
PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN 

       ROK XVII NR 48 (700)/W2 22 GRUDNIA 2017 - 11 STYCZNIA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA

R E K L A M A

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 
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PHU CENTROSAN 

Centrum Techniki Grzewczej
Salon Firmowy

ul. Julianowska 24B
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 08 28
www.centrosan.pl

Komitet Prawa i Sprawiedliwości

w Piasecznie

ul. Młynarska 5
05-500 Piaseczno
tel. 790 330 577
facebook/pispiaseczno

Michał Otręba 

Radny Gminy Lesznowola

Wesołych Świąt 

życzy WADEX

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 

Danuta Zalewska

ul. Jana Pawła II 31
ul. Młynarska 15
05-500 Piaseczno
tel. 602 120 838

ONYX JANUSZ MIZERSKI

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

ul. Źródlana 26
05-502 Wólka Kozodawska
www.onyxkostka.pl

Hurtownia Elektryczna -  SEA

ul. Jana Pawła II 62
05-500 Piaseczno
Tel. 22 735 40 00, 01
www.seapiaseczno.pl

.Nowoczesna koło Powiat Piaseczno

.Nowoczesna
ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska k/Wygody
Al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66
www.jarper.pl

ARCHE TRANS Paweł Klimek

ul. Szolc-Rogozińskiego 6/24
02-777 Warszawa
tel. 509 275 720
 
Zbigniew Mucha

Radny Rady Gminy Piaseczno

NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH, CZĘŚCI

ul. Pod Bateriami 22
05-500 Piaseczno
tel. 603 807 472 
bajwid@bajwid.pl

Przypomnijmy zasady naszej akcji. Firmy przekazują dowolną kwotę bezpo-
średnio na konto Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w  Pęcherach , my umieszczamy ich loga w grafi cznym kształcie 
bombki choinkowej. Im większa darowizna, tym wyższa gałązka przeznaczona 
na fi rmową bombkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim fi rmom i osobom, 
które wsparły naszą inicjatywę. Już dziś pragniemy zaprosić do uczestnictwa w 
akcji, która odbędzie się za rok. Razem możemy więcej!

Po raz piętnasty przeprowadzaliśmy akcję 

na rzecz domu dziecka

Choinka dla dzieci
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Połaszczyli się na części... do trabanta

Prośby i płacz już nie pomagały

Uwaga, włamywacze nie świętują

Liczył, że przemknie niezauważony

Pogroził nożem i ukradł słuchawki

Wzięła mercedesa, jakby był jej 

Sąsiad przerwał dramat 

 Dwaj mężczyźni w wieku 23 i 27 lat wpadli w policyjne ręce podczas 
próby kradzieży części samochodowych z posesji w Nadarzynie. Poszko-
dowany po przyjeździe patrolu na miejsce wskazał mężczyzn, którzy mieli 
dokonać kradzieży. Kiedy stróże prawa zajrzeli do samochodu należącego 
do podejrzanych, znaleźli w nim dach, zderzaki i inne części do trabanta. 
Mężczyźni zostali zatrzymani. Postawiono im zarzut usiłowania kradzieży 
wspólnie i w porozumieniu, do którego się przyznali. Grozi im do 5 lat wię-
zienia. Części zwrócono właścicielowi.

 Mieszkaniec jednego z bloków w mieście został objęty dozorem poli-
cyjnym, prokuratura zakazała mu także zbliżania się do pokrzywdzonej i 
nakazała opuszczenie wspólnego mieszkania. 24-latek dopuścił się znęca-
nia nad swoją życiową partnerką – awanturował się, bił kobietę, wykręcał 
jej ręce i przyduszał, a także groził jej śmiercią. Grodziszczanka nie wytrzy-
mała i podczas ostatniego ataku konkubenta wezwała policję. Jej koszmar 
trwał od około roku. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. 

 Do jednego z mieszkań w bloku przy ul. Tomcia Palucha przez okno 
balkonowe dostał się włamywacz. Z ustaleń policji wynika, że skradł biżu-
terię. Do zdarzenia doszło między godzinami 8 a 18, kiedy gospodarzy nie 
było w domu. Stróże prawa apelują, aby szczególnie w okresie przedświą-
tecznym zwrócić uwagę na dobytek swój, a także sąsiadów, ponieważ zło-
dzieje boleśnie wykorzystują nasze roztargnienie.

 Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę toyoty (2 promile alkoholu w or-
ganizmie), który jechał wieczorem trasą katowicką przez Janki. Podczas kon-
troli wyszło na jaw, że w styczniu 2014 roku sąd odebrał 42-latkowi upraw-
nienia do jazdy pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna przyznał się do za-
rzutów i dobrowolnie poddał karze. Jazda samochodem w stanie nietrzeź-
wości zagrożona jest karą 2 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojaz-
dem mimo cofniętych uprawnień grozi grzywna, a nawet 2 lata więzienia.

 Do rozboju z użyciem noża doszło w Suchym Lesie, 10 grudnia. Rano do 
kobiety, która wychodziła z auta podszedł mężczyzna i zażądał wydania słu-
chawek, które trzymała w dłoni. Groził przy tym ostrzem. Po kradzieży na-
pastnik zbiegł. Policja poszukuje sprawcy.

 Mieszkanka Grodziska Mazowieckiego zgłosiła policji kradzież merce-
desa. Informując o zdarzeniu podała, że auto mogła zabrać bez pytania jej 
znajoma, ponieważ miała dostęp do kluczyków. Samochód udało się od-
naleźć w powiecie nowodworskim. Tamtejsi stróże prawa dostrzegli  mer-
cedesa na jednej ze stacji paliw. W trakcie przesłuchania okazało się, że rze-
czywiście 23-latka wzięła auto bez pytania właścicielki i pojechała nim, aby 
załatwić swoje sprawy. Usłyszała zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu, za 
co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.  

 Na wezwanie sąsiada policjanci interweniowali na posesji w Raszy-
nie, na której doszło do głośnej, i nie pierwszej już, awantury. Napastnik 
– 32-letni Ukrainiec nawet przy mundurowych był agresywny wobec kon-
kubiny i wulgarnie się do niej odzywał. W czasie rozmowy z funkcjonariu-
szami kobieta przyznała, że taka sytuacja trwa od kilku lat. Nietrzeźwy cu-
dzoziemiec (1,5 promila alkoholu we krwi) został zabrany na komisariat, 
gdzie przedstawiono mu zarzut psychicznego i fi zycznego znęcania się 
nad osobą najbliższą. Prokurator objął 32-latka dozorem policyjnym i za-
kazał mu zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. 

ASF. Wróg u bram powiatów
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI W powiatach grodziskim i pruszkowskim nie odno-

towano jeszcze przypadku afrykańskiego pomoru świń. – Ale w najbliższym czasie 

możemy się go spodziewać – zakłada Anna Kozłowska, powiatowy lekarz weterynarii
 Nieszkodliwy dla zdrowia i ży-
cia ludzi wirus niedawno przekro-
czył linię Wisły i przenosi się coraz 
bardziej na zachód. Afrykański po-
mór świń (ASF) rozprzestrzenia się 
głównie za sprawą dzików, ponie-
waż zwierzęta te nie gardzą padli-
ną innych dzików. W ten sposób wi-
rus szybko rozwinął się w powiatach 
piaseczyńskim, a także warszaw-
skim zachodnim. – To tuż u granic 
naszych powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego. Z tego względu nasz 
obszar został uznany za strefę pod-
wyższonego ryzyka. W najbliższym 
czasie możemy się u nas spodziewać 
przypadków ASF – mówi Anna Ko-
złowska, powiatowy lekarz wetery-
narii z Pruszkowa. 
 Profilaktycznie niektóre samo-
rządy powiatów grodziskiego i 
pruszkowskiego na swoich stro-
nach internetowych już zaczęły 
publikować informacje o tym jak 
należy postępować w przypadku 
znalezienia martwego dzika. Za-
rażona wirusem dzika świnia pada 
maksymalnie po trzech tygodniach. 
– Występowanie ASF wśród dzików 
stanowi bardzo poważne zagrożenie 
dla trzody chlewnej i w konsekwencji 
powoduje poważne straty w przemy-
śle spożywczym i handlu międzyna-
rodowym – tłumaczy Ewa Filipo-
wicz, rzeczniczka wojewody mazo-
wieckiego. – Wirus ASF może przez 

długi czas utrzymywać się w zwło-
kach padłych dzików, dlatego po-
winny być one usuwane ze środowi-
ska, a także należy dążyć do rady-
kalnego zmniejszenia populacji tych 
zwierząt na obszarach występowania 
choroby – dodaje. Poważne problemy 
mogą mieć również właściciele uboj-
ni, w których znajdzie się mięso z ASF.
 Każda osoba, która natknie się 
na padłego dzika, powinna czym 
prędzej o tym poinformować gmi-
nę, służby weterynaryjne lub 
mundurowe. Nie należy dotykać 
padliny. Nie wolno również wy-
rzucać resztek jedzenia, aby mo-
gły mieć do niego dostęp dziki. 

Chodzi o to, że ASF może prze-
trwać w mięsie, mimo że zosta-
ło ono ugotowane lub upieczo-
ne. Niegroźnego dla siebie wiru-
sa mogą też przypadkowo prze-
nosić zwierzęta. Dlatego wete-
rynarze przekonują, aby psy wy-
prowadzać wyłącznie na smyczy. 
 Anna Kozłowska zakłada, że na 
naszym terenie ASF raczej nie spo-
woduje poważnych strat w rolnic-
twie. – Nie jesteśmy zagłębiem w 
hodowli trzody chlewnej – tłuma-
czy. Instytucje państwa próbują zro-
bić wszystko, aby wirus nie rozprze-
strzeniał się dalej na zachód. 

