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Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to jedna
z większych inwestycji
realizowanych przez PKP
PLK SA. Prace na terenie
budowy idą pełną parą.

S

tacja Warszawa Zachodnia,
to największy węzeł kolejowy w Polsce pod względem
liczby kursujących pociągów. Średnio w ciągu doby przez
stację przejeżdża około 1000 pociągów pasażerskich aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych
krajowych i międzynarodowych.
O tym, że stacja wymaga gruntownej przebudowy wiadomo było od
dawna. Zniszczone perony, ciemne
przejście podziemne i komunikaty
R E K L A M A

nadawane przez stare megafony,
których nie sposób było zrozumieć.
Na szczęście ta sytuacja się zmienia,
co widać „gołym okiem”.
Inwestycja związana z przebudową peronów oraz stworzeniem zadaszonej hali peronowej idzie pełną
parą. Co więcej kolejarze zapowiadają, że jeszcze w grudniu skorzystają z nowego peronu. – Podróżni
skorzystają z pierwszego nowego
peronu nr 6 Warszawy Zachodniej
w grudniu. Montowane są gabloty,
ławki i tablice informacyjne. Obok
wysokiego zadaszenia ustawiane są
elementy niższych wiat – przedłużenie hali peronowej. Zaawansowane jest przygotowanie peronów
nr 7 i peronu nr 8, .nowego dodatkowego peronu od strony Woli.
–podkreślają kolejarze
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Miał ponad 2 promile,
ale nie wiedział,
że spożył alkohol

W poniedziałek 29 listopada w godzinach wieczornych policjanci z pruszkowskiej drogówki na autostradzie A2 zauważyli suzuki, które nie trzymało
się wyznaczonego pasa ruchu. Funkcjonariusze podejrzewali, że kierowca auta może być nietrzeźwy.
Zatrzymali więc pojazd, by skontrolować kierującego. Podczas badania alkomatem okazało się, że
60-letni kierowca suzuki miał 2,2 promila alkoholu

w organizmie. Mężczyzna tłumaczył, że w trakcie jazdy pił napoje gazowane i nie wiedział, że znajdował się
w nich alkohol. Dowiedział się o tym dopiero, gdy policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Kierowca został
zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i poddał dobrowolnie karze m.in. grzywny oraz zakazie prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 lat. AZ

Warszawa Zachodnia pięknieje.
Pierwszy peron już w grudniu
Co prawda stacja od dawna jest
jednym wielkim terenem budowy, a podróżni muszą złościć
niedogodności z tym związane,
ale kolejarze robią wszystko, by
utrudnienia były jak najmniejsze, a same prace postępowały zgodnie z harmonogramem.
Dach hali peronowej jest wykonany w 30 proc. Konstrukcje
wysokiego zadaszenia widać
nad trzema budowanymi peronami. Na 27 filarach wykonawca układa kolejne elementy. Do
zasilania stacji wykorzystana
będzie energia słoneczna. Na
dachu umieszczane są panele
fotowoltaiczne o powierzchni
12 tys. metrów kwadratowych
– to powierzchnia bliska dwóm
boiskom do piłki nożnej. Energia z paneli fotowoltaicznych
zapewni 1/3 rocznego zapotrzebowania zasilania urządzeń na
dworcu i stacji oraz ograniczy
emisję dwutlenku węgla. Wewnętrze przestrzenie uzupełni również naturalne światło
dzięki świetlikom. W obszarze stacji zaplanowano zielone przestrzenie z krzewami
Na stacji powstaje nowy układ
torowy. Ułożonych zostało już
29 rozjazdów oraz blisko 4 km
nowych torów. Ustawiane są
słupy i bramki dla rozwieszenia sieci trakcyjnej.
R E K L A M A

MARTYNA JANDULA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W przygotowanej konstrukcji przejścia podziemnego – od
peronu linii obwodowej do peronów 6, 7, 8 wykonywana jest
posadzka. W nowym budynku
Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) montowane są systemy i komputery do sprawnego
prowadzenia ruchu pociągów.
Na budowie pracuje ponad 70
firm podwykonawców, ponad
pół tysiąca osób i 150 jednostek
sprzętu. Budowane są perony nr 6, 7 i nowy 8. Utrzymana
jest dotychczasowa organizacja ruchu w obrębie stacji. Dojście jest zapewnione od strony
Alej Jerozolimskich. Ze względu na budowę przejścia podziemnego czasowo wyłączony

z eksploatacji jest peron na linii obwodowej. Pociągi od Warszawy Gdańskiej rozpoczynają
i kończą bieg na przystanku
Warszawa Wola.
Warto też zaznaczyć, że przebudowa „Zachodniego” to dopiero początek. Kolejarze planują bowiem przebudowę linii
średnicowej w stolicy. – Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia rozpoczęła prace na
warszawskiej średnicy. Największe kolejowe przedsięwzięcie w stolicy, realizowane
z udziałem środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, prowadzone jest
przy utrzymanym ruchu pociągów. Prace obok kursujących

składów – to wyzwanie dla zarządcy infrastruktury i wykonawcy. Zależy nam, aby utrzymać jak najlepszą ofertę dla
podróżnych i tworzyć jeszcze
lepsze warunki komunikacji
kolejowej w Warszawie i na
trasach dalekobieżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A.
Jak stacje będzie wyglądać
po przebudowie? Na Warszawie Zachodniej dla podróżnych
będą zadaszone perony, ruchome schody, windy, system
dynamicznej informacji oraz
szerokie przejścia. Łatwiejsze
będzie łączenie podróży w aglomeracji oraz dalekobieżnych
z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem
kolejowym na Warszawskim
Węźle Kolejowym zapewnią
nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. realizują za ok. 2 mld zł netto projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku
Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Projekt ubiega
się o współfinansowanie przez
Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane
jest w 2023 r. AZ/Inf. pras.

Brwinowski ogród walczy o miano
„Inwestycji z perspektywą”
BRWINÓW

Trwa internetowe
głosowanie w konkursie
„Inwestycja z perspektywą”. Gmina Brwinów
zgłosiła ogród botaniczny w Brwinowie
– niezwykłe miejsce
nie tylko dla poszukiwaczy wiedzy.

