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Choinka dla dzieci
Po raz siedemnasty przeprowadzaliśmy
akcję na rzecz domu dziecka

Przypomnijmy zasady naszej akcji. Firmy przekazują dowolną
kwotę bezpośrednio na konto Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach, my umieszczamy
ich loga w graficznym kształcie bombki choinkowej. Im większa
darowizna, tym wyższa gałązka przeznaczona na firmową bombkę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom i osobom, które wsparły
naszą inicjatywę. Już dziś pragniemy zaprosić do uczestnictwa w akcji,
która odbędzie się za rok. Razem możemy więcej!
CENTROSAN-BUD
Salon Firmowy
ul. Julianowska 24B
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 08 28
www.centrosan.pl
Wesołych Świąt
życzy WADEX
Komitet Prawa i Sprawiedliwości
w Piasecznie
ul. Młynarska 5
05-500 Piaseczno
tel. 790 330 577
facebook/pispiaseczno
Hurtownia Elektryczna - SEA
ul. Jana Pawła II 62
05-500 Piaseczno
Tel. 22 735 40 00, 01
www.seapiaseczno.pl
JARPER Sp. z o.o.
Kolonia Warszawska k/Wygody
Al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66
www.jarper.pl

Michał Rosa
Radny Miasta i Gminy Piaseczno
ARCHE TRANS Paweł Klimek
ul. Szolc-Rogozińskiego 6/24
02-777 Warszawa
tel. 509 275 720
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
I ŻŁOBEK U ŻWIRKA
ul. Sadowa 14 b
05-503 Baszkówka
tel. 22 757 80 83
BAJKA DYSTRYBUCJA PIWA
D.D. PRZYBYLSCY
Al. Lipowa 65
05-502 Piaseczno
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Danuta Zalewska
ul. Jana Pawła II 31
ul. Młynarska 15
05-500 Piaseczno
tel. 602 120 838
Monika Jaroszewska
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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

Rozbił ferrari na wjeździe na A2
Na węźle Grodzisk Mazowiecki, na drodze dojazdowej do autostrady,
kilka dni temu mężczyzna kierujący ferrari wpadł na betonową barierę.
Jak wynika z ustaleń drogówki, właściciel auta nie dostosował prędkości
do zimowych warunków jazdy i uderzył w przeszkodę rozdzielającą pasy
jezdni, w miejscu, w którym w przyszłości mają powstać bramki do naliczania opłat. Kierowca nie odniósł obrażeń, policja ukarała go mandatem.

JAKTORÓW

Wandale staną przed sądem
Kryminalni wytropili sześciu mężczyzn w wieku od 18 do 29 lat, którzy
wieczorową porą wspólnie zdewastowali wiaty na stacji PKP w Jaktorowie.
Łączne straty, jakie spowodowali, zostały oszacowane na 2 tys. zł. Zatrzymani przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa i wyjaśniali,
że dokonali uszkodzeń, ponieważ byli nietrzeźwi. Za uszkodzenie mienia kodeks karny przewiduje maksymalną karę 5 lat pozbawienia wolności.

PRUSZKÓW

Trzeźwy, ale nie taki kryształowy
Dochodziła godz. 2.30 w nocy, gdy policjanci zauważyli na ul. Poznańskiej volkswagena, który niezbyt pewnie trzymał się toru jazdy. Z tego
względu zatrzymali auto i sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Był trzeźwy,
ale chwilę potem okazało się, że 23-latek nie miał prawa jazdy, a volkswagen - aktualnych badań technicznych. To nie wszystko, ponieważ w trakcie
kontroli osobistej mundurowi znaleźli w bieliźnie mężczyzny torebkę foliową z marihuaną. Za posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat
więzienia. Za jazdę bez uprawnień i bez ważnego dowodu rejestracyjnego
odpowie osobno.

Twierdzi, że to nie on zabrał koła
W ręce funkcjonariuszy wpadł 42-latek podejrzany o kradzież kół z podziemnego parkingu przy ul. Sienkiewicza. Do przestępstwa doszło w połowie listopada. Dzięki działaniom operacyjnym kryminalni ustalili, że kradzieży
prawdopodobnie dokonał mężczyzna już wcześniej karany. 42-latek usłyszał
zarzut, jednak nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Teraz
jego sprawą zajmie się sąd. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.

Mefedron palił ich w dłonie
Dwaj młodzi mężczyźni w wieku 18 i 22 lat zostali zatrzymani na pruszkowskiej ulicy za posiadanie substancji psychotropowych. W trakcie legitymowania młodszy z nich odrzucił na bok zawiniątko z krystaliczną substancją, a drugi ukrył mefedron w paczce z chusteczkami. Panowie przyznali się
do posiadania nielegalnej substancji i dobrowolnie poddali karze. Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą do 3 lat więzienia.

RASZYN

Odzyskali obydwa telefony
W ręce policjantów wpadł 25-latek z Żyrardowa, który był podejrzany
o udział w kradzieży torebki zawierającej m.in. telefony komórkowe. Trop
okazał się dobry, bo kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi delikwenta,
ten nie był zaskoczony i... dobrowolnie wydał im zrabowany telefon. W poszukiwaniu drugiego urządzenia kryminalni dotarli do 30-latka. To on, jak
następnie wyszło na jaw, ukradł wspomnianą torebkę i sprzedał telefon
25-latkowi. On również przekazał policjantom drugi aparat w czasie przeszukania mieszkania. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzut kradzieży i paserstwa, młodszy – tylko paserstwa. Obaj przyznali się do popełnienia tych
przestępstw i dobrowolnie poddali się karze.

BRWINÓW

Tragedia na torach WKD
Na odcinku szlaku Warszawskiej Kolei Dojazdowej pomiędzy Nową
Wsią a Kaniami doszło w niedzielę do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Jak podała policja, maszynista składu jadącego w stronę Warszawy,
po godz. 16 zauważył na torach człowieka. Włączył sygnały ostrzegawcze,
ale mężczyzna nie zareagował i doszło do wypadku. Na miejscu ratownicy
medyczni podjęli reanimację, jednak potrącony zmarł.
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Nie przyznaje się
do zabicia noworodka
BRWINÓW Przed warszawskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces Izabeli J., oskarżonej o uduszenie nowo narodzonej córki i pozostawienie jej ciała na ulicy
Do makabrycznego wydarzenia doszło 19 stycznia w Brwinowie. Tego dnia, jak wynika z ustaleń śledczych, 28-letnia mieszkanka
miasta na podłodze mieszkania urodziła dziecko, a następnie je udusiła.
Na koniec ciało dziewczynki wrzucone w żółty worek foliowy wyniosła z mieszkania i porzuciła w pobliżu kontenera na używaną odzież
przy skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Konopnickiej.
Twierdzi, że próbowała córkę
reanimować
Izabela J. przed sądem, w poprzedni podniedziałek, nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Odmówiła także składania wyjaśnień, choć zdarzało jej się odnieść
do czytanych przez sędzię protokołów z przesłuchań w prokuraturze. W
ten sposób zaprzeczyła m.in., że to
nie ona wyniosła worek z dzieckiem
i ubraniami na ulicę, ale jej matka nie
wiedząca o jego zawartości.
W czasie śledztwa kobieta początkowo w ogóle zaprzeczała, że
urodziła dziecko. W końcu jednak przyznała, że poród odbył się
w mieszkaniu, a następnie włożyła
zawinięte w ręcznik zwłoki dziewczynki do worka, w którym znajdowały się już stare ubrania. Z ustaleń biegłych z zakresu medycyny sądowej wynika, że dziecko zmarło w
wyniku „gwałtownego uduszenia”
około 6 godzin po porodzie (Izabela J., jak wynika z aktu oskarżenia, włożyła mu bawełnianą chustkę do ust). Gdyby nie to, dziewczynka byłaby zdolna do samodzielnego życia poza łonem matki. Izabela
J. w czasie posiedzenia sądu w kwestii aresztu przyznała się do zabójstwa ze względu na „trudną sytuację w domu”. Jednak na ubiegłotygodniowej rozprawie przedstawiła
inną wersję, zgodnie z którą nowo-

Kobiecie oskarżonej o zabójstwo noworodka
grozi dożywotnie więzienie
rodek przestał oddychać kilka minut
po porodzie, a ona - nieskutecznie
- próbowała go reanimować. – Nie
miałam siły, żeby pobiec po pomoc
– dodawała.
Bo mąż miałby pretensje
Córka byłaby czwartym dzieckiem 28-latki i jej 35-letniego męża
(z którym oskarżona – jak powiedziała przed sądem – jest w trakcie rozwodu). Dwójka ich synów (9 i
13 lat) przebywa w ośrodku opiekuńczym, trzeciego tuż po porodzie kobieta oddała do adopcji. W sądzie Izabela J. przekonywała, że mąż znęcał się
nad nią i nadużywał alkoholu. Jednak
policja o tym wszystkim nie była informowana. W czasie śledztwa kobieta zeznała, że ukrywała przed mężem to, że
jest w ciąży, bo „miałby do niej pretensje” o to, że córka będzie przeszkodą w
zachowaniu ich dotychczasowego trybu życia. Mieszkanka Brwinowa oszukiwała też najbliższą rodzinę. Pytania
o ciążę zbywała twierdzeniem, że przytyła w trakcie zimy.