Piotr Chmielewski

Wirus rozprzestrzenia się szybko głównie za sprawą 

padlinożernych dzików 
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Sylwester z niespodzianką
GRODZISK MAZOWIECKI W sylwestrowy wieczór, około północy, w niemal wyremontowanej 

willi Niespodzianka burmistrz udzieli parze autentycznego ślubu
 Choć Grzegorz Benedykciński ślu-
bów nie udziela, w ten jeden wieczór bę-
dzie przewodniczył ceremonii, aby w nie-
spotykany sposób uroczyście zainaugu-
rować nowe życie wyremontowanego 
zabytku. – Para w średnim wieku sama 
się zgłosiła. Przejdą do historii, ponie-
waż będą pierwszym małżeństwem za-
wartym w 2018 roku – mówi grodziski 
gospodarz. Uroczystość rozpocznie się 
około godz. 23.15 . Po ślubie mieszkań-
cy będą mieli okazję zaśpiewania nowo-
żeńcom „100 lat!” na placu przy willi. 
Ich zdjęcie następnie zawiśnie na ścia-
nie wewnątrz nowego pałacu ślubów, z 
odpowiednią adnotacją. 
 W tym roku – dla spokoju zwie-
rząt – w Grodzisku Mazowieckim nie 
będzie fajerwerków z okazji zakoń-
czenia starego i rozpoczęcia nowe-
go roku. Nie zabraknie za to innych 
atrakcji na placu pomiędzy Centrum 
Kultury a Niespodzianką. Po godz. 
22 można się spodziewać koncertu 
zespołu Covber Machine oraz „nie-
zwykłego” pokazu laserowego. 
 Choć otwarcie willi Niespodzian-
ka nastąpi za 9 dni, to jej remont tak 
naprawdę zostanie zakończony wio-
sną. – Część budynku, która będzie wy-
korzystana w sylwestrową noc jest na to 
przygotowana,  w pozostałej części wil-
li trzeba jeszcze sfinalizować prace wy-
kończeniowe. Inwestycja zakończy się w 
marcu – tłumaczy Urszula Chrzanow-
ska naczelnik wydziału przygotowania 
inwestycji i funduszy zewnętrznych.
 Stojąca przy ul. Kościuszki willa 
z charakterystyczną wieżyczką przez 
lata była zaniedbana. Niespodzianka, 
której gruntowny remont będzie kosz-
tował około 3 mln zł, stanie się nową 
siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz rady miejskiej. Znajdzie się w niej 

także galeria. W przyszłości obok willi 
planowana jest budowa nowoczesnego 
ratusza. Zabytek powstał 114 lat temu 
jako dom letniskowy. Na przestrzeni 
dziesięcioleci willa przechodziła w ręce 
kolejnych rodzin. Po II wojnie świato-

wej zostali w niej zakwaterowani loka-
torzy i w tym czasie rozpoczęło się jej 
powolne niszczenie. Dopiero w 2014 
roku willa stała się własnością gminy.

Piotr Chmielewski

Pierwsza para, która powie sobie w willi „tak”, 

przejdzie do historii



Ścieżka na początek 
Eko-Parku
NADARZYN Przy ul. Turystycznej powstała ścieżka dydaktyczno-przy-

rodnicza dla dzieci i młodzieży. Kilka dni temu odbyło się jej uroczy-

ste otwarcie

 Ścieżka została zainicjowana przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn i po-
wstała dzięki dofi nansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kilka dni temu przy ul. Turystycznej 
otwarto pierwszy etap projektu, zatytułowany „Potworki śmieciorki robią po-
rządki i uprawiają grządki”, któremu partnerowała fi rma Hetman (wydzierża-
wiła ona na najbliższe lata grunt pod przedsięwzięcie). 
 Na ścieżkę składają się elementy sensoryczne, jak m.in. gadające kosze 
„śmieciorki”, zachęcające do segregacji poszczególnych rodzajów odpadów 
(są wyposażone w tablice informujące, co można do nich wrzucać). Śmiecior-
kom rosną „włosy” z roślin. Kolejnym elementem układu jest doświadczalny 
kompostownik, z którego materiał posłuży do hodowli roślin na terenie ścież-
ki. W skład założenia wchodzi też szklarnia, czyli stacja badawcza hodowli ro-
ślin oraz wyposażone w baterie słoneczne ekrany multimedialne. Ścieżka 
uczy prawidłowego postępowania z odpadami oraz zachęca do ich segre-
gacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, które nadmierną ilość 
produkowanych odpadów oraz zbyt mały odzysk surowców uznało za jeden 
z największych problemów w całej gospodarce śmieciowej.
 Uczestniczące w otwarciu ścieżki dzieci z III klasy szkoły w Ładach oraz 
Zespołu Szkół Sportowych w Pruszkowie otrzymały upominki od ministra 
Szyszki, a stowarzyszenie – list gratulacyjny. Punktem kulminacyjnym uro-
czystości było – a jakżeby inaczej - przecięcie wstęgi. Następnie zaproszeni 
goście chwycili za szpadle i posadzili wzdłuż ścieżki smukłe choinki.

TW

Ścieżka edukacyjna to dopiero pierwszy etap większego

proekologicznego projektu

Odkurzeni bohaterowie
MILANÓWEK Milanowskie nastolatki wzięły udział w projekcie upamiętniającym lokalne, 

mało znane postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości

 Wystawę „Nasze Wielkie Histo-
rie” przygotowywali jednocześnie 
mieszkańcy 15 miast i gmin z ośmiu 
województw. Młodzi badacze mie-
li za zadanie wyszukanie i zgroma-
dzenie historii o swoich małych ojczy-
znach, powiązanych jednocześnie z 
odzyskiwaniem przez Polskę niepod-
ległości. – Ideą projektu było odko-
panie postaci mniej znanych w mie-
ście, aby nie powielać znanych hi-
storii – tłumaczy Michał Słowiński 
z Milanowskiego Centrum Kultu-
ry. Celem przedsięwzięcia  jest także 
pogłębienie patriotyzmu i integra-
cja jego uczestników pochodzących 
z różnych zakątków kraju. Aby mie-
li świadomość, że dzielą ich kilome-
try, ale łączy wspólne dobro – Pol-
ska, świętująca w 2018 roku 100-le-
cie odzyskania niepodległości
 Milanowska część projektu zo-
stała poświęcona postaci Marcina 
Kubka. Ten bohater pochodzący z 
Radogoszczy w Małopolsce, jako 
17-latek wstąpił do Legionów Pol-
skich. Los jednak sprawił, że po 
chorobie, mężczyzna został wcie-
lony do armii austriackiej. Pod ob-
cym sztandarem walczył na fron-
cie rosyjsko-rumuńskim oraz wło-
skim w Alpach. Kiedy dostał się 
do niewoli, zwolniono go, by mógł 
wstąpić do ochotniczej armii gen. 
Józefa Hallera. Do Polski jego od-
dział przybył w połowie 1919 roku, i 
tu wziął udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej. W Milanówku rodzina 
Kubków osiadła w 1934 roku. 
 Wystawa przygotowana pod pa-
tronatem Narodowego Centrum 
Kultury miała ogólnopolski wer-
nisaż 21 listopada w Warszawie, a 
obecnie krąży po Polsce. Do Mila-
nówka dotarła w poprzedni czwar-
tek. Ponieważ większość spośród 
dziewięciorga lokalnych uczestni-
ków projektu jest uczniami Zespo-
łu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema, 

wystawę zaprezentowano w tej pla-
cówce. O postaci Marcina Kubka, 
którego odyseję wyeksponowano 
na jednej z 15 plansz, opowiedzia-
ły  uczestniczki projektu i uczenni-
ce „Dwójki”: Karolina Aniołkow-
ska, Martyna Brzezińska oraz Niko-
la Oleszko. W wernisażu otwartym 
przez burmistrz Wiesławę Kwiat-
kowską, wzięła również udział Elż-
bieta Kubek, radna i wnuczka mila-
nowskiego bohatera. 

 Przed setną rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
plansze będą oglądane jeszcze w 
kilkunastu miastach. – Liczymy, że 
milanowska tablica do nas powró-
ci, aby mogło zobaczyć ją jak naj-
więcej mieszkańców miasta – mówi 
Michał Słowiński. 
 Materiały przygotowane w ra-
mach projektu dostępne są na stro-
nie: www.naszewielkiehistorie.pl.

PC

O postaci bohatera z Milanówka podczas wernisaży 

opowiedziały uczennice szkoły „Dwójki” (fot. Joanna Szamota/MCK)

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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 W nawiązaniu do artykułu „Menadżer roku już bez pracy”, który uka-
zał się w Kurierze Południowym z 8 grudnia 2017 r., Redakcja informuje, że 
Pan Sebastian Budziszewski, były prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, nie otrzymał tytułu Manager Roku 2016 od Izby 
Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” 
podczas marcowej konferencji w Białowieży. Taki tytuł przyznali mu orga-
nizatorzy tamtejszej konferencji. IGWP oraz miesięcznik „Wodociągi-Kana-
lizacja” organizują konkurs Manager Roku WOD-KAN. Są to dwa różne kon-
kursy, organizowane przez różne podmioty.

Redakcja 



Przychodnia będzie
jak nowa
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI W ośrodku zdrowia przy ul. Drzyma-

ły w Pruszkowie trwają intensywne prace remontowe

 Remontowane są pomieszczenia działu rehabilitacji i fi zykoterapii oraz 
sale przeznaczone na poradnię zdrowia psychicznego, poradnię leczenia 
uzależnień i siedzibę komisji orzekającej o niepełnosprawności. 
 W związku z remontem, do wczoraj wstrzymano wykonywanie zabiegów. 
Jak zapewnia jednak wicestarosta Krzysztof Rymuza, nie ma zagrożenia dla 
prowadzenia rehabilitacji w przychodni w przyszłym roku. Placówka nadal, 
do końca czerwca przyszłego roku będzie realizowała świadczenia, mimo że 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał jej kontraktu. – Wiemy jak te zabiegi 
są ważne dla pacjentów i nie wyobrażamy sobie, aby rehabilitacja miała prze-
stać działać, dlatego będziemy ją fi nansowali we własnym zakresie. Nie ma 
powodów do niepokoju – uspokaja wicestarosta Krzysztof Rymuza. 

TW

Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Powiat udzielił  przychodni  prawie 270 tys. zł dotacji

Wojewoda otworzył Wyspę Skarbów
RASZYN Ofi cjalnie oddano piękne, gminne przedszkole przy ulicy Poniatowskiego 

w Raszynie. Placówka otrzymała też nową, bajkową nazwę

 Dwukondygnacyjne Przedszkole 
nr 3 w Raszynie działa tak naprawdę 
od września. Jednak dopiero teraz 
oficjalnie je otwarto. Zaproszonych 

na uroczystość gości, wśród których 
oprócz wójta Andrzeja Zaręby byli 
także m.in. wojewoda Zdzisław Si-
piera i starosta Maksym Gołoś po-
witała dyrektor placówki, Ewa Gac. 

