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P"tla na os. Staszica przejdzie 
wyczekiwany remont

PRUSZKÓW  
Jeszcze w tym roku podró!-
ni b"d# mogli korzysta$  
z w pe%ni wyremontowanej 
i zupe%nie odmienionej p"tli 
autobusowej na os. Staszica. 
Wykonawca prac jest ju! 
wybrany, zostaje nam tylko 
czeka$ na start prac. 

P !tla autobusowa na osiedlu 
Staszica to jednej z trzech 
w!z"#w komunikacyjnych 
w Pruszkowie. Pozosta"e 

dwa to oczywi$cie stacja PKP oraz 
stacja WKD. K"opot jednak w tym, %e 
w por#wnaniu z tymi dwoma ostatnimi 
p!tla zwyczajnie straszy. Niewiele ma 
te% wsp#lnego z porz&dnym punktem 
przesiadkowym – wiata przystankowa 

R E K L A M A

REGION
Ranking Perspektyw 2022 / str. 4 /

REGION
Mandaty w 2022 du!o wy!sze / str. 3 /

GRODZISK MAZ.
3,6 mln z%  dofinansowania  
na budow" l#dowiska / str. 2 /

REGION
Zadeklarowa%e&  
czym ogrzewasz dom? / str. 12 /

jest w op"akanym stanie, miejsca dla 
autobus#w jest za ma"o i zwyczajnie 
nie mieszcz& si! na stanowiskach, 
a samo doj$cie do przystank#w wy-
maga lawirowania mi!dzy dziurami 
i wystaj&cymi p"ytami chodnikowymi. 

O tym, %e p!tla autobusowa wyma-
ga generalnego remontu wiadomo od 
dawna. Teraz, gdy od 1 stycznia, uru-
chomiona zosta"a linia 817 do Warsza-
wy potrzeba modernizacji p!tli sta"a 
si! wr!cz pal&ca. 

Pod koniec ubieg"ego roku w"adze 
Pruszkowa og"osi"y przetarg na przebu-
dow! zatoki autobusowej w pasie drogi 
wojew#dzkiej nr 719 wraz z przebu-
dow& drogi wewn!trznej (droga mi!-
dzy pasem zieleni a pawilonami). Na 
pocz&tku roku wybrano wykonawc! 
remontu. Teraz trzeba tylko pocze-
ka' na start prac!

21 STYCZNIA 2022 (NR 544)
Zasi"g: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

Nast"pne wydanie 18 lutego 
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Koniec z wymian# tablic 
rejestracyjnych

REGION
Du!a zmiana dla  
w%a&cicieli samocho-
dów. Od 31 stycznia 
znika obowi#zek  
wymiany tablic  
rejestracyjnych przy 
przerejestrowaniu 
pojazdu. We wrze&niu 
zniknie konieczno&$ 
umieszczania nakle- 
jek rejestracyjnych  
na szybie.

A ktualnie przy zaku-
pie nowego auta mu-
simy przerejestrowa' 
je w urz!dzie. Je$li 

sprzedawca i nabywca miesz-
kaj& w tym samym powiecie 
to nie trzeba wymienia' tablic 
rejestracyjnych. Co innego gdy 
sprzedaj&cy i kupuj&cy miesz-
kaj& w r#%nych powiatach. Wte-
dy tablice trzeba wymieni' na 
nowe. Ten obowi&zek zniknie 
ju% 31 stycznia!

Zgodnie z nowymi prze-
pisami b!dzie mo%na pozo-
stawi' dotychczasowe tablice 
rejestracyjne o ile pojazd by" 
wcze$niej zarejestrowany na 
terytorium Polski. Nie ominie 
nas jednak wizyta w urz!dzie. 
Trzeba b!dzie si! tam uda', by 
poinformowa' o zmianie w"a-
$ciciela auta. 

Kolejna nowo$', kt#ra b!dzie 
obowi&zywa' od ko(ca stycznia 

to mo%liwo$' czasowego wy-
cofania pojazdu osobowego 
z u%ytku. Z tego rozwi&zania 
mo%na skorzysta', gdy pojazd 
wymaga generalnego remon-
tu zwi&zanego z uszkodzeniem 
element#w no$nych konstruk-
cji. Czasowe wycofanie z ruchu 
mo%na b!dzie zg"osi' na okres 
od 3 do 12 miesi!cy. Ponownie 
ten sam pojazd b!dzie mo%-
na wy"&czy' czasowo z ruchu 
dopiero po up"ywie trzech lat. 
Warto pami!ta', %e w trakcie 
czasowego wy"&czenia pojaz-
du z ruchu zap"acimy mniej-
sze OC. Ubezpieczyciel musi 
obni%y' kwot! polisy przynaj-
mniej o 95 proc.

To nie koniec zmian. Od 
4 wrze$nia zniknie r#wnie% 
obowi&zek przyklejania nale-
pek kontrolnych na szyb! auta. 
W tym samym czasie zniesiona 
zostanie konieczno$' posiada-
nia karty pojazdu.  AZ

GRODZISK MAZ.
W%adze powiatu grodzi-
skiego w poniedzia%ek  
3 stycznia podpisa%y 
umow" na dofinanso-
wanie budowy l#dowi-
ska przy Szpitalu  
Zachodnim w Gro-
dzisku Mazowieckim. 
Kwota dofinansowania 
wynosi 3,6 mln z% 

S zpital Zachodni w Gro-
dzisku Mazowiecki to 
jedna z najbardziej oble-
ganych plac#wek w na-

szym regionie. I nie ma si! co 
dziwi', bo cho' na terenie po-
wiat#w grodziskiego i pruszkow-
skiego dzia"aj& w sumie a% cztery 
szpitale, to tylko w grodziskiej 
lecznicy funkcjonuje Szpitalny 
Oddzia" Ratunkowy.

SOR to niezwykle istotny dla 
mieszka(c#w oddzia". To w"a$nie 
tam kierujemy si! w przypadku 
nag"ego zagro%enia zdrowia m.in. 
po wypadkach, urazach, zatru-
ciach lub w przypadku nag"ego 
zachorowania o ostrym przebiegu. 
Tu r#wnie% trafiaj& osoby z wypad-
k#w komunikacyjnych, z zawa"a-
mi, udarami i innymi problemami 
zdrowotnymi. W takich przypad-
kach do poszkodowanych cz!sto 
wzywani s& ratownicy z Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, 

kt#rzy pacjenta transportuj& do 
szpitala $mig"owcem. O ile brak 
profesjonalnego l&dowiska w miej-
scu wypadku jest k"opotliwe, ale 
wpisane w codzienno$' LPR. To 
brak l&dowiska przy samym szpi-
talu mo%na uzna' za „celowe” 
marnowanie cennych minut.

W"adze starostwa powiato-
wego w Grodzisku Mazowiec-
kim, pod kt#re podlega Szpital 
Zachodni od lat planuj& budow! 
l&dowiska. Zmiany w przepisach 
przeprowadzone w 2016 r. znio-
s"y wym#g „posiadania” miejsca 
dla helikopter#w LPR przy SOR-
-ach. Jednak w 2019 r. obowi&zek 
ten przywr#cono, a szpitalom 
dano czas na dostosowanie si! 
do nowych wymog#w.

dojazdu i utrzymywania karetki. 
Natomiast budowa l&dowiska na 
terenie szpitala rozwi&%e wiele 
problem#w – dodaje. 

