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POWIAT/RASZYN W środę w Starostwie Po-

wiatowym w Pruszkowie odbyło się 

spotkanie dotyczące przebudowy alei 

Krakowskiej na odcinku od CH Janki do 

parkingu Park&Ride przy lotnisku. Za-

prezentowano wstępną wizualizację no-

wej drogi, z linią tramwajową, ścieżką 

rowerową, zielenią i ciągami pieszymi

Śmiała wizja przebudowy Krakowskiej

klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!

R E K L A M A

Tragedia 
na torach
JÓZEFÓW Na początku stycznia na stacji PKP Jó-

zefów pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej śmiertel-

nie potrącił przechodzącą przez przejście dla 

pieszych 14-letnią Zuzię, uczennicę miejsco-

wej szkoły. Miasto podjęło kolejne działania na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa
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KRONIKA POLICYJNA
KARCZEW

22-latek z marihuaną
 Młody mężczyzna podczas porannego spaceru, na widok 
dzielnicowego, wyraźnie przyspieszył kroku. Policjant po-
stanowił skontrolować przechodnia. Okazało się, że 22-la-
tek miał przy sobie kilka porcji marihuany. Usłyszał już za-
rzut posiadania substancji odurzających. O jego dalszym lo-
sie zadecyduje sąd. 
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CELESTYNÓW

Zbyt pijany, by dmuchać w alkomat
 Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali 22-letniego kie-
rowcę toyoty, którego styl jazdy wskazywał, że może być pod 
wpływem alkoholu. Okazało się, że młody mężczyzna jest tak 
pijany, że nie było możliwe zbadanie go alkomatem. Zatrzy-
many stracił już prawo jazdy i stanie przed sądem. Grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolności.

OTWOCK

Zatrzymano internetowego oszusta
  29-letni mężczyzna na popularnym portalu internetowym 
umieszczał ogłoszenia dotyczące sprzedaży towarów po okazyj-
nych cenach. Za przedmioty otrzymywał płatności, ale nie wy-
syłał zaoferowanych towarów. Ofi arą oszustw padły co najmniej 
trzy osoby, ponosząc straty na łączną kwotę ponad 3 tys. złotych. 
Niewykluczone jednak, że pokrzywdzonych może być znacznie 
więcej.  29-latek został zatrzymany na terenie Warszawy. Usłyszał 
już zarzuty dotyczące oszustw, po czym został doprowadzony do 
zakładu karnego, bo jak się okazało był poszukiwany listem goń-
czym przez Prokuraturę Rejonową w Mysłowicach.

PRUSZKÓW

Poszukiwani świadkowie
Policjanci poszukują świadków zdarzenia drogowego, do 
którego doszło w Pruszkowie na skrzyżowaniu alei Jerozolim-
skich z ul. Dolną, w dniu 15 grudnia 2022 roku około godzi-
ny 18.30. Kierujący nieznanym pojazdem, prawdopodobnie 
koloru brązowy metalik, najechał na tył pojazdu marki Sko-
da koloru zielonego, a następnie oddalił się z miejsca zdarze-
nia. Wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie proszone są 
o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie Zespół 
do spraw Wykroczeń pod nr tel. 47 72 46 372.

GRODZISK MAZOWIECKI

Dostrzegł nietrzeźwego kierowcę
 W drodze na nocną służbę jeden z dyżurnych grodziskiej ko-
mendy zauważył mitsubishi, które nie trzymało się toru jazdy. 
Chwilę później we wskazane przez niego miejsce przyjechali po-
licjanci, którzy zatrzymali auto. Podejrzenia dyżurnego szybko 
się potwierdziły. 63-latek miał w organizmie ponad 2 promile al-
koholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a przed nim jeszcze odpo-
wiedzialność karna za popełnione przestępstwo drogowe. 

Szkoła Podstawowa nr 3 
wkrótce zmieni swoje oblicze

 Umowę parafowali prezy-
dent Pruszkowa Paweł Ma-
kuch i jego zastępca – Konrad 
Sipiera. O potrzebie rozbu-
dowy SP nr 3 mówiło się od 
dawna. Prawie dwa lata temu 
w placówce odbyło się spo-
tkanie ze szkolną społeczno-
ścią, podczas którego przed-
stawiono koncepcję przebu-
dowy i rozbudowy budynku. 
Chodziło o podniesienie wy-
gody uczniów i nauczycieli 
oraz standardu wyeksploato-
wanego gmachu. 
 Szkoła miała zostać też 
wyciszona i przystosowana 

do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W planach było 
powiększenie świetlicy, poko-
ju nauczycielskiego, bibliote-
ki, a także stołówki z zaple-
czem kuchennym. Przy szko-
le miał powstać nowy plac za-
baw dla maluchów, a na da-
chu pojawić się fotowolta-
ika. Oprócz tego zaplanowa-
no budowę dodatkowych sal 
lekcyjnych, przebudowę szat-
ni i wewnętrznego patio. 
 Dziś, kiedy projekt jest 
już gotowy wiadomo, że po-
wierzchnia szkoły powięk-
szy się o 2600 m kw. Ale to 

nie wszystko, bowiem wyko-
nawca zajmie się także tere-
nem wokół placówki – wy-
mieni część ogrodzenia oraz 
dosadzi nowe rośliny. Ostat-
nie dwa lata zostały poświę-
cone na skompletowanie nie-
zbędnej dokumentacji, uzy-
skanie pozwolenia na budo-
wę i zdobycie potrzebnych 
środków. A inwestycja do ta-
nich nie należy. Łączny koszt 
wszystkich prac ma wynieść 
nieco ponad 34,4 mln zł.

Tomasz Wojciuk

 Rozbudowa szkoły ma potrwać niewiele ponad rok                     fot. Miasto Pruszków

Wpadł na gorącym uczynku
Policjanci zostali wezwani do jednej z podgrodziskich miej-
scowości. Na posesji zastali zgłaszającego, który wskazał im 
mężczyznę ujętego chwilę wcześniej w garażu. Jak się oka-
zało, 53-latek został przyłapany na kradzieży z włamaniem. 
Uszkodził ogrodzenie posesji i drzwi garażowe, a następnie 
wszedł do garażu i zaczął pakować do torby wyposażenie 
tego pomieszczenia. Funkcjonariusze odebrali mu elektrona-
rzędzia i inne przedmioty o wartości prawie 3,5 tysiąca zło-
tych. Jak się okazało, zatrzymany był poszukiwany do odbycia 
kary pozbawienia wolności.

Nowi mali mieszkańcy Pruszkowa
PRUSZKÓW W pruszkow-

skim Urzędzie Stanu Cy-

wilnego w 2022 roku 

zarejestrowano 1000 

dzieci – 476 dziewczy-

nek i 534 chłopców. To 

o 161 więcej dzieci niż 

urodziło się w 2021 roku

 W skali ogólnopolskiej naj-
częściej wybieranymi imiona-
mi dla dziewczynek były: Zo-
fia, Zuzanna i Hanna, a wśród 
chłopców: Antoni, Jan i Alek-
sander. Najpopularniejszymi 
imionami, które w Pruszko-
wie nadawano chłopcom były: 
Leon (miejsce 7. w skali ogól-
nopolskiej), Franciszek (miej-
sce 4.) i Nikodem (miejsce 5). 
Wśród dziewczynek domino-
wały: Laura (miejsce 5. w ska-
li ogólnopolskiej), Alicja (miej-
sce 8.) i Zofia (miejsce 1.).