Oskarżona w trakcie śledztwa
utrzymywała, iż nie była świadoma tego, co robi. Psychiatrzy, którzy ją badali wykluczyli jednak, że
mogło dojść do zagrożonego niższą karą tzw. dzieciobójstwa, czyli zabójstwa noworodka wynikającego ze szczególnej sytuacji związanej
z przebiegiem porodu. Nie stwierdzili też u Izabeli J. choroby psychicznej czy innych zaburzeń. Biegli uznali, że 28-latka miała zachowaną pełną zdolność do zrozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. A to oznacza, że może
się liczyć nawet z wyrokiem dożywotniego wiezienia.
Obrońca oskarżonej wnosił podczas pierwszej rozprawy o utajnienie
procesu. Mówił o złym stanie psychicznym swojej klientki, o obawie,
że w Brwinowie dojdzie do „samosądu” i „linczu”. Po sprzeciwie prokuratury sąd jednak nie zgodził się
na wyproszenie za drzwi publiczności i dziennikarzy.

PC

Uratować tor kolarski

PRUSZKÓW Arena Pruszków jest jedynym krytym torem kolarskim w Polsce. Obiekt, którego właścicielem
jest Polski Związek Kolarski, został zbudowany w 2009 roku i od tamtej pory odbywają się tam różnego rodzaju zajęcia sportowe, zawody różnej rangi i imprezy komercyjne. Niestety, tor jest też zadłużony i jeśli
dług ten nie zostanie szybko spłacony – arena może zostać zlicytowana
Na stronie internetowej obiektu, a
także na jednym z popularnych portali społecznościowych, pojawił się dramatyczny apel pracowników Areny
Pruszków. Chcą oni ratować nowoczesny welodrom, którego zadłużenie
wynosi obecnie około 8 mln zł. Skąd
się ono wzięło? Otóż niedługo po
otwarciu areny pojawiła się konieczność dostosowania jej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Zajęła się tym firma Mostostal Puławy, która do tej pory nie otrzymała zapłaty. Niestety, szybko okazało się, że
posiadany przez związek kolarski majątek nie pokryje roszczenia. Zaspokoiłaby je natomiast licytacja wartego
około 100 mln zł welodromu. Dlatego
sprawą postanowili zająć się pracownicy areny.
– Ogromny dług i rosnące w zastraszającym tempie odsetki spowodowane przez zaniedbania i niegospodarność osób, które były odpowiedzialne za budowę toru do dzisiaj nie pozwalają na stabilne wa-

runki do treningów dla naszych kolarzy ani na pracę ukierunkowaną
na rozwój jednego z piękniejszych
obiektów w Polsce – piszą w wydanym oświadczeniu. - Jeśli nie zaczniemy sukcesywnie spłacać zadłużenia względem firmy Mostostal Puławy, tor zostanie zlicytowany. W obecnej chwili podpisana
z Mostostalem Puławy ugoda daje
nam czas do końca roku na spłatę
600 tys. złotych. Zbiórkę organizu-

je Arena Pruszków, a tak naprawdę
my pracownicy, którzy w obliczu tak
trudnej sytuacji wierzymy już tylko
w bezinteresowność zwykłych ludzi.
Darowizny można dokonywać
bezpośrednio na konto: Alior Bank
54 2490 0005 0000 4600 3276 0040,
lub poprzez formularz po kliknięciu
w przycisk „Dokonaj wpłaty”. Link
do zbiórki: http://www.arenapruszkow.pl/darowizna/dokonaj/
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Budowa przedszkola Odwiedź strażników i…
idzie pełną parą
weź sobie prezent
BRWINÓW W Żółwinie wmurowano kamień węgielny pod nowe przed- MILANÓWEK Wszystko wskazuje na to, że im bliżej
szkole, które ma zostać oddane do użytku jesienią przyszłego roku
świąt, tym choinka ubrana przez milanowskich
strażników miejskich będzie miała mniej ozdób
Mundurowi do przybrania świątecznego drzewka, które stanęło obok siedziby straży miejskiej przy ul. Warszawskiej, wykorzystali… elementy
odblaskowe, które zdecydowanie poprawiają widoczność pieszych na drodze. Celem akcji
„Przyjdź i poczęstuj się odblaskiem – świeć przykładem” jest
właśnie zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z takich elementów, nie tylko

po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym
na nieoświetlonych lub niedostatecznie oświetlonych odcinkach
dróg. – Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Milanówka, tych
małych i tych trochę większych,
do odwiedzenia naszego drzewka i częstowania się odblaskami
– zachęcają strażnicy.

R

W jedną ze ścian przedszkola, do którego ma uczęszczać
150 dzieci, wmurowano tubę z aktem erekcyjnym
Przybyłych gości powitał burmistrz Arkadiusz Kosiński, który odczytał
treść aktu erekcyjnego. Następnie poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Wojciech Osial, proboszcz parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, do
której należy Żółwin. Po podpisaniu aktu przez wszystkich zgromadzonych
został on wmurowany w jedną ze ścian przedszkola.
Nowa placówka będzie miała 6 oddziałów, pomieści 150 dzieci. Budynek
będzie składał się z dwóch kondygnacji – parteru oraz użytkowego poddasza.
Znajdą się w nim sale zajęć, sala wielofunkcyjna, jadalnia, szatnie i sanitariaty,
pokój pielęgniarki, logopedy i psychologa, pomieszczenia administracyjne i
porządkowe, a także kuchnia wraz z zapleczem. Przy budynku ma powstać
parking, boisko oraz plac zabaw m.in. z piaskownicą, karuzelą i bujakami. Zostaną też wykonane nasadzenia zieleni. Przedszkole ma kosztować niemal 9
mln zł, jednak gmina ubiega się o dofinansowanie.
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Rozbieranie choinki z odblasków
będzie mile widziane przez mundurowych (fot. Milanowek.pl)
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Prezydent przedstawił Kolejny cel: mistrzostwa
swoich zastępców
świata we Francji
PRUSZKÓW Kilka dni temu Paweł Makuch przedstawił swoich zastęp- GRODZISK MAZOWIECKI Grodziszczanka, Beata Pawłowska-Sielecka zakończyła sezon bezców. Wybór, którego dokonał, mógł być pewnym zaskoczeniem
śnieżnych wyścigów psich zaprzęgów. Swój dorobek powiększyła o kolejne medale

Nowy prezydent, podczas pierwszej w tej kadencji konferencji prasowej,
wskazał dwie osoby, które będą pomagały mu skutecznie rządzić miastem.
Pierwszym zastępcą Pawła Makucha została Beata Czyżewska, dotychczas
radna Pruszkowa (w poprzedniej kadencji przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu). Drugim zastępcą został Konrad Sipiera, radny rady miejskiej
z ramienia PiS, prywatnie syn wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery.
Kolejna konferencja prasowa z udziałem prezydenta ma odbyć się po
pierwszych 100 dniach jego rządów.