O

rganizatorem konkursu na najciekawszą
samorządową inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej jest
Polska Agencja Prasowa. Internauci mogą wybierać spośród 160
projektów unijnych, które można odnaleźć na mapie pod adresem https://europapnews.pap.pl/
#maps. Głosowanie potrwa do
końca roku.
Gmina Brwinów wykorzystuje tę okazję do pochwalenia się
ogrodem botanicznym, który został oddany do użytku w tym roku.
Ogród cieszy oko mieszkańców
oraz odwiedzających gości i daje
niezwykłą sposobność do zgłębiania tajników wiedzy przyrodniczej.
Prezentowane są w nim rośliny
rosnące w naszym klimacie, np.
stare odmiany drzew owocowych
oraz rodzime gatunki, które mogą
stać się inspiracją do urządzania
własnych ogrodów czy balkonów.
Pierwsze miesiące funkcjonowania

ogrodu botanicznego pokazały, że
jest on przyjazny dla wszystkich
– młodszych, starszych oraz co
ważne – także osób z niepełnosprawnościami.
Dużą popularnością wśród dzieci cieszył się plac zabaw z pszczołą i zabawkami edukacyjnymi, ale
ogród – jako miejsce bezpieczne, ogrodzone, monitorowane
i doglądane przez ochronę – zachęcał do spacerów i relaksu także
starszych odwiedzających. Mieszkańcy mogą korzystać tu z wielu
edukacyjnych gier, plansz, układanek – ucząc się i poznając przyrodę w czasie wolnym, samodzielnie czy przez wspólną zabawę
z innymi. Duża zadaszona altana ze stołami i ławkami, zlokalizowana w centrum ogrodu jest
świetnym miejscem na przeprowadzanie kreatywnych warsztatów, nie tylko tych przyrodniczych.
W ciągu sezonu była już wykorzystywana m.in. przez grających
w szachy czy inne planszówki. To
miejsce kryje w sobie niezliczone
potencjały i sprzyja rozwojowi
wielu zainteresowań oraz zdobywaniu wiedzy.
Ogród botaniczny w Brwinowie to unikatowe na skalę regionu
miejsce, swoista enklawa, atrakcyjnie urządzona przestrzeń do
rekreacji, edukacji, zabawy i odpoczynku. Nasadzone rośliny tworzą ekosystem, będąc jednocześnie
niebywałą sposobnością do poznawania świata przyrody i korzystania z jej walorów. Brwinow.pl. AZ
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Książki dla brwinowskich
przedszkolaków
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Dziesiątki nowości wydawniczych trafi do publicznych
przedszkoli w gminie Brwinów. Ten wartościowy zakup
stanie się możliwy dzięki dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Dofinansowanie
w wysokości 6 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki zostanie przeznaczone na zakup, w najbliższym czasie nowych
książek dla dwóch gminnych placówek przedszkolnych
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– Przedszkola nr 3 w Brwinowie oraz Przedszkola w Żółwinie. Wnioski o kolejne dotacje na ten cel z przeznaczeniem
dla pozostałych przedszkoli oraz szkół zostaną złożone
przez gminę niebawem. Mnóstwo nowych pozycji wydawniczych, zarówno tych w formie tradycyjnej – drukowanej
– jak i w wersji elektronicznej w formacie audio i obrazkowym zasili przedszkolne księgozbiory umożliwiając dzieciom
bliższe poznanie bogactwa świata książek. AZ

Pruszków ma już gotowy projekt budżetu na 2022 r.
Dokument czeka
jeszcze na zatwierdzenie przez radnych,
ale my już dziś postanowiliśmy sprawdzić jakie
inwestycje wpisano
do realizacji
na przyszły rok.

J

ak zatem prezentuje się
budżet miasta na przyszły
rok? Zaczniemy od małego porównania z projektem
budżetu na rok 2021 (celowo do
porównania wybraliśmy projekt
budżetu, bowiem sam dokument
w ciągu roku jest wielokrotnie
zmieniany, a my chcemy porównać założenia budżetowe). W 2021 r.
dochody budżetu oszacowano na
336 mln zł, a wydatki oszacowano na kwotę 426 mln zł. Planowany deficyt miał wynieść 89 mln.
Warto zaznaczyć, że na wydatki
inwestycyjne miasto na początku
2021 r. planowało wydać 98 mln zł.
Teraz pora na sprawdzenie załoR E K L A M A

żeń na 2022 r. I tak planowane
dochody mają wynieść 377 mln zł,
a wydatki 396 mln zł. Deficyt
w miejskiej kasie wyniesie 18
mln zł. Na inwestycje zarezerwowano 64 mln zł. I to właśnie ta część budżetu najbardziej
interesuje mieszkańców.

MARCIN ZIÓŁKOWSKI – FOTOGRAFIA DRONOWA
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Drogi

W przyszłym roku inwestycje
drogowe pochłoną ponad prawie
36 mln zł. Na liście zadań z działu transport i łączność znalazło
się kilkadziesiąt przedsięwzięć.
Wybraliśmy 10 tych najkosztowniejszych:
• budowa wiaduktu łączącego
ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską – 7,6 mln zł;
• budowa ul. Nowoinżynierskiej
i ul. Elektrycznej – 6,4 mln zł
• budowa ul. Przytorowej –
3,5 mln zł
• przebudowa ul. Majowej i ul.
Pięknej – 1,5 mln zł
• przebudowa nawierzchni ul.
Spacerowej od ul. Sadowej do
ul. Pęcickiej – 1,2 mln zł,
• przebudowa nawierzchni ul.
Przemysłowej – 800 tys. zł,

• budowa ul. Jaronia Kowalskiego – 500 tys. zł
• budowa ul. Kościuszki – 500
tys. zł
• przebudowa nawierzchni ulicy
Królowej Jadwigi – 500 tys. zł
• przebudowa nawierzchni ulicy
Moniuszki – 500 tys. zł
• przebudowa nawierzchni ulicy
Olszowej – 500 tys. zł

• przebudowa nawierzchni ulicy
Hubala – 500 tys. zł

Szkoły, przedszkola
i żłobki

Jeśli chodzi o inwestycje z działu
oświata i wychowanie lwią część
środków zarezerwowanych dla
tego działu pochłonie budowa
budynku Przedszkola Miejskiego

nr 8 przy ul. 3 Maja. Na to zadanie zarezerwowano przeszło 12
mln zł. Miasto chce również wykonać analizę możliwości i budowę zadaszenia wybranego boiska
szkolnego wraz z jego modernizacją. Na ten cel zarezerwowano
900 tys. zł Natomiast 500 tys. zł to
środki, które miasto chce przeznaczyć na termomodernizację

i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy
ul. Hubala.