AB

PRUSZKÓW Kilka dni temu miasto podpisało umowę z wykonawcą, któ-

ry rozbuduje Szkołę  Podstawową nr 3 w Pruszkowie. Inwestycja ma 

kosztować nieco ponad 34 mln zł z czego 25,5 mln zł stanowi dofinanso-

wanie z programu Polski Ład. Zadanie ma zostać zakończone w drugim 

kwartale przyszłego roku
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 Pod koniec ubiegłego roku 
rozpoczęły się przygotowania do 
wykonania odwiertu geotermal-
nego przy ulicy Hallera. Firma, 
która zrealizuje odwiert, przeję-
ła już plac budowy i montuje nie-
zbędny sprzęt. Właściwe prace 
rozpoczną się prawdopodobnie 
w marcu i potrwają około trzech 
miesięcy. W tym czasie ma po-
wstać głęboki na dwa kilometry 
otwór Piastów GT-1. Przez ko-
lejny miesiąc będą określane pa-
rametry hydrogeologiczne złoża. 
Doktor Bogdan Noga prognozu-
je, że znajdująca się na tej głębo-
kości woda będzie silnie zmine-
ralizowana (być może będzie to 
solanka), a jej temperatura bę-
dzie zawierała się w przedzia-
le między 45, a 47 stopni Celsju-

sza. Zadanie, do którego przy-
gotowania trwają od 2018 roku, 
zostało w całości sfinansowa-
ne przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Roboty geologicz-

ne, wraz z rozpoznaniem i udo-
kumentowaniem zasobów wód 
termalnych w Piastowie, mają 
kosztować łącznie 12,8 mln zł. 
 Cały projekt jest o tyle niety-
powy i innowacyjny, że zwrócił 
uwagę mediów. Kilka dni temu 
burmistrz Grzegorz Szuplew-
ski mówił o nim w telewizyjnym 

programie „Zawsze na temat”. 
- Woda termalna jest pomysłem 
oczywistym, bo dziś energia od-
nawialna jest bardzo pożąda-
na – przekonywał. - Od 2018 
roku interesowaliśmy się moż-
liwością pozyskania własnego 
źródła ciepła. Przygotowaliśmy 
projekt, będziemy teraz wiercić i 
wierzę, że trafimy na wodę o od-
powiednich parametrach. 
 Im woda termalna jest cie-
plejsza, tym lepiej. W okoli-
cach Torunia taka pompowana 
z wnętrza ziemi woda ma tem-
peraturę około 64 stopni C. To 
sporo. W Piastowie woda będzie 
chłodniejsza, ale i tak powin-
na mieć przynajmniej 45 stop-
ni. - Jest to dobra temperatura 
do celów energetycznych – pod-

kreślił burmistrz. - Być może 
wodę tę trzeba będzie jeszcze o 
20-30 stopni podgrzać, ale i tak 
jest to lepsze niż nagrzewanie jej 
od zera. Piastów ma niską i wy-
soką zabudowę. Osiedla z lat 60. 
i 70. ogrzewane są ciepłem syste-
mowym dostarczanym przez cie-
płownię pruszkowską, której wła-
ścicielem jest spółka PGNiG Ter-

mika. Jakiś czas temu ustalili-
śmy, że wspólnie zagospodaruje-
my to nowe źródło ciepła. Ale po-
wstał też pomysł, żeby na bazie 
wody termalnej zbudować wła-
sną elektrociepłownię. Pozwoli to 
ustabilizować naszym mieszkań-
com rachunki za ciepło. 

Tomasz Wojciuk

Tragedia na torach
JÓZEFÓW Na początku stycznia na stacji PKP Józe-

fów pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej śmiertelnie 

potrącił przechodzącą przez przejście dla pie-

szych 14-letnią Zuzię, uczennicę miejscowej szko-

ły. Miasto podjęło kolejne działania na rzecz po-

prawy bezpieczeństwa

PIASTÓW Trwają przygotowania do wykonania odwiertu termalnego przy 

ulicy Hallera. Właściwe prace powinny zacząć się w marcu. - Od kilku lat 

pracujemy nad możliwością pozyskania własnego źródła ciepła – poin-

formował burmistrz Grzegorz Szuplewski. - Geotermia jest czysta i sta-

bilna. Ciepłą wodę z wnętrza ziemi planujemy wykorzystać głównie do 

celów energetycznych

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1, do której chodziła dziew-
czynka, zostali objęci opieką 
psychologiczną. Zaplanowano 
też zajęcia z Drużyną Błażeja, 
która aktywnie działa na rzecz 
promowania bezpieczeństwa w 
rejonie przejazdów i spotkanie 
z funkcjonariuszami drogówki 
komendy powiatowej policji w 
Otwocku. Ale to nie wszystko. 
Burmistrz Marek Banaszek ko-
lejny raz zwrócił się do właści-
ciela infrastruktury kolejowej 
– PKP SA – z wnioskiem o za-
montowaniu na feralnym przej-
ściu zapór i sygnalizacji dźwię-
kowo-świetlnej. Podobne proś-
by były kierowane przez burmi-

strza do PKP już wcześniej, ale 
nie przyniosły efektu. - Oczy-
wiście podejmujemy o wie-
le więcej działań – mówi bur-
mistrz. - Przede wszystkim sta-

wiamy na edukację w zakresie 
bezpieczeństwa. Od lat szko-
limy dzieci w profesjonalnym 
miasteczku ruchu drogowego z 
torami i sygnalizacją świetlną. 
Zajęcia w miasteczku są obo-
wiązkowe. W szkołach i przed-

szkolach regularnie przeprowa-
dzane są też zajęcia z bezpie-
czeństwa z udziałem policji. Te 
działania będą kontynuowane, 
bo są potrzebne.
 Z terenem PKP jest jednak 
ten problem, że miasto bez zgo-
dy kolejarzy nie może w niego 
ingerować. 

 - Dlatego na tym przejściu 
do tej pory nie zainstalowali-
śmy rogatek – mówi burmistrz. 
Podjęto jednak inne działania 
jak ustawienie tablic ostrzegają-
cych czy zmodernizowanie ba-
rierek, które zostały ustawione 
w ten sposób, że wymuszają roz-
glądanie się, zanim pieszy wkro-

czy na tory. Na razie PKP nie 
odpowiedziało na prośbę o usta-
wienie szlabanu. Inna sprawa, że 
na terenie Józefowa planowana 
jest przebudowa i rozbudowa li-
nii kolejowej. Kiedy ta inwestycja 
zostanie zrealizowana, przejścia 
przez tory bezpowrotnie znikną.

Tomasz Wojciuk

 Do śmiertelnego wypadku na torach doszło rankiem 5 stycznia

Miasto stawia na energię termalną

KARCZEW W poniedziałek, 9 stycznia otwarto jedną z najważniejszych dla 

gminy inwestycji ostatniego 30-lecia - zmodernizowaną ulicę Kościelną

 Koszt całego przedsię-
wzięcia wyniósł ponad 2,5 
mln zł, z czego niemal 1,4 
mln zł stanowiła dotacja z 
budżetu Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. W ra-
mach inwestycji została cał-
kowicie zmodernizowana 
jezdnia na ulicy Kościelnej, 
wraz z fragmentem Rynek 

Zygmunta Starego i łączni-
kiem z ul. Warszawską przy 
urzędzie miejskim w Kar-
czewie. Zmodernizowano też 
część chodników, wybudowa-
no bezpieczne przejście dla 
pieszych przy Przedszkolu nr 
1 w Karczewie, a także wyko-
nano nasadzenia wraz z este-
tycznym podświetleniem.