Inwestycja obejmie budow! 
p"yty l&dowiska nad dachem bu-
dynku szpitala oraz zewn!trzne-
go szybu windowego, nadbudow! 
dw#ch klatek schodowych i cz!-
$ciow& przebudow! istniej&cych 
budynk#w. Budowa l&dowiska 
przyczyni si! do zmniejsze-
nia czasu transportu pacjen-
t#w w stanie zagro%enia %ycia, 
zwi!kszy dost!pno$' Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go w ci&gu doby przez siedem 
dni w tygodniu, a tak%e zwi!k-
szy liczb! dotychczasowych l&-
dowa( o co najmniej po"ow!.  AZ

Po latach stara( w"adzom po-
wiatu grodziskiego uda"o si! 
uzyska' dofinansowanie na re-
alizacj! tej inwestycji. – Niestety 
przez ostatnie lata nie uda"o nam 
si! uzyska' $rodk#w zewn!trz-
nych na t! inwestycj!. Tym ra-
zem si! uda"o, wi!c tu wielkie 
podzi!kowania dla zarz&du wo-
jew#dztwa mazowieckiego, %e 
b!dziemy mogli t! inwestycj! 
w tym roku rozpocz&', a w przy-
sz"ym zako(czy' – zaznacza Ma-
rek Wie%bicki, starosta powiatu 
grodziskiego. – Dzi$ w wyj&tko-
wych sytuacjach i to tylko przy 
widoczno$ci dziennej korzy-
stamy z terenu wynajmowane-
go w PKS Grodzisk Mazowiecki, 
ale to si! wi&%e z konieczno$ci& 
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3,6 mln z$ dofinansowania  
na budow" l#dowiska

Jak zatem zmieni si! sama p!-
tla autobusowa na osiedlu Sta-
szica oraz jej najbli%sza okolica? 
Zakres prac jest szeroki. Warto 
zaznaczy', %e w ramach inwesty-
cji przebudowana zostanie dro-
ga wewn!trzna od p!tli a% do ul. 
Plantowej. Tym samym na re-
moncie skorzystaj& nie tylko po-
dr#%ni, ale i klienci pawilon#w 
handlowych oraz osoby parku-
j&ce na miejscach postojowych. 
Przebudowa obejmuje bowiem 
nie tylko nawierzchni! drogi, ale 
r#wnie% chodniki, miejsca par-
kingowe i zatoczk! dla taks#wek. 

Najwi!ksz& zmian! przejdzie 
jednak zatoka autobusowa od 
strony al. Wojska Polskiego. Pas 
dla autobus#w b!dzie mia" a% 60 
metr#w d"ugo$ci. Dodatkowo 
pojawi& si! tu trzy wiaty przy-
stankowe. Ka%da z nich zostanie 
wyposa%ona w panele fotowolta-
iczne oraz gniazdka USB. Z tych 
ostatnich zapewne ch!tnie b!d& 
korzysta' podr#%ni, by np. pod-
"adowa' sobie telefon. Kolejna, 

P"tla na os. Staszica przejdzie wyczekiwany remont
czwarta wiata stanie w miej-
scu istniej&cej. Ona r#wnie% b!-
dzie wyposa%ona w panele oraz 
gniazda USB. 

Jedn& z zupe"nych nowo$ci 
b!dzie "adowarka kablowa dla… 
autobus#w elektrycznych. W ja-
kim celu zostanie wybudowa-
na? Przypominamy. Pruszk#w 
wsp#lnie z )yrardowem i Gro-
dziskiem Mazowieckim otrzy-
ma" dofinansowanie z projektu 
„Zielone P"uca Mazowsza” na 
zakup sze$ciu autobus#w elek-
trycznych. Pojazdy wyprodu-
kuje Solaris i jest szansa, %e 
jeszcze w tym roku trafi& do 
wymienionych gmin. A w przy-
sz"ym roku wyjad& na ulice. Dzi$ 
jeszcze nie wiadomo na jakiej  
trasie b!d& kursowa'. 

A jakich nowo$ci nale%y si! 
jeszcze spodziewa'? Na p!-
tli pojawi si! r#wnie% stacja do 
"adowania samochod#w elek-
trycznych ta zostanie ulokowana 
przy miejscach parkingowych tu% 
za postojem taks#wek. Przewi-
dziano tu dwa dedykowane miej-
sca postojowe do "adowania aut 

elektrycznych. Ciekawym dodat-
kiem b!dzie stacja "adowania… 
rower#w elektrycznych. Ta ma 
by' umieszczona przy skrzy%o-
waniu z ul. Plantow&.

Ca"o$' uzupe"ni& elementy 
ma"ej architektury, nowe o$wie-
tlenie oraz nasadzenia drzew 
i krzew#w. 

Warto te% zaznaczy', %e przed 
wykonawc& nie lada wyzwanie. 
Jakie? Roboty musz& by' prowa-
dzone „pod ruchem”. Ca"kowite 
wy"&czenie z ruchu p!tli auto-
busowej oraz likwidacja na czas 
rob#t ponad 150 miejsc parkin-
gowych jest zwyczajnie niemo%-
liwa. P!tli nie ma bowiem gdzie 
przenie$'. Dlatego remont zatoki 
autobusowej b!dzie prowadzony 
etapowo. Co wi!cej prace maj& 
by' praktycznie nieodczuwal-
ne dla podr#%nych. Remont nie 
mo%e bowiem wp"ywa' na kur-
sowanie komunikacji. 

Czekamy z niecierpliwo$ci& na 
rozpocz!cie rob#t. Przebudowa 
ma zako(czy' si! w ci&gu o$miu 
miesi!cy. Zatem jest szansa, %e 
ju% w trzecim kwartale.  AZ

DOKO%CZENIE ZE STR. 1

Fina$ Wielkiej Orkiestry &wi#tecznej Pomocy  
ju' 30 stycznia. W tym roku WO&P gra  
dla okulistyki dzieci"cej.30
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GRODZISK MAZ.
Trzech 18-latków 
z marihuan#

W trakcie wieczornego patrolu grodziskich ulic po-
licjanci zwrócili uwag! na niewielk" grupk! m#odych 
m!$czyzn. 18-latkowie próbowali ukry% si! w ustron-
nym miejscu. To wzbudzi#o podejrzenia funkcjona-
riuszy, który postanowili skontrolowa% nastolatków. 
W czasie kontroli okaza#o si!, $e m#odzi m!$czy&-
ni maj" przy sobie 'rodki odurzaj"ce. Ka$dy z nich 
mia# w kieszeni zawini"tko z marihuan". Policjanci 

zarekwirowali 'rodki odurzaj"ce, a trójk! 18-latków za-
trzymali. M#odzi m!$czy&ni przyznali si! do posiadania 
'rodków odurzaj"cych „na w#asny u$ytek”. Wszyscy 
us#yszeli zarzuty karne. – Przypominamy, $e to prze-
st!pstwo narkotykowe zagro$one jest kar" nawet 3 lat 
pozbawienia wolno'ci – informuje asp. sztab. Katarzy-
na Zych oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.  AZ

R E K L A M A

PRUSZKÓW
W%adze powiatu prusz-
kowskiego przygotowuj# 
si" do rozbudowy LO 
im. Tadeusza Ko&ciuszki. 
Na to zadanie uda%o si" 
zdoby$ dofinansowanie 
w wysoko&ci 4 mln z%.

W ramach inwestycji 
planowana jest bu-
dowa nowego bu-
dynku szko"y. W ten 

spos#b uczniowie zyskaj& lepsze 
warunki do nauki, a nauczycie-
le do pracy. Docelowo po rozbu-
dowie w szkole b!d& mog"y uczy' 
si! trzy roczniki. Dla ka%dego 
z nich przewidziano po pi!' klas 
po 32 uczni#w.

Pierwszy etap obejmie prace 
rozbi#rkowe oraz budow! nowe-
go, pi!ciokondygnacyjnego obiektu 
szko"y, budow! miejsc postojowych 
w gara%u podziemnym oraz par-
kingu zewn!trznego. Drugi i trzeci 
etap dotyczy modernizacji sali gim-
nastycznej i popraw! jej warunk#w 

akustycznych. W projekcie zapla-
nowano tak%e zagospodarowanie 
terenu w zakresie budowy bo-
iska zewn!trznego.

Rozbudowa szko"y ma kosztowa' 
a% 45 mln z". W"adze powiatu prusz-
kowskiego otrzyma"y dofinanso-
wanie z Urz!du Marsza"kowskiego 
Wojew#dztwa Mazowieckiego w ra-
mach Instrumentu wsparcia zada( 
wa%nych dla r#wnomiernego roz-
woju wojew#dztwa mazowieckiego. 
Kwota dofinansowania to 4 mln z". 