TW

Pani Beata jest wielokrotną mistrzynią Polski, Europy i wicemistrzynią świata. W zawodach, w
których ogromnie liczy się współpraca człowieka z czworonogami, startuje od 17 lat. W tym roku
sprawdzała siebie i swój zaprzęg
m.in. w mistrzostwach Łotwy i mistrzostwach Polski w klasach BK
(pies plus rower) oraz C0 (cztery psy plus wózek). Z pierwszych
wyścigów przywiozła dwa medale: srebrny i brązowy, a z drugich
dwa srebrne krążki. Z mniejszym
powodzeniem grodziszczanka wystartowała w mistrzostwach świata
oraz Europy. Nie udało jej się tam
stanąć na podium. Beata Pawłowska-Sielecka wyjaśnia, że najstarszy pies w jej zaprzęgu skończył 11
lat, co w przeliczeniu na ludzkie życie, daje 70 lat. Jednak zawodniczka nie chce zrezygnować z pomocy
czworonożnego przyjaciela. – Leja
jest psem zaprzęgowym i uwielbia

– Zaprzęg biegnie tak szybko, jak najwolniejszy z psów
– mówi mistrzyni (fot. Izabela Gettel)
biegać. Złamałabym jej serce, gdybym zostawiła ją w domu, dlatego,
że jest trochę wolniejsza od młodszych psiaków. A zaprzęg biegnie
tak szybko, jak najwolniejszy z psów
– mówi mistrzyni.
Za około miesiąc pani Beata planuje wystartować w mistrzostwach
R

NADARZYN

Motocyklem po Syrii i Jordanii
16 stycznia w nadarzyńskiej bibliotece odbędzie się kolejne spotkanie
z ciekawym gościem. Tym razem w samotną podróż motocyklem do Syrii i
Jordanii zabierze nas Anna Jackowska.
W obliczu syryjskiej katastrofy humanitarnej wspomnienia autorki
książki „Kobieta na motocyklu” nabiorą szczególnego wyrazu. Początek
spotkania o godz. 17.30. Wstęp wolny.

TW

GRODZISK MAZOWIECKI

Niech nie stracą na budowie obwodnicy
W trakcie drugiej sesji rady miejskiej rajcy podjęli uchwały w sprawie
zakupu od prywatnych właścicieli nieruchomości w Chlebni i Wólce Grodziskiej, co pozwoli na ograniczenie protestu przeciwko budowie zachodniej obwodnicy miasta. Gmina nabędzie działki, które straciłyby znacznie
na wartości w wyniku lokalizacji i budowy nowej szosy.
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świata we Francji, już w zimowych
warunkach. – Mam nadzieję, że
spadnie śnieg, bo wtedy będę mogła
potrenować trochę na saniach – dodaje. Grudzień mieszkanka Grodziska przeznaczyła na odpoczynek i
„podładowanie baterii”.
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Wukadka „zwinna jak wiewiórka”?

Trwa remont willi Millera
PIASTÓW Jeśli wszystko dobrze pójdzie, remont zabytkowej willi zakończy się w przyszłym roku. Będą korzystać z niej harcerze i seniorzy.
W budynku ma znaleźć się także filia biblioteki

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Warszawska Kolei
Dojazdowa wybrała swoją
maskotkę. Pasażerowie kręcą nosami
Aby wybrać zwierzątko-symbol
WKD opublikowało internetową
ankietę, która wzbudziła dość duże
zainteresowanie, bo wypełniło ją aż
730 osób. Spółka zaproponowała liczne grono zwierzątek. – Jednak największą liczbę głosów zdobyła wiewiórka – zwinna i szybka
jak wukadka – podał przewoźnik.
– Prototyp maskotki WKD został
już opracowany. W chwili obecnej
trwają jeszcze drobne prace kosmetyczne nad ostatecznym wyglądem
naszej wiewiórki – dodał.
Pierwsze z „sympatycznych
wiewiórek” trafią do pięciu osób,
które wypełniły ankietę. – Wiewiórka będzie stanowić dodatkowy, przyjazny element umożliwiający promocję i identyfikację kolejki WKD. Będzie nam ona towarzyszyć w różnego rodzaju wydarzeniach i kampaniach organizowanych lub współorganizowanych
przez spółkę – objaśnia operator
kolei. – Mamy nadzieję, że polubicie Państwo naszą wiewiórkę!
Po prezentacji „prototypu” w
sieci zawrzało. Zdaniem części internautów choć wiewiórka to sympatyczne zwierzę, maskotka – ujmując rzecz oględnie – jest niezbyt ładna. A już niektórych pasażerów zdenerwowało to, że WKD chwali się
wyborem swojego „szybkiego” symbolu, kiedy składy notorycznie zaczęły się spóźniać. – Poprawcie jakość usług, bo ostatnio to nie ma tygodnia, żeby nie było awarii i opóźnień – radzi pan Robert. – Tabor
WKD ostatnio notorycznie się psuje, szczególnie rano – wtóruje pan
Zygmunt z Pruszkowa.
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Mimo okresu zimowego remont willi idzie pełną parą. Na ukończeniu są prace
rozbiórkowe – skuwane są tynki i posadzki, demontowane stropy i ściany działowe,
trwa też rozbiórka elementów instalacji wewnętrznych. Wykonawca robót przygotowuje się jednocześnie do zasadniczej części prac konstrukcyjnych - wzmocnienia
fundamentów. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano jeszcze w tym roku.
Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.
Unijne dofinansowanie ma wynieść prawie 5,5 mln zł, podczas gdy całkowita
wartość zadania wynosi ponad 6,1 mln zł.
W ramach tego samego projektu modernizację ma przejść także miejskie
targowisko położone w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej. Tu prace powinny ruszyć wiosną przyszłego roku.

Zwierzątko ma pomóc w promocji i identyfikacji kolejki
R
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Nocowanki, czyli
nocą w bibliotece

Nie uciekniemy przed drożyzną?

GRODZISK MAZOWIECKI Mieszkańców gminy Grodzisk czeka nowa śmieciowa rewolucja. Od
początku stycznia będą segregować odpady do worków i pojemników w pięciu koloMILANÓWEK Milanowska książnica publiczna udowodniła, rach. Mimo to ceny wywozu odpadów wzrosną
że bawić i edukować najmłodszych czytelników można
Podział na więcej frakcji został
wprowadzony rozporządzetakże w nocy

Noc w bibliotece? A czemu nie! Chętnych
na Nocowanki nie brakowało (fot. MBP w Milanówku)
Ostatnią z serii Nocowanek w bibliotece zakończyło z soboty na niedzielę spotkanie pod nazwą Magia Świąt, poświęcone tematyce Bożego
Narodzenia. Uczestnicy wykonywali ozdoby choinkowe, dekorowali pierniczki, śpiewali kolędy, malowali buzie i wykonywali maski Mikołaja. Nie zabrakło również wspólnego nocnego czytania książek. Na zakończenie grupa obejrzała wzruszający i pouczający film „Ekspres polarny”, po którym
nocne rozmowy trwały jeszcze długo.
Zainteresowanie uczestnictwem w Nocowankach, czyli spotkaniach
dla dzieci połączonych z nocowaniem wśród regałów z książkami, okazało
się ogromne. Projekt „Czytamy w dzień i w nocy przy bibliotekarzy pomocy” Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku realizuje od września. Nocowanki są jego częścią. W każdym ze spotkań uczestniczyło po 20 dzieci w
wieku 8-12 lat, które w godz. 20-8 przebywały pod opieką zespołu pracowników książnicy oraz profesjonalnych animatorek. Każde ze spotkań miało
temat przewodni, na którym opierał się program Nocowanki. To sprawiało,
że nie było czasu na nudę, a młodzi uczestnicy nocnej eskapady wcale nie
mieli ochoty na sen.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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niem ministra ochrony środowiska
z 2016 roku i obowiązuje w całym
kraju. Wszystko to ma służyć większemu odzyskowi surowców wtórnych ze strumienia odpadów. W tym
roku do ponownego przetworzenia
musi nadawać się już 40 proc. śmieci, które oddamy, a w przyszłym – aż
50! Jeśli którejś gminie nie uda się
tak zorganizować zbiórki śmieci od
mieszkańców, aby te wskaźniki osiągnąć, zapłaci karę.
Zatem po nowym roku grodziszczanie, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów, szkło
będą odkładali do zielonego worka, papier do niebieskiego, tworzywa sztuczne i metal do żółtego, odpady biodegradowalne do brązowego, a zmieszane odpady komunalne (czyli takie, których nie można umieścić w żadnym z wymienionych wcześniej worków) należy
wrzucać do pojemnika.
Niestety, wiadomo już, że mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki zapłacą za śmieci więcej. Burmistrz Grzegorz Benedykciński już
informował, że sytuacja nie jest dobra, ponieważ brakuje składowisk i
segregatorni na Mazowszu, a także panuje mała konkurencja między firmami komunalnymi. Do tego
rosną ceny opłat w zakładach przetwarzających odpady, koszty robocizny i paliwa. Z tego powodu w
pierwszym przetargu na wywóz odpadów z gminy, ofertę złożył tylko jeden przedsiębiorca proponując za swoje usługi ponad dwukrotnie wyższą zapłatę niż oczekiwał ratusz. A to oznaczałoby podniesienie