Wszystko dla dobra dzieci

– Umiejętności wyniesione z przed-
szkola procentują w szkole i całym 
dorosłym życiu – mówiła Ewa Gac. 
– To tutaj wszystko się zaczyna. W 
zdobywaniu wartości i doświadczeń 
ważną rolę odgrywa nie tylko na-
uczyciel, ale także przyjazna prze-
strzeń. Dlatego jestem dumna, że 
mogę kierować tak wspaniałą pla-
cówką oświatową.
 Wójt Andrzej Zaręba podkreślił, 
że prawidłowy rozwój społeczny jest 
w stanie zapewnić tylko prawidłowa 
edukacja młodego pokolenia, wy-
chowanego w poszanowaniu właści-
wych wartości. – Bez tego nie będzie 
dobrej Polski, która będzie stanowi-
ła wzór dla innych krajów i narodów 
– dodał. – Dziś symbolicznie odda-
jemy nową placówkę, którą żmudnie 
i cierpliwie budowaliśmy dla naszej 
lokalnej społeczności.
 Wójt przypomniał, że wcześniej 
gmina wybudowała przedszkola 
przy ul. Pruszkowskiej i Lotniczej. 
– Słyszałem już opinię, że jeste-
śmy fabryką przedszkoli – dodał z 
uśmiechem Andrzej Zaręba przy-
pominając, że gmina realizuje tak-
że inne związane z edukacją inwe-
stycje, rozbudowując m.in. szkołę w 
Ładach, przy której ma stanąć hala 
sportowa oraz... czwarte gminne 
przedszkole. Następnie włodarz Ra-
szyna podziękował wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację 
tej inwestycji.

Radni zdecydowali 

o nadaniu nazwy

– Mądre samorządy wybierają mą-
dre inwestycje – chwalił Zdzisław 
Sipiera, wojewoda mazowiecki. 
– Dziękuję państwu, że macie wizję. 
Bez tego nie ma rozwoju.
 Starosta Maksym Gołoś po-
dziękował wójtowi i radzie gminy, 
że spełnili oczekiwania mieszkań-
ców. – Ta placówka rzeczywiście 
robi wrażenie, jestem dumny, że 

znajduje się ona na terenie naszego 
powiatu – dodał. Następnie wice-
przewodnicząca rady gminy Anna 
Matracka odczytała uchwałę nada-
jącą przedszkolu imię Wyspa Skar-
bów. Zaraz potem odbyło się uro-
czyste przecięcie wstęgi, poświęce-
nie obiektu oraz wpis do księgi pa-
miątkowej. Uroczystość zwieńczył 
występ przedszkolaków.

Tomasz Wojciuk

Wstęgę przecina wojewoda Zdzisław Sipiera (z lewej). 

Obok wójt Andrzej Zaręba

„Inwestycje w edukację są dla 

nas bardzo ważne. Dziękuję 

radnym i mieszkańcom, że je 

popierają”

 Andrzej Zaręba

wójt Raszyna

Pociągi WKD punktualne jak żadne inne

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI

 Urząd Transportu Kolejowego (UTK) po raz kolejny potwierdził, że War-
szawska Kolej Dojazdowa jest najbardziej punktualnym przewoźnikiem pa-
sażerskim. UTK sprawdzał, z jaką solidnością wukadka jeździła w III kwartale 
tego roku i okazało się, że 99,4 proc. jej przejazdów było zgodnych z rozkła-
dem. Żaden inny przewoźnik nie osiągnął tak wysokiego wyniku, a najsłabsze 
w zestawieniu PKP Intercity jest punktualne w 70,77 proc. 

PC
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Szkoły mogą już eksperymentować

GRODZISK MAZOWIECKI

 Do czterech grodziskich placówek – Szkoły Podstawowej (SP) nr 1 im. H. 
Sienkiewicza, SP nr 2 im. M. Konopnickiej, SP im. dra M. Chełmońskiego w 
Adamowiźnie i SP nr 5 im. L. Teligi trafi ły właśnie pomoce naukowe z war-
szawskiego Centrum Nauki Kopernik. Szkoły biorą udział w programie „Szko-
ła bliżej nauki” i każda otrzymała minikomputery „Micro:bit”, pomagające 
w nauce programowania oraz zestawy „woda” do samodzielnego ekspery-
mentowania. Pomogą one zbadać m.in. co żyje w kropli wody i czy wszyst-
kie krople rzeczywiście są identyczne. Zestawy zawierają materiały i scena-
riusze niezbędne do przeprowadzania doświadczeń. W przyszłym roku każ-
da szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma od samorządu nowe wyposaże-
nie do pracowni przedmiotowych. Pojawią się w nich urządzenia do obser-
wacji, przyrządy do pomiarów, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne 
oraz sprzęt ochronny i techniczny.

PC 



Pamięci wspaniałego
kolegi i hokeisty
BRWINÓW UKS „Kobra” Brwinów, dla upamiętnienia tragicznie zmar-

łego w wypadku Adasia Janczewskiego, po raz szósty zorganizował 

memoriał jego imienia
 Adam Janczewski zmarł 17 czerw-
ca 2007 roku w wieku 12 lat na skutek 
ran odniesionych w wypadku komu-
nikacyjnym. Był uczniem Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Brwinowie i zawod-
nikiem Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Kobra” Brwinów – należał 
do sekcji hokeja na rolkach. Uprawiał 
wiele dyscyplin sportowych, w któ-
rych odnosił znaczące sukcesy. Za-
wsze uśmiechnięty, pogodny, weso-
ły, wspaniały kolega, przyjaciel, brat. 
Pisał wiersze, w planach miał napisa-
nie książki.
 12 grudnia w hali sportowej w 
Brwinowie odbył się VI Memoriał 
Adasia Janczewskiego w dziesią-
tą rocznicę jego śmierci. W zawo-
dach jazdy szybkiej na rolkach wzię-
ło udział 65 zawodników i zawodni-
czek z powiatów pruszkowskiego i 
grodziskiego, którzy rywalizowali w dziewięciu kategoriach wiekowych. Za-
wody zostały perfekcyjnie zorganizowane i przeprowadzone. Zachwycił też 
poziom sportowy. Adam Janczewski byłby dumny z tego, jak zaprezentowali 
się jego rówieśnicy.

TW

Kto po wójcie?
NADARZYN W piątek 8 grudnia zmarł nagle wójt Nadarzyna Janusz 

Grzyb. Komisarz wyborczy wygasił już jego mandat, a podczas wtorko-

wej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia przedter-

minowych wyborów. Jednak nie wiadomo, czy w ogóle się one odbędą

 Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że w przypadku śmierci wójta 
przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w kodek-
sie wyborczym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy data wyborów 
przedterminowych przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończe-
niem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się 
także wtedy, jeżeli data wyborów przypadałaby w okresie dłuższym niż 
6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta, a rada 
w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnię-
cie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów. 
18 grudnia Komisarz Wyborczy w Warszawie Rafał Wagner wydał posta-
nowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta Janusza Grzyba. Dzień 
później odbyła się sesja rady gminy, podczas której radni podjęli uchwa-
łę w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta oraz 
apel w sprawie umożliwienia jak najszybszego przeprowadzenia wybo-
rów. Kodeks wyborczy stanowi, że przedterminowe wybory zarządza 
Prezes Rady Ministrów i powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od śmier-
ci poprzedniego wójta. Do czasu wyboru nowego wójta, obowiązki wło-
darza gminy pełni wskazany przez premiera komisarz. 
 Ale możliwy jest także inny scenariusz, na który zwrócili uwagę sami rad-
ni. W Sejmie trwają właśnie prace nad nową ustawą, która miałaby wcześniej-
sze wybory wójta Nadarzyna uniemożliwiać. Jeśli szybko wejdzie ona w ży-
cie, przez najbliższy rok Nadarzynem będzie rządził komisarz. Większość rad-
nych uważa, że jest to zaprzeczenie demokracji i nie wyjdzie na dobre gminie. 
Aby temu zapobiec wystosowali więc apel, skierowany do najważniejszych 
osób w państwie. 

TW
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Tysiące podróbek nie trafi pod choinkę
NADARZYN Blisko 9 tysięcy fl akonów z podrobionymi perfumami przejęli policjanci i funk-

cjonariusze skarbówki. „Lewy” towar znajdował się w magazynie w pobliżu Nadarzyna    

 Oprócz perfum na posesji znaj-
dował się także sprzęt elektroniczny 
niewiadomego pochodzenia, gotów-
ka oraz 7 gramów białego prosz-
ku. Za kraty trafiło dwoje znaj-
dujących się na miejscu Biało-
rusinów. Kobieta i mężczyzna 
usłyszeli zarzut naruszenia prze-
pisów o własności przemysłowej 
(wprowadzania do obrotu towa-
ru oznaczonego prawnie zastrze-
żonymi znakami towarowymi, 
czyniąc sobie z tego stałe źródło 
dochodu) i zostali objęci dozo-
rem policji. Grozi im grzywna i 
do 5 lat pozbawienia wolności.  
 Na trop składu nielegalnych ko-
smetyków natrafili funkcjonariusze 
Krajowej Administracji Skarbowej z 
Białegostoku oraz kryminalni z Wo-
łomina. – Gdyby były to oryginalne 
produkty, ich wartość rynkowa wy-
nosiłaby co najmniej 1 mln 300 tys. 
zł – informuje policja. 
 Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
perfumy mogły trafić do nielegalnej 
sprzedaży różnymi kanałami, m.in. 
za pośrednictwem internetu.
 To już druga w ostatnim okre-

sie wspólna akcja obu służb wymie-
rzona w osoby zajmujące się wpro-
wadzaniem do obrotu nielegalnych 
kosmetyków. W listopadzie funk-
cjonariusze zlikwidowali  nielegalny 

magazyn podróbek kosmetyków w 
Magdalence w gminie Lesznowola. 
Szacunkowa wartość zajętego wtedy 
towaru wyniosła 2,7 mln zł.

PC

Gdyby podrobione perfumy sprzedano w cenie oryginalnych, 

byłyby warte przynajmniej 1,3 mln zł               (fot. KSP)



Dekomunizacja, czyli z 9 na 8 maja
MILANÓWEK/GRODZISK MAZOWIECKI Od poprzedniej środy Grodzisk ma ul. rtm. Witolda Pilec-

kiego, a Milanówek – Zbigniewa Herberta. Tak zdecydował wojewoda

 W dniu rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego Zdzisław Sipiera 
podpisał przeszło pół setki tzw. za-
rządzeń zastępczych, którymi zmie-
nił nazwy ulic w miastach na „zgod-
ne z prawem”. To efekt tzw. usta-
wy dekomunizacyjnej, która weszła 
w życie w minionym roku. Zgodnie 
przepisami „o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego przez nazwy jedno-
stek organizacyjnych, jednostek po-
mocniczych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz pomniki” samorządy 
miały obowiązek dokonać zmiany 
nazw ulic i obiektów użyteczności 
publicznej do 2 września tego roku. 
Jeżeli nie dopełniły obowiązku, za-
stępczo dokonał tego wojewoda. 
Wcześniej zasięgnął opinii Instytu-
tu Pamięci Narodowej (IPN). 
 – Obecnie wydane zarządzenia za-
stępcze są ostatnim, dopełniającym 
etapem dekomunizacji ulic na terenie 
województwa mazowieckiego. Dobie-
raliśmy nazwy ulic nawiązujące do po-
zytywnych bohaterów w historii Polski 
– powiedział Zdzisław Sipiera.