Dofinansowanie na rozbudow" LO 
im. Tadeusza Ko(ciuszki

– Liceum Og#lnokszta"c&ce 
im. T. Ko$ciuszki w Pruszkowie
to jedno z najlepszych lice#w w na-
szym mie$cie. Natomiast stan bu-
dynk#w i warunki nauki s& ju% nie-
najlepsze. Jest to jedna z ostatnich 
inwestycji, kt#re powiat prusz-
kowski robi w baz! o$wiatow& – 
zaznacza Agnieszka Ku*mi(ska, 
cz"onek zarz&du powiatu prusz-
kowskiego. – Mamy w tej chwili 
og"oszony przetarg. Oferty otwie-
ramy w styczniu – dodaje.  AZ

REGION
Prezydent Andrzej 
Duda podpisa% noweli-
zacj" zaostrzaj#c# 
kary dla sprawców 
wykrocze' drogo-
wych. Maksymalna 
wysoko&$ grzywny 
wzro&nie z 5 
do 30 tys. z%.

Po raz pierwszy od 1998 r.
zmianie uleg"y kwo-
ty, jakie mog& otrzy-
ma' kierowcy "ami&cy 

przepisy. Zmiana jest do$' ra-
dykalna. Najwy%szy mandat za 
wykroczenie wyniesie a% 5 tys. z" 
. Do tej pory by"o to 500 z". S&d 
dodatkowo b!dzie m#g" wymie-
rzy' grzywn! w wysoko$ci a% 
30 tys. z". Tu g#rna granica wcze-
$niej wynosi"a 5 tys. z".

Mandaty w g!r"
Wysoko$' mandat#w r#wnie% 
poszybowa"a w gr!. I tak za wy-
przedzanie na przej$ciu dla pie-
szych kierowca zap"aci 1,5 tys. 
z" mandatu. Je$li tego samego 
wykroczenia dopu$ci si! po-
nownie w ci&gu 2 lat to zostanie 
ukarany mandatem w wyso-
ko$ci 3 tys. z". Podobna zasada 
b!dzie obowi&zywa' przy ka-
rach za przekroczenie pr!d-
ko$ci o 30 km/h. W pierwszym 
przypadku mandat to 800 z", 
ale je$li kierowca zn#w dopu-
$ci si! zbyt szybkiej jazdy za-
p"aci ju% 1,6 tys. z". 

W przypadku prowadzenia 
pojazdu po spo%yciu alkoholu 
lub innych $rodk#w odurzaj&-
cych kara jak& otrzyma kierowca 
to minimum 2,5 tys. z" lub ka-
ra aresztu. W przypadku jazdy 
np. rowerem w stanie po spo-
%yciu mandat wyniesie 1 tys. z".

Wi!cej zap"ac& r#wnie% kie-
rowcy, kt#rzy nie respektuj& 
przepis#w na przej$ciach dla 
pieszych. Od nowego roku nie 
mniej ni% 1,5 tys. z" mandatu za-
p"aci kierowca, kt#ry nie ust&-
pi pierwsze(stwa pieszemu na 
przej$ciu. T& sam& kwot& zo-
stanie ukarany kierowca, kt#ry 
b!dzie wyprzedza" na przej$ciu 
dla pieszych lub omija" pojazd, 
kt#ry zatrzyma si! przed zebr&, 
by przepu$ci' pieszych.

Nowo$ci& jest r#wnie% obo-
wi&zek wskazania kierowcy, 
kt#ry dokona" przewinienia. 
Cz!sto kierowcy, kt#rych z"a-
pa" fotoradar nie wskazywali 
kto prowadzi" pojazd. Musie-
li zap"aci' wy%szy mandat, ale 
nie nalicza"y si! punkty karne. 
Teraz za niewskazanie kierow-
cy trzeba b!dzie s"ono zap"aci' 
– a% 8 tys. z".

Mandaty w 2022 b"d# du'o wy'sze

Wi"cej punkt!w karnych
Od 1 stycznia w trakcie jednej kon-
troli policja b!dzie mog"a na"o%y' 
na nas a% 15 punkt#w karnych. 
Do tej pory maksymalnie mogli-
$my otrzyma' ich 10. Taryfikator 
punktowy r#wnie% uleg" zmianie. 
A% 12 wykrocze( jest zagro%onych 
15 punktami. Otrzymamy je m.in. 
za wyprzedzanie na przej$ciach 
dla pieszych i bezpo$rednio przed 
nimi, omijanie pojazdu, kt#ry je-
cha" w tym samym kierunku, lecz 
zatrzyma" si! w celu ust&pienia 
pieszym, czy nieust&pienie pierw-
sze(stwa pieszemu znajduj&cemu 
si! na przej$ciu dla pieszych al-
bo na nie wchodz&cemu, za kie-
rowanie w stanie nietrze*wo$ci 
lub pod wp"ywem innego $rod-
ka odurzaj&cego. Za przekrocze-
nie dopuszczalnej pr!dko$ci od 41 
do 50 km/h kierowca otrzyma a% 
13 punkt#w karnych. 

Prowadzisz?
Od#!$ telefon
Od 1 stycznia wzr#s" mandat za 
rozmow! przez telefon podczas 
jazdy. Przy"apany kierowca musi 
si! liczy' z mandatem w wyso-
ko$ci 500 z"otych.  AZ

R E K L A M A
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REGION 
Ministerstwo zdrowia 
skraca wa'no() 
certyfikatów covidowych

Od 1 lutego wa$no'% unijnych certyfikatów covi-
dowych (UCC) po szczepieniu podstawowym, po 
dawce uzupe#niaj"cej lub przypominaj"cej zosta-
nie skrócona do 270 dni. To oznacza, $e certyfikaty 
osób, które zaszczepi#y si! w pierwszych czterech 
miesi"cach 2021 i nie przyj!#y dodatkowej dawki, 
strac" wa$no'%. Od lutego 2022 r.(wa$no'% unij-
nych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych 

po szczepieniu w schemacie podstawowym, zostanie 
skrócona do 270 dni – to jedna ze zmian zasad wysta-
wiania za'wiadcze) – wynika z komunikatu wydanego 
przez resort zdrowia. Skrócenie wa$no'ci UCC to na-
st!pstwo decyzji podj!tych przez Komisj! Europejsk". 
Przypomnijmy, $e 21 grudnia KE zdecydowa#a, $e unij-
ny certyfikat covidowy b!dzie wa$ny przez 270 dni od 
momentu pe#nego zaszczepienia.  AZ

PRZEPROWADZKI 
I TRANSPORT

BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
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REGION
Znamy wyniki  
presti!owego  
rankingu miesi"cznika  
„Perspektywy”.  
W zestawieniu liceów 
znalaz%y si" szko%y  
z naszego regionu.

R anking „Perspektyw” 
od lat uwa%any jest za 
najbardziej miarodaj-
ny wska*nik poziomu 

kszta"cenia w szko"ach ponadpod-
stawowych w ca"ym kraju. Licea 
og#lnokszta"c&ce oceniane s& za 
pomoc& trzech kryteri#w. To suk-
cesy szko"y w olimpiadach, wyniki 
matury z przedmiot#w obowi&zko-
wych oraz wyniki matury z przed-
miot#w dodatkowych.

Co istotne, *r#d"em danych s& 
protoko"y komitet#w g"#wnych 
olimpiad, zestawienia okr!go-
wych komisji egzaminacyjnych 
(OKE) z wynikami matur z przed-
miot#w obowi&zkowych i przed-
miot#w dodatkowych oraz dane 
Systemu Informacji O$wiatowej.

Licea Og!lnokszta#c%ce
I tak najlepszym liceum w Pol-
sce jest XIV LO im. St. Staszica 
z Warszawy. Na drugim miejscu 
znalaz"o si! Uniwersyteckie LO 
z Torunia. Trzeci wynik nale%y 
do XIII LO ze Szczecina.