Segregacja musi być coraz bardziej dokładna, a przy tym
opłata śmieciowa będzie rosła
tzw. opłaty śmieciowej do ponad 30
zł od osoby! Przetarg unieważniono, magistrat informuje, że obecnie
prowadzone są negocjacje i zostanie ogłoszony drugi przetarg na wywóz odpadów. – Dołożymy wszelkich starań, aby wynegocjować, jak
najkorzystniejsze warunki, jednak
w obecnej sytuacji, od lutego 2019
r. konieczna będzie podwyżka opłat
za odbiór i utylizację śmieci. Zgodnie z przepisami prawa gmina nie

ma możliwości dopłacania do gospodarki odpadami – poinformowali urzędnicy.
W poniedziałek rada miejska
uchwaliła, że najbliższym czasie
opłaty za śmieci wzrosną w gminie Grodzisk Mazowiecki do 19
zł za osobę (w przypadku selektywnej zbiórki) i 29 zł za osobę
(dla oddających wyłącznie odpady zmieszane).
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PODKOWA LEŚNA

Będzie darmowy internet w Podkowie
Podkowiańskim włodarzom udało się pozyskać unijne dofinansowanie
na budowę pierwszych w mieście hotspotów – czyli punktów bezpłatnego
dostępu do bezprzewodowego internetu. Ratusz otrzyma 15 tys. euro na
zamontowanie urządzeń w instytucjach publicznych oraz m.in. parkach i
na placach. Na uruchomienie ogólnodostępnej sieci oferującej prędkość co
najmniej 30 Mb/s urzędnicy mają maksymalnie półtora roku.
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Kolejny przetarg
Powstały nowe domy komunalne
Dobiegła końca budowa trzech budynków komunalnych u zbiegu ulic Żbikowna budowę pumptracków PIASTÓW
skiej i J. Sułkowskiego. Znajdzie się w nich 37 nowych lokali mieszkalnych
BRWINÓW Gmina ogłosiła kolejny przetarg na budowę strefy rekreacji
w okolicy ul. Sochaczewskiej. Poprzednie trzy przetargi na budowę
pumptracków, czyli torów rowerowych z przeszkodami, zostały unieważnione z powodu braku oferentów

Na terenie planowanej w Brwinowie strefy rekreacji zostały już zakończone badania archeologiczne. Odbioru wykopalisk, podczas których znaleziono pozostałości dymarek oraz średniowieczny piec z materiałem ceramicznym, dokonał przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren został dopuszczony do zabudowy. W nowo ogłoszonym
przetargu oferenci mogą składać swoje propozycje do 4 stycznia. - Mamy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę – mówi burmistrz Arkadiusz
Kosiński. Budowa torów powinna zakończyć się do września przyszłego roku,
gmina otrzymała na nie ponad 100 tys. zł dotacji.

TW

Trwają procedury związane z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów. Na terenie odbywają się też ostatnie prace
porządkowe. Nie wiadomo na razie, kiedy do budynków wprowadzą
się nowi lokatorzy. Na pewno jednak nie nastąpi to w tym roku. Na
razie miasto nie planuje budowy kolejnych tego typu budynków, chcąc
skupić się na remoncie lokali (m.in.
termomodernizacji) już istniejących,
znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Piastowa.
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Hala nieco mniej „kosmiczna”
GRODZISK MAZOWIECKI W przyszłym roku włodarze wrócą do tematu budowy hali sportowej
przy ul. Szkolnej. Aby miał szansę na realizację, projekt obiektu jeszcze będzie „odchudzony”

Docieplą budynki
użyteczności publicznej
PRUSZKÓW Ponad 4 mln zł dotacji unijnej otrzyma Pruszków na termomodernizację pięciu obiektów. Inwestycja łącznie ma kosztować niemal 8 mln zł

Centrum Aktywizacji i Integracji Sportowej (CAIS) miało cieszyć mieszkańców, a przede wszystkim uczniów szkoły „Szóstki” już w
przyszłym roku. Jednak dwa przetargi na wykonawcę nowoczesnego obiektu pokazały, że gminnej kasie będzie niezwykle trudno unieść
kosztowną inwestycję. Jeszcze dwa
lata temu lokalni włodarze zapowiadali, że budowa hali pochłonie około 30 mln zł. Kiedy jednak ceny na
rynku budowlanym i oczekiwania
cenowe firm zaczęły szybko rosnąć
w drugim przetargu (unieważnionym nieco ponad rok temu) okazało się, że wzniesienie CAIS to koszt
niemal 70 mln zł! I nie pomogło to,
że po pierwszym, nieudanym postępowaniu, ograniczono zakres
inwestycji: zrezygnowano z odnawialnych źródeł energii i okrojono projekt o urządzenia sceniczne.
Burmistrz Grzegorz Benedykciński przekonywał, że na drożyznę na
rynku mają wpływ liczne inwestycje związane z okresem przedwyborczym. – Odłożymy budowę hali,
ale jesteśmy zdeterminowani, żeby
obiekt powstał – zapewniał i swoje
stanowisko podtrzymuje. – Ogłosimy kolejny przetarg na tę inwestycję w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wstępnie zaplanowaliśmy
na realizację tego projektu 68 mln
zł. Pracujemy też nad ograniczeniem jego kosztów.

Czy dzięki kolejnym zmianom projektu, budowę obiektu uda
się rozpocząć w przyszłym roku?
Jak ustaliliśmy, obecnie rozważana jest rezygnacja z elementów, które mogłyby potanić realizację obiektu nawet o około 10 mln zł.
– Zastanawiamy się nad rezygnacją
z budowy wieży widokowej, a także podparciem mocno wysuniętego elementu budynku. Taka zmiana konstrukcyjna zmniejszy koszty
związane z koniecznością przygotowania mocniejszych fundamentów
– informuje Urszula Chrzanowska,
naczelniczka Wydziału Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w magistracie.
Pod dachem nowego Centrum
przestronne miejsce do trenowania znajdą sportowcy z grodziskich
klubów, którym obecnie brakuje w

mieście bazy. Nowa hala, dzięki widowni na 3,5 tys. osób, będzie pełniła także rolę dużej sali koncertowej i areny sportowej. Powstanie
tu również ścianka wspinaczkowa.
Wedle dotychczasowego projektu
nie mniejszą atrakcją kompleksu ma
stać się część edukacyjna, z „Małym Kopernikiem” na wzór warszawskiego, z eksponatami do eksperymentowania i miejscem na wykłady multimedialne.
Dużym atutem hali ma być niesztampowy wygląd, który podniesie estetykę miasta. – Chcemy iść
z duchem czasu i promować ciekawe rozwiązania – tłumaczy wiceburmistrz Tomasz Krupski.

W ramach zadania, które ma kosztować łącznie niemal 8 mln zł, termomodernizację ma przejść urząd miasta, przedszkole przy ul. Hubala, Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 4 oraz budynek krytej pływalni „Kapry”. Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, a
także stropów i stropodachów. Wymienione zostaną okna i drzwi oraz zmodernizowane luksfery. Poza tym gruntowną modernizację przejdzie instalacja
centralnego ogrzewania. Obejmie ona wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż automatycznych odpowietrzników, zaworów podpionowych i indywidualnych liczników ciepła. W budynkach zostaną zainstalowane kolektory słoneczne, a także system wentylacji mechanicznej. Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne oprawy typu LED. – Każda
inwestycja na terenie miasta jest potrzebna – mówił prezydent Paweł Makuch
podczas podpisywania umowy na dofinansowanie (na zdjęciu). – Tym bardziej, jeśli ma ona służyć mieszkańcom.