 W uroczystości udział 
wzięli m.in. Michał Rudzki - 
burmistrz Karczewa, Bożena 
Żelazowska - poseł na Sejm 
RP, Piotr Kandyba - Radny 
Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, oraz przedsta-
wiciel Marszałka, Dariusz 
Grajda. 

AB

Kościelna oficjalnie otwarta

Kiedy linia kolejowa 

zostanie przebudowana, 

przejścia przez tory 

bezpowrotnie znikną

Na razie firma, która będzie wierciła otwór geotermal-

ny rozstawia sprzęt,  w tym wysoką wieżę wiertniczą

Według szacunków woda 

powinna mieć tempera-

turę około 45 stopni C. 
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 Strażacy byli wzywani do 
347 pożarów i 1644 miejsco-
wych zagrożeń. 159 zgłoszeń 
okazało się fałszywymi alar-
mami. Tylko w pierwszym 
kwartale 2022 roku odnotowa-
no 1240 zdarzeń, a więc wię-
cej niż przez cały rok 2021. Tak 
duża liczba interwencji związa-
na była z nawałnicami, które w 
styczniu i lutym przeszły przez 
powiat. Najwięcej zgłoszeń do-
tyczyło usuwania powalonych 
drzew, utrudnień w ruchu oraz 
zerwanych linii energetycznych.

Plaga wypalania traw

 Tradycyjnie, wiele  inter-
wencji związanych było z poża-
rami traw i nieużytków. Mimo 
prowadzonej co roku kampa-
nii informacyjnej Państwowej 
Straży Pożarnej „Stop poża-
rom traw” wciąż wiele osób na 

przełomie zimy i wiosny wypa-
la trawy i nieużytki rolne, tłu-
macząc się chęcią użyźnienia 
gleby. Tymczasem takie działa-
nia prowadzą do nieodwracal-
nych, niekorzystnych zmian w 
środowisku naturalnym, m.in. 
wyjaławiania ziemi. Wypalanie 
traw jest także przyczyną wie-
lu pożarów, które łatwo mogą 
przenieść się na pobliskie lasy 
czy zabudowania.

Szkolenia i ćwiczenia

 Jak co roku strażacy bra-
li udział w ćwiczeniach i szko-
leniach. Ich celem jest dosko-
nalenie umiejętności ratowni-
czych i gaśniczych. Przeprowa-
dzono ćwiczenia m.in. z zakre-
su ratownictwa wodno-lodo-
wego, ratownictwa techniczne-
go, obsługi autopomp pożar-
niczych, zwalczania pożarów 

w różnych rodzajach obiektów, 
bezpiecznego odłączania urzą-
dzeń elektrycznych pod napię-
ciem oraz udzielania Kwali-
fikowanej Pomocy Przedme-
dycznej. Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Gro-
dzisku Mazowieckim uczest-
niczyli również w ćwiczeniach 
zorganizowanych przez Ko-
mendanta Powiatowego Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim, 
podczas których podjęto dzia-
łania poszukiwawczo-ratow-
nicze zaginionych w lesie osób 
oraz w ćwiczeniach zorganizo-
wanych przez Dowódcę 6 Ma-
zowieckiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej.

Kontrole i bezpieczeństwo

 W ubiegłym roku przepro-
wadzano także 13 Inspekcji 
Gotowości Operacyjnej, kon-

trole przestrzegania przepi-
sów przeciwpożarowych w 105 
obiektach, a w 38 – czynności 
odbiorowe. Odbyły się szkole-
nia dla strażaków z ochotni-
czych straży pożarnych z te-
renu powiatu grodziskiego, 
Powiatowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz elimi-
nacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”.
 Wszystkie działania podej-
mowane przez Komendę Po-

wiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku Ma-
zowieckim służą zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
Powiatu Grodziskiego – czy to 
bezpośrednio, podczas prze-
prowadzanych akcji ratowni-
czych i gaśniczych, czy pośred-
nio – podczas szkoleń, na któ-
rych strażacy doskonalą swoje 
umiejętności, a także kampa-
nii informacyjnych, mających 
na celu edukowanie społeczeń-
stwa na temat zagrożeń.

AB

Pracowity rok dla strażaków
POWIAT GRODZISKI W 2022 roku liczba interwencji Państwowej Straży Pożar-

nej wyniosła aż 2150.  To najwięcej w całej historii grodziskiej komendy 

powiatowej

AB

Huczne otwarcie obwodnicy. 

Padnie rekord Polski?
GRODZISK MAZOWIECKI W sobotę 4 lutego o godz. 14 

pomiędzy Kraśniczą Wolą,  a Chlebnią odbędzie 

się uroczyste otwarcie  Obwodnicy Zachodniej 

Grodziska Mazowieckiego

 Z okazji otwarcia obwodnicy zaplanowano atrakcje w 
dwóch lokalizacjach, między skrzyżowaniami Kraśnicza Wola 
– Chlebnia oraz w hali widowiskowo-sportowej Caiis przy ul. 
Sportowej 29. 
 Najpierw, o godzinie 14 nastąpi ofi cjalne otwarcie obwodnicy 
z uroczystym przecięciem wstęgi wspólnie z mieszkańcami. Przy 
tej okazji zostanie podjęta próby bicia rekordu Polski w przecięciu 
wstęgi. Aby to się udało, musi wziąć w niej udział ponad 1655 osób. 
 Również przy obwodnicy (Kraśnicza Wola – Chlebnia) odbę-
dzie się konkurs wiedzy o Grodzisku, w którym nagrodami będą 
rowery. Wystąpi Mediatekowa Grupa Wokalna Dagmary Jawor-
skiej, a taneczną rozgrzewkę poprowadzi grupa Magdy Wójcik. 
Imprezie towarzyszyć będą: wystawa samochodów zabytko-
wych, kuchnia polowa i stoiska sołeckie. Przy obwodnicy zosta-
ną wyznaczone specjalne parkingi dla mieszkańców. Urucho-
mione zostaną również kursy elektrycznych Zielonych Autobu-
sów, które zapewnią dojazd mieszkańcom na obwodnicę.
 O godzinie 17 świętowanie przeniesie się do hali sportowo-
widowiskowej Caiis, gdzie wystąpi Grodziska Orkiestra Rozryw-
kowa, Viki Gabor (o godz. 18) oraz ENEJ (godz. 20). Wstęp wolny.

 Pani Alina w trakcie Po-
wstania Warszawskiego była 
łączniczką w Batalionie „Mi-
łosz”, działającym w Śródmie-
ściu. Od ośmiu lat mieszka w 
Otwocku.
 W imieniu prezydenta miasta 
Jarosława Margielskiego bukiet 
kwiatów oraz upominki pani Ali-
nie wręczyła Magdalena Szczę-
sna, p.o. Naczelnika Wydziału 
Promocji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Otwocka.
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 Oddział biblioteczny został teraz 
zlokalizowany w wyremontowanej 
Willi Millera przy ul. Bohaterów Wol-
ności 23. Posiada przestronną czytel-
nię, a do dyspozycji rodziców z dzieć-
mi oferuje przytulny kącik dziecięcy, 
którego brakowało w poprzedniej 
siedzibie. Na miejscu oprócz książek 
są również udostępnione gry. No-
wościami w ofercie placówki są au-
diobooki oraz powieści graficzne dla 
starszych czytelników. Zbiory będą 
systematycznie uzupełniane. Bi-
blioteka jest czynna w poniedziałki, 
wtorki i piątki w godz. 11-18, w środy 
w godz. 10-16 oraz w pierwszą sobo-
tę miesiąca w godz. 9-14. 