Ochronaśrodowiska

Dział gospodarka komunalna
i ochrona środowiska w przyszłym roku ma pochłonąć 9,4 mln
zł . Miasto chce z tej puli przeznaczyć 1,4 mln zł na budowę nowych
obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury oraz remont istniejących.
W tym dziale znalazły się również inwestycje zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego:
budowa mini parku sensorycznego (120 tys. zł), modernizacja
placu zabaw przy Żłobku nr 2
(117 tys. zł) oraz stworzenie ścieżki przyrodniczej (69 tys. zł )

Ważne

Projekt budżetu trafił już do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która musi przygotować jego
ocenę. Ostatecznie to radni zdecydują o jego przyjęciu budżetu,
a co za tym idzie wyrażą zgodę
m.in. na realizację planowanych
na przyszły rok inwestycji. AZ
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W domu mieli nielegalną
broń i amunicję

W trakcie przeszukania wykonywanego do innej sprawy w jednym z domów grodziscy kryminalni znaleźli
7 sztuk amunicji do broni palnej. 43-letnia właścicielka
lokalu została zatrzymana do wyjaśnienia. Podczas dokładnej kontroli w innych budynkach zabezpieczyli także 2 karabiny i broń palną własnej konstrukcji. Szybko
ustalili, że przedmioty te należą do 64-letniego mieszkańca posesji, który chwilę później został zatrzymany.

Warszawa znów rozbłyśnie
UM WARSZAWA

REGION

Na to wydarzenie
czekają nie tylko
mieszkańcy stolicy.
W tym roku już po raz
kolejny ulice Warszawy
rozbłysną tysiącami
światełek. Świąteczna
iluminacja zalśni
już 4 grudnia.

W

tę sobotę spacer po
Trakcie Królewskim
będzie wyjątkowy.
Od pl. Zamkowego
przez Krakowskie Przedmieście i fragment Nowego Światu
po ul. Świętokrzyską w weekend
rozbłyśnie miejska iluminacja.
Ozdobi 123 uliczne latarnie i 63
drzewa. Będą to przede wszystkim girlandy świetlne składające
się z diod eko-LED, które zużywają dziesięciokrotnie mniej
prądu niż zwykłe żarówki. Spacerowicze będą ją mogli oglądać
aż do połowy lutego.
Iluminacji towarzyszyć będą
kolejne figury – przy pomniku

Mikołaja Kopernika „tramwaj
konny”, a na skwerze ks. Jana
Twardowskiego „figury szachowe” i „szachownica”. Na skwerze
Hoovera na przejażdżkę zaprosi
„obrotowa karuzela”, a do wspólnej
fotografii „altana dla zakochanych”
i „kartka z życzeniami”. Przy skwerze im. ks. Jana Twardowskiego
stanął 54 metrowy „tunel świetlny”. Natomiast już w Mikołajki,

6 grudnia na ulice Warszawy pierwszy raz w historii - wyjedzie świąteczny tramwaj. Pojazd
zalśni setkami lampek i będzie
ozdobiony specjalnymi świątecznymi grafikami. Tramwaj
będzie jeździł na najpopularniejszych liniach w stolicy, dzięki czemu będzie mógł się nim
przejechać niemal każdy warszawiak i warszawianka. AZ

Tego samego dnia funkcjonariusze pojechali na teren powiatu płońskiego i po przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych
i gospodarczych zabezpieczyli 7 jednostek długiej broni samodziałowej oraz 172 naboje do różnego rodzaju broni. Zatrzymali tam również 53-letniego właściciela znalezionych
przedmiotów. Zebrane materiały pozwoliły na przedstawienie zatrzymanej trójce zarzutów posiadania broni i amunicji bez wymaganych zezwoleń. MS/ KPP Grodzisk

Pomóż wyremontować
Dom Mateusza w Milanówku!
MILANÓWEK

Filia w Milanówku
Fundacji Joanny
Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła istnieje
po to, aby zapewnić
dzieciom, młodzieży
i osobom starszym
bezpieczne, godne
i szczęśliwe życie.

P

omóż nam wyremontować Dom Mateusza
w Milanówku – piękne miejsce dla dzieci
z potrzebujących rodzin z Milanówka i okolic, bezpieczne
miejsce pełne miłości, ciepła
i opieki.
Kim był Mateusz? To jeden
z pierwszych absolwentów Fundacji z warszawskiej Pragi. Do
Fundacji trafił jak miał 8 lat
i sprzedawał z bratem na ulicy
własnoręcznie zrobioną biżuterię, zaczepiając ludzi. W ten
sposób zarabiali na jedzenie. Pod

opieką fundacji był do 18-tego
roku życia, a obecnie jest bardzo
zdolnym informatykiem, ożenił
się i założył rodzinę.
Bardzo wzruszające jest to, że
swoje mieszkanie urządził podobnie jak w Fundacji! Wszystko
to osiągnął swoją dużą determinacją, pracą, ale też dzięki wsparciu pomocnych ludzi.
Fundacja zabrała go z ulicy.