Piotr Chmielewski

TW

Dzięki modernizacji, wszystkie budynki
będą miały mniejsze straty ciepła
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NADARZYN

Wybory uzupełniające do rady gminy
Z funkcji radnej gminy Nadarzyn zrezygnowała Małgorzata Wąsiewicz,
która obawia się podziałów w radzie gminy i wśród mieszkańców Starej
Wsi, spowodowanych jej osobą. W tej sytuacji w okręgu nr 11, z którego
startowała radna, 10 lutego odbędą się ponowne wybory.
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Radek potrzebuje
pomocy

Jest decyzja w sprawie
poszerzenia A2

GRODZISK MAZOWIECKI Nastoletni grodziszczanin Radek Gęgniewicz
po poważnym wypadku znajduje się w śpiączce. Jego leczenie i dopro- POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził dwa programy inwestycyjne, które przewidują rozbudowę autostrady łączącej
wadzenie do wybudzenia jest kosztowne. Trwa zbiórka funduszy
Warszawę z Łodzią o dodatkowe pasy

17-latek znajduje się w klinice „Budzik”
i ma szansę na szybkie wybudzenie
Zbliżają się święta, czas radosnych, rodzinnych spotkań. Jednak nie wszyscy zasiądą przy wigilijnym stole... Radek, 17-letni młody motocyklista uległ
poważnemu wypadkowi podczas zawodów Superstock 300 na torze w Poznaniu. Jadąc po II miejsce, przewrócił się i doznał urazu mózgu, który objął
górną część pnia mózgu, odpowiedzialną za świadomość. Stan chłopca był
krytyczny. Przeżył, ale pozostaje w śpiączce. Od miesiąca Radek przebywa w
klinice „Budzik”, gdzie poddawany jest rehabilitacji, która ma go wybudzić
ze śpiączki. Jednak przed nastolatkiem i jego bliskimi jeszcze bardzo długa i
kosztowna droga. Przyjaciele Radka postanowili pomóc jemu i jego rodzicom
(którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, aby poświęcić się ukochanemu synowi) i zaapelowali do ludzi dobrej woli o wsparcie jego bardzo kosztownego
leczenia. Liczą, że dzięki temu Radek w czerwcu spędzi swoje przyszłoroczne,
18-te urodziny świadomie.
Zebrana kwota, a potrzeba 150 tys. zł, pozwoli na szybkie wybudzenie chłopaka. Do tej pory swoje datki na ten cel przekazało około 780 osób.
Zbiórka jest prowadzona za pośrednictwem platformy Pomagam.pl.

PC
PRUSZKÓW

Śpiewanie kolęd i pastorałek
W piątek 28 grudnia w muzeum Dulag 121 odbędzie się koncert zespołu SoundCool. Artyści będą wykonywali popularne kolędy i pastorałki,
także te historyczne, które towarzyszyły Polakom podczas ważnych wydarzeń, m.in. powstań, wojen i zaborów. Podczas koncertu będzie można
usłyszeć m.in.: Kolędę warszawską 1939 r., W żłobie leży, Jezus Malusieńki,
Mizerna Cicha, Zaśnij dziecino, Pokój ludziom dobrej woli, Kolęda dla nieobecnych i wiele innych. Początek koncertu o godz. 18.30.

TW

Uroczysta kolacja wigilijna
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Nie wszyscy
jednak będą spędzać je w rodzinnym gronie. Wśród nas są osoby, których
nie stać nawet na skromną wigilijną kolację czy prezent, które nie mają
domu... Dlatego w poniedziałek 24 grudnia na terenie Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ul. Jasnej w godzinach 16-19 odbędzie się wyjątkowa Wigilia Bożego Narodzenia zorganizowana dla ubogich i samotnych. Kolację przygotuje Mariusz Szwed – finalista programu MasterChef. Będzie można posilić
się m.in. pyszną zupą rybną, ale przewidziano też znacznie więcej atrakcji.
Wiadomo, że słodki poczęstunek przygotuje dla uczestników wydarzenia
prezydent Pruszkowa.
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Programy te obejmują cały odcinek autostrady A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią o długości 88 km
(w podziale na województwo łódzkie i mazowieckie) i zakładają przygotowanie niezbędnych analiz, dokumentacji oraz opracowań do wydania decyzji pozwalających ogłosić
postępowanie przetargowe. Inwestycja polegać będzie na dobudowie
trzeciego pasa ruchu od węzła Łódź
Północ do węzła Pruszków, a na odcinku węzeł Pruszków – węzeł Konotopa czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni autostrady A2, z wykorzystaniem szerokiego pasa rozdziału przewidzianego podczas budowy autostrady
pod przyszłe poszerzenie.
Inwestycja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą a Łodzią w związku
z planowaną realizacją Centralnego
Portu Komunikacyjnego w gminie
Baranów. Ministerstwo infrastruktury podaje, że natężenie ruchu na
tym odcinku już teraz zbliża się do
wartości maksymalnych dla obecnego przekroju autostrady, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy
stopniowy jego wzrost.
Jak zapewnia resort, prace przygotowawcze rozpoczną się „niezwłocznie” i będą trwać maksymal-

Według informacji resortu infrastruktury,
auta pojadą nowymi pasami za około 5 lat (fot. GDDKiA)
nie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast
sama budowa dodatkowych pasów
może potrwać nawet 3 lata, aby nie
trzeba było wyłączać odcinków autostrady z ruchu. Łączny koszt rozbudowy może wynieść około 600 mln zł.
Znacznie szybciej mają być zlikwidowane niedokończone bramki punktu poboru opłat na autostra-

dzie koło Pruszkowa. Ich likwidacja
przyczyni się do poprawy płynności
ruchu na tym odcinku A2. Obecnie
w tym miejscu, ze względów bezpieczeństwa, prędkość jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w
płynności ruchu.

PC

MILANÓWEK

Zielenią zajmie się ZGKiM
Burmistrz Piotr Remiszewski podjął decyzję o tym, że magistrat nie
ogłosi przetargu na pielęgnację zieleni miejskiej (niskiej i wysokiej) na kolejny rok. Zadania te ma przejąć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po doposażeniu w odpowiedni sprzęt. Włodarz spodziewa się, że w
ten sposób oszczędności dla kasy miejskiej sięgną nawet 400 tys. zł rocznie.

PC

Budują kanalizację
BRWINÓW W Żółwinie rozpoczęła się budowa sieci ściekowej w ul. Nadarzyńskiej, Kwiatowej, Zachodniej i Wodnej. Gmina ukończyła też kolejny etap budowy kolektora sanitarnego w Owczarni – do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic Żółwińskiej,
Konwaliowej oraz Lawendowej
W ramach kolejnego etapu budowy kanalizacji w Żółwinie zostanie
wykonanych ok. 2 750 m kanałów
grawitacyjnych z odgałęzieniami,
ok. 340 m kanałów tłocznych oraz
dwie przepompownie ścieków. Termin zakończenia prac został ustalony na koniec lipca 2020 roku.
Zakończyła się też już budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w
Owczarni. W ramach zadania wybudowano prawie półtora kilometra kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, ponad 606 m kanałów tłocznych
oraz dwie przepompownie ścieków.
Mieszkańcy mogą już podłączać się
do wykonanej sieci kanalizacyjnej.
Budowa kanalizacji w tej części
gminy Brwinów, która nie łączy się terytorialnie z obszarem miasta i pozostałych 12 sołectw, rozpoczęła się w 2015 r.
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Dłuższe parkowanie?
Zapraszamy na Żydowską

9

Teraz zostawisz
samochód przy dworcu

PRUSZKÓW Zakończyła się budowa parkingu w formule P+R przy ulicy Waryńskiego. Zmieści się na nim 110 samochodów i przynajmniej
GRODZISK MAZOWIECKI Podczas poniedziałkowej sesji radni powiększyli strefę płatnego 100 rowerów
parkowania w centrum grodziska. Ceny za postój nie wzrosły
O powiększenie liczby płatnych
miejsc w mieście zwrócił się do burmistrza komendant straży miejskiej.
Przekonuje on, że nowo wybudowany wielopoziomowy parking przy ul.
Żydowskiej, z którego bezpłatnie powinni korzystać kierowcy przesiadający się przede wszystkim do pociągów, nie jest w pełni wykorzystywany.
Za to kierowcy podróżujący następnie komunikacją publiczną do Warszawy na długie godziny pozostawiają auta przy Centrum Kultury, w sąsiedztwie Parku Skarbków i Mediatece. – Z tego względu zasadne wydaje
się wprowadzenia nieznacznego rozszerzenia strefy płatnego parkowania
– uważa Dariusz Zalesiński. W jego
ocenie przedsięwzięcie będzie wymagało zakupy trzech nowych parkomatów (za około 50 tys. zł). – Działania
te z pewnością zapewnią rotację pojazdów i spójność systemu parkowania w ścisłym centrum w Grodzisku
Mazowieckim – uważa komendant.
Burmistrz i radni zgodzili się
z argumentacją straży miejskiej. Z
tego względu na początku przyszłego roku parkując na ulicach 3 Maja,
Okulickiego, Lutnianej, Bartniaka oraz przy Centrum Kultury (ul.
Spółdzielcza 9) trzeba będzie się-