96. urodziny łączniczki 
z Powstania Warszawskiego
OTWOCK W sobotę 14 stycznia Pani Alina Jasińska-Matuszewska, ps. „Ala Ra-

wicz” obchodziła swoje 96. urodziny. W poniedziałek odwiedziła ją delega-

cja z urzędu miasta

PIASTÓW Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Piastowie doczekała się ponownego otwarcia

fot. otwock.pl

Piękna filia biblioteki

AB fot. piastow.pl
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Zmarł twórca Muzeum Sztuki 
Ludowej w Otrębusach
BRWINÓW Zmarł prof. dr hab. Marian Pokropek, jeden z najwybitniejszych 

polskich etnografów, Honorowy Obywatel Gminy Brwinów, twórca Mu-

zeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
 Prof. dr hab. Marian Po-
kropek współtworzył Kate-
drę Etnografii na Uniwersy-
tecie Warszawskim, gdzie pra-
cował przez całe swoje ży-
cie. Był autorytetem nauko-
wym w zakresie ludowej kul-
tury materialnej Polski i Sło-
wiańszczyzny. W ciągu ponad 
65 lat działalności naukowej 
przygotował kilkaset publika-
cji poświęconych budownic-
twu drewnianemu, wiejskie-
mu rzemiosłu oraz twórczości 
ludowej. W 1978 roku wydał 
„Atlas sztuki ludowej i folk-
loru w Polsce”. Opisał w nim 
artystów, których znał i  cenił. 
Był jurorem konkursów sztu-
ki ludowej, autorem niezliczo-
nych wystaw, niestrudzonym 
kolekcjonerem, twórcą i go-
spodarzem-kustoszem Mu-
zeum Sztuki Ludowej w Otrę-
busach. Prezentował tam ko-
lekcję blisko 10 tysięcy rzeźb, 
obrazów, grafik i wycinanek 
oraz prac z zakresu plastyki 
obrzędowej. Popularyzował 
polską sztukę ludową także za 
granicą, w Białorusi, Litwie i 

Ukrainie, a także we Francji, 
Gruzji i Niemczech.
 Całe swoje życie fotografo-
wał i opisywał miejsca, ludzi i 
zjawiska. Stworzył znakomi-
cie opracowane archiwum et-
nograficzne, stanowiące nie-
zwykle wartościowy dokument 
świata kultury tradycyjnej, któ-
ry już nie istnieje. Profesor Ma-
rian Pokropek wspierał wiele 
polskich muzeów w ich działal-
ności programowej. Opracował 
założenia naukowe kilkuna-
stu ośrodków, szczególnie an-
gażował się w tworzenie muze-

ów typu skansenowskiego: Mu-
zeum Rolnictwa im. ks. K. Klu-
ka w Ciechanowcu, Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 
Muzeum Wsi Podlaskiej w Wa-
silkowie. 
 Był laureatem Nagrody „Za 
zasługi dla kultury ludowej” 
im. Oskara Kolberga (1993). 
Został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi (1977), Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (2003) i Zło-
tym Medalem „Zasłużony Kul-
turze „Gloria Artis” (2022).

 Zakres zaszyfrowanych 
danych obejmuje bazę wszyst-
kich pacjentów Centrum Me-
dycznego TW-MED z lat 2018 
– 2023, w tym takie dane jak: 
imię i nazwisko, numer PE-
SEL, dane kontaktowe, wy-
niki badań i inne dane zgro-
madzone w dokumentacji me-
dycznej pacjenta, w tym w 
szczególności dane dotyczące 
stanu zdrowia.
 Naruszenie zostało zgło-
szone do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 
oraz do organów ścigania. 
Obecnie nie wykryto innych 
działań niż zaszyfrowanie bazy 
danych pacjentów, które mo-
głyby wskazywać na dalsze wy-
korzystanie tych danych przez 
osoby nieuprawnione. 
 - Nie otrzymaliśmy infor-
macji, aby na skutek ataku dane 
jakiejkolwiek osoby zostały wy-
korzystane w sposób sprzeczny 
z interesami tych osób, np. w 
celu uzyskania pożyczek, kre-
dytów czy ubezpieczeń – infor-
muje przychodnia w mediach 
społecznościowych. 

Konsekwencje przejętych 

danych osobowych

 Atak hakerski może jednak 
nieść zagrożenie dla osób, któ-
rych dane trafiły w niepowoła-
ne ręce. Może skutkować np. 
wzięciem kredytów w instytu-
cjach pozabankowych. Wiele z 
nich umożliwia uzyskanie po-
życzki lub kredytu bez koniecz-
ności okazywania dokumentu 
tożsamości. Niepowołane oso-
by mogą uzyskać dostęp do ko-
rzystania ze świadczeń opie-
ki zdrowotnej przysługujących 
osobie, której dane naruszo-
no oraz do jej danych o stanie 
zdrowia, gdyż dostęp do syste-
mów rejestracji pacjenta można 
uzyskać telefonicznie, potwier-
dzając swoją tożsamość za po-
mocą numeru PESEL. 
 Jest możliwa także próba 
wyłudzenia ubezpieczenia (lub 
środków z ubezpieczenia), co 
może sprowadzić na osobę, któ-
rej dane dotyczą, problemy zwią-
zane z próbą przypisania jej od-
powiedzialności za dokonanie 
takiego czynu. Posiadając czyjeś 
dane osobowe można  również 

podjąć próbę zarejestrowania 
przedpłaconej karty telefonicz-
nej (pre-paid), która może zostać 
użyta do celów przestępczych. 
 Istnieje także ryzyko zawar-
cia przez osoby trzecie umów 
cywilno-prawnych (np. najmu 
nieruchomości) lub wykorzy-
stania pozyskanych danych do 
ukrycia swojej tożsamości (np. 
przy otrzymywaniu mandatów). 
 Kolejnym zagrożeniem dla 
pacjentów jest naruszenie dobra 
osobistego w postaci dyskrymi-
nacji z uwagi na stan zdrowia.

Jak się bronić?

 Pomimo braku informacji o 
nieuprawnionym wykorzysta-
niu danych w celu zabezpiecze-
nia się przed ewentualnymi ne-
gatywnymi skutkami zaistnia-
łego naruszenia Centrum Me-
dyczne zaleca, aby osoby któ-
rych dane osobowe mogły ulec 
naruszeniu, rozważyły podję-
cie kroków minimalizujących 
zagrożenie.  Na rynku dostępne 
są systemy, instytucje i przed-
siębiorstwa, które oferują usłu-
gi pozwalające na monitorowa-

nie swojej aktywności kredyto-
wej: Biuro Informacji Kredyto-
wej S.A., Biuro Informacji Go-
spodarczej InfoMonitor S.A., 
Krajowy Rejestr Długów Biuro 
Informacji Gospodarczej czy  
Serwis CHRONPESEL. 
 Warto też zastrzec dowód 
osobisty w swoim banku (oso-
biście lub poprzez infolinię)
lub w dowolnym banku, któ-
ry przyjmie zastrzeżenie tak-
że od osób niebędących jego 
klientami. Można skorzystać 
z konta na stronie www.bik.pl 
(tylko pod warunkiem, że oso-
ba zastrzegająca miała tam już 
wcześniej założone konto z wy-
korzystaniem danych z utraco-