Rotmistrz nam się podoba

 Zmiany zostały dokonane tak-
że w Grodzisku Mazowieckim i Mi-
lanówku. W tym pierwszym mie-
ście wojewoda za niezgodną z pra-
wem uznał nazwę ulicy 17 stycz-
nia (1945), ponieważ upamiętniała 
datę wyzwolenia miasta spod oku-
pacji niemieckiej. Zdaniem IPN to 
nie było wyzwolenie, ale „wyzwole-
nie”, które przyniosło Polsce nowe 
zniewolenie. Nowym patronem ulicy 
położonej w centrum miasta będzie 
rtm. Witold Pilecki. Rotmistrz dał 
się dobrowolnie aresztować Niem-
com, aby przedostać się do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu i 
stworzyć w nim ruch oporu. To dzię-
ki raportom Pileckiego kraje Zacho-
du dowiedziały się o ludobójstwie na 
wielką skalę prowadzonym przez hi-
tlerowców. Mimo swych ogromnych 
zasług Witold Pilecki w 1948 roku zo-
stał skazany na karę śmierci przez ko-
munistyczne władze Polski i stracony 
poprzez strzał w tył głowy, a następnie 
potajemnie pochowany. – Rotmistrz 
Pilecki jako patron ulicy podoba się 
nam. Parę innych osób by nie przeszło, 

ale on tak – komentuje decyzję wojewo-
dy burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

Nie dzień zwycięstwa, 

ale święto UE

 Wojewoda nie zaakceptował tak-
że ulic Alfreda Fiderkiewicza oraz 9 
Maja (1945) w Milanówku. Zasłużo-
ny dla miasta lekarz był działaczem 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, ale również dyplomatą i ba-

daczem zbrodni hitlerowskich w Pol-
sce. W nazwie ulicy zastąpi go poeta 
i eseista Zbigniew Herbert. Natomiast 
data zakończenia II wojny światowej, 
która świętowana była w państwach 
bloku sowieckiego (i nadal obchodzo-
na jest w Rosji) została zastąpiona datą 
8 maja 1945, która jest uważana w pań-
stwach zachodnich za dzień kapitulacji 
III Rzeszy. Władze Milanówka, kiedy 
wojewoda poinformował je o planowa-
nej zmianie nazw ulic, obstawały, aby 
Fiderkiewicza pozostawić patronem, 
ponieważ był osobą szanowaną w mie-
ście. A jeśli wojewoda chciałby usunąć 
jego nazwisko z tabliczek, mieszkań-
cy proponowali powrót do dawnej na-
zwy ulicy – Żwirowej. Wojewoda zdecy-
dował jednak inaczej. Komisja kultury 
rady miejskiej proponowała także, aby 
w nazwie ulicy pozostała data 9 maja, 
ale z innym uzasadnieniem. – Pod tą 
datą obchodzony jest również Dzień 

Unii Europejskiej – tłumaczy Małgo-
rzata Trębińska, przewodnicząca rady 
miejskiej Milanówka. Włodarze chcie-
li ustrzec mieszkańców przez wymianą 
dokumentów oraz tabliczek z numera-
mi domów.

Zmiana nazwy bez opłat

 – Zgodnie z ustawą zmiana nazwy 
dokonana na podstawie ustawy deko-
munizacyjnej nie ma wpływu na waż-
ność dokumentów zawierających na-
zwę dotychczasową. Pisma oraz po-
stępowania sądowe i administracyjne 
w sprawach dotyczących ujawnienia 
w księgach wieczystych oraz uwzględ-
nienia w rejestrach, ewidencjach i do-
kumentach urzędowych zmiany na-
zwy dokonanej na podstawie ustawy 
są wolne od opłat – informuje Ewa Fi-
lipowicz, rzecznik prasowy wojewody. 

Piotr Chmielewski

Wojewoda uczynił rtm. 

Witolda Pileckiego (na zdję-

ciu) patronem ulic w siedmiu 

miastach na Mazowszu, w 

tym Grodzisku Mazowieckim

Władze Milanówka obsta-

wały przy tym, aby Alfred 

Fiderkiewicz pozostał 

patronem ulicy, ponieważ 

był on osobą szanowaną 

w mieście

Jaktorów doczeka się 
„parkuj i jedź”
JAKTORÓW Kolejne miliony złotych popłyną do Jaktorowa na budowę 

parkingu dla osób, które chętnie przesiadają się następnie do pocią-

gów jadących w stronę stolicy

 Zaledwie dwa tygodnie temu informowaliśmy, że kierowcy już mogą korzy-
stać z parkingu przesiadkowego w Międzyborowie, obok stacji kolejowej. Tam 
przy ul. Sportowców i Niepodległości za nieco ponad 2 mln zł, gmina Jaktorów 
przygotowała w sumie 230 miejsc postojowych dla aut i 80 dla rowerów. 
 Na kolejny parking, przy stacji PKP w Jaktorowie, samorządowi gminy zo-
stanie udzielona dotacja w kwocie nieco ponad 7 mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W sumie koszt bu-
dowy szacowany jest na około 8,8 mln zł, a brakującą kwotę dołoży gmina. 
– Ta inwestycja jest znacznie droższa niż w Międzyborowie, ponieważ obej-
muje realizację dłuższych odcinków dróg dojazdowych – objaśnia Sławomir 
Kamiński z Urzędu Gminy Jaktorów. Jak zdradza, dojazdy to jednak nie jedyny 
powód wyższych kosztów, ponieważ w ramach przedsięwzięcia oprócz 200 
miejsc postojowych przy torach, powstanie także zaczątek gminnego moni-
toringu wraz z centrum monitoringu (aby można było go w przyszłości rozbu-
dowywać) oraz wiaty na rowery. Niemało pochłonie też przełożenie kabli w 
działkach, które na potrzeby inwestycji gmina wydzierżawiła od kolei. 
 Pierwotny projekt budowy parkingu w Jaktorowie ze względu na prote-
sty społeczne trzeba było zmodyfi kować. Właściciele posesji obawiali się, że 
przed oknami ich domów zdecydowanie wzrośnie ruch samochodowy. – Wy-
łączyliśmy budzący kontrowersje fragment gruntu z projektu, uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę pozostałej części i dopiero wówczas wystąpiliśmy o 
dofi nansowanie – wyjaśnia Sławomir Kamiński.
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Na nowym parkingu w pobliżu stacji PKP 

zaparkuje około 200 aut

Niech nikt nie będzie samotny

GRODZISK MAZOWIECKI

 Już jutro w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigu-
ry odbędzie się tradycyjna  wigilia dla samotnych. Z uczestnikami spotka się 
burmistrz i radni. W programie: wspólne kolędowanie, opłatek i posiłek. 
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MCK wesprze dobre pomysły

MILANÓWEK

 Milanowskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs, w którym mieszkańcy 
miasta mogą starać się o mini granty na wsparcie autorskich projektów kul-
turalnych, edukacyjnych i sportowych. Maksymalne dofi nansowanie, jakie 
może uzyskać pojedyncza osoba lub grupa to 1500 zł. Celem konkursu jest 
aktywizacja kulturowa, edukacyjna i sportowa lokalnej społeczności. Niepeł-
noletni mogą wziąć udział w konkursie za zgodą i pod opieką osoby dorosłej. 
Wnioski przyjmowane będą do 8 stycznia w MCK, a projekty będą realizowa-
ne w 2018 roku. 
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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Stawy Walczewskiego jeszcze atrakcyjniejsze
 Przybywa elementów towarzyszących nadwodnemu wypoczynkowi nad 
grodziskimi Stawami Walczewskiego. Tym razem gmina – w ramach VIII już 
etapu zagospodarowania tego terenu – poszukuje wykonawcy placu zabaw. 
Jednak nie zwykłego zestawu zabawek. Dzieci i nastolatki będą mogły już w 
przyszłym roku (najwcześniej latem) korzystać z parku linowego oraz zespołu 
trampolin. Towarzyszyć im będą m.in. dodatkowe ławki. Jednocześnie trwa 
przetarg na montaż oświetlenia terenu i kamer monitoringu miejskiego wo-
kół Stawów Walczewskiego.  
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Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej 
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

Wszelkie pytania należy kierować na adres: antysmog@mazovia.pl 

STOP SMOG!
MAZOWSZE WALCZY O CZYSTE POWIETRZE
Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – w sprawie smogu mówią jed-
nym głosem. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Ważny 
krok w tej kwestii podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Uchwała antysmogowa dla Ma-
zowsza obowiązuje już od 11 listopada br. Jej przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne 
oraz eksperckie.
 Stężenia pyłów i szkodliwych sub-
stancji w powietrzu szczególnie odczu-
walne są zimą. W sezonie grzewczym 
znacznie przekraczają one dopuszczalne 
normy. Aby temu przeciwdziałać Sejmik 
Województwa Mazowieckiego podjął 
uchwałę antysmogową. Wskazuje ona 
m.in. jakie piece mogą być stosowane, 
a które zostaną ograniczone. Ści-
śle określa parametry instalacji grzew-
czych, a także jakość spalanych pa-
liw. Zmiany będą jednak wprowadzane 
stopniowo.

Smog szkodzi i to bardzo

 Badania potwierdzają, że zarów-
no długie, jak i krótkie przebywanie 
na powietrzu zanieczyszczonym py-
łami zawieszonymi może prowadzić 

do schorzeń układów krążenia i od-
dechowego, a nawet przedwczesnych 
zgonów. Na negatywne skutki smogu 
szczególnie narażone są dzieci i oso-
by starsze. Mocno odczuwają je też 
cierpiący na choroby układu krążenia 
i układu oddechowego. Skala zjawi-
ska jest ogromna. Szacuje się, że na 
Mazowszu z powodu zanieczyszcze-
nia powietrza przedwcześnie umiera 
od 4 do 6 tys. osób rocznie.

Wymiana pieców tak, 

ale krok po kroku

 Wymieniając przestarzały piec, 
warto zwrócić uwagę przede wszyst-
kim na ekologiczne źródła ogrzewa-
nia, tj. gazowe, elektryczne, syste-
my ciepłownicze i odnawialne źródła 
energii. Co ważne, uchwała nie wyklu-
cza możliwości użytkowania kotłów 
na paliwa stałe, a wprowadza jedynie 
ograniczenia w odniesieniu do ich kla-
sy. Informacja o klasie kotła znajdu-
je się na jego tabliczce znamionowej 
oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma 
jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie 
spełnia kryteriów żadnej z klas.