Strefa płatnego parkowania z nowymi granicami
(na czerwono). Na niebiesko – płatne parkingi
gnąć po portfel, kartę lub telefon komórkowy. W przypadku parkingów
przy Parku Skarbków, Mediatece
czy Centrum Kultury będziemy mogli pozostawić samochód bezpłatnie na trzy godziny. W pozostałej
części strefy, jak do tej pory, nie zapłacimy parkując przez pół godziny.
Następnie pierwsza godzina kosztuje 2 zł, druga – 2,4 zł, trzecia 2,8 zł,
a każda następna znów 2 zł. Radni

Parking został zbudowany w niecały rok

nie zmienili także ceny abonamentu dla osób wykorzystujących samochód przy prowadzeniu działalności
gospodarczej w strefie. Nadal będzie
on wynosił 50 zł miesięcznie. Bez
zmian pozostawiono także godziny
(6-18 w dni robocze), w których płacenie za parkowanie jest wymagane.
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Sylwester i koncert noworoczny

PRUSZKÓW - Od czasu otwarcia Nowej Stacji, wszystkie okoliczne trawniki zamieniły się
w jedno wielkie błoto, a chodniki przy znajdujących się obok ulicach przeobraziły się
w parkingi – narzeka jeden z naszych czytelników
Jak twierdzi pan Kamil, problemy z parkowaniem w tej części miasta można zaobserwować od października. - Chodniki wzdłuż ulic
Sienkiewicza, Stalowej, Grafitowej i
Ołówkowej przestały służyć pieszym

– alarmuje nasz czytelnik. - Przyczyną jest nagminne, nieprawidłowe parkowanie kierowców, którzy
zamiast na terenie galerii, parkują
gdzie popadnie.
Galeria Nowa Stacja dysponuje 800 miejscami parkingowymi na
kilku poziomach. Pierwsze dwie godziny postoju są za darmo (osoby
korzystające z kina mają za darmo
cztery godziny). Za każdą kolejną
rozpoczętą godzinę trzeba zapłacić
4 zł. Nie dotyczy to weekendów, kiedy to parking jest dostępny bezpłatnie. - I może właśnie te opłaty sprawiają, że ludzie stawiają samochody
na zakazach – zastanawia się pani
Barbara, która mieszka w sąsiedztwie galerii i już kilkakrotnie, nie
mogąc przejść chodnikiem, wzywała na miejsce straż miejską.
Przedstawiciele galerii poinformowali nas, że od kilku miesięcy robią wszystko co w ich mocy,
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Idąc na zakupy, parkują
gdzie popadnie

Przedstawiciele galerii
zachęcają wszystkich do
korzystania ze znajdujących
się na terenie Nowej Stacji
parkingów

Budowa parkingu rozpoczęła się w lutym tego roku. Inwestycja kosztowała 2,86 mln zł z czego prawie 2,17 mln zł wyniosło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do dyspozycji mieszkańców jest
110 miejsc parkingowych dla samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także cztery rzędy wiat wyposażonych w stojaki rowerowe
na minimum 100 jednośladów. Parking jest wyposażony w system monitoringu wizyjnego, który tworzy 8 kamer podłączonych do stanowiska obserwacyjnego w siedzibie straży miejskiej. Wchodzi się z niego do tunelu PKP, dzięki czemu można szybko i bezpiecznie przesiąść się do pociągu.

W tym roku miejska impreza sylwestrowa odbędzie się tradycyjnie
na Placu Jana Pawła II. Zabawa pod gwiazdami rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 23. Wtedy to w taneczny nastrój wprowadzi wszystkich zespół TSK. Kiedy na zegarkach wybije północ, niebo rozbłyśnie milionem
gwiazd, co będzie efektem niezwykłego pokazu fajerwerków.
W pierwszy dzień nowego roku w kościele św. Kazimierza odbędzie się
natomiast koncert noworoczny. Tym razem wystąpi Orkiestra Symfoniczna
im. K. Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka,
która da koncert zatytułowany „Wieczór z bajki”. Muzycy zagrają największe przeboje z filmów Disneya i światowych musicali. W koncercie wystąpią soliści: Jarosław Kozielski, Gabriela Oberbek, Sylwia Przetak oraz Jan
Traczyk. Początek o godz. 19.15.

RASZYN

TW

Koncert noworoczny
1 stycznia o godz. 16 w Centrum Kultury w Raszynie odbędzie się niezwykły koncert noworoczny rodem z Wiednia. Jest on znakomitą propozycją do wszystkich, którzy lubią posłuchać ponadczasowej muzyki w mistrzowskim i brawurowym wykonaniu, a jednocześnie spędzić niezapomniany czas w doborowym towarzystwie. Gwiazdy polskiej sceny operetkowej – Katarzyna Laskowska – sopran, Piotr Rafałko – tenor i artyści-muzycy Orkiestry Romantica, zadbają o niepowtarzalny klimat dzięki muzyce
m.in. Straussów, E. Kalmana, Zellera czy Stolza. Znakomite głosy, wspaniałe
wykonanie, piękne kostiumy, a przede wszystkim świetna muzyka gwarantują niezapomniane wrażenia artystyczne. Bilety w cenie od 30 do 50 zł.

Większość kierowców otrzymuje mandaty
za parkowanie mimo zakazu oraz niszczenie zieleni
aby klienci Nowej Stacji zostawiali u nich samochody. Przekonują, że
nie brakuje im wolnych miejsc, tylko klienci boją się z nich korzystać.
- Umieściliśmy banery zachęcające do parkowania na terenie galerii i dodatkowe oznaczenie. Prowadzimy też akcję informacyjną na facebooku. Nie chcemy, aby okoliczni mieszkańcy mieli z naszego powodu uciążliwości – przekonuje Joanna Szaban, rzeczniczka galerii.
- Wprowadzając odpłatne parkowanie chcieliśmy zapewnić miejsca dla
naszych klientów. Taka była nasza
intencja, nie zamierzaliśmy tworzyć
problemów komunikacyjnych.
Zarówno policja jak i straż miejska przyznają, że problem istnieje.
- Od momentu otwarcia Nowej Stacji mieliśmy w tej okolicy ponad 400
interwencji – wylicza Włodzimierz
Majchrzak, komendant straży miej-

skiej w Pruszkowie. - Kierowcy zatrzymują się na zakazach i niszczą
zieleń, za co są albo upominani, albo
karani mandatami. Do takich sytuacji dochodzi wzdłuż ulicy Mechaników i ulic obrzeżnych. Pas drogowy przy Sienkiewicza został już tak
rozjeżdżony, że nie ma tam co mówić
o jakiejkolwiek zieleni. Parkujących
tam kierowców już więc nie upominamy. Zawnioskowaliśmy o utwardzenie tego terenu.
Włodzimierz Majchrzak podkreśla, że straż miejska reaguje na
każde zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania. Dodaje, że
być może sytuacja poprawi się, gdy
w okolicy zostanie zostanie uruchomiony wielopoziomowy, wybudowany przez miasto parking, który ma
zostać oddany do użytku w przyszłym roku.
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Most etapami wybudują od nowa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na przyszły rok zaplanował
przebudowę przeprawy przez Rokiciankę na ul. Królewskiej. Oferty firm,
które będą zainteresowane kontraktem, mają być otwarte na początku
stycznia, a same prace zakończone do 30 listopada. Zgodnie z założeniami
inwestora, ruch na moście w czasie prac będzie cały czas prowadzony po
jednym pasie. W tym czasie wykonawca będzie mógł wyburzyć drugą
część obiektu i postawić ją od nowa.

MILANÓWEK

PC

Opowiadania z Milanówka - Niepodległa
W Galerii Matulka przy ul. Józefa Piłsudskiego 30 otwarto wystawę poświęconą dążeniom do odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz
wolności. Ekspozycja obejmuje pamiątkowe przedmioty, dokumenty i fotografie z rodzinnych archiwów mieszkańców Milanówka, świadczące o
wielkiej wadze, jaką ich przodkowie przykładali do polskości oraz wolności, a także o cenie płaconej za zachowanie tych wartości od powstania listopadowego do 1989 roku. Wstęp wolny.