nego dokumentu).
 W celu zminimalizowa-
nia ewentualnych negatywnych 
skutków naruszenia zaleca się, 
by ignorować nieoczekiwane 
treści wiadomości, w tym telefo-
nicznych, w trakcie których na-
stąpi próba uzyskania informa-
cji na temat danych osobowych. 
W takim przypadku przed po-
daniem informacji zaleca się 
zweryfikowanie innym kana-
łem komunikacji czy dany pod-
miot np. bank lub policja kon-
taktował się z państwem w celu 
otrzymania takich informacji. 
Może się okazać, że próbę wy-
łudzenia danych podjął oszust. 
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OTWOCK – W piątek 13 stycznia doszło do ataku hakerskiego na infrastruktu-

rę serwerową Centrum Medycznego TW-MED przy ul. Andriollego 34/3 w 

Otwocku. Nieuprawniona osoba zaszyfrowała dane zgromadzone na serwe-

rze, uniemożliwiając dostęp do nich oraz wykonanie kopii bezpieczeństwa
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Hakerzy zaatakowali przychodnię
AB

Ewakuowali mieszkańców  
z płonącego domu
MILANÓWEK Dwóch grodziskich policjantów błyskawicznie 

podjęło decyzję o ewakuacji osób, które próbowały gasić po-

żar swojego domu
 Wśród służb zaalarmowanych o pożarze domu w Milanówku 
byli także grodziscy policjanci. Jako pierwsi na miejsce dotarli dwaj 
funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Sierż. szt. 
Stefankiewicz i sierż. Jakub Kalina natychmiast przeanalizowali za-
grożenie i przystąpili do udzielania pomocy.
 Z objętego płomieniami drewnianego domu ewakuowali trzy 
osoby, które próbowały samodzielnie gasić pożar. Funkcjonariusze 
szybko ustalili, że w garażu znajdują się dwa samochody. Pojazdy 
w porę zostały wyprowadzone w bezpieczne miejsce. Po dotarciu 
na miejsce strażaków policjanci zabezpieczali teren akcji gaśniczej. 
Dzięki szybkiej reakcji policjantów nikt nie odniósł obrażeń na sku-
tek tego nieszczęśliwego zdarzenia.

WOŚP zagra w Raszynie

RASZYN

 Już w niedzielę 29 stycznia w Raszynie zagości 31. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Impreza rozpocznie się o godz. 10 w Cen-
trum Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30. Zainauguruje ją Orkiestra Dęta 
Pruszkowianka z Pruszkowa. Zaplanowano liczne występy sceniczne. 
Gwiazdą wieczoru będzie De Mono, które rozpocznie koncert o godz. 18. 
Z kolei o 19.40 zaplanowano Światełko do Nieba. Na miejscu będą odby-
wały się licytacje i będzie dużo dobrej zabawy. Na głodnych będzie cze-
kała grochówka i mnóstwo przysmaków. Impreza potrwa do godz. 23.

W Centrum Kultury wystąpi Zazula

MILANÓWEK

 Już w najbliższą sobotę 21 stycznia w Milanowskim Centrum 
Kultury wystąpi zespół Zazula. To polsko-ukraiński zespół specjali-
zujący się w technice „śpiewu białego”. Sięga on do korzeni muzy-
ki ludowej krajów słowiańskich. Koncert rozpocznie się o godz. 18. 
Cena biletów: 40 zł. TW

AB



nr 2 (931)/2023

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

 W spotkaniu oprócz staro-
sty pruszkowskiego Krzyszto-
fa Rymuzy, wzięli udział m.in. 
wójt Raszyna Andrzej Zaręba, 
marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik, a tak-
że reprezentujący Warszawę dy-
rektor Biura Funduszy Europej-
skich i Polityki Rozwoju Ma-
ciej Fijałkowski. Na początku 
starosta Rymuza przybliżył hi-
storię i znaczenie alei Krakow-
skiej. - Od 2017 roku jest to dro-
ga powiatowa, chociaż my wca-
le jej nie chcieliśmy, bo ta arte-
ria nie mieści się w schematach 
drogi powiatowej. Niestety, na-
sze odwołania nic nie dały – tłu-
maczył. - Utrzymanie i moder-
nizacja alei Krakowskiej prze-
kraczają nasze możliwości. Dla-
tego zwróciliśmy się do sejmiku 
województwa, pana marszałka, 
wójta gminy Raszyn i prezyden-
ta miasta Warszawy z prośbą, 
aby nas w tym wsparli.
 Starosta podkreślił, że po-
wiat zarządza Krakowską już 
od kilku lat, ma w tej materii 
doświadczenie i zna bolączki 
drogi. Następnie krótką pre-
zentację dotyczącą omawia-
nego odcinka  przeprowadził 
Wojciech Wójcik, naczelnik 
powiatowego wydziału inwe-
stycji i drogownictwa. Omó-
wił on krótko wszystkie new-
ralgiczne odcinki Krakow-
skiej, z uwzględnieniem naj-
ważniejszych skrzyżowań. Po 
chwili pokazał też pierwszą 
koncepcję przebudowy alei 
Krakowskiej, która – nie ma 
co ukrywać – jest dość rewo-
lucyjna. 

Po jednym pasie 

w każdą stronę

 Uwagę zwraca przebiegają-
ca środkiem Krakowskiej linia 
tramwajowa, łącząca Okęcie z 
Jankami. W środkowym pasie 
drogi ma zmieścić się też eks-
presowa, bezkolizyjna ścież-
ka rowerowa. Każde większe 
skrzyżowanie znajdujące się 
dziś na Krakowskiej miałoby 
zostać przebudowane na ron-
do. Ma to usprawnić i spowol-
nić ruch. Pomyślano też o pie-
szych, którzy mają mieć nowe, 
bezkolizyjne chodniki. Ostat-
nim, dość kontrowersyjnym 
pomysłem okazało się zawęże-
nie drogi do jednego pasa ru-
chu w każdą stronę. - Odsepa-
rowanie ruchu pieszych i ro-
werzystów od ruchu pojazdów 
ma podnieść bezpieczeństwo, a 

przejścia dla pieszych w Raszy-
nie mają mieć spoczniki – wy-
jaśniał Wojciech Wójcik. - Taka 
jest nasza wizja. Aby ją zreali-
zować, trzeba podjąć wspól-
ne działania, w tym dokonać 
zmian w planie miejscowym.
 Urzędnik tłumaczył, że 
jezdnię trzeba było zawę-
zić do jednego pasa w każ-
dą stronę, aby wygospodaro-
wać miejsce na tramwaj. Pod-
kreślił, że koncepcja powstała 

bez uwzględniania pomia-
rów natężenia ruchu i należy 
poddać ją analizom. - Musi-
my myśleć o tym, co będzie za 
20-30 lat – zabrał głos mar-
szałek Adam Struzik. - Dla  
mnie ta wizja jest nieco abs-
trakcyjna.
 Podobne zdanie miał 
wójt Zaręba. Przypomniał, 
że gmina Raszyn przeżywa 
bum budowlany.  W szyb-
kim tempie przybywa w niej 
zarówno mieszkańców, jak i 
samochodów. - Tymczasem 
ta koncepcja wygląda trochę 
jak droga przez ładne osie-
dle – punktował. - Krakow-
ska zawsze będzie drogą do-
jazdową do Warszawy. Poza 
tym jest zaworem bezpie-
czeństwa dla S8. Jak coś wy-
darzy się na S8, to u nas od 
razu robią się korki, mimo 
że w Raszynie droga ma 
trzy pasy. Jeden pas w każdą 

POWIAT/RASZYN W środę w Starostwie Powiatowym 

w Pruszkowie odbyło się spotkanie dotyczące 

przebudowy alei Krakowskiej na odcinku od CH 

Janki do parkingu Park&Ride przy lotnisku. Za-

prezentowano wstępną wizualizację nowej drogi, 

z linią tramwajową, ścieżką rowerową, zielenią i 

ciągami pieszymi

Śmiała wizja przebudowy alei Krakowskiej

Tramwaj do Janek 

jest pomysłem drogim 

w realizacji, więc pewnie 

w przyszłości zamiast

 linii tramwajowej po-

wstanie buspas

Zaprezentowano dopiero wstępną wizję przebudowy Krakowskiej. 