Jak wypad"y szko"y z nasze-
go regionu? Wysokie 25. miejsce 

w wojew#dzkim zestawieniu 
zaj!"o Spo"eczne LO nr 5 STO 
z Milan#wka (62. miejsce w ran-
kingu og#lnopolskim). Kolej-
na plac#wka z naszego regionu 
znalaz"a si! na70. Miejsce na 
Mazowszu i 287 w kraju. Cho-
dzi o pruszkowskie liceum im. 
Tadeusza Ko$ciuszki.

Nast!pny wynik w regionie na-
le%y do liceum im. Tomasza Za-
na w Pruszkowie – 87 pozycja na 
Mazowszu i 367. Nieco ni%ej upla-
sowa"o si! Niepubliczne Liceum 
Og#lnokszta"c&ce Fundacji Kr#-
lowej +wi!tej Jadwigi z Grodziska 
Mazowieckiego –96. w rankingu 
wojew#dzkim i 414 miejsce w ran-
kingu og#lnopolskim.

Mistrzostwa Sportowego z Prusz-
kowa. Na 206 pozycji znajdziemy 
LO z ZS nr 1 z Grodziska Mazo-
wieckiego. Te szko"y w rankingu 
og#lnopolskim zosta"y sklasyfiko-
wane powy%ej 1000 lokaty z ozna-
czeniem 1000+.

Technika
Technika w rankingu zosta"y 
ocenione za pomoc& czterech 
kryteri#w. To: sukcesy szko"y 
w olimpiadach, wyniki matury 
z przedmiot#w obowi&zkowych, 
wyniki matury z przedmiot#w do-
datkowych oraz wyniki egzaminu 
zawodowego. ,r#d"em danych by-
"y protoko"y komitet#w g"#wnych 
olimpiad, zestawienia okr!gowych 
komisji egzaminacyjnych (OKE) 
z wynikami matur oraz egzami-
n#w zawodowych oraz System 
Informacji O$wiatowej. 

W rankingu wojew#dzkim naj- 
wy%ej znalaz"o si! ZSTiL nr 2 z Gro- 
dziska Mazowieckiego, kt#-
re uplasowa"o si! na 49 pozycji  
(377 w rankingu og#lnopolskim). 
Na 78 miejscu znajdziemy kolejna  
grodzisk& szko"!, czyli Techni- 
kum nr 1. W rankingu og#lno-
polskim sklasyfikowano je po-
wy%ej 500+. Natomiast ZS nr 1 
im Stanis"awa Staszica w Prusz-
kowie znalaz"o si! na 96 miej-
scu w rankingu wojew#dzkim (w 
rankingu og#lnopolskim skla-
syfikowane na pozycji 500+).

W zestawieniach zosta"y zapre-
zentowane jedynie szko"y, kt#re 
uzyska"y najlepsz& pozycj! ran-
kingow&.  AZ

 163. miejsce na Mazowszu na-
le%y do LO im. Marii D&browskiej 
w Komorowie. Plac#wka w og#l-
nopolskim rankingu zaj!"a 813 
pozycj!. 167. lokata w drabince 
wojew#dzkiej dla LO 60 z Pod-
kowy (830 miejsce w kraju). Na-
tomiast kilkana$cie oczek ni%ej 
na 180 miejscu zestawienia wo-
jew#dzkiego znalaz"o si! LO im. 
Jana Paw"a II w Nadarzynie. 

Drug& setk! zestawienia woje-
w#dzkiego zamykaj& ZS nr 1 z Mila-
n#wka na (191 miejsce na Mazowszu 
i 962 w kraju) oraz Spo"eczne LO 
nr 23 z Pruszkowa (194 miejsce na 
Mazowszu i 983 w kraju).

Na miejscu 203 wojew#dzkiego 
zestawienia znalaz"o si! LO Szko"a 
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Ranking Perspektyw 2022: 
Sprawdzamy jak wypad$y nasze szko$y

REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Auto-
strad przygotowuje si" 
do poszerzenia auto-
strady A2 mi"dzy w"-
z%ami Stryków i Kono-
topa. Drogowcy og%osili 
konsultacje rynkowe.

W po"owie ubieg"e-
go roku Generalna 
Dyrekcja Dr#g Kra-
jowych i Autostrad 

otrzyma"a decyzj! $rodowiskow& 
na poszerzenie autostrady A2 na 
terenie wojew#dztwa mazowiec-
kiego. Ten wa%ny dokument, kt#-
ry pozwoli" na kontynuacj! prac 
zwi&zanych z rozbudow& A2 o do-
datkowy pas ruchu mi!dzy w!z"a-
mi Stryk#w-Konotopa.

Zgodnie z pierwotnymi za"o%e-
niami na autostradzie A2 zostan& 
dobudowane dodatkowe pasy ru-
chu po wewn!trznych stronach obu 
jezdni trasy. Drogowcy chc& do tego 
wykorzysta' pas dziel&cy obie jezd-
nie. W ramach rozbudowy przebu-
dowany zostanie r#wnie% system 
kanalizacji deszczowej, a o$wietle-
nie zostanie wymienione na nowe 
z wykorzystaniem LED. Docelowo 
A2 b!dzie mia"a od w!z"a Konotopa 
do w!z"a Pruszk#w po cztery pasy 

Co z poszerzeniem A2 
mi"dzy Warszaw# a *odzi#?

ruchu na jednej jezdni, natomiast 
dalszy odcinek do w!z"a -#d* P#"-
noc po trzy pasy ruchu.

Na jakim etapie s& przygotowania 
do realizacji inwestycji? Drogowcy 
teoretycznie po zapewnieniu finan-
sowania powinni og"osi' przetarg 
na realizacj! prac. Jednak GDDKiA 
postanowi"a zorganizowa' wst!p-
ne konsultacje rynkowe. – Taki  
projekt mamy pierwszy raz w Pol-
sce, gdzie b!dziemy dobudowywali 
pasy pod du%ym ruchem. W zwi&zku  
z tym chcemy przeprowadzi' te 
konsultacje na odpowiednim etapie.  
Na ich bazie chcemy si! do tego 
projektu jak najlepiej przygotowa', 
tak aby czas realizacji inwestycji, 
dob#r rozwi&za(, jak r#wnie% sama 
realizacja przebieg"y jak najspraw-
niej, minimalizuj&c uci&%liwo$ci 
dla kierowc#w oraz budowniczych 
– informuje Tomasz )uchowski,  
p.o. Generalnego Dyrektora Dr#g 
Krajowych i Autostrad.

W trakcie konsultacji poruszo-
na zostanie tematyka z pi!ciu ob-
szar#w: odnawialne *r#d"a energii, 
czasowa organizacja ruchu, organi-
zacja rob#t, wykorzystanie destruk-
tu oraz kana"y technologiczne po 
Punktach Poboru Op"at.

Zako(czenie konsultacji plano-
wane jest na po"ow! marca 2022 r. 
Po uzyskaniu dofinansowania 
drogowcy planuj& og"osi' prze-
targ na realizacj! rob#t jeszcze 
w tym roku.  AZ
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Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Grodziskim

Z drowie psychiczne jest jednym 
z podstawowych d#br osobistych 
ka%dego cz"owieka. Jego dobry 
stan wp"ywa pozytywnie na do-

brobyt nie tylko jednostki, ale te% ca"ego 
spo"ecze(stwa. Z"y stan zdrowia psychicz-
nego natomiast jest *r#d"em cierpienia 
zar#wno psychicznego, jak i fizycznego.

Choroby psychiczne wci&% wywo"u-
j& l!k i poczucie bezradno$'. Wynika to 
z niewystarczaj&cej znajomo$ci problemu 
oraz stereotypowego postrzegania zabu-
rze( psychicznych. Obecnie zaburzenia 
psychiczne figuruj& na li$cie chor#b cy-
wilizacyjnych, mog& by' skutecznie le-
czone. Dlatego tak istotne jest budowanie 
oraz promowanie zintegrowanych sys-
tem#w pomocy dla os#b z zaburzenia-
mi psychicznymi.