Jak możesz pomóc dzieciom?
Sposobów jest kilka: finansowo, dając swój czas i pomoc,
organizując świąteczne zbiórki i kiermasze w swojej pracy,
środowisku, poprzez swoje kontakty do firm – ostatnio dzięki
kontaktom naszej Wolontariuszki dostaliśmy 30 litrów
farby do malowania! AZ
www.fundacjajoannyradziwill.pl

R E K L A M A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 9ac ust. 1-1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) oraz
art. 72 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze
zm.), że na wniosek inwestora: Województwa Mazowieckiego,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w dniu 23 listopada
2021 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego
decyzja Nr 838/SAAB/2021 zatwierdzająca projekt budowalny
i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla:
inwestor: Województwa Mazowieckiego,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
inwestycja: „rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowę
dotyczącą budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej
nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury
kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii
kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie
mazowieckim, powiat grodziski, gmina Podkowa Leśna,
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki Miasto, Grodzisk Mazowiecki
(obszar wiejski), oraz powiat pruszkowski, gmina Brwinów:
Powiat grodziski:
Gmina Podkowa Leśna, jednostka ewidencyjna: 140502_1:
Obręb: 0007 działki ewidencyjne nr: 1/1, 1/3, 31,
Obręb: 0008 działki ewidencyjne nr: 1, 143,
Obręb: 0011 działka ewidencyjna nr: 1,
Obręb: 0002 działki ewidencyjne nr: 238/1, 248,

Gmina Milanówek, jednostka ewidencyjna: 140501_1:
Obręb: 0046 0705 działki ewidencyjne nr: 60, 62, 70, 27/2,
Obręb: 0047 0706 działki ewidencyjne nr: 22, 87,
Obręb: 0039 0618 działki ewidencyjne nr: 85, 83/1, 19,
Obręb: 0048 0707 działki ewidencyjne nr: 1, 27,
Gmina Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski), jednostka
ewidencyjna: 140504_5:
Obręb: 0010 Kady działki ewidencyjne nr: 253, 254, 256,
257, 258, 159/1, 37/20, 38,
Gmina Grodzisk Mazowiecki (Miasto), jednostka
ewidencyjna: 140504_4:
Obręb: 0064 64 działki ewidencyjne nr: 18, 12, 22,
Obręb 0063 63 działki ewidencyjne nr: 65, 75, 85, 1,
Obręb 0051 51 działki ewidencyjne nr: 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
Obręb 0044 44 działki ewidencyjne nr: 81, 82, 83, 84, 41/1, 19,
Obręb 0060 60 działka ewidencyjna nr 33/1,
Obręb 0052 52 działki ewidencyjne nr: 11/1, 119/1,
Obręb 0043 43 działka ewidencyjna nr 64/2,
Powiat pruszkowski:
Gmina Brwinów, jednostka ewidencyjna: 142103_5:
Obręb: 0016 Owczarnia działki ewidencyjne nr: 41/2, 41/3,
41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/13, 41/14,
41/15, 77/10, 77/17, 437, 129/3, 609.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się
zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 13 00-1600 – pon.,

800-1200 – czw.) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie
będą obsługiwane.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi
30 min i nie może zostać przedłużony. W jednym pokoju
może przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.
Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania
1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji
dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania
telefonicznie w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek
w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na
celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania.
Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji o planowanym
terminie zakończenia postępowania.
Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia
3 grudnia 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia
odwołania w terminie 14 dni, od jej doręczenia do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735,
ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 3 grudnia 2021 r.
WI-I.7840.7.39.2021.ŁP
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Mikołaj na rowerze wielki
worek cukierków wiezie!

Kto powiedział, że Mikołaj może jeździć tylko na
saniach z zaprzęgniętymi reniferami. A co powiedzie na Mikołaja, który promuje jazdę na…
rowerze? Sekcja Turystyki Rowerowej i dział
sportu Milanowskiego Centrum Kultury zapraszają na spotkanie z Mikołajem! W niedzielę
5 grudnia w godzinach 11:00–15:00 ulicami Milanówka będzie jeździć drużyna rowerowych

Mikołajów z workiem pełnych cukierków dla Was!
Gdzie szukać Mikołajów ze słodkimi podarkami?
Znajdziecie ich w 4 punktach:- Zielony Dołek
(ul. Krótka 10) – godz. 11:00–11:15, - Plac Stefana Starzyńskiego (ul. Kościuszki / Piasta) – godz.
11:45–12:00, - Boisko Grudów (ul. Szkolna 6) – godz.
12:00–12:15 - Boisko Orlik (ul. Sportowa 70 b)
– godz. 13:45–14:00. MS/milanowek.pl

Przygotuj samochód do zimy

D

laczego wymiana
opon jest taka ważna? Opony zimowe
wykonane są z miękkiej mieszanki gumy, co sprawia, że lepiej trzymają się mokrej
i zaśnieżonej nawierzchni, a nawet lodu. Natomiast opona letnia, w czasie zimy, staje się zbyt
twarda, przez co drastycznie maleje jej przyczepność z podłożem
R E K L A M A
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Za oknem widać pierwsze sygnały, że zaczyna
się zima. Pojawił się już
pierwszy śnieg, a warunki na drogach stają się
z każdym dniem coraz
trudniejsze. Właściwe
przygotowanie pojazdu
do sezonu zimowego
jest bardzo ważne dla
naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
innych uczestników
ruchu drogowego.

i znacznie wydłuża się droga hamowania. Ogromny wpływ na
przyczepność opony zimowej,
ma także jej zupełnie inny kształt
i rodzaj bieżnika - większa głębokość oraz specjalne kanały i rowki, czyli tzw. lamele, które lepiej
i szybciej odprowadzają wodę,
błoto i śnieg. Nawet, gdy zima
jest łagodna bez bardzo niskich
temperatur spadających poniżej
zera stopni, a na jezdni nie zalega śnieg, to opony zimowe pomogą uniknąć niebezpiecznych
poślizgów oraz znacznie skrócą
naszą drogę hamowania, co poprawia bezpieczeństwo podróży. Stan techniczny opony ma