Następna w kolejności będzie koncepcja, a potem projekt. Do 

zmodernizowania drogi nie dojdzie na pewno wcześniej niż za 6-7 lat

KARCZEW Burmistrz Karcze-

wa Michał Rudzki oraz kie-

rownik Urzędu Stanu Cywil-

nego Anna Kasprzak, od-

wiedzili z kwiatami i ko-

szem słodkości panią Hele-

nę Nojek - mieszkankę Gli-

nek, która urodziła się 100 

lat temu, właśnie 16 stycz-

nia. Pani Helena ma wokół 

siebie kochającą rodzinę, 

która troszczy się o nią każ-

dego dnia. 
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200 lat dla Pani Heleny!
O G Ł O S Z E N I E

stronę to sielankowa wizja, 
zakładająca że za kilka lat 
samochody staną się rzadko-
ścią. A tak nie będzie.

Linia tramwajowa

 czy buspas?

 Wójt Zaręba przypo-
mniał, że już wcześniej poja-
wiały się pomysły, aby przedłu-
żyć do Raszyna linię tramwajo-
wą. - Też jestem za tym – pod-
kreślił. - Jednak zawsze wszyst-
ko rozbijało się o pieniądze.
Przypomniał też, że miana pla-
nu miejscowego, co sugerowa-
li przedstawiciele powiatu, zaj-
mie przynajmniej dwa lata. Dla-
tego zaproponował zrealizo-
wanie przebudowy Krakow-
skiej w takim zakresie, któ-
ry nie będzie wymagał in-
gerencji w plany miejscowe. 
 Do pomysłu zarezerwo-
wania na środku drogi pasa 
pod tramwaj odnieśli się tak-
że przedstawiciele Warsza-
wy. Przedstawili oni jednocze-
śnie wizję władz stolicy doty-
czącą zarówno transportu zbio-
rowego, jak i indywidualne-
go. - Należy zmniejszać nega-

tywne oddziaływanie transpor-
tu indywidualnego na środowi-
sko i mieszkańców – przekony-
wali dodając, że przeznaczenie 
części Krakowskiej pod trans-
port zbiorowy jest dobrym po-
mysłem, bo Warszawa nie chce 
u siebie nowych samochodów.
 - Warto rozmawiać o formie 
transportu zbiorowego – zauwa-
żył Maciej Fijałkowski. - Zarów-
no budowa jak i późniejsza eks-
ploatacja linii tramwajowej jest 
bardzo kosztowna. Poprowa-
dzenie Krakowską buspasa bę-
dzie o wiele tańsze. Myślę, że 
gdyby udało się osiągnąć poro-
zumienie przygotowywanie pro-
jektu nowej Krakowskiej zajmie 
5-6 lat. Jesteśmy gotowi party-
cypować finansowo w kosztach 
opracowania koncepcji.
 Adam Struzik również za-
deklarował taką gotowość. 
- Trzeba oprzeć ruch na Kra-
kowskiej na sensownym trans-
porcie publicznym – zawy-
rokował. - Należy zacząć od 
kompleksowej analizy, która 
pozwoli określić realne potrze-
by i priorytety.

Tomasz Wojciuk



DAM PRACĘ

Zatrudnię panią, pana do pracy na kuchni z do-
świadczeniem, w Piasecznie, tel. 510 907 876

Praca w serwisie sprzątającym, tel. 609 450 197

Pensjonat w Baniosze zatrudni pielęgniarkę, ku-
charkę oraz osobę do sprzątania, tel. 698 905 665

Zatrudnię Fryzjera męskiego kosmetyczkę 
tel. 662 818 529

Praca dla emeryta (zamiatanie, odśnieża-
nie) z zamieszkaniem, okolice Piaseczna, 
tel. 606 420 600

PIEKARNIA W ZALESIU ZATRUDNI: OSOBĘ DO 
SPRZĄTANIA I  KIEROWCĘ (PRACA W GODZI-
NACH NOCNYCH),  TEL. 663 044 001

PRACA OCHRONA ŻABIA WOLA LUB WISKIT-
KI dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
TEL. 884 602 126

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 509 069 235

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym  w Chyliczkach, tel. 600 284 250

Zatrudnię kobietę kochającą zwierzęta do pracy w 
kocim azylu, Konstancin, tel. 502 020 913 (dzwo-
nić 9.00-14.00)

Zatrudnię ekspedientkę, trzy razy w tygodniu w 
sklepie w Łazach, tel. 691 864 231

Skład  budowlany zatrudni magazyniera w Cen-
drowicach, tel. 602 292 933

Sekretarka, znajomość komputera, 
biuro@przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

Piekarnia Łazy przyjmie piekarza, tel. 506 595 555

Zatrudnię do pracy w sklepie z bielizną, 
Piaseczno, tel. 501 107 362

Zatrudnię kierowcę C+E (hakowiec). 
Praca na miejscu. Tel. 660 000 408

Pracowników fizycznych, mężczyzn i kobiety, na li-
nię produkcyjną, Wólka Kosowska tel. 604 530 316

Pracownik administracyjno-biurowy Dawidy Ban-
kowe Cv na adres eaz@eaz.com.pl

SZUKAM PRACY

Emeryt na ochronę, tel. 691 077 538

KUPIĘ

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

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny 
tel. 501 668 977

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

SPRZEDAM

Telewizor Samsung, plazma 60 cali, 
tel. 609 206 930

Drewno owocowe opałowe, tel. 510 727 196

Zestaw wypoczynkowy Mieszko 
(kanapa + 3 fotele), po renowacji, tel. 602 463 705

Wiertnica elektr. do studni do 30m na busie, 
30,000 pln, tel. 668 714 858

AUTO MOTO KUPIĘ

Peugeot CC, tel. 668 038 737

AUTO MOTO SPRZEDAM

VW Tiguan 2016 r, 1.4, 150 KM, szary, benzyna, 
bezwypadkowy, pierwszy właściciel, 
przebieg 101 tys km, tel. 606 825 188

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane 1036 m kw, w Bar-
cicach Drwalewskich (gm. Chynów) cena 130 tys 
zł za działkę do lekkiej negocjacji, tel. 784 470 615

Pawilon 32 m kw., na bazarku w Piasecznie, 
tel. 660 724 851

Działkę 0,68ha, Wilcza Góra, blisko Południowej Ob-
wodnicy Warszawy, bezpośrednio, tel. 501 159 882