PC

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

10 AKTUALNOŚCI

nr 47 (747)/2018/W2

Bogusław Morka zaśpiewał
kolędy i przebój Franka Sinatry

Jadłodzielnia i dzienny
dom dla seniorów

PRUSZKÓW Od 2 stycznia w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w
Pruszkowie rozpocznie działalność Dzienny Dom „Senior+”, zapewnia- MICHAŁOWICE Światowej sławy tenor odwiedził gminę Michałowice, gdzie kilka dni temu
jący opiekę i wsparcie osobom powyżej 60. roku życia mieszkającym dał niezwykły, przedświąteczny koncert
na terenie powiatu. Od soboty 22 grudnia w gmachu będzie też funk– Cieszę się, że możemy spotkać
cjonować pierwsza w mieście jadłodzielnia
się w przededniu Świąt Bożego Na-

Do jadłodzielni będzie można przynieść nadmiar jedzenia,
które przyda się najuboższym i najbardziej potrzebującym
W domu seniora będą odbywały się zajęcia ruchowe, ale także edukacyjne, kulturalne czy rekreacyjne. Placówka ma funkcjonować od poniedziałku
do piątku, przez osiem godzin dziennie. Wszystkie osoby, które będą chciały
skorzystać z jej oferty będą mogły liczyć w ciągu dnia także na jeden gorący
posiłek. Jednorazowo z domu będzie mogło korzystać 15 osób, które zostaną wyłonione na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pobyt w
nim będzie częściowo odpłatny.
Od najbliższej soboty w budynku ma funkcjonować także jadłodzielnia, założona przez Inicjatywę Foodsharing Pruszków. Sama idea dzielenia się jedzeniem nie jest nowa, tym bardziej, że marnuje się coraz więcej żywności. Do jadłodzielni będzie można przynosić produkty, które nie przekroczyły daty przydatności do spożycia i są zapakowane. Można dzielić się także własnoręcznie
przygotowanymi ciastami czy sałatkami. Nie należy zostawiać tu surowego
mięsa, produktów zawierających surowe jaja, artykułów niepasteryzowanych,
psujących się czy z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

TW
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Teatr zaprasza na Polarną Przygodę
W niedzielę 6 stycznia o godz. 11 Centrum Kultury Raszyn zaprasza na
bajkę dla dzieci. Opowiada ona o przygodach dwóch szalonych pingwinów Bolka i Loli, uwielbiających rock&rolla. Przez swą nierozwagę sympatyczne zwierzaki obudzą polarnego potwora, który okaże się zwykłym, zaplątanym w śmieci ptakiem. Bajka uczy dzieci ekologii i pokazuje jak wiele
zależy od nas samych. Bilety w cenie 5 zł.
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Bez wystrzałów w nowym roku
Po latach do miasta-ogrodu powraca miejski sylwester. O godz. 22.30
rozpocznie się występem DJ-a oraz animacjami dla dzieci, a zakończy potańcówką (przewiedziano ją do godz. 1). Wszyscy, którzy przybędą do centrum Milanówka, na ul. Warszawską, będą mogli także wysłuchać koncertu
w wykonaniu Ani Krysiak z zespołem (godz. 23) oraz pokazu tańca ze światłem Lightshow (godz. 23.40). A już po północy, po tym jak burmistrz złoży
zebranym życzenia, rozpocznie się 10-minutowy laserowy spektakl przestrzenny. Milanówek zdecydował się na ten krok m.in w trosce o zwierzęta,
ponieważ - jak tłumaczą urzędnicy - strzelanie z petard i rac jest stresem
dla czworonogów.
Z fajerwerków zrezygnowały również władze Grodziska Mazowieckiego. Widowiskiem laserowym zakończy się także grodziski sylwester w
Parku Skarbków. Wcześniej do wspólnej zabawy pod chmurką (od godz.
22) zaprosi zespół B.A.T. wykonujący polskie i zachodnie przeboje z lat
60. i późniejszych.
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rodzenia – powitał publiczność Bogusław Morka, rozpoczynając koncert w sali multimedialnej urzędu
gminy. - Grudzień jest miesiącem
ciepła i miłości.
Artysta wystąpił w towarzystwie
Agnieszki Kozłowskiej (sopran) oraz
Artura Jandy (bas/baryton) przy
akompaniamencie orkiestry kameralnej Alla Breve pod dyrekcją Bogny
Dulińskiej. Podczas koncertu publiczność miała okazję wysłuchać przepięknych i znanych pieśni, wśród których nie zabrakło utworów patriotycznych, operowych, ale również piosenek musicalowych. Ogromne wrażenie na widowni zrobiło wykonanie
przez Bogusława Morkę wyjątkowo
lirycznego przeboju Frank Sinatra –
„My Way”, do którego polskie tłumaczenie napisał Zbigniew Wodecki.
Jako że koncert odbył się w okresie przedświątecznym, nie zabrakło

na nim najpiękniejszych kolęd, takich
jak „Wśród Nocnej Ciszy”, „Gdy się
Chrystus rodzi” czy „Przybieżeli do
Betlejem”, które publiczność wykonała wspólnie z artystami.
Po koncercie przyszedł czas na
świąteczne życzenia, które mieszkańcom gminy złożyły wójt MałgoR
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rzata Pachecka oraz przewodnicząca rady, Beata Rycerska. Ale to nie
był koniec niespodzianek. Uczestnicy wydarzenia mogli spróbować wigilijnych potraw oraz porozmawiać
z Bogusławem Morką, który w foyer
podpisywał swoje płyty.
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Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu,
tel. 606 205 646

DAM PRACĘ
Poszukujemy pracownika obsługi baru Kebab
w Zalesiu Górnym, tel. 501 937 055

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

Agencja ochrony Falcon zatrudni pracownika
na terenie Piaseczna, tel. 606 62 83 83

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

Pracownika do prac remontowych, układanie glazury,
zabudowy gk, malowanie tel. 606 975 447

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze:
opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi i fizjoterapeuty. Możliwość zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 607 241
707 lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E na
trasy międzynarodowe PL - EU-PL tel. 600 065 813
BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samochodowego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie,
tel. 600 065 813
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspedientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele
wolne i co druga sobota, tel. 502 159 820
Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582
Poszukujemy pracownika obsługi baru
Kebab w Zalesiu Górnym, tel. 501 937 055

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko,
tel. 501 143 827
Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i
magazynowej.Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18,
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie
14,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę.
Praca w Solcu k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń 501 631 374
Pracownik obsługi klienta na podjeździe na Stacji Paliw
w Tarczynie, tel. 605 276 594
Zatrudnię do przedszkola: sprzątaczkę, kucharkę i pomoc
kucharki. Praca na pełny etat, umowa o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504
Zatrudnię kierowcę kat.B na UE, tel. 606 920 798
Pracownik na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594
Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658
Zatrudnię Emeryta lub Rencistę w charakterze dozorcy,
tel. 505 056 532

STOLARZA ZATRUDNIĘ, TEL. 504 166 952
PRACA!!! NATOLIN / GRODZISK MAZ. POMOC
KUCHENNA, TEL. 500 229 047
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756,
607 048 046
Praca w Piasecznie - pakowanie kosmetyków. Umowa zlecenie, 16 zł/h brutto. Grafik do indywidualnego ustalenia,
tel. 500 605 102, 22 460 50 30
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno,
tel. 606 120 597
Pomoc Kuchenna, Warszawa, dobra stawka, dodatki,
tel. 513 338 158

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowego. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony budów z terenu
Mokotowa, Wilanowa, Konstancina, Piaseczna.
Tel. 22 834 34 00

Budowy domów tel. 798 836 860

USŁUGI

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

Aaa Skup aut na kasacje każdy stan,tel. 508 206 738
ELEWACJE TEL. 792 456 182

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Budowlana, 2364 m kw., Wólka Kozodawska, media
w drodze, tel. 602 463 705

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Częstoniew 1ha 10zł/m, tel. 513 219 400

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe , 54 m kw.,
w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

ANTENY TV, SAT. Konfiguracja sprzętu RTV,
tel. 501 700 315

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw.,
Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec
k. Piaseczna, tel. 608 660 916
Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów,
tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Pracująca para bez dzieci, ale z dwoma kotkami:) poszukuje bezpośrednio do wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem długoterminowy (minimum
2 lata), do 1500 zł, tel. 793 213 493