również duży wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy samochodem. Przypominamy, że gdy na
nich widać pęknięcia, odkształcenia oraz nadmierne zużycie
bieżnika poniżej 1, 6 mm kwalifikują się do wymiany!
Pamiętajmy, że wymiana opon
nie jest obowiązkowa, ale opona
zimowa zwiększa nasze bezpieczeństwo i skraca długość drogi hamowania!
Prawidłowe przygotowanie
samochodu przed zimą powinno
uwzględnić także zadbanie o właściwy stan i rodzaj płynów eksploatacyjnych. Warto pamiętać
o tym, że dobrej jakości płyn do
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spryskiwaczy, to gwarancja dobrej
widoczności przez przednią szybę pojazdu co ma duży wpływ na
bezpieczeństwo podróży. Zamarznięty płyn w układzie chłodzenia
może uszkodzić chłodnicę, a nawet silnik w naszych pojazdach.
Na prawidłową pracę silnika w naszych autach ma również wpływ
zużyty olej, który gorzej chroni silnik przed zatarciem oraz utrudnia
rozruch. Szczególnie zimą ma to
ogromne znaczenie dla naszego
auta. Dobrym pomysłem przed
zimą będzie też kontrola stanu
i naładowania akumulatora. Rozładowany może stać się przyczyną
przykrej niespodzianki, gdy rano
będziemy chcieli uruchomić samochód, aby wyruszyć w podróż
lub udać się do pracy. Warto też
wyposażyć pojazd w inne rzeczy,
które w okresie zimowym mogą
nam się przydać np.:
• zapas płynu do spryskiwacza,
• środki do odmrażania zamków
i szyb,
• szczotkę do odśnieżania i skrobaczkę do szyb,
• kable rozruchowe oraz rękawiczki robocze. MS/KPP
Pruszków

Nadarzyński Jarmark
Świąteczny
JARMARK

PIXABAY.COM
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W dniach 11-12 grudnia
odbędzie się pierwszy
Nadarzyński Jarmark
Świąteczny. Zaplanowane atrakcje wprowadzą
bożonarodzeniowy
nastrój i umilą wszystkim
oczekiwanie na zbliżające się święta.

P

rzez dwa dni od godziny 13:00 do 18:00 na
placu Poniatowskiego
w Nadarzynie będzie
działała karuzela dla najmłodszych, a w parku można będzie
spotkać świętego Mikołaja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
„Ognisko Tęcza” prowadziło będzie świąteczne warsztaty rękodzieła. Przez cały czas trwania
Jarmarku można będzie nie tylko posilić się i rozgrzać ciepłymi napojami, ale również zakupić
regionalne rękodzieło i produkty
lokalnych wytwórców.

Rozpoczęcie jarmarku o godzinie 13:00 krótkim powitaniem Wójta
Gminy Dariusza Zwolińskiego oraz
koncertem kolęd. Sobota będzie
dniem lodu i ognia. Na ten dzień zaplanowano warsztaty i pokaz rzeźby
w lodzie, a impreze zakończy gorący występ teatru ognia.
W niedzielę gotowanie z półfinalistą programu Top Chef Polska
Marcin Jabłoński, który zdradzi sekrety przygotowania świątecznych
potraw, a z dziećmi upiecze przepyszne pierniczki. Jarmark zakończy pokaz laserów. MS
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Do Świąt Bożego
Narodzenia pozostały
już tylko trzy tygodnie.
Warto już teraz pomyśleć o przygotowaniach
zarówno tych prezentowych, jak i kulinarnych.

B

oże Narodzenie to
czas, który najchętniej
spędzamy wspólnie
z rodziną. Uroczysta
kolacja, migoczące światła choinki i radość z nawet niewielkich
prezentów. Jednak nim usiądziemy wspólnie do uroczystej wigilijnej kolacji trzeba ja przygotować. I tu warto pomyśleć o tym
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Catering coraz
popularniejszy

Przygotowanie tradycyjnych
12 wigilijnych potraw to nie lada wyzwanie nawet dla wprawnych kucharzy i kucharek. Już
same zakupy potrzebnych do

gotowania produktów zabierają nam masę czasu. A gdzie czas
na gotowanie? Dlatego warto
pomyśleć o ułatwieniu sobie
życia i zamówieniu „gotowców”,
czyli skorzystaniu z cateringu.
Oczywiście taka usługa będzie
nieco droższa, niż w przypadku tradycyjnego gotowania czy
pieczenia w domu. Ale jeśli doliczyć nerwy i czas stracony w kolejce do kasy, to może warto się
nad tym zastanowić. Zwłaszcza,
że oferta poszczególnych firm
i restauracji jest bardzo bogata, a potrawy pyszne.
Jeśli jednak chcemy świąteczne potrawy przygotować sami,
to może warto chociaż pieczenie świątecznych ciast „oddać”
w dobre ręce. Tu, podobnie jak
w przypadku potraw należy
złożyć zamówienie wcześniej!
Nie ma co liczyć, że na ostatnią chwile uda nam się znaleźć
makowca, jeśli wcześniej go nie
zarezerwujemy

Im wcześniej tym lepiej

Podobnie jest z prezentami. Nie
ma co czekać. Zwłaszcza, że dziś

PIXABAY.COM

Czas na świąteczne przygotowania

możemy wiele wymarzonych
prezentów zamówić przez internet i odebrać z rak kuriera
lub z paczkomatu. Nie ma nic
gorszego niż brak prezentu pod
choinką. Tu też liczy się jednak
czas. Firmy kurierskie w okresie
świątecznym robią co mogą, by
dostarczyć paczki na czas. Ale
lepiej nie kusić losu.
Jeśli natomiast szukamy ciekawych i nietuzinkowych prezentów, to warto odwiedzić

lokalne jarmarki bożonarodzeniowe. Czasem nawet nie wiemy
jak piękne rzeczy potrafią wytworzyć lokalni rękodzielnicy.
Z choinką nie ma co czekać
To kiedy ubieramy świąteczne drzewko w dużej mierze wynika z wyniesionych z naszych
domów przyzwyczajeń. Jedni robią to 24 grudnia, inni przystrajają choinki w Mikołajki. Jedno
jest pewne drzewko lepiej kupić
wcześniej. Choinki nie musimy
ubierać od razu. Drzewko może
śmiało poczekać np. na balkonie.
Czemy nie warto czekać? Powodów jest klika. Po pierwsze im
później wybierzemy się po choinkę tym mniejszy będzie wybór.
Pod drugie jeśli decydujemy się
na nieco większy okaz, to będzie
on wymagał nieco więcej pracy –
czasem trzeba coś przyciąć, należy ładnie osadzić drzewko na
stojaku. To zabiera sporo czasu. Po trzecie zakupy zrobimy
na spokojnie – jeśli w jednym
miejscu nie będzie takich drzewek, które nam się spodobają
możemy na zakupy wybrać się
do innego punktu. AZ
R E K L A M A

Szał przedświątecznych zakupów
PIXABAY.COM

HANDEL

Można powiedzieć, że zostały ostatnie dni przed wybuchem przedświątecznej gorączki. I nie chodzi tu
o choroby, a o gorączkę zakupów.