Lesznowola 1000 m kw. Budowlana, wszystkie 
media, 360 tys. zł, tel. 694 577 777

4 działki  budowlane po 900 m kw. koło Tarczyna, 
tel. 725 399 209 

Siedlisko 3 200 m kw. koło Tarczyna, tel. 796 696 399

Działki rolne i budowlane w Woli Prażmowskiej, 
tel. 512 00 56 88

Zamienię działkę w Jazgarzewie na mieszkanie w 
Wyszkowie, tel. 572 596 657

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Agencja przyjmie do sprzedaży i  wynajmu: 
działki, domy, mieszkania, lokale użytkowe, 
tel. 530 731 484

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Lokal usługowy 70 m kw., I piętro, 
tel. 660 691 306

USŁUGI

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 219 482

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

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

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie 
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

Cyklinowanie parkiety , tel. 502 514 388

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Naprawa Krycie Dachów, tel. 511 928 895

WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJ-
NE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Hydraulik, tel. 733 159 220

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Regulacja i smarowanie okien i drzwi, tel. 513 665 036

Malowanie i szpachlowanie, tel. 518 646 544

Remonty i wykończenia wnętrz, tel. 517 687 247 

Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Budowa domów, stany surowe, tel. 694 401 711

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Hydrauliczne, tel. 698 185 911

Remonty, cyklinowanie, tel. 510 128 912

Brukarstwo - naprawy, tel. 786 882 192

Dachy - naprawy, pokrycia, tel. 502 473 605

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

Malowanie, złota rączka tel. 606 480 869

Wywóz gałęzi, oczyszczanie działek tel. 519 874 891

Glazura,terakota,remonty tel.694 126 583

Remonty wykończenia tel.503 141 591

Problem z OKNAmi? Wieje? Ociera? 
Pomogę tel. 519 516 302

Remonty tel. 796 682 431

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki w Piasecznie posiada wolne miejsca 
dla seniorów. Tel 601 870 594,506 499 280

 MATRYMONIALNE

Samotny pozna Panią 65+, tel. 669 977 213

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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

KOMUNIKAT

Zagubiono kartę miejską ZTM nr 02511389677 
na nazwisko Brodowska Julia, 
tel. kon. 798 666 997
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Przyjmę do pracy opiekunkę do domu 
seniora w Piasecznie tel. 784 395 169

Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowego,  
Konstancin-Jeziorna, tel. 515  445 225

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, 
TEL. 511 356 779

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 
43cm), Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 
90-tych,  oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL, 
tel. 698 698 839

Komfortowy dom 105 m kw. +60 m kw. Budy-
nek gospodarczy na działce 1300 m kw. stylowo 
umeblowany w centrum Tarczyna, cena 6 tys. zł, 
tel. 501 261 711

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

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

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Kominiarz, tel. 781 495 997

w każdy piątek
cena od 

3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39

 pon-pt 9-17

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, 
baterie łazienkowe, stare piece na paliwa 
stałe, piece i podgrzewacze gazowe, kaloryfery), 
tel. 502 898 418

Kolportera 
z własnym samochodem

Zadzwoń tel. 22 756 79 39

ze znajomością powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego lub otwockiego, praca co drugi piątek
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AKTUALNOŚCI

OTWOCK Wraz z początkiem roku ruszyły inwestycje na ul. Wawerskiej oraz 

Polnej. Trwa również modernizacja chodnika przy ul. Kupieckiej. Przy ulicy 

Sosnowej powstają nowe miejsca parkingowe

Ruszyły miejskie inwestycje

 W poniedziałek 9 stycznia 
rozpoczęła się przebudowa ul. 
Wawerskiej. Prace ruszyły na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Wiejską do skrzyżowania z ul. 
Szkolną. 
 W pierwszym etapie wyko-
nawca, firma PHU Towemo, 
rozebrał zniszczone krawężni-
ki. Chodnik (po lewej stronie 
w kierunku centrum), na czas 
przebudowy został wyłączony 
z ruchu. Kierowcy muszą liczyć 
się z utrudnieniami w związku 
z niewielkim zwężeniem jezdni 
na tym odcinku ulicy.
 Wzdłuż ul. Wawerskiej, 
na wysokości Leśnego Parku 
„Wiejska”, powstanie dodatko-
wy pas zieleni, a chodnik zo-
stanie odsunięty od jezdni. Na 
skrzyżowaniu z ul. Szkolną po-
wstanie rondo, które znacznie 
poprawi bezpieczeństwo. Nie 
udało się niestety uratować so-
sny na rogu skrzyżowania ul. 
Szkolnej i Wawerskiej. - Jest 
to droga zbiorcza i z uwagi na 
wielkość i geometrię ronda dla 

autobusów i pojazdów ciężaro-
wych, nie było możliwości in-
nego jego usytuowania – wy-
jaśnia urząd. - Udało się za to 
uratować drzewa przy ul. Po-
wstańców Warszawy naprze-
ciwko poczty, gdzie też plano-
wana jest przebudowa ulicy. 
Miasto Otwock nie wyraziło 
zgody na ich wycinkę i mają być 
one zachowane – dodają urzęd-
nicy. 
 Cała inwestycja realizowa-
na przez powiat była możliwa 
dzięki otrzymanej pomocy fi-
nansowej od Otwocka (6,5 mln 
zł) oraz dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg ( 6,8 
mln zł).
 Od środy 11 stycznia firma 
Tomiraf na zlecenie miasta wy-
konuje dodatkowe miejsca par-
kingowe przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej i przychodni re-
jonowej. Pozwoli to przedłużyć 
istniejący parking poprzez uło-
żenie płyt eko na ul. Sosnowej, 
przy stacji trafo. Dodatkowo 
bezpieczeństwo pieszych po-

prawi wyrównanie kostki chod-
nikowej przy zjeździe z ul. Ar-
mii Krajowej w ul. Sosnową, 
do poziomu jezdni asfaltowej. 
W centrum Otwocka nową na-
wierzchnię z kostki betonowej 
zyska ulica Polna. W czwartek 
12 stycznia firma SPECBRUK 
na zlecenie miasta rozpoczęła 
przebudowę ulicy. Zakres prac 
obejmuje wykonanie na od-
cinku ul. Polnej, od ul. Staszi-
ca do ul. Szkolnej, utwardzonej 
nawierzchni wraz z odwodnie-
niem w postaci studni i pobo-
czy chłonnych. Termin realiza-
cji inwestycji to pierwszy kwar-
tał tego roku, a jej koszt wynie-
sie nieco ponad 996 tys. zło-
tych. 
Trwa również modernizacja 
chodnika przy ul. Kupieckiej, 
obok sklepów Texland. Na zle-
cenie miasta wysłużone płyt-
ki chodnikowe zostaną wy-
mienione na kostkę betono-
wą. Zmieni się też usytuowa-
nie przejścia dla pieszych wraz 
z dojściami. 

 - Ponadto zostaną przesta-
wione parkometry w tym je-
den, który obecnie zajmuje jed-
no miejsce parkingowe – zapo-
wiada Karolina Wojnicz, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Mia-
sta Otwocka. - Docelowo jeden 
parkometr będzie znajdował się 
na samym końcu strefy, a dru-
gi zostanie przesunięty tak, aby 
był bardziej widoczny. 
 Po zrealizowaniu wszyst-
kich prac poprawi się estetyka 
i przybędzie więcej zieleni. 

Adam Braciszewski

Zapisz się na konsultację.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Innowacyjny zabieg DERMAPEN, 
kluczem do młodego wyglądu skóry

Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicznym nakłuwaniu skóry, które 

pobudza regenerację włókien kolagenowych oraz elastyny. Zabieg ten znany jest również, 

jako mezoterapia mikroigłowa. Wszystko dlatego, że podczas zabiegu skóra nakłuwana jest 

poprzez liczne mikroigły znajdujące się w głowicy urządzenia.
 Dermapen wyposażony jest w 
kartridż nano (bez igiełek) lub z 12 
do 36 cienkimi mikroigiełkami, któ-
re w ciągu sekundy nakłuwają skó-
rę około 20 razy. Głębokość, na któ-
rą igły zostaną wprowadzone pod 
skórę można regulować w zakresie 
od 0,25 mm do 2,5 mm. Za pomo-
cą mikroigieł pod skórę wprowa-
dza się również specjalnie dobrane 
substancje odżywcze. Dzięki temu 
zabieg jest niezwykle precyzyjny i 
przynosi wiele korzyści dla skóry.

Jak wygląda zabieg 
z dermapenem?
 Urządzenie wykorzystywane 
do zabiegu jest niewielkich roz-
miarów, a kształtem przypomina 
długopis. Przy pomocy głowicy z 
igłami podczas zabiegu na skó-
rze tworzą się kontrolowane mi-
krouszkodzenia, które znacząco 
przyspieszają proces tworzenia się 
nowych włókien kolagenowych 
oraz elastyny odpowiedzialnych 
między innymi za jędrność i mło-
dy wygląd skóry. Dlatego derma-
pen posiada opinie niezwykle sku-
tecznego zabiegu pomagającego 
zwalczać oznaki starzenia się skóry

Efekty
 Dermapen daje efekt ujędrnie-
nia skóry oraz spłycenia zmarsz-
czek. Dlatego chętnie decydują się 
na zabieg osoby chcące odmłodzić 
wygląd skóry. Ponadto dermapen 

sprawia, że przebarwienia na skó-
rze oraz cienie pod oczami stają się 
mniej widoczne, a przez to skóra 
wygląda na promienną i wypoczę-
tą. Warto również mieć na uwadze, 
że dermapen wykorzystywany jest 
podczas redukcji blizn potrądziko-
wych, a efekty jakie uzyskuje się po 
serii zabiegów, to przede wszyst-
kim znaczne zmniejszenie widocz-
ności niedoskonałości skórnych.

Zalecenia po zabiegu
 Główne zalecenia po zabiegu 
to regularne i głębokie nawilże-
nie skóry oraz unikanie długiego 
i intensywnego przebywania na 
słońcu. Należy pamiętać, że po za-
biegu przez 2 – 3 dni może utrzy-

P R O M O C J A

mywać się lekka opuchlizna i za-
czerwieniony kolor skóry. Należy 
tez pamiętać o stosowaniu kremu 
z fi ltrem przeciwsłonecznym. 

Przeciwskazania
 Mimo, że zabieg jest małoinwa-
zyjny należy pamiętać, że nie po-
winien być wykonywany u osób 
ze stanami zapalnymi skóry, pod-
czas ciąży i karmienia oraz w przy-
padku nieuregulowanej cukrzycy 
i problemów z krzepliwością krwi.
 Zmiany w wyglądzie skóry wi-
doczne są już po pierwszym za-
biegu, jednak często zaleca się 
wykonanie od 2 do 5 w serii. 

Bal karnawałowy
dla dzieci

PRUSZKÓW

 W sobotę 28 stycznia w Szko-
le Podstawowej nr 4 przy ul. Hu-
bala 4 odbędzie się bal karnawa-
łowy dla najmłodszych. W godzi-
nach od 11 do 14 na dzieci będzie 
czekał DJ, zabawy taneczne, ani-
macje, słodki poczęstunek i mnó-
stwo niespodzianek. O 13 w świat 
magii zabierze małych widzów ilu-
zjonista. Wejściówki na bal można 
pobierać od 23 stycznia poprzez 
stronę internetową urzędu miasta.

TW

Ranking Perspektyw. 
Gigantyczny awans LO w Milanówku

 Społeczne LO w Milanówku zaliczyło gigantyczny awans. W 2022 
roku było na 62. miejscu w województwie. Dziś jest w wąskim gronie 
najlepszych szkół w naszym kraju. Ponadto zajęło III miejsce w Polsce 
w rankingu maturalnym liceów. To bez wątpienia ogromny sukces ca-
łej szkolnej społeczności. Oby tak dalej. Wysokie, bo 19. miejsce w wo-
jewództwie i 51. w Polsce zajęło „Pryzmat” Akademickie LO Fundacji 
Sternik w Pruszkowie. 42. miejsce w rankingu wojewódzkim i 131. w 
ogólnopolskim zajęło z kolei liceum z Józefowa. Mowa o szkole „Stru-
mienie” LO Stowarzyszenia Sternik. Najlepszą szkołą średnią w Otwoc-
ku jest według „Perspektyw” LO nr III im. Juliusza Słowackiego (56. 
miejsce w województwie i 192. w Polsce). Zaraz za nim, bo na 58. miej-
scu w województwie i 197. w Polsce uplasowała się druga pruszkowska 
szkoła – LO im. Tadeusza Kościuszki. Wszystkie powyższe szkoły otrzy-
mały Złote Tarcze, przyznawane najlepszym liceom w naszym kraju. 
 W rankingu Srebrną Tarczę otrzymało jeszcze Podkowiańskie 
LO nr 60, które sklasyfi kowano na 108. miejscu w województwie i 
439. w Polsce, zaś Brązową Tarczę – LO im. Tomasz Zana w Prusz-
kowie (124. i 535. miejsce), LO im. Jana Pawła II w Nadarzynie (155. 
i 725. miejsce), LO nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 
Otwocku (170. i 798. miejsce), LO (ZS nr 1) w Grodzisku Mazowiec-
kim (173. i 808. miejsce), Społeczne LO nr 23 w Pruszkowie (182. i 
850. miejsce), LO (ZS nr 1) w Milanówku (186. i 886. miejsce) i LO im. 
Adama Mickiewicza w Piastowie (195. i 972. miejsce). Kilku liceom 
z naszego terenu nie przyznano tarczy. Są to Katolickie Liceum im. 
Jadwigi Królowej Polski w Otwocku, Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go LO w Pruszkowie i LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie. 
 Wśród techników najwyżej, bo na 28. miejscu w województwie 
i 164. w Polsce sklasyfi kowano Zespół Szkół nr 2 im. gen. Bema w Mi-
lanówku. Technikum (ZSTiL nr 2) w Grodzisku Mazowieckim zajęło 58. 
miejsce w województwie i 445. miejsce w Polsce, zaś Technikum nr 1 w 
Otwocku 63. miejsce w województwie i 477. w Polsce. Szkole z Milanów-
ka przyznano Srebrną Tarczę, a dwóm pozostałym – Brązowe. W rankin-
gu znalazły się jeszcze: Technikum nr 1 z Grodziska Mazowieckiego (69. 
miejsce na Mazowszu), Technikum nr 2 w Otwocku (91. miejsce) i Tech-
nikum im. Stanisława Staszica w Pruszkowie (118. miejsce).

POWIATY W tegorocznym rankingu liceów przygotowanym 

przez miesięcznik „Perspektywy” Społeczne LO nr 5 w Milanów-

ku uplasowało się na 6. miejscu w województwie mazowieckim 

i 12. miejscu w Polsce. A jak wypadły inne nasze szkoły?
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