Zapewnienie ochrony zdrowia psychicz-
nego stanowi jeden z obowi&zk#w pa(-
stwa. Podejmowane s& dzia"ania maj&ce 
na celu promocj! zdrowia psychicznego 
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 
zapewnienie wielostronnej i powszechnie 

dost!pnej opieki zdrowotnej oraz kszta"-
towanie w"a$ciwych postaw spo"ecznych. 
Aby osi&gn&' jak najlepsze efekty, w Po-
wiecie Grodziskim powsta" Powiatowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go. Jego nadrz!dnym celem jest zwr#-
cenie szczeg#lnej uwagi na prawa os#b 
z zaburzeniami psychicznymi oraz za-
pewnienie im wielostronnej opieki ade-
kwatnej do ich potrzeb. 

Na terenie Powiatu Grodziskiego znajdu-
je si! wiele instytucji zwi&zanych z ochron& 
zdrowia psychicznego, takich jak:
• Poradnia Zdrowia Psychicznego przy 

Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Ma-
zowieckim – oferuje specjalistyczn& 
pomoc psychiatryczn&, psychologicz-
n& i terapeutyczn&. G"#wnym celem jest 
z"agodzenie i stopniowe eliminowanie 
cierpienia psychicznego.

• Poradnia Leczenia Uzale!nie" przy Szpi-
talu Zachodnim w Grodzisku Mazowiec-
kim – obejmuje specjalistyczn& ambu-
latoryjn& opiek& zdrowotn& osoby uzale%-
nione oraz wsp#"uzale%nione (cz"onk#w 

rodzin, partner#w). Plac#wka oferuje kom-
pleksow& terapi! uzale%nie(.

• Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna – prowadzi dzia"alno$' diagnos-
tyczno-terapeutyczn& w zakresie udzie-
lania pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej dzieciom i m"odzie%y oraz 
ich rodzicom. Poradnia orzeka r#w-
nie% o potrzebie kszta"cenia specjal-
nego oraz nauczania indywidualnego, 
a tak%e wydaje opinie m.in. w sprawie 
wczesnej interwencji czy obj!cia ucznia 
nauk& w klasie terapeutycznej.

• Szko#a Podstawowa nr 3 w Zespole Szk$# 
Specjalnych im. Hipolita Szczerkow-
skiego w Grodzisku Mazowieckim – jest 
wiod&cym o$rodkiem koordynacyjno-
-rehabilitacyjno-opieku(czym w Po-
wiecie Grodziskim. O$rodek udziela 
rodzicom szczeg#"owych informacji 
dotycz&cych problem#w rozwojowych 
dziecka, wskazuje w"a$ciwe formy kom-
pleksowej, specjalistycznej pomocy oraz 
specjalistyczne jednostki takiej pomo-
cy udzielaj&ce. W szkole dzia"a r#wnie% 

Zesp$# Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka, kt#rego zadaniem jest 
pobudzanie i stymulowanie ruchowe-
go, poznawczego, emocjonalnego i spo-
"ecznego rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia u niego niepe"nosprawno$ci 
do czasu podj!cia nauki w szkole.

• Ponadto w Powiecie Grodziskim dzia-
"aj& plac#wki $wiadcz&ce ca"odobo-
w& opiek!: Dom Pomocy Spo#ecznej 
w Izdebnie Ko%cielnym z fili& w Gro-
dzisku Mazowieckim (b!d&cy jedn& 
z jednostek organizacyjnych Powiatu) 
– dla os#b starszych, r#wnie% z roz-
poznaniem zaburze( psychicznych, 
a tak%e Dom Rehabilitacyjno-Opie-
ku"czy Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepe#nosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej w Milan$wku, prowa-
dzony na zlecenie Powiatu Grodzi-
skiego. W Podkowie Le$nej znajduje 
si! 'rodowiskowy Dom Samopomocy 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepe#-
nosprawnych Archidiecezji War-
szawskiej, dzienny o$rodek wsparcia 

dla os#b z zaburzeniami psychicz-
nymi prowadzony na zlecenie Po-
wiatu Grodziskiego. 

• Na terenie Powiatu prowadzone s& 
tak%e warsztaty terapii zaj!ciowej – 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Os$b 
Niepe#nosprawnych „Malwa Plus” 
w Grodzisku Mazowieckim oraz Dom 
Rehabilitacyjno-Opieku"czy Kato-
lickiego Stowarzyszenia Niepe#no-
sprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
w Milan$wku.

Pe"ny wykaz instytucji dzia"aj&cych w sferze 
ochrony zdrowia psychicznego – Informator 
o dost!pnych formach opieki zdrowotnej, 
pomocy spo"ecznej i aktywizacji zawodo-
wej dla os#b z zaburzeniami psychicznymi 
w Powiecie Grodziskim – oraz Powiatowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go na lata 2018–2022 wraz ze sprawozda-
niem z jego realizacji za rok 2020 mo%na 
znale*' na stronie Powiatu Grodziskiego: 
www.powiat-grodziski.pl w zak"adce 
Powiat > Ochrona zdrowia.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gmin! Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialno'ci za jego tre'%. 

Biuletyn Informacyjny Urz"du Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Budowa biblioteki 
z dotacj#

Gmina Brwinów 
otrzyma%a 
prawie 2,8 mln z% 
dotacji z bud!etu 
województwa 
mazowieckiego. 
Umowa zosta%a 
podpisana 
3 stycznia 2022 r.

B iblioteka powstaje w s&-
siedztwie obecnej sie-
dziby i Urz!du Gminy 

Brwin#w, a jej nowym adre-
sem b!dzie ul. Grodziska 10A. 
Wykonawca wybrany w prze-
targu poza budow& biblioteki 
i wyposa%eniem budynku ma 
za zadanie zagospodarowanie 
terenu, budow! zjazdu publicz-
nego i infrastruktury technicz-
nej, przebudow! zatoki posto-
jowej w pasie ulicy Grodziskiej. 

Nowa biblioteka b!dzie bu-
dynkiem energooszcz!dnym. 
Projekt wykona"a pracownia 
Architektura Pasywna Pyszczek 
i Stelmach z Krakowa. W jego 
przygotowywanie byli w"&czeni 
te% pracownicy biblioteki, kt#-
rzy mogli zg"asza' swoje uwagi 
i propozycje. W efekcie usta-
le( przy bramie wej$ciowej zo-
stanie umieszczona wrzutnia 
biblioteczna – urz&dzenie da-
j&ce mo%liwo$' bezkontakto-
wego zwrotu wypo%yczonych 
materia"#w. Dzi!ki temu czy-
telnicy b!d& mogli oddawa' 
ksi&%ki czy audiobooki nie-
zale%nie od godzin otwarcia 
biblioteki. Przy budynku po-
wstan& zewn!trzne czytelnie 
dla dzieci i doros"ych. Projekt 
zak"ada te% nasadzenia ziele-
ni ozdobnej – krzew#w, drzew 
czy traw ozdobnych – kt#re 
uatrakcyjni& teren i uprzyjem-
ni& czas osobom odwiedzaj&-
cym bibliotek!.

Powierzchnia ca"kowita bi-
blioteki wyniesie ok. 1023 m2. Bu-
dynek b!dzie sk"ada" si! z dw#ch
kondygnacji. Na parterze zo-
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sta"a zaprojektowana m.in. czy-
telnia prasy i czytelnia og#lna, 
oddzia" dla doros"ych oraz dla 
dzieci i m"odzie%y, sala wielo-
funkcyjna ze schowkiem, toale-
ty og#lnodost!pne w tym toaleta 
dostosowana do u%ytku dla os#b 
z niepe"nosprawno$ciami, a tak-
%e pokoje administracyjne i po-
mieszczenie socjalne. Na pi!trze 

b!d& znajdowa' si! pomieszcze-
nia techniczne i wentylatornia.