Ś

więta coraz bliżej, a wraz z nimi zbliża się
szał przedświątecznych zakupów. Niestety
często zdarza nam się zostawić niektóre
zakupy na ostatnią chwilę. A w przypadku prezentów czy produktów potrzebnych do
przygotowania świątecznych potraw nie jest to
najlepsze rozwiązanie. Na szczęście w grudniu
przypadają dwie handlowe niedziele, które wbrew
pozorom dla wielu osób będą ratunkiem. Na zakupy do galerii handlowych będzie można udać
się dodatkowo 12 i 19 grudnia. AZ
R E K L A M A

BIŻUTERIA
IDEALNA NA PREZENT

Kraszewskiego 41, Pruszków
Tel. 781 333 221

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

A N T U Z A . P L

WWW.WPR24.PL

Coraz bliżej święta!
MILANÓWEK

PIXABAY.COM
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18 grudnia Milanowskie
Centrum Kultury we
współpracy z wieloma
instytucjami i osobami
prywatnymi organizuje
dla mieszkańców
Milanówka „Świąteczne
spotkanie”.

T

ego dnia teren przed MCK
(ul. Kościelna 3) zamieni
się w prawdziwie świąteczną krainę. Będzie
można skosztować bożonarodzeniowych potraw, posłuchać kolęd
i pastorałek. Odbędzie się kiermasz
oraz warsztaty, a co najważniejsze
odczuwalna będzie ciepła, rodzinna i świąteczna atmosfera.
Wzorem poprzednich lat, Milanowskie Centrum Kultury wraz
z Centrum Usług Społecznych pragnie otoczyć troską osoby samotne
i potrzebujące, obdarowując je świątecznymi paczkami przygotowywanymi wspólnie z mieszkańcami.
Osoby, które zechciałyby wziąć
udział w przygotowywaniu paczek

dla potrzebujących lub wesprzeć
finansowo/rzeczowo to przedsięwzięcie mogą: dostarczyć do MCK
produkty, które przydadzą się do
paczek, pomóc finansowo przelewając darowiznę na konto MCK,
a za te pieniądze zostaną zakupione produkty do paczek, pomóc
pakować paczki (tu uśmiechamy
się do wolontariuszy!), przekazywać informację dalej, by usłyszały o akcji firmy i przedsiębiorcy
A jeśli jesteś przedsiębiorcą
chętnie zostaną przyjęte produkty,
które produkujesz masowo! Przygotowane paczki zostaną rozdane
osobom najbardziej potrzebującym, wskazanym przez milanowskie
Centrum Usług Społecznych. AZ

Piątek, 3 GRUDNIA 2021

JANKI
+48 790 390 508
mszczonowska3@cukierniasowa.pl
Cukiernia Sowa Pruszków, ul. Mszczonowska 3 (CH Janki)

cukierniasowa.pl/oferta-swiateczna

DOD
DA
OTDEAKT EŚ K
W IEĘDTUAK A C J A

PRUSZKÓW
+48 (22) 723 23 66
kosciuszki28@cukierniasowa.pl
Cukiernia Sowa Pruszków, ul. Kościuszki 28

*liczba zamówień ograniczona
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W środę 24 listopada odbył się odbiór inwestycji pn. „Dwa nowoczesne boiska
do gry w Teqball” realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w Pruszkowie.
Wybudowane zostały dwa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na działce o numerze ewidencyjnym 13 obręb 05 w Pruszkowie w rejonie skrzyżowania
ul. Szarych Szeregów z ul. Kowalskiego z ich oświetleniem, oznakowaniem, odwodnieniem oraz ogrodzeniem. W skład zadania wchodzi również dostarczenie
oraz montaż dwóch stołów do gry w teqball (typu TEQ ONE). Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. AZ

PRUSZKÓW

Dwa boiska do gry
w Teqball w Pruszkowie

Rajd Barbórka w Pruszkowie. Sprawdź gdzie szukać rajdowców

D

la fanów motorsportu
w Pruszkowie szykuje się wieczór atrakcji. Legendarny już
rajd Barbórka po raz pierwszy
zawita poza granice Warszawy.
Dzięki temu ta kultowa impreza
dotrze do jeszcze większej liczby rajdowych fanów – uzasadniają organizatorzy.
Dwudniowe zmagania największych tuzów motorsportu
rozpoczną się 3 grudnia startem honorowym zlokalizowanym tuż przy dworcu kolejowym

w Pruszkowie. Warto zaznaczyć,
że jeszcze przed startem będzie
można zobaczyć strefę przedstartową na terenie „Znicza”
przy ul. Bohaterów Warszawy.
Ale start honorowy to nie wszystko. W Pruszkowie zlokalizowane zostanie miasteczko rajdowe
oraz jeden z odcinków specjalnych. Gdzie zatem szukać rajdowców? Oto harmonogram:

PIXABAY.COM
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Rajd Brabórka to
impreza, która kończy
oficjalnie sezon motorsportu. W tym roku
na mieszkańców
Pruszkowa czeka
nie lada gratka –
start honorowy tej
imprezy odbędzie się
w okolicy dworca
kolejowego.