Konieczne wsparcie 

władz centralnych

 Mazowsze musi już dziś za-
cząć się przygotowywać do wspar-
cia mieszkańców w wymianie pie-
ców. Władze województwa zaczę-
ły już planować na przyszły rok har-
monogramy konkursowe w ramach 
RPO WM 2014-2020 oraz zabezpie-
czyły środki na dwa unijne konkur-
sy. Środki przyznawane będą także 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Nie uda się jednak wy-
grać ze smogiem bez wsparcia władz 
centralnych, o co samorząd Mazow-
sza wraz z innymi samorządami wo-
jewódzkimi wielokrotnie apelowali.

Uchwała antysmogowa 

dla Mazowsza obowiązuje 

od 11 listopada br. Za 

jej przyjęciem jednogłośnie 

zagłosowali radni PiS, PSL, 

PO, PR oraz niezrzeszeni

Podczas zakupu pieca należy 

upewnić się u sprzedawcy 

bądź producenta czy 

urządzenie posiada certyfikat 

i jest zgodne z wymaganiami 

ekoprojektu

Szkodliwość smogu 
nie jest mitem
 O zagrożeniach, jakie smog 
niesie dla naszego życia i zdro-
wia mówi dr n. med. Grzegorz Kra-
sowski, lekarz z Mazowieckiego 
Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy 
w Otwocku.

Ostatnia zima upłynęła pod ha-

słem smogu i jego szkodliwości 

dla naszego zdrowia. Czy smog 

naprawdę jest dla nas tak dużym 

zagrożeniem?

 Smog to niebezpieczne zja-
wisko, które niekorzystnie wpły-
wa na nasze zdrowie, a przede 
wszystkim na drogi oddecho-
we. Jako połączenie pyłów i szkodliwych substancji zawieszonych 
w kropelkach wody, smog jest bezpośrednim czynnikiem, który razem 
z wdychanym powietrzem może uszkadzać nasze drogi oddechowe, 
a w dalszej kolejności przenikać do krwiobiegu. Skutki oddychania 
takim zanieczyszczonym powietrzem najbardziej odczuwają osoby 
z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy też ze schorzenia-
mi alergicznymi.

Czy kobiety w ciąży powinny obawiać się o zdrowie swoich dzieci?

 Smog niekorzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego u płodu. 
Przenikanie do krwiobiegu drobnych substancji, takich jak siarka czy azot 
może wpływać na rozwój układu nerwowego płodu, powodując różne-
go rodzaju niedobory czy niedorozwoje.

Osoby starsze i dzieci powinny jakoś szczególnie na siebie uważać?

 Smog, wpływając na nasz układ odpornościowy, może skutkować za-
ostrzeniem chorób. U osób starszych układ odpornościowy jest mniej 
wydolny, dlatego powinny one uważać na przebywanie na „świeżym” 
powietrzu. Zaleca się, jak najkrótsze przebywanie na obszarze o zwięk-
szonym stężeniu pyłów.

Jakie działania profi laktyczne możemy podejmować, 

aby uchronić się przed smogiem? 

 Trudno mówić o działaniach, które mogą podejmować pacjenci. 
Wszelkie zanieczyszczenia powietrza pochodzą głównie z emisji spa-
lin i spalania węgla. I to właśnie z tymi źródłami smogu trzeba przede 
wszystkim walczyć. Trzeba więc ograniczyć emisję spalin oraz wpro-
wadzić przepisy regulujące ich wytwarzanie na danym obszarze. Ale 
to działania, które mogą podjąć odpowiednie instytucje. Natomiast 
pacjentom z chorobami układu oddechowego zaleca się ogranicze-
nie przebywania na zewnątrz na obszarze z dużym natężeniem za-
nieczyszczenia.

Podsumowując, smog nie jest mitem, a realnym zagrożeniem 

dla naszego zdrowia.

 Tak, smog jest szkodliwy i to nie mit. Ważne, że coraz częściej i co-
raz więcej się o tym mówi. Smog jest zjawiskiem cywilizacyjnym i będzie 
miał coraz większy wpływ na nasze zdrowie. Już teraz lekarze obserwują, 
że osoby mieszkające w większych aglomeracjach coraz częściej zgłasza-
ją się z objawami utrudnionego oddychania, zwłaszcza w okresie jesien-
no-zimowym.

Można palić i nie kopcić 

 Piece i kominki kopcą nie tylko 
z powodu kiepskiego opału. Nie 
mniej ważne jest to, w jaki spo-
sób rozpalamy w piecu. Wydo-
bywający się dym to sygnał, że 
nie robimy tego dobrze. Dym to 
bowiem nic innego jak szkodli-
wa dla zdrowia zawiesina mikro-
cząsteczek niedopalonego pa-
liwa. Jednocześnie jest to naj-
bardziej kaloryczna część opału. 
W węglu kamiennym stano-
wi on ok. 30 proc., w drewnie aż 
70 proc. Stosując kilka podstawo-
wych zasad, możemy oszczędzić 
około 1/3 opału, a emisję pyłów 
obniżyć o ponad połowę! War-
to zatem pamiętać, że poprawne 
palenie w piecu to korzyści realne 
i odczuwalne dla budżetu domo-
wego oraz środowiska.

Wykonanie dokumentacji stanowią-
cej podstawę do określenia założeń 
„uchwały antysmogowej” zostało do-
fi nansowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie
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Drzemie w nas wielkie dobro
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Wyjątkowo wiele rodzin uzyskało w tym roku po-

moc od Szlachetnej Paczki. – Aż dusza rośnie – komentuje Ewelina Ozga, wolonta-

riuszka z Żabiej Woli

 Szlachetna Paczka niesie pomoc 
potrzebującym od 2001 roku. Zało-
żone przez ks. Jacka Stryczka Sto-
warzyszenie Wiosna za cel wzię-
ło sobie wspieranie rodzin, które z 
przyczyn od siebie niezależnych po-
padły w biedę i chcą się z niej wydo-
być. Często jest to związane z cho-
robą. Z każdą z rodzin spotykają się 
wolontariusze. Poznają jej sytuację, 
wysłuchują potrzeb, wspierają emo-
cjonalnie i starają się dać impuls do 
zmian w życiu. Niektórym osobom, 
głównie „żyjącym z biedy”, odma-
wiają wsparcia. W tym roku pomoc 
– owe „szlachetne paczki” o łącz-
nej wartości 54 mln zł – dotarły do 
ponad 20 tys. rodzin w całym kra-
ju. W sumie w przygotowanie darów 
zaangażowało się prawie 780 tys. 
osób.
 W grodziskim regionie w „week-
end cudów” (9 i 10 grudnia) pomoc 
trafiła do 44 rodzin zarejestrowa-
nych w internetowym systemie ak-
cji (tylko w ten sposób można wy-
brać rodzinę, której chce się udzie-
lić wsparcia). Tradycyjnie otrzymały 
one m.in. duży sprzęt AGD czy me-
ble. – Ale nieoficjalnie obdarowali-
śmy jeszcze ponad 20 rodzin więcej, 
głównie żywnością, środkami czy-
stości i artykułami szkolnymi, które 
otrzymaliśmy od darczyńców. Nasi 
wolontariusze, jest ich w tym roku 18, 
jeszcze spotykają się z potrzebujący-
mi – mówi Paulina Białek, lider rejo-
nu grodziskiego Szlachetnej Paczki.
 Po raz pierwszy nowy rejon akcji 
ruszył w tym roku w gminie Żabia 
Wola. – Objeździliśmy okolicę i prze-

konaliśmy się, jak bardzo potrzebna 
jest tu Szlachetna Paczka. Po prostu 
do tej pory akcja w te miejsca nie do-
cierała – tłumaczy Emilia Ozga, li-
derka nowo powstałego rejonu. Nie 
kryje radości: – 14 rodzin, które wy-
typowaliśmy, bardzo szybko zna-
lazły darczyńców. Jednym z mą-
drych darów był kurs na prawo jaz-
dy. Z wielkim zaangażowaniem po-
magały nam szkoły i lokalne firmy. 
Udało się stworzyć coś tak fajnego, 
spotkało nas tyle ciepła i dobra, że 
nasi wolontariusze chcą być aktyw-
ni przez cały rok – dodaje. Przyzna-
je, że praca wolontariuszy (w Żabiej 
Woli było ich 8) kosztuje ich wiele. 
Po finale akcji często muszą „odko-
pywać się w codziennym życiu”. 

 W Pruszkowie pomoc uzyska-
ło 16 rodzin, w Nadarzynie - 20, a 
w Piastowie - 23. Milanówek połą-
czył siły z Brwinowem, aby wesprzeć 
w sumie 45 rodzin. 
 Na swój sposób Szlachetną Pacz-
kę wsparła społeczność Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jaktoro-
wie. Zorganizowała kiermasz świą-
teczny oraz słodkie czwartki, a uzy-
skany dochód (5 404 zł) został prze-
znaczony na stworzenie paczek dla 
rodzin z gminy Jaktorów. – W przy-
gotowanie ozdób świątecznych oraz 
ciast z ogromnym zaangażowaniem 
włączyli się nauczyciele, uczniowie 
oraz rady rodziców – mówi Ilona Ba-
łagulska, jedna z organizatorów akcji.