Zadanie pn. Budowa bibliote-
ki przy ul. Grodziskiej jest reali-
zowane przy wsp#"finansowaniu 
z bud%etu wojew#dztwa mazo-
wieckiego w ramach Instrumentu 
wsparcia zada( wa%nych dla r#w-
nomiernego rozwoju wojew#dz-
twa mazowieckiego. 
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REGION
Poci#g SKM  
w nowym malowaniu

Warszawska Szybka Kolej Miejska czeka na dostaw! no-
wych sk#adów z Newagu. Jeden z nowych poci"gów nie-
bawem powinien pojawi% si! na torach. Warto zaznaczy%, 
$e sk#ad zyska# nietuzinkowe malowanie. Warszawska 
SKM zamówi#a w Newagu 21 pojazdów. 15 z nich z#o$o-
nych jest z pi!ciu cz#onów, a pozosta#a szóstka to sk#ady 
czterocz#onowe. Zgodnie z umow" sk#ady na sto#ecz-
nych torach powinny pojawi% si! wiosn" tego roku. Kilka 

dni temu przewo&nik odebra# pierwsze z zamówionych po-
ci"gów. Jeden z nich zyska# nietypowe malowanie. Malatu-
ra SKM w odcieniach bieli i czerwieni zosta#a zast"piona… 
europejskim motywem. – Tegoroczna gwiazda SKM w pe#-
nej krasie i z dwunastoma gwiazdkami gotowa do startu! 
Pierwszy Impuls 2 od Newagu ju$ niebawem b!dzie je&dzi# 
po warszawskich torach w barwach europejskich – podkre-
'la przewo&nik.  MS

Dwa nowe defibrylatory  
w Pruszkowie

PRUSZKÓW
Na terenie Pruszkowa 
pojawi%y si" dwa nowe 
defibrylatory AED. 
Te urz#dzenia mog# 
pomóc w uratowaniu 
!ycia osobie z nag%ym 
zatrzymaniem kr#!enia. 

W ramach Bud%etu 
Obywatelskiego na 
2021 rok na terenie 
Pruszkowa zamon-

towano pi!' defibrylator#w AED. 
Urz&dzenia znalaz"y si! na Targo-
wisku Pa(ska przy ul. Pa(skiej 1, 
w Szkole Podstawowej nr 5 przy 
ul. D"ugosza 53, w Szkole Podsta-
wowej nr 9 przy ul. Mostowej 6, 
w Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Jasnej 2, w Szkole Podstawo-
wej nr 10 przy ul. P"ywackiej 10. 

Dodatkowy defibrylator znaj-
duje si! przed wej$ciem do 
Urz!du Miasta Pruszkowa od 
strony ul. Kraszewskiego, a dwa 
przeno$ne urz&dzenia trafi"y 
do stra%y miejskiej i Miejskie-
go O$rodka Pomocy Spo"ecz-
nej. Pod koniec ubieg"ego roku 

Pruszk#w wzbogaci" si! o dwa 
kolejne defibrylatory. Pierwszy 
zosta" zamontowany na tere-
nie Targowiska Miejskiego przy 
ul. Komorowskiej 15 (na $cia-
nie budynku biura) oraz przy 
wej$ciu do Szko"y Podstawo-
wej Nr 1 przy ul. Topolowej 10. 

Defibrylator AED to ma"e 
i proste w obs"udze urz&dzenie, 
kt#re mo%e pom#c w uratowa-
niu %ycia osobie nieprzytomnej 
z nag"ym zatrzymaniem kr&-
%enia. Defibrylator wydaje ko-
mendy g"osowe i krok po kroku 
wyja$nia jak udzieli' pomocy. 

Jak rozpozna' zatrzymanie 
kr&%enia i jak post!powa'?

Najpewniejszym objawem 
nag"ego zatrzymania kr&%enia 
jest brak oddechu. Je$li jeste$my 
pewni, %e osoba nieprzytomna 
nie oddycha, nale%y natychmiast 
rozpocz&' resuscytacj! – TYL-
KO masa% serca! Wykonujemy 
szybkie i mocne uciski – oko"o  
100/min. R!ce uk"adamy na $rod-
ku klatki piersiowej. Je$li pod 
r!k& mamy AED, to nale%y w"&- 
czy' urz&dzenie, przyklei' elek- 
trody i post!powa' dalej wed"ug  
komend g"osowych.  AZ

Sprawd, czy dostaniesz 
dodatek os$onowy

REGION
Rz#d zatwierdzi% tarcz" 
antyinflacyjn#, która 
ma zniwelowa$ rosn#-
ce ceny za energi", gaz 
i !ywno&$. Sprawd( czy 
nale!y ci si" dodatek 
os%onowy, a je&li tak to 
w jakiej kwocie.

D odatek os"onowy przy- 
s"uguje osobom, kt#-
rych dochody nie prze- 
kraczaj& 2100 z" w go-

spodarstwach jednoosobowych 
lub 1500 z" na osob! w gospodar-
stwach wieloosobowych. Celem 
wprowadzenia tarczy inflacyjnej 
jest wsparcie finansowe os#b 
o niskich dochodach i zminima-
lizowanie negatywnych skutk#w 
rosn&cych cen. 

Wysoko$ci dop"at w ramach 
dodatku os"onowego (kwota uza-
le%niona od *r#d"a ogrzewania):
-  Jednoosobowe gospodarstwo 

domowe otrzyma 400/500 z" 
przy za"o%eniu %e jej doch#d 
nie przekroczy 2100 z"otych,

-  Gospodarstwo 2-3 osobo-
we otrzyma 600/750 z" przy 
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REGION
W ubieg%ym roku 
zacz#% funkcjonowa$ 
rejestr dotycz#cy 
(róde% ciep%a. Niestety 
mieszka'cy Pruszko-
wa i okolic niech"tnie 
przyznaj# czym ogrze-
waj# swoje domy.

P rzypomnijmy. Od 1 lip-
ca 2021 zacz&" funk- 
cjonowa' rejestr do- 
tycz&cy wykorzysty-

wanych *r#de" ciep"a. Ka%dy 
w"a$ciciel i zarz&dca nieru-
chomo$ci ma obowi&zek z"o-
%enia odpowiedniej deklaracji. 
W przypadku nowo wybudowa-
nych dom#w deklaracj! trze-
ba b!dzie z"o%y' w ci&gu 14 dni 
od uruchomienia *r#d"a ciep"a. 
W przypadku gdy przed 1 lipca 
*r#d"o ciep"a by"o ju% eksplo-
atowane na z"o%enie deklara-
cji mamy a% 12 miesi!cy.

Rejestr dzia"a ju% od p#" ro-
ku, jednak mieszka(cy Prusz-
kowa niech!tnie przyznaj& czym 

ogrzewaj& swoje domy. Do tej po-
ry do bazy wpisanych zosta"o za-
ledwie… 2 proc. nieruchomo$ci.

Warto podkre$li', %e je$li de-
klaracji nie z"o%ymy to… dosta-
niemy kar!! Do rejestru musz& 
zosta' wpisane budynki miesz-
kalne, us"ugowe, ale i budynki 
u%yteczno$ci publicznej z no-
minaln& moc& *r#d"a spalania 
paliw w budynku do 1 MW. W 
Centralnej Ewidencji Emisyjno$ci 

wyznaczony do dnia 30 czerwca 
2022 r.—przypominaj& urz!dni-
cy z Wydzia"u Ochrony +rodowi-
ska Urz!du Miasta Pruszkowa.

Jak zatem z"o%y' deklaracj!? 
Opcje s& trzy dokumenty mo%e-
my wys"a' poczt&, z"o%y' w lokal-
nym urz!dzie miasta lub gminy 
albo deklaracj! z"o%y' elektro-
nicznie. Aby z"o%y' deklaracj! 
przez internet nale%y wej$' na 
stron!: zone.gunb.gov.pl  

Jakie dane musz& znale*' si! 
w deklaracji? Sam dokument 
ma niejako form! ankiety. Na-
le%y w nim poda' takie infor-
macje jak: imi! i nazwisko lub 
nazw! w"a$ciciela b&d* zarz&d-
cy budynku lub lokalu oraz ad-
res miejsca zamieszkania lub 
siedziby; adres nieruchomo$ci, 
w obr!bie kt#rej eksploatowa-
ne jest *r#d"o ciep"a lub *r#-
d"o spalania paliw; informacje 
o liczbie i rodzaju eksploatowa-
nych w obr!bie nieruchomo$ci 
*r#de" ciep"a lub *r#de" spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich pa-
liwach; numer telefonu w"a$ci-
ciela lub zarz&dcy (opcjonalnie); 
adres e-mail (opcjonalnie).  AZ

Zadeklarowa$e( ju' czym ogrzewasz dom?