Miasteczko Rajdowe
Pruszków

Miasteczko rajdowe w Pruszkowie otwiera swoje bramy
w piątkowe popołudnie, już
o godzinie 15:00. To miejsce,
w którym załogi przygotowujące
się do startu w pierwszym odcinku Barbórki mogą zaparkować lawety, ustawić samochody
i… chwilę odpocząć. Miasteczko nie jest strefą serwisową,
a przestrzenią, w której załogi w spokoju i komfortowych
warunkach poczynią ostatnie przygotowania.
Miasteczko, mieszczące się na
terenie Miejskiego Klubu Sportowego Znicz Pruszków, będzie
otwarte także dla kibiców.

Lokalizacja: Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Data: 3 grudnia, od 15:00
Rodzaj aktywności:  miasteczko przedrajdowe, przygotowania do startu
Wejście: bezpłatne

Ceremonia
startu Pruszków

Ceremonia startu honorowego
rozpocznie się o godzinie 18:00
w piątek, 3 grudnia. Przez rampę najpierw przejedzie czołówka

listy startowej w odwróconej kolejności, a następnie wszystkie
pozostałe załogi. Rampa stanie
w okolicach odrestaurowanego
dworca kolejowego w Pruszkowie,
przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
Ceremonia startu to okazja,
aby dowiedzieć się nieco więcej
o startujących załogach, a także o samym rajdzie i jego tegorocznej charakterystyce.
Lokalizacja: Henryka Sienkiewicza, dworzec PKP, Pruszków

Data: 3 grudnia, 18:00
Rodzaj aktywności: start
honorowy
Wejście: bezpłatne

OS SZNAJDER
Batterien Pruszków

Pierwszy odcinek specjalny Rajdu Barbórka w sezonie 2021 odbędzie się w piątek. To nowość
zarówno dla zawodników, jak
i kibiców. Piątkowa dawka emocji na pewno zagrzeje do jeszcze
bardziej intensywnego kibi-

Prasa_rekrutacja_129,5x165,8_12_2021.pdf
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Najlepsi menadżerowie na Mazowszu docenieni!
Dziś instytucje kultury muszą działać jak prężne przedsiębiorstwa, swoją ofertą konkurować o uwagę widza.
Jak w tej rzeczywistości odnajdują się zarządzający
instytucjami kultury? Po raz piąty przyznano nagrody
w konkursie Innowacyjny Menadżer Kultury.
Dyrektorowie placówek kulturalnych wykorzystują dostępną
technologie oraz odpowiadają na wyzwania i problemy
swoich lokalnych wspólnot. Znalezienie najbardziej aktywnych menedżerów kultury to cel konkursu o nagrodę
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
– Wierzę, że kultura ma zasadniczy wpływ na jakość życia
– tworzy relacje społeczne,rozwija pasje i zainteresowania – mówi Iwona Mirosław-Dolecka, kierowniczka
Bielańskiego Ośrodka Kultury – Filii Estrady 112. Menadżerkę nagrodzono za charyzmatyczną działalność kulturalną, prekursorskie działania menedżerskie, nieustanny
rozwój oraz skuteczne sieciowanie.
– Dom kultury musi iść do ludzi, skoro ludzie nie mogą
przyjść do domu kultury! – wyznaje Aneta Majak, dyrektorka

MCK Milanówek, laureatka pierwszego wyróżnienia za
innowacyjne metody zarządzania zespołem i prowadzenia instytucji kultury bez siedziby oraz ambitne i eksperymentalne
łączenie nowych technologii z działaniami artystycznymi.
– Innowacyjność w zarządzaniu polega na skupieniu się na
pracownikach tworzących instytucję – podkreśla Joanna
Nuckowska, wicedyrektorka Nowego Teatru, laureatka drugiego wyróżnienia za wizjonerskie i holistyczne zarządzanie
zespołem, oparte na aktualnych potrzebach i dobrostanie
pracowników oraz działalność na rzecz ekologizacji instytucji.
Samorząd WM przyznał także dwa specjalne wyróżnienia. Dostrzeżone zostały Krystyna Wójtowicz oraz Anna
Fiszer-Nowacka.
Są odpowiedzialne za cele, strategie, sposób organizacji,
program i budżet, kierują zespołami ludzi, a to wszystkoC
w relacji do potrzeb lokalnej społeczności i środowiska
– to jednak nie wyczerpuje działań menadżerek kultury.M
Kluczowe jest to, że są to wyjątkowe kobiety, którzy mająY
siłę i moc, by jak magnes przyciągać do kultury.
CM
Beata Poprawa
MY

CY

CMY

K
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cowania w sobotę, aż do ostatnich metrów Kryterium Asów
na Karowej.Odcinek w Pruszkowie rozpocznie się o godzinie
18:15, a więc zaledwie kilkanaście minut po tym, jak pierwsze samochody zjadą z rampy
startu honorowego.
OS SZNAJDER Batterien
Pruszków poprowadzi przez
miasto oraz fragmentem parkingu piętrowego Galerii Handlowej Nowa Stacja. Samochody
wjadą ślimakiem na najwyższy poziom, gdzie po pokonaniu technicznego fragmentu
trasy zjadą na ulice Pruszkowa
i ulicami Sienkiewicza, Staszica, Gomulińskiego, Działkową,
Południową i Bryły skierują się
w stronę mety. Meta OS1 stanie
na wysokości siedziby Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Lokalizacja: Sienkiewicza, Staszica, Gomulińskiego, Działkowa, Południowa, Bryły, Galeria
Handlowa Nowa Stacja
Data: 3 grudnia, 18:15
Rodzaj aktywności: odcinek specjalny Rajdu Barbórka
Wejście: bezpłatne. AZ
08:53
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PRUSZKÓW

Zjeżdżalnia tubowa
w Parku Żwirowisko

WIADOMOŚCI

Na terenie Parku Żwirowisko zakończyły się prace
związane z realizacją wniosku do Budżetu Obywatelskiego pn. ,,Plac zabaw dla dzieci starszych”. Ten swoisty plac zabaw stworzono wykorzystując naturalne
wzniesienie, które znajduje się w parku. Jaką niespodziankę przygotowano dla „starszaków”? To zjeżdżalnia tubowa, do której wejść można przez podejście w
formie ścianki wspinaczkowej. Oczywiście zadbano

09

również o bezpieczeństwo dzieci. Wokół zjeżdżalni zastosowano tzw. nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu.
Natomiast samo wejście do zjeżdżalni od strony skateparku zostało wygrodzone linami. W ciągu najbliższych
dni wykonany zostanie chodnik stanowiący dojście do
zjeżdżalni. Ze zjeżdżalni można korzystać już dziś. Jednak dzieci największą frajdę z zabawy w tym miejscu będą miały w ciepłe miesiące. AZ

Już są – kolejne zielone przystanki w gminie Brwinów!