Piotr Chmielewski

Wolontariusze z Żabiej Woli przyznają: 

Spotkało nas mnóstwo ciepła i dobra

Łąka na Łąkach zamieni się w park
GRODZISK MAZOWIECKI W sąsiedztwie Górek Szwedzkich powstanie kolejny urządzony te-

ren zielony w mieście. Jego charakterystycznym punktem będzie oryginalny amfi teatr

 Uczestnicy grodziskich pikni-
ków historycznych znają to miejsce 
doskonale. W sąsiedztwie ulic Chle-
wińskiej i Ordona jest łąka wprost 
stworzona do urządzania imprez 
plenerowych. Gmina postanowiła 
pójść o krok dalej i w ramach duże-
go projektu „Podniesienie standar-
dów życia poprzez poprawę jako-
ści przestrzeni publicznej, w tym te-
renów zieleni, gminy Grodzisk Ma-
zowiecki” dofinansowanego przez 
Unię Europejską, zamienić płaski, 
półhektarowy teren w park.
 Dwa tygodnie temu burmistrz 
Grzegorz Benedykciński podpisał 
umowę z wykonawcą parku opie-
wającą na niespełna 900 tys. zł. 
Ze względu na charakter prac, ich 
większość firma wykona w okresie 
wiosenno-letnim. Będzie miała bo-
wiem za zadanie posadzenie wśród 
nowych trawników 74 dużych drzew 
o wysokości powyżej 5 metrów 
(będą to głównie klony, lipy, jesiony 
i brzozy), a także 3600 różnobarw-
nych krzewów. Cena obejmuje rów-
nież dwuletni okres pielęgnacji zasa-
dzonych roślin po zakończeniu prac, 
co ma nastąpić na początku sierpnia 
przyszłego roku. 
 Ponieważ teren inwestycji jest 
płaski niemalże jak stół, projektan-
ci zaproponowali usypanie niewy-
sokich górek oraz stworzenie ziem-
nego amfiteatru z drewnianych pa-
lisad, w którym widzowie podczas 
imprez zasiądą na „trawiastych sie-
dziskach”. Dodatkowo w parku po-

wstaną alejki z nawierzchnią mine-
ralną, siłownia plenerowa składają-
ca się z czterech urządzeń oraz po-
jawią się ławki, kosze, jak również 
budki lęgowe dla ptaków. – Na tere-
nie parku wytyczona zostanie ścież-

ka edukacyjna z tablicami informu-
jącymi o pobliskim zabytku arche-
ologicznym – „Górkach Szwedz-
kich” – informuje Monika Kwiczak 
z grodziskiego magistratu.
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Wygląda na to, że piknik historyczny odbędzie się 

w przyszłym roku w nowej scenerii

Gad napędził strachu
MILANÓWEK Strażnicy miejscy muszą być gotowi na wszystko. Mila-

nowscy odławiali ostatnio około metrowego węża, który niespodzie-

wanie pojawił się w mieszkaniu przy ul. Piłsudskiego 33

Wąż, zanim został odłowiony, niezauważony przez miesiąc 

wędrował po budynku

 Do siedziby strażników zatelefonował mężczyzna i poinformował, że w 
mieszkaniu jego matki znajduje się gad niewiadomego pochodzenia. – Zszo-
kowana kobieta nie wiedziała skąd wzięło się u niej zwierzę i do kogo zwró-
cić się o pomoc – podają strażnicy. Kiedy mundurowi udali się na miejsce, ko-
bieta wskazała im węża. Strażnicy odłowili go i przewieźli do komendy, gdzie 
gad  czekał na właściciela. Udało się go ustalić. – Za brak nadzoru nad wężem 
kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 200 zł – informuje 
Marcin Węgiełek, kierownik wydziału ds. spraw operacyjnych i monitoringu 
magistratu.
 Po rozmowie z właścicielką zwierzęcia, okazało się, że... wędrował on po 
budynku przy Piłsudskiego 33 przez miesiąc. Na początku listopada kobieta 
poszła z nim do salonu kosmetycznego. Na miejscu odłożyła gada na bok, a 
gdy chciała wrócić do domu, okazało się, że wąż uciekł. To niejedyny co naj-
mniej dziwny przypadek z egzotycznym zwierzęciem, jaki miał miejsce w Mi-
lanówku. W ubiegłym roku na przyulicznym pasie zieleni strażnicy znaleźli 
dość dużego żółwia. Później okazało się, że on również... uciekł właścicielom 
z posesji.
 Straż miejska apeluje o właściwe sprawowanie opieki nad tego typu zwie-
rzętami. Prosi jednocześnie, aby nie podejmować prób schwytania węży sa-
modzielnie, tylko zatelefonować na całodobowy numer straży miejskiej 986. 
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Święta i sylwestra 
spędzą za kratami
GRODZISK MAZOWIECKI Metodą „na koło” posłużyli się czte-

rej Gruzini okradając właściciela drogiego auta. Decyzją 

sądu kilka dni temu zostali aresztowani na 2 miesiące

 Sprawa miała swój początek, gdy funkcjonariusze grodziskiej drogówki 
oraz straży miejskiej w trakcie dojazdu do miejsca kolizji na autostradzie za-
uważyli mężczyznę idącego tzw. pasem awaryjnym. Podczas legitymowania 
delikwenta, jak się okazało Gruzina, mundurowi dostrzegli drugiego obco-
krajowca  idącego z przeciwnego kierunku. Kiedy chcieli go zatrzymać, ten 
zaczął uciekać. Po obezwładnieniu mężczyzny zrozumieli, co próbował ukryć 
– miał przy sobie saszetkę z polskimi dokumentami. Niedługo potem na miej-
sce dotarli dwaj inni Gruzini, którzy najprawdopodobniej czekali na kompa-
nów. Całą czwórkę zatrzymano do wyjaśnienia.
 Policjanci odszukali na autostradzie nissana cudzoziemców. Obok niego 
stał także chevrolet bez jednego koła. Do tego drugiego samochodu przyznał 
się mężczyzna, do którego należały dokumenty znalezione w saszetce przy 
jednym z Gruzinów. Powiedział, że został okradziony, kiedy wymieniał koło.
 Dochodzenie wykazało, że zatrzymani obcokrajowcy przebili oponę 
w chevrolecie, kiedy był on tankowany na stacji paliw i pojechali za samo-
chodem, aby obrabować jego właściciela. Wszyscy czterej usłyszeli zarzuty 
wspólnego dokonania kradzieży.
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Policja sprawdza, czy kierowca chevroleta był jedynym 

okradzionym przez szajkę    (fot. KPP w Grodzisku Mazowieckim)

PRUSZKÓW

Powitanie Nowego Roku i koncert noworoczny
 W niedzielę 31 grudnia na placu Jana Pawła II odbędzie się impreza z 
okazji powitania Nowego Roku. O godz. 22.30 wystąpi zespół wokalno-mu-
zyczny TSK, o godz. 23.15 odbędzie się pokaz teatru ognia Nam-Tara, a o 
godz. 24 zaplanowano rekordowo długi pokaz fajerwerków (ma potrwać aż 
10 minut !), po którym na scenie ponownie wystąpi TSK. Z kolei 1 stycznia w 
kościele św. Kazimierza w Pruszkowie jak co roku odbędzie się Koncert No-
woroczny. Zagra Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamo-
ścia w 44-osobowym składzie. Początek o godz. 19.30.

TW



Kolejarze o linii 447: 
Prace idą zgodnie z planem
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI W poniedziałek PKP PLK zaprosiło dziennikarzy do 

Parzniewa, aby zaprezentować postępy prac przy przebudowie linii kolejowej z War-

szawy Włochy do Grodziska Mazowieckiego

 W Parzniewie (między Pruszko-
wem a Brwinowem) budowany jest 
nowy przystanek kolejowy, prace są 
mocno zaawansowane. Na ukończe-
niu są roboty przy budowie ścianki 
peronowej i nasypu pod peron wy-
spowy. Z kolei prace przy budowie 
peronu jednokrawędziowego są na 
półmetku. Mocno zaawansowany 
jest także montaż fundamentów sie-
ci trakcyjnej.
 Jak przekonują kolejarze, moder-
nizacja, a właściwie budowa niemal 
od podstaw linii podmiejskiej 447 
przebiega zgodnie z planem i w do-
brym tempie. Na szlaku do Grodzi-
ska Mazowieckiego zdemontowano 
już większość torów i sieci trakcyj-
nych. Wykonawca prowadzi ostat-
nie prace rozbiórkowe na starych pe-
ronach. Powoli wyłaniają się tak-
że konstrukcje nowych obiektów w 
Brwinowie, Milanówku i Piastowie. 
 – Na większości modernizowa-
nego odcinka wykonawca przygoto-
wał już teren pod układanie nowych 
torów – informuje Karol Jakubow-

ski z biura prasowego PKP Polskich 
Linii Kolejowych. Na plac budo-
wy wykonawca zwiózł już ponad 65 
km szyn, ponad 35 tys. sztuk pod-
kładów i 50 tys. ton kruszywa. Do 
robót wykorzystywany jest ciężki 
sprzęt. Działają 24 koparki, 4 dźwi-
gi, 23 betoniarki i ponad 30 samo-

chodów ciężarowych. Kolejarze wy-
mienią na trasie łącznie 43 km torów 
oraz 22 km sieci trakcyjnej i 15 roz-
jazdów, przebudują 7 mostów i wia-
duktów oraz 5 przejść podziemnych. 
Dodatkowo nowe urządzenia stero-
wania ruchem kolejowym podniosą 
bezpieczeństwo przejazdu.
 Efektem modernizacji 22-kilo-
metrowej linii Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki ma być lep-
sza oferta podróży. Poprawi się nie-
zawodność przejazdu, będzie mo-

gła zwiększyć się liczba pociągów, a 
w samym Pruszkowie komunikację 
samochodową poprawi nowy tunel 
drogowy. Ponadto pasażerowie zy-
skają lepszy komfort obsługi na wy-
remontowanych przystankach i sta-
cji w Pruszkowie. Wszystkie perony i 
przejścia podziemne zostaną dosto-
sowane do potrzeb osób poruszają-
cych się na wózkach lub z wózkami. 
Prędkość składów pasażerskich zo-
stanie podwyższona z 90 km/h do 
120 km/h.
 Przedstawiciele kolejarzy prze-
konują, że zmodernizowana infra-
struktura zapewni wysoki komfort 
podróży przez następnych kilkadzie-
siąt lat. Przywrócenie ruchu pocią-
gów między Warszawą a Grodzi-
skiem Mazowieckim zapowiadane 
jest na wrzesień przyszłego roku, do 
2019 roku kontynuowane będą ostat-
nie prace. Koszt przebudowy linii 
447 wynosi 285 mln zł. Projekt zo-
stał dofinansowany przez Unię Eu-
ropejską. 

PC

Przywrócenie ruchu na linii 447 zapowiadane jest na wrzesień przyszłego roku, 

na razie nie ma opóźnień                                                                                       (fot. PKP PLK)  

Koszt przebudowy 

linii 447 wynosi 

285 mln zł
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Zainwestują 
w infrastrukturę
MICHAŁOWICE W budżecie gminy na 2018 rok dochody mają wynieść 

131,3 mln zł, a wydatki – 138,4 mln zł. Ponad 37 mln zł przewidziano 

na inwestycje

 Dochody od osób fi zycznych i prawnych mają osiągnąć 81,6 mln zł. W 
przyszłym roku 20,9 mln zł wpłynie do gminy jako subwencja oświatowa z 
budżetu państwa, natomiast blisko 11,8 mln zł pochodzić będzie z dotacji na 
fi nansowanie m.in. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, w tym progra-
mu „Rodzina 500 +”

Ponad 22 mln zł na drogi

 Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 37,5 mln zł, co stanowi 27,1 proc. 
sumy wydatków. Największa ich część (22,5 mln zł) zostanie przeznaczona na 
przebudowę dróg publicznych, w tym budowę systemu tras rowerowych oraz 
parkingów „parkuj i jedź” (ponad 7,9 mln zł, z czego z unijne dofi nansowanie 
wynosi blisko 5,4 mln zł.) W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej, jak również nastąpi modernizacja gminnej stacji 
uzdatniania wody w Komorowie (na co łącznie zaplanowano 7,4 mln zł). Gmina 
poniesie także nakłady na infrastrukturę społeczną. Zaplanowano rozbudowę 
świetlic, a także budowę nowej strefy rekreacji (łącznie 2,3 mln zł). Ponad 3 mln 
zł zaplanowano też na modernizację budynków oświatowych.

37 mln zł na edukację

 Z wydatków nieinwestycyjnych największa kwota zostanie poniesiona na 
edukację – ponad 37,2 mln zł oraz bieżące utrzymanie gminy – ponad 25,4 
mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią wodociągową i kanaliza-
cyjną oraz utrzymanie dróg publicznych). Ponad 14,9 mln zł zostało przezna-
czone na wydatki związane z polityką społeczną. Gmina zapłaci też 5,3 mln zł 
tzw. „janosikowego” na rzecz uboższych samorządów. Za przyjęciem budże-
tu na 2018 rok zagłosowało 11 radnych, 2 było przeciw, a jedna osoba wstrzy-
mała się od głosu.

TW

Zadbaj o kondycję.
Masz już gdzie
PODKOWA LEŚNA Wielbiciele aktywności na powietrzu zyskali nowe 

miejsce do ćwiczeń. Przy dawnym Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 

Świerkowej stanął zestaw do street workoutu

 Urządzenia do ćwiczeń zamontowano na wniosek mieszkańców, było to 
jedno z czterech zadań zrealizowanych w ramach tzw. budżetu partycypacyj-
nego na rok 2017 (zebrało najwięcej głosów mieszkańców). Nowa atrakcja, wraz 
z urządzeniem terenu – m.in. doświetleniem – kosztowała około 80 tys. zł. 
 Street workout jest sportem na tyle uniwersalnym, że wykonując ćwicze-
nia można zwiększyć masę swoich mięśni, siłę, wytrzymałość, a także popra-
wić kondycje i elastyczność ciała. Jest to propozycja  przystosowana do różnych 
grup wiekowych. – Kilka lat temu na tym terenie został postawiony „pająk” wraz 
z siłownią miejską, która cieszy się dużą popularnością wśród aktywnych miesz-
kańców – mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. – Urządzenia skate-
parku zostaną odmalowane oraz uzupełnione o nowe elementy – dodaje.

PC

Z zestawu do ćwiczeń już można korzystać 
(fot. blog A. Tusińskiego)

Ponad 100 mln zł na inwestycje
PRUSZKÓW Rada miasta uchwaliła budżet Pruszkowa na 2018 rok. Dochody mają wy-

nieść prawie 274 mln zł, a wydatki 339 mln zł. Niemal 104 mln zł miasto planuje prze-

znaczyć na inwestycje

 Dochody bieżące zaplanowa-
no na 255 mln zł, zaś majątko-
we – ponad 18 mln zł. Po stro-
nie wydatków duże wrażenie 
robi wysokość środków przezna-
czonych na inwestycje, a niepo-
koić może spory deficyt sięgają-
cy 65 mln zł. Był to zresztą jeden 
z powodów, dla których ustawy 
budżetowej nie poparł klub rad-
nych PiS. - To najlepszy budżet 
w historii Pruszkowa – odpowie-
dział na zarzuty kolegów z PiS-u 
wiceprezydent Andrzej Kurzela. 
Na gminne drogi miasto planu-
je wydać ponad 25 mln zł. Środ-
ki z tej puli zostaną przeznaczo-
ne m.in. na budowę ul. Brzeziń-
skiego (1,5 mln zł), Jarzynowej 
(3,4 mln zł) czy Działkowej (1,4 
mln zł). Budowa parkingu „par-
kuj i jedź” przy ul. Waryńskiego 
pochłonie ponad 2 mln zł. Pra-
wie 40 mln zł mają wynieść też 
inwestycje w oświatę, ponad 10 
mln zł w gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska (inwestycje 
wodno-kanalizacyjne) i 8 mln zł 
w gospodarkę mieszkaniową. 

TW 

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 14 radnych, 

przeciw było 6. Jedna osoba wstrzymała się od głosu

PRUSZKÓW
PRUSZKÓW Śpiewanie kolęd i pastorałek
Świąteczny Parkrun  W czwartek 28 grudnia o godz. 18 w Młodzieżowym Domu Kultury „Pa-

łacyk” (ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Pruszkowie) odbędzie się wspólne ko-
lędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Polski Łan”. Zespół „Polski Łan” ma 
w swoim repertuarze brawurowo wykonywane polskie tańce narodowe, a 
także tańce i pieśni ludowe z różnych regionów kraju. 

TW

 To już trzecia edycja pruszkowskiego parkrunu. Biegi na dystansie 5 km 
będą odbywały się w okresie świątecznym w Parku Potulickich. Pierwszy za-
planowano na sobotę 23 grudnia. Następne odbędą się we wtorek 26 grud-
nia, w sobotę 30 grudnia i w poniedziałek 1 stycznia. Początek o godz. 9.

TW



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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Najwyższy czas na karpia
MICHAŁOWICE Najlepiej smakuje w galarecie lub smażony. Karp to królewska ryba, której 

nie może zabraknąć na wigilijnym stole. To ostatni moment, aby się w niego zaopatrzyć

 Cykl produkcyjny karpia trwa 2-3 
lata, a do sprzedaży trafiają osobniki 
ważące do 2,5 kg. Najbardziej uciążli-
we w hodowli ryby jest zimno. Bywa-
ją lata, gdy na powierzchni stawu two-
rzy się warstwa lodu, który trzeba mo-
zolnie usuwać. Na szczęście przed te-
gorocznymi świętami aura jest w dość 
sprzyjająca. Sam rok do najlepszych 
na karpia nie należał. Jest to ryba cie-
płolubna, która rośnie jeśli temperatu-
ra wody nie jest niższa niż 18 stopni C. 
W tym sezonie zimny był maj i czer-
wiec, a karp dorastał raptem 6-7 tygo-
dni. Małe ryby, około kilogramowe, 
są hodowane w stawach dwa sezony. 
Karpie trzyletnie zwykle ważą 1,5-2 kg 
i idealnie nadają się do smażenia. 

Ciągła walka z naturą

 Jako pierwsi karpia zaczęli ho-
dować Chińczycy. Było to w V w. 
p.n.e. W Europie karp na począt-
ku hodowany był w sztucznych sta-
wach, zakładanych przy klaszto-
rach. Do Polski trafił przez Węgry i 
Czechy na przełomie XII i XIII wie-
ku. Za jedno z podstawowych dań 
wigilijnych karp został uznany po 
wojnie. Powodem była łatwość ho-
dowli, co przekładało się na moż-
liwość masowej produkcji. Jest to 
bowiem ryba niezwykle wytrzyma-
ła, odporna na niską zawartość tle-
nu w wodzie, a ponadto ma duże 
przyrosty w okresie produkcyjnym. 
A jak wygląda dziś hodowla kar-

pia? Najpierw kupuje się w wylęgar-
niach 3-dniowy wylęg, którym zary-
bia się stawy. Zarybianie odbywa się 
w połowie maja. Tydzień wcześniej 
stawy napełniane są wodą, aby wy-
tworzył się w nich plankton dla ryb. 
We wrześniu kilkumiesięczny narybek 
jest odławiany. Małe karpie ważą wte-
dy około 50 g, choć zdarzają się także 
osobniki 150-gramowe. Narybek sortu-
je się w zależności od wielkości. Potem 
trafia on do zimochowów, głębokich 
stawów, w których spędza zimę. Stawy 
produkcyjne są w tym czasie osuszane, 
wapnowane i uprawiane. Wiosną odła-
wia się zimochowy i wpuszcza narybek 
albo już do stawów, w których produ-
kowany jest karp hodowlany (większe 

sztuki) albo do stawów, w których tzw. 
kroczek (małe karpie) musi jeszcze do-
rosnąć. W październiku stawy są odła-
wiane, karpie handlowe o wadze 1,2-2,5 
kg trafiają do stawów magazynowych, 
a kroczek - do zimochowu. 

Żeby nie było czuć mułu...

 Stawy magazynowe, do których 
jesienią trafia karp, są przeważnie 
małe i głębokie. Chodzi o to, żeby 
można było ryby szybko odłowić. 
Po odłowieniu „magazynów” kar-
pie trafiają na tzw. płuczkę, gdzie 
wytracają nieprzyjemny, mulisty za-
pach. Po kilku godzinach są goto-
we do sprzedaży. Na terenie gminy 

Michałowice karpie można nabyć w 
Pęcicach, gdzie ich hodowlą zawia-
duje rolnicza spółdzielnia produk-
cyjno-usługowa. W tym roku kilo-
gram karpia kosztuje tam 18 zł, czyli 
o około 50 proc. drożej niż w hiper-
marketach. Warto jednak zapłacić 
więcej, bo mamy pewność, że ryba 
będzie świeża. - Zawsze kupujemy 
tu karpie, bo mamy pewność, że po-
chodzą z pewnego źródła – mówi 
Beata Kijek, która przyjeżdża po 
ryby z Raszyna. - Są drogie, ale war-
te tych pieniędzy. Przede wszystkim 
nie mają zapachu mułu, który znie-
chęca wielu konsumentów.

Tomasz Wojciuk

Wielu właścicieli gospodarstw rybackich uważa, że najwięk-

szym konsumentem ryb w Polsce jest... kormoran czarny 



Kolejne wydanie Kuriera Południowego 

ukaże się 12 stycznia 2018r

W dniach 27-29 grudnia redakcja Kuriera Południowego czynna będzie w godzinach: 8:00-16:00, 

w dniach: 3-5 stycznia zapraszamy w godzinach:  9:00-17:00

2 stycznia redakcja będzie zamknięta

DAM PRACĘ

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. 
Miejsce pracy Piaseczno, tel. 602 692 964, 607 230 418

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, 
medycyny pracy, internistę, neurologa, kardiologa  
tel. 605 440 831, 609 373 582

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

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

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Bardzo dobre warunki, praca od  zaraz. 
Telefon 798 66 77 88

Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ,  współ-
praca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane 
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Animatorkę do prowadzenia imprez urodzinowych
la dzieci na placu zabaw w Piasecznie – Józefosław, 
tel. 503 13 05 05

Pracownika, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Zatrudnię pomoce kuchenne i samodzielnych kucharzy. 
Wa-wa Wawer, tel. 508 318 341

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

Zatrudnię kierowców kat. B, C z Warszawy, C+E kraj, 
tel. 506 00 00 69

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Zatrudnię Pracownik/Majster Zabudowy GK, 
wykończenia wnętrz. Tel. 785 199 183

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku 
opiekuna oraz pielęgniarki. Mile widziane doświadczenie. 
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail: 
tabita@luxmed.pl

Zatrudnimy pracownika gospodarczego na tereny ze-
wnętrzne, Centrum Logistyczne Chlebnia k. Grodziska 
Mazowieckiego, kontakt : 661 991 538; 668 218 159

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracow-
nika gospodarczego. Umowa  zlecenie. Pełne ubezpie-
czenie ZUS. 3/4 etatu. Tel. 22 750 07 87

Agenta ochrony, do 55 lat. Tel. 506 158 658

Firma serwisowa z Piaseczna poszukuję osoby do obsługi 
magazynu, prawo jazdy kat. B, CV. na e-mail: 
biuro@aerserwis.pl  

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 5-13 i 19-3. Praca 
przy wędlinach oraz drobiu. Piaseczno tel. 515 090 488

Zakład stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem, 
Janki, tel. 601 897 727

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42

Fryzjerka podstawa + 50 %, Warszawa, Puławska 534,
tel. 501 143 827

Zatrudnię kierowcę kat. C do dystrybucji lodów 
i mrożonek z Piaseczna i okolic, tel. 693 298 158

Mechanik samochodowy, tel. 500 70 40 45

Zatrudnię mechanika pojazdów ciężarowych, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 533 311 533 

Zatrudnię kierowcę kat. B, C, C+E. Praca w Warszawie, 
664 417 724 

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

SZUKAM PRACY 

Z samochodem osobowym, dyspozycyjny, 
tel. 500 612 285

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio,
tel.  502 544 959

Choinki-jemioła z własnej plantacji, świeżo wycięte, 
Henryków Urocze, ul. Iwa 7, tel. 501 70 13 70

Sprzedam maszyny stolarskie,Janki, tel. 601 897 727

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię twoje auto najlepsze ceny szybko i uczciwie, 
tel. 535 223 324

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

Skup aut do 10 tys. zł, tel. 792 118 666

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Ziemię z sadem 2,05 h, ogrodzone, z możliwością 
zabudowy, gmina Góra Kalwaria, tel. 608 303 093

Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

Działka budowlana 2000 m kw, w Solcu tel. 501 327 912

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Działkę rolno-budowlaną, 1800 m kw., Łęg k/Konstancina, 
tel. 782 090 900

Sprzedam działkę budowlaną, 1100 lub 2200 m kw., 
Tomice,u. J. Kochanowskiego, media, 
tel. +32 494 522 265 (Belgia), lub 515  634 014

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
budowa domów,  tel. 602 397 714

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Sprzedam nie zabudowaną działkę we wsi Magierowa 
Wola pow. 6,7ha, tel. 517 611 322

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Dwupokojowe 56 m kw. Piaseczno, tel. 601 28 90 47

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery dla mężczyzn, warunki dobre, ciepło, tanio 
tel. 604 274 417 

Obiekt 200 m kw., wysokość 2,80+ działka 1200 m kw., 
parking, ogrodzona, tel. 604 274 417

Dwupokojowe z balkonem, Osiedle „Lech”, Piaseczno, 
tel. 508 303 250

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny 32 m 
kw. w Piasecznie, tel. 504 212 677

Pokoje do wynajęcia Piaseczno, tel. 698 896 421

Współlokator / współlokatorka do mieszkania, 500 zł, 
tel. 507 514 889

USŁUGI 

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Wykończenia wnętrz, malowanie, tynki, gładzie, 
glazura, terakota, tel. 796 224 181

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, 
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Studnie, tel. 601 231 836 

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
tel. 535 994 114

Wycinka drzew, tel. 723 704 231

Porządkowanie terenu i pomieszczeń, 
tel. 723 704 231

Przeprowadzki, tel. 723 704 231

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

Księgowość Kadry Płace JPK PIT  
www.rachunkomania.pl, 601 814 071 

Agd naprawy pralki lodówki zmywarki 
piekarniki płyty ele. Tel. 511 204 952

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje, 
tel. 502 354 917

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - 
kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wylewki agregatem, styrobeton,
tel. 668 327 588

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Pranie, czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki 
meblowej tel. 508 652 030

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

 
NAUKA 

PREZENT NA ŚWIĘTA - KURSY KOMPUTEROWE  i JĘ-
ZYKOWE BEZPŁATNIE Piaseczno, Puławska 45 lok.3, 
tel: 536 031 172 , 796 424 412 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, 
tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, 
tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w spra-
wie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 
608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE

Szukam samotnej kobiety do stałego związku, 
tel. 504 521 89 

Zatrudnię Gosposie w wieku do 40 lat do prowadze-
nia wszechstronnie domu w Magdalence, 
wymagane prawo jazdy i referencje.  
Zgłoszenia: adam.konik@dobrylas.pl

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 662 128 913 

Przeprowadzki i porządkowanie terenu, tel. 505 591 721

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z 
własnym samochodem, wymagana znajomość po-
wiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność pracy pod presją czasu, wykształcenie średnie 
lub wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku 
mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 664 440 495

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Firma sprzeda działkę przemysłową 4200 m kw, 
wszystkie media, dojazd z trzech stron (asfalt), 
Łubna, tel. 600 038 201

Działkę budowlaną, 1170  m kw., Pruszków, 
tel. 531 670 770

Pawilon 28 m kw. „pod kopułą“, Piaseczno, 
tel. 509 86 72 38

Dom do 200 tys. z działką, tel. 666 924 505

ELEWACJE TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLA-
ZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, 
WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, 
TEL. 692 569 927 

BUDOWA DOMÓW,  TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki, tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

poszukuje

KOLPORTERA

z własnym samochodem, 

ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 

Praca w co drugi piątek

 tel. 22 756 79 39
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 Okoliczni mieszkańcy twierdzą, 
że wypełniona dziećmi placówka 
zmieniła ich życie w istny koszmar. 
W ubiegłym roku na ogrodzeniach 
sąsiadujących z przedszkolem pose-
sji pojawiły się banery, mające zwró-
cić uwagę na problem. - To głos na-
szej bezsilności – przekonywali zde-
sperowani ludzie. 

Lubią dzieci, 

ale nie chcą przedszkola

 Jesienna jest wąską, osiedlo-
wą ulicą, przy której stoją ciasno 
„upchnięte” jednorodzinne domy. 
Jeden z nich został w 2002 roku za-
adaptowany na przedszkole. 
 
 

 
 
 

 Na początku przedszkole nam nie 
przeszkadzało – przekonuje jedna z 
sąsiadek placówki, prosząca o za-
chowanie anonimowości. - To mia-
ło być kameralne miejsce, do którego 
będzie uczęszczać 15 dzieci. Nieste-
ty z czasem przedszkole znacznie się 
rozrosło...
 Sąsiedzi twierdzą, że najbar-
dziej dokucza im dochodzący z 
placu zabaw hałas oraz parku-
jące przy budynku samochody, 
które tarasują chodniki i ulicę. 
- Nie mamy nic przeciwko dzie-
ciom, ale nie w takim miejscu, 
wśród skupionej blisko siebie za-
budowy. To jest uciążliwa usługa 

na spokojnym osiedlu – mówią. 
Od dłuższego czasu sąsiedzi sta-
rali się wymóc na gminie, aby ta 
wykreśliła placówkę z wpisu do 
ewidencji gminnych przedszko-
li. W końcu ich starania przynio-
sły zamierzony efekt, bo z dniem 

31 sierpnia wójt Raszyna wykre-
ślił „Bajkowe przedszkole” z ewi-
dencji. Od tego momentu przed-
szkole nie otrzymuje gminnej do-
tacji. - Mimo to istnieje i nadal 
prowadzi działalność oświatową 
– dziwi się jedna z sąsiadek.

Trwa postępowanie sądowe

 Udało nam się skontaktować z 
właścicielem przedszkola, Janem 
Szklarzewskim, który twierdzi, że są-
siedzi od 10 lat go szkalują i uprzy-
krzają mu życie. - Nasze problemy 
zaczęły się, gdy sąsiedzi poznali wy-
sokość dotacji na dziecko, wypła-
canej nam przez gminę – mówi Jan 

Szklarzewski. - Do tego czasu sto-
sunki między nami były poprawne. 
Ostatnie lata upłynęły pod znakiem 
ciągłych kontroli naszego przedszko-
la, bo sąsiadka – pani Rdzanek - pi-
sała skargi do wszystkich możli-
wych instytucji. Żaden z tych orga-
nów nie stwierdził nieprawidłowo-
ści w sposobie użytkowania całe-
go budynku. Najbardziej wnikliwą 
kontrolę przeprowadził Mazowiec-
ki Kurator Oświaty, który po za-
sięgnięciu opinii wśród innych or-
ganów – szczególnie nadzoru bu-
dowlanego z Pruszkowa stwierdził, 
że budynek przy ul. Jesiennej 16 
jest dopuszczony do użytkowania z 
przeznaczeniem na cele przedszko-
la łącznie z parterem. Uważam, że 
doszło do nękania i naruszenia na-
szych dóbr osobistych. 

 Jan Szklarzewski stoi na sta-
nowisku, że decyzja o wykreśle-
niu przedszkola z ewidencji pla-
cówek niepublicznych została wy-
dana przez wójta na podstawie 
błędnych przesłanek. - Decyzja ta 
została zaskarżona do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie – dodaje. - Zgodnie 
z orzecznictwem sądów admini-
stracyjnych działanie wójta jest 
błędne, a wpis do ewidencji był 
wykonany prawidłowo. Decyzja o 
wykreśleniu naszego przedszko-
la z ewidencji jest nieprawomoc-
na, a ewentualne jej uprawomoc-
nienie może nastąpić po ostatecz-
nym orzeczeniu sądu. 

Tomasz Wojciuk
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Nie chcą przedszkola na osiedlu
RASZYNTrwa konflikt między właścicielami Bajkowego Przedszkola przy ulicy 

Jesiennej, a okolicznymi sąsiadami. Niedawno wójt Raszyna wykreślił przed-

szkole z ewidencji szkół i placówek niepublicznych. - Ta decyzja nie jest jeszcze 

prawomocna, dochodzimy swoich racji przed sądem – mówi Jan Szklarzewski, 

właściciel Bajkowego Przedszkola

Właściciel przedszkola twier-

dzi, że od lat jest nękany 

przez zawistnych sąsiadów. 

Ci z kolei narzekają 

na uciążliwości związane 

z funkcjonowaniem 

przedszkola

Bajkowe Przedszkole znajduje się na spokojnym osiedlu

Sąsiedzi, aby zwrócić uwagę na problem, 

wywiesili banery na ogrodzeniach swoich posesji 