Budynk#w docelowo mo%e si! 
znale*' nawet 6 mln budynk#w. 
– Przypominamy, %e od dnia 
01 lipca 2021 r. wprowadzony 
zosta" obowi&zek z"o%enia de-
klaracji dotycz&cej *r#de" cie-
p"a i *r#de" spalania paliw do 
Centralnej Ewidencji Emisyj-
no$ci Budynk#w (CEEB) doty-
cz&cej  budynk#w mieszkalnych 
oraz niemieszkalnych. Termin 
do z"o%enia deklaracji zosta" 

PRUSZKÓW
W jednej z firm kurier-
skich dosz%o do kra-
dzie!y paczki z drogim 
telefonem. Okaza%o si", 
!e z%odziejami s# dwaj 
pracownicy. M%odzi m"!-
czy(ni zostali  
zatrzymani. 

K ilka dni temu do prusz-
kowskiej komendy na-
p"yn!"o zg"oszenie 
o kradzie%y, do kt#rej 

dosz"o na terenie jednej z firm ku-
rierskich. Ze zg"oszenia wynika"o, %e 
zagin!"a paczka z drogim telefonem 
kom#rkowym. O kradzie% podejrze-
wano dw#ch pracownik#w maga-
zynu. -- Policjanci ustalili miejsce 
zamieszkania m!%czyzn i udali si! 
na przeszukanie. W trakcie czynno-
$ci skradziony telefon zosta" odna-
leziony. Mundurowi ujawnili tak%e 
puste pude"ko z listem przewozo-
wym po innym telefonie. Okaza"o 
si!, %e on tak%e zosta" skradziony 

Okradli firm" w której 
pracowali

z firmy i znajduje si! na Ukrainie – 
informuje kom. Karolina Ka(ka, ofi-
cer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

M!%czy*ni zostali zatrzymani. 
Policjanci po zebraniu materia"u 
dowodowego przedstawili im za-
rzut wsp#lnej kradzie%y w poro-
zumieniu. Jeden z zatrzymanych 
us"ysza" jeszcze zarzut kradzie%y 
drugiego telefonu, 22-latek przy-
zna" si! i podda" dobrowolnie karze. 
Jego kolega po us"yszeniu zarzutu 
nie przyzna" si!.

Przest!pstwo kradzie%y zagro-
%one jest kar& pozbawienia wolno-
$ci do lat 5.  AZ
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za"o%eniu, %e doch#d nie prze-
kroczy 1500 z"otych miesi!cz-
nie na osob!,

-  Gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 z"/1062,50 z" przy 
za"o%eniu, %e doch#d nie prze-
kroczy 1500 z"otych miesi!cz-
nie na osob!,

- Gospodarstwo 6 i wi!cej oso-
bowe otrzyma 1150 z"/ 1437,50 
z" przy za"o%eniu, %e doch#d 
nie przekroczy 1500 z"otych 
miesi!cznie na osob!.

Warto zaznaczy', %e w przypad-
ku dodatku os"onowego obo-
wi&zuje zasada „z"ot#wka za 
z"ot#wk!”. To oznacza, %e do-
datek b!dzie przyznawany na-
wet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego. Kwota dop"a-
ty b!dzie zmniejszana o kwo-
t! przekroczenia. Minimalna 
kwota wyp"acalnych dodatk#w 
os"onowych to 20 z". 

Wniosek mo%na z"o%y':
-  elektronicznie za pomoc& pro-

filu zaufanego lub podpisu 
elektronicznego

- wysy"aj&c wniosek poczt& do 
odpowiedniego o$rodka po-
mocy spo"ecznej

- z"o%y' osobi$cie w lokalnym 
o$rodku pomocy spo"ecznej. 
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Grodziskie Przewozy-Autobusowe 
otrzyma$y dofinansowanie

Z wi&zek Powiatowo - Gminny 
„Grodziskie Przewozy Auto-
busowe” otrzyma" dop"at! na 
wszystkie organizowane li-

nie komunikacyjne w ramach zwi&z-
ku. Uzyskane dofinansowanie zosta"o 
zakwalifikowane przez Wojewod! 
Mazowieckiego w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewoz#w Autobusowych 
o charakterze u%yteczno$ci publicznej 
na 2022 r. Wysoko$' dop"aty do or-
ganizowanych linii wynios"a 3 z" do 

jednego wozokilometra, co daje kwot! 
ca"kowit& 19 573 597,50 z". Otrzymane 
dofinansowanie dla zwi&zku stano-
wi blisko 1/3 ca#o%ci bud!etu woje-
w$dztwa mazowieckiego.

Zwi&zek organizuje obecnie prze-
wozy na ponad 50 r#%nych trasach 
autobusowych na obszarze 12 gmin: 
B"onie, Baran#w, Grodzisk Maz., Jak-
tor#w, Milan#wek, )abia Wola, Brwi-
n#w, Micha"owice, Nadarzyn, Piast#w, 
Pruszk#w i Raszyn. 

Dobra wsp#"praca wymienionych 
samorz&d#w oraz pomys" utworzenia 
zwi&zku zwi!kszy"y szanse pozyska-
nia dop"at do realizacji przewoz#w 
z Funduszu Rozwoju Przewoz#w 
Autobusowych, gdy% zwi&zki po-
wiatowo-gminne maj& pierwsze(-
stwo przed powiatami. Otrzymane 
dofinansowanie pozwoli na prze-
prowadzenie nowych inwestycji, 
podniesienie jako$ci taboru autobu-
sowego i zwi!kszenie cz!stotliwo$ci 
po"&cze( autobusowych.

Autobusy pod szyldem „Grodziskich 
Przewoz#w Autobusowych” na ulice 
gmin i powiat#w cz"onkowskich wyje-
cha"y 1 stycznia 2022 roku. Od stycz-
nia funkcjonuje r#wnie% innowacyjny 
system dynamicznej informacji pa-
sa%erskiej wprowadzony przez GPA 
- Grodziskie Przewozy Autobusowe. 

Odjazdy autobus#w z poszczeg#l-
nych przystank#w oraz trasy po"&cze( 
mo%na sprawdzi':
• na stronie www.gpa.grodzisk.pl 

w zak"adce Kiedy przyjedzie, 
• bezpo$rednio na stronie gpa.kie-

dyprzyjedzie.pl,
• instaluj&c dedykowan& aplikacj! kie-

dyprzyjedzie.pl na swoim telefonie.

System KiedyPrzyjedzie.pl udo-
st!pnia informacje o rzeczywistych 
godzinach przyjazdu autobus#w oraz 
umo%liwia podgl&d pojazd#w on-li-
ne. Oznacza to, %e system pokazuje 
rzeczywist& godzin! odjazdu z przy-
stanku opart& na aktualnej lokalizacji 
autobusu. To szczeg#lnie przydatne 
w przypadku wyst!powania op#*nie( 
spowodowanych utrudnieniami w ru-
chu. Pasa%er zatem uzyskuje pe"n& in-
formacj! za ile minut przyjedzie jego 

autobus, czy autobus jest sp#*nio-
ny, czy mo%e przed chwil& odjecha".