Z

(południowa strona ulicy vis-àvis budynku Urzędu Gminy Brwinów), przystanek przy drodze
powiatowej 1509W (Chrzanów-Żuków-Czubin) w Czubinie,
przystanek przy ul. Głównej
w Parzniewie.
Zielone wiaty przystankowe
wyróżnia nietypowa stalowo-betonowo-szklana konstrukcja. Specjalnie zaprojektowany
system rozprowadzania wody
opadowej sprawia, że nasadzone
wokół stelaża rośliny nie muszą
być często dodatkowo podlewane. System ten umożliwia

zatrzymanie nawet 90% deszczu spadającego na przystanek
w ciągu roku. A obłożony matą
rozchodnikową dach wiaty, nie
tylko zdobi przystanek, ale stwarza również dogodne warunki dla
korzystających z niego pieszych
– wpływając na obniżanie latem
temperatury w rejonie wiaty,
nawet o kilka stopni Celsjusza.
W dużych donicach ustawionych
na zewnątrz konstrukcji rosną
m.in. powojniki – byliny, które
pnąc się na linowej konstrukcji,
generują dodatkowy cień w letnie dni. Rośliny porastające wiatę

Pomoc dla Ani
GRODZISK MAZ.

Mieszkanka gminy
Grodzisk Mazowiecki
potrzebuje każdej możliwej pomocy. Okazało
się, że jest ciężko chora
i jedynym ratunkiem dla
niej jest immunoterapia,
stosowana w instytucie
w Kolonii w Niemczech.
Niestety jest ona bardzo
kosztowna. Cały cykl to
koszt 650 000 zł.

J

eden dzień, jedna chwila
i wszystko co dotąd miało
sens niknie w jednym momencie… Ania, osoba o niespożytej energii, dziewczyna,
która jest iskierką dla wszystkich… dla rodziny, przyjaciół..
W jednej chwili Ania dowiedziała się, że ma nieoperacyjnego guza mózgu… później
biopsja wykazała że jest to glejak wielopostaciowy, złośliwość
IV stopnia… Guz krwawi, więc
wiele standardowych metod jak

Mieszkaniec przyłapał „śmieciarzy”
PRUSZKÓW

Dzikie wysypiska stają
się coraz większym problemem. Mieszkaniec
Pruszkowa na gorącym
uczynku przyłapał
„śmieciarzy”, którzy
wyrzucali odpady
w pobliżu autostrady
A2. Mężczyźni dostali
nauczkę.
chemioterapia, radioterapia nie
mają zastosowania. Ograniczone
metody leczenia w Polsce, zmuszają nas do szukania ratunku za
granicą. Jedynym ratunkiem jest
immunoterapia, stosowana w instytucie w Kolonii w Niemczech.
Ania jest Mamą dwójki dzieci, Amelka i Kacper są „zarażeni” jej werwą i optymizmem.
Ania jest osobą, która mogłaby
góry przenosić. Zawodowo jest
trenerką fitness, ponadto robi
cuda z drewna, ma przepiękny ogród, piecze najpyszniejsze

ciasta na świecie i w ogóle jest
MEGA dziewczyną.
Immunoterapia to nowoczesna
metoda leczenia nowotworów,
której potencjał jest imponujący do tego stopnia, że określa się
ją jako nowy oręż do walki z rakiem. Jest niestety bardzo kosztowna. Cały cykl to koszt 650 000
zł. Teraz zbieramy na pierwszą
część leczenia, to koszt 380 000 zł.
Ani można pomóc wpłacając
pieniądze na zbiórkę prowadzoną na portalu pomagam.pl/pomoc-dla-naszej-ani MS

P

odrzucanie odpadów
w mało uczęszczanych
miejscach jest sporym
problemem. Prawdziwą „wojnę” takim „śmieciarzom” wypowiedział wójt
Nadarzyna Dariusz Zwoliński,
który regularnie informuje o karaniu osób, które nielegalnie
wyrzucają odpady na terenie
gminy Nadarzyn. Jednak nielegalnie wyrzucone odpady to
nie tylko problem Nadarzyna.
Na początku listopada jeden
z mieszkańców Pruszkowa był
świadkiem wyrzucania odpadów budowlanych. Zdarzenie

STRAŻ MIEJSKA PRUSZKÓW

ielone przystanki to innowacyjne rozwiązania
stosowane w przestrzeni miejskiej, które stają się coraz bardziej popularne
w Polsce. Nie są one jednak nowością w gminie Brwinów, która już w 2020 r. zainwestowała
w instalację czterech tego typu
wiat. Właśnie zakończył się kolejny etap projektu – montaż
czterech porośniętych roślinami
przystanków. Inwestycja realizowana jest z udziałem dofinansowania przyznanego w ramach
autorskiego Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 (MIWOPiM 2021).
Cztery nowe zielone dwui trójmodułowe wiaty stanęły
w wybranych miejscach w gminie Brwinów: przystanek przy
ul. Grodziskiej w Brwinowie (północna strona ulicy), przystanek
przy ul. Grodziskiej w Brwinowie

URZĄD GMINY BRWINOW

Cztery nowe ekologiczne wiaty przystankowe,
których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną
i pozytywnie wpływa
na estetykę okolicy,
stanęły w często
uczęszczanych lokalizacjach gminy Brwinów.

zwiększają ponadto ilość tlenu, pochłaniają zanieczyszczenia i pyły zawieszone. Zmieniają
punktowo mikroklimