

ZARZĄD	POWIATU	GRODZISKIEGO	
OGŁASZA	I	PRZETARG	USTNY	NIEOGRANICZONY	(licytacja) 

NA	DZIERŻAWĘ	NIERUCHOMOŚCI	GRUNTOWEJ
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