Wprowadzenie systemu GPS, nad-
zoru ruchu i dynamicznej informa-
cji pasa%erskiej na ca"ym obszarze 
Zwi&zku Powiatowo - Gminnego „Gro-
dziskie Przewozy Autobusowe”, obej-
muj&cego wszystkie uruchomione 
1 stycznia 2022 r. linie jest kolejnym 
elementem zwi!kszaj&cym komfort 
podr#%owania transportem publicz-
nym w naszym Regionie.
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Prowadzimy kompleksow! 
obs"ug# w zakresie:
� ksi!gowo"ci (wszystkie rodzaje 

przedsi!biorstw)
� kadr i p#ac 
� doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
� rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

MIEJSCE NA TWOJ! REKLAM"

WWW.WPR24.PL

„P$uca” póki co nie przyjad# 
do Milanówka

MILANÓWEK
Polski Alarm Smogowy 
prowadzi kampani" 
„Zobacz czym 
oddychasz”. W tym 
celu w poszczególnych 
miastach pojawia si" 
„oddychaj#ce p%uca”. 
Instalacja mia%a zago&ci$ 
w Milanówku, niestety 
szybko si" to nie stanie.

I nstalacja w formie oddy-
chaj&cych p"uc mia"a po-
jawi' si! w Milan#wku
14 stycznia. Jej zadaniem 

jest zwr#cenie uwagi na pro-
blem smogu. A ten w naszym 
regionie jest do$' spory. Pol-
ski Alarm Smogowy chce w ten 
spos#b dotrze' do $wiadomo$ci 
mieszka(c#w zw"aszcza mniej-
szych miejscowo$ci i zach!ci' 
do wymiany tzw. kopciuch#w.

Dwumetrowy model ludzkich 
p"uc „oddycha” za pomoc& wen-
tylator#w, poch"aniaj&c zanie-
czyszczenia, kt#re osiadaj& na 
bia"ym materiale. W miar! up"y-
wu czasu mo%na zobaczy', jak 
zmienia si! jego kolor. Po dw#ch 
tygodniach pierwotnie bia"y ma-
teria" pokrywa si! py"em i przy-
biera grafitowy lub czarny kolor.

Instalacja, kt#ra mia"a tra-
fi' do Milan#wka uleg"a jednak 

uszkodzeniu. – W trakcie trans-
portu instalacji z Nowego Dworu 
Mazowieckiego dosz"o do zdarze-
nia drogowego, w wyniku kt#re-
go instalacja zosta"a uszkodzona. 
Na t! chwil! nie wiemy kiedy p"u-
ca zostan& naprawione i dojad& 
bezpiecznie do Milan#wka. Mamy 
nadziej! , %e b!dzie to jak najszyb-
ciej i kampania b!dzie mog"a by' 
kontynuowana – poinformowa" 
Milanowski Alarm Smogowy.  AZ

Punkty karne sprawdzisz 
w aplikacji

REGION
Pami"tajcie, liczb" 
swoich punktów 
karnych mo!ecie 
sprawdzi$ w dowol-
nym momencie, dzi"ki 
naszej e-us%udze lub 
w aplikacji mObywatel 
– informuje Wydzia% 
Promocji Polityki 
Cyfrowej KPRM.

Z miana taryfikatora man-
dat#w i punkt#w kar-
nych wywo"a"a niema"e 
poruszenie w$r#d kie-

rowc#w. I nie ma si! co dziwi' 
bowiem a% 12 wykrocze( mo%-
na otrzyma' a% 15 punkt#w kar-
nych. Dodatkowo od 1 wrze$nia 
zostanie wyd"u%ony czas, przez 
kt#ry punkty b!d& obecne na na-
szym koncie. Do tej pory punkty 
redukowa"y si! po roku od ich 

otrzymania. Po zmianach punkty 
zredukuj& si! w po dw#ch latach 
i to od momentu op"acenia man-
datu!  Zmiany dotycz& r#wnie% 
kurs#w redukuj&cych punkty 
karne Kursy b!d& organizowane 
tylko do ko(ca wrze$nia 2022r. 
Po tym terminie kursy nie b!-
d& ju% realizowane.

Obecnie prawo jazdy mog& 
straci' kierowcy, kt#rzy prze-
kroczyli limit 24 punkt#w kar-
nych, a nowi kierowcy, kt#rzy 

posiadaj& prawo jazdy kr#cej 
ni% rok, po przekroczeniu 20 
punkt#w. Gdzie zatem spraw-
dzi' ile punkt#w karnych mamy 
na swoim koncie? Tu mo%liwo-
$ci s& dwie.

Jednym ze sposob#w na to, aby 
sprawdzi' liczb! swoich punk-
t#w karnych jest skorzystanie 
z dedykowanej e-us"ugi. Jak to 
zrobi'? Na stronie gov.pl w za-
k"adce Kierowcy i pojazdy. Nale-
%y wybra' tam us"ug! „Sprawd* 
swoje punkty karne” i zalogo-
wa' si! profilem zaufanym. Po 
zalogowaniu system przekieru-
je nas na stron!, na kt#rej wy-
$wietli si! informacja o liczbie 
punkt#w karnych. Je$li chcesz, 
mo%esz j& pobra' w formacie 
PDF i wydrukowa'. 

Inna propozycja dla tych, kt#-
rzy chc& sprawdzi', ile punkt#w 
karnych zdobyli, to bezp"atna 
aplikacja mObywatel, czyli – cy-
frowy portfel, w kt#rym znajduj& 
si! nasze dokumenty.  AZ

• Osoby do obs#ugi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

• Poszukujemy kierowców do pracy kat B, 
zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl lub pod 
numerem 783 647 646 

• Praca dla Panów i Pa) 
przy sprz"taniu magazynu 
w Parzniewie . Praca w godzinach 6-10 
tel. 504204700 

• Zatrudni! m!"czyzn do produkcji 
wyrobów gumowych. Praca sta#a w 
Pruszkowie. Tel. 227282500.  

DAM PRAC!

PRACOWNIKA DO PAKOWALNI 
SPO$YWCZEJ W SOKO%OWIE 
ZATRUDNI& TEL 887 883 777  

NIERUCHOMOSCI 
– SPRZEDAM

Dzia#ka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpo'rednio 
tel. 668566576 

Mieszkania Pruszków, 60-100 
mkw., ceny ju" od 5 500 z#/mkw., 
tel.: (22) 729-03-13 

• Sprzedam dzia#ki budowlane, Osowiec, 
bezpo'rednio przy lesie z mediami, 
tel.: 510-521-952 

NIERUCHOMOSCI 
– DO WYNAJ!CIA

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

• Wydzier$awi! pod us#ugi plac 1000 m2, 
Nadarzyn, 696-023-878 

• Do wynaj!cia dwa lokale w Pruszkowie 
60 i 115 m2 pod handel lub us#ugi 
tel. 601612930 

Szkolenia 
BHP
s�YUVöRPG
– okresowe

694 127 292

OG%OSZENIA CENY NETTO
OG)OSZE* 
ZA S)OWO: 

2 z# ....... og%oszenie zwyk%e
3 z# ....... og$oszenie pogrubione
4 z# .......   og$oszenie w ramce

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

ZAMÓW:

• Wynajm! warsztat samochodowy 
w Milanówku z wyposa"eniem 
lub magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym punkcie, 
blisko drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajm! mieszkanie, dom 
wolnostoj(cy w Milanówku, 
pierwsze pi!tro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, dobry punkt, 
dobry dojazd do Warszawy, blisko 
drogi powiatowej tel. 793408465 

KUPI!/SPRZEDAM

• Kupi! starocie antyki militaria bi$uteri! 
wszelkiego rodzaju 501 702 604

,61*Ɩ
.*&4;,"/*&

UFM������������

US*UGI

• WYMIANA OPON, 
795-569-659

• Zak#adanie "aluzji, 
rolet, moskitier. Du"y wybór 
asortymentu. Przyst!pne ceny. 
502-723-055

• $aluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501-175-813 

PRZEPROWADZKI 
I TRANSPORT BUS IVECO 
Tel. 668 566 576 
biuro@wprmedia.pl 

Do wynaj!cia  
magazyn 110 m 

Pruszków, ul. 1-go Sierpnia  
(przy cmentarzu)

Teren ogrodzony, o!wietlony. 

Dach !ciany z p"yty 100 mm.

Tel. 600 200 702

Prezydent Miasta Pruszkowa
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