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, krajowy, przebieg tylko 199 tys. km., porządny-dobrze się
prowadzi, nie bity, cena: 6500 zł, tel. 668 172 777

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Opel Vectra, 98 r, benzyna 2,5 V6, tel. 698 698 839

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88

Ford Focus 1.6 TDCi Gold, kombi, bezwypadkowy, 2007r.,
tel. 519 470 497

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Poszukuję kawalerki lub samodzielnego mieszkania,
Piaseczno/Konstancin, tel. 517 449 366

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury,
tel. 600 254 705

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

RÓŻNE
Dom dziennej opieki, Zalesie Dolne, tel. 605 576 406

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620
CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418
Kredyty bankowe www.procesuj.pl 887 887 559
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Sprzedam pilnie firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący,
budynek 780 m2 pow. użytkowej, działka 2500 m2, Serock,
tel. 501 092 950

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl
Hydraulik tel. 886 576 148

NAUKA
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Malowanie, gipsowanie, tel. 721 224 856
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych,
garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 339
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422

ZDROWIE I URODA
Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594, 781 287 396

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami;
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice,
tel. 605 079 907
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU,
TEL. 501 129 679
Czyszczenie rynien, wycinka drzew, usługi podnośnikiem
koszowym, 17m wynajem, tel. 609 828 998

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068
Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418
Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje,
Prażmów, tel. 602 77 03 61

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Młodym prowadzącym firmy hydrauliczne – Doświadczony z uprawnieniami przekaże wiedzę, udostępni
urządzenia, wesprze nadzorem, transportem i pomocą,
tel. 608 607 922

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Sprzedam mieszkanie 29 m kw.Piaseczno,
Wojska Polskiego, tel. 660 726 624

Działkę rekreacyjną w ROD w Grochowej,
tel. 691 644 052

Opony zimowe używane 215/65/R16, 950 zł,
tel. 601 26 79 41

Hydrauliczne. Uprawnienia, oceny techniczne,
tel. 665 345 472

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

STUDNIE, tel. 601 231 836

SPRZEDAM

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Sprzedam działkę budowlaną,Władysławów,
gm.Lesznowola. 916 m kw..Atrakcyjna lokalizacja.
185000 zł., tel. 512 650 632

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Firma zatrudni do sprzątania magazynów, wym. ks. sanep. Praca Piaseczno, ul. Jana Pawła II 66, tel. 512-117-967

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Lokal użytkowy 54 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124

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

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

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Skup aut, tel. 793 304 091

Auto skup wszystkie marki całe po wypadku nie na chodzie skorodowane do remontu krajowe sprowadzone angliki płatne gotówką odbiór własną lawetą tel. 515 472 081

Sprzątanie tel. 536 043 434

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa,
tel. 604 470 270, 604 470 370

Sprzedam 3 pokojowe – 47 m kw. - Wilczynek k/Baniochy,
180 tys. bezpośrednio, tel: 517 453 889

Elektromontera i pomocnika elektromontera, tel. 601 26 79 41

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samochodowego praca od godziny 18. na ul.Poznańskiej (Warszawa-Mory) Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

Stare Mercedesy, osobowe, dostawcze i ciężarowe,
tel. 668 171 639

Bliźniak 70 lub 120 m kw. Zalesie D. centrum,
tel. 601 330 079

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

Choinki prosto z plantacji w Henrykowie-Urocze,
tel. 501 70 13 70

Pracownik myjni samochodowej – praca w miejscowości
Dębówka ( Konstancin – Jeziorna), atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 504 555 159

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

KUPIĘ

Kucharz Żywienia Zbiorowego, Warszawa, dobra stawka,
dodatki, tel. 513 338 158

Podnajmę stanowisko fryzjerskie, Piaseczno-Centrum,
Sierakowskiego 2, 750 zł + opłaty, tel. 512 906 575

AUTO - MOTO KUPIĘ

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

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 sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532,
604 531 952, 608 504 380
Oddam kotka, tel. 693 217 170

W dniach 24 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. redakcja
Kuriera Południowego będzie nieczynna
Zapraszamy od 2 stycznia 2019 r.
Kolejne wydanie Kuriera Południowego ukaże się
11 stycznia 2019 r.

Zamów
ogłoszenie
drobne
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największy nakład,
największa skuteczność,
w każdy piątek,
cena od 3 zł za słowo

www.kurierpoludniowy.pl

Piaseczno, ul. Ludowa 2;
tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

KURIER POŁUDNIOWY
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Stąpanie po cienkim Jeden telefon może uratować życie
lodzie
GRODZISK MAZOWIECKI Operator monitoringu miejskiego zauważył
grupę dzieci i dorosłych, która ślizgała się, skakała, a nawet próbowali rozbić lód, który ściął stawy Goliana. – To skrajna nieodpowiedzialność – ostrzegają strażnicy miejscy

Takie wybryki mogą skończyć się tragedią
– mówią strażnicy miejscy
Wystarczyły dwa-trzy dni mrozu i grodziskie akweny pokryła warstwa
lodu. Ku zaskoczeniu strażników, dzieci znajdujące się pod opieką dorosłych
skakały po tafli na stawach, a także kamieniami próbowały rozbić lód pod nogami. – To bardzo naganne zachowanie – komentują mundurowi. Na miejsce
został wysłany patrol straży, jednak w momencie jego przybycia, dzieci wraz
z ich opiekunami bardzo szybko oddalili się z miejsca zdarzenia.
Strażnicy przestrzegają, że oko ludzkie łatwo oszukać. Zwłaszcza, że na
lodzie jest woda, która wchodzi w szczeliny i wydaje się że pokrywa lodowa
jest cała i niepopękana. Tymczasem lód nie topnieje tylko od zewnątrz, ale i
od strony wody, z którą styka się od spodu. Złudne przekonanie może doprowadzić do tragedii. Utonięcia w zbiornikach wodnych i rzekach, na które ktoś
wszedł po cienkim lodzie, wcale nie są rzadkością w naszym kraju.

PC

GRODZISK MAZOWIECKI Zawiadomieni przez przypadkową osobę strażnicy miejscy dotarli do bezdomnego, który przy – 9 °C nocował w lesie w Makówce na posłaniu z liści. O
mały włos doszłoby do tragedii
W związku z narastającymi mrozami służby mundurowe przypominają, że niepozorny telefon do straży
miejskiej (986), policji (997, 112) lub
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (987), może uratować życie nie tylko bezdomnym.
Śmiercią z powodu wychłodzenia
zagrożeni są także mocno nietrzeźwi czy też osoby starsze mieszkające samotnie. Interwencja, do której
doszło w Makówce, jest tego najlepszym przykładem. Mieszkańcy zgłosili, że w lesie, mimo mocno spadającej temperatury, śpi człowiek.
Funkcjonariusze zadbali, aby mężczyźnie udzielono natychmiastowej pomocy, grodziski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża pomógł
mu w ogrzaniu się i posileniu, a następnie strażnicy przetransportowali bezdomnego do ośrodka Monaru
w Oryszewie. – Była to kolejna osoba, której w ciągu ostatniego tygodnia wspólnie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Grodzisku Mazowieckim udzielono pomocy – informuje
straż miejska.
Mundurowi apelują o reagowanie na widok osób, którym grozi zamarznięcie, zwrócenie uwagi szczególnie na leżących lub śpiących na
ławkach w parku, na przystankach
autobusowych, niereagujących na
próby nawiązania kontaktu albo
pod wpływem alkoholu. Bo to, że
na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol, jest jednym z najczęstszych miR
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Mundurowi w czasie mrozów docierają w miejsca, gdzie mogą
przebywać bezdomni, ale nie są w stanie być wszędzie
tów. Faktycznie przez chwilę osoba
pijąca czuje ciepło, jednak za chwilę
jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie
na dwór pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, nierówna

nawierzchnia i można się przewrócić,
a następnie nie mieć już siły, aby się
podnieść. Wtedy o tragedię naprawdę nietrudno,bo człowiek nietrzeźwy
zdecydowanie szybciej traci ciepło.
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MICHAŁOWICE

Ogólnopolska Karta Seniora
Każdy senior z terenu gminy, który skończył 60 lat, może bezpłatnie
wyrobić imienną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, których na terenie Polski jest już ponad 1400. Kartę seniora z herbem
gminy Michałowice można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy alei Powstańców Warszawy 1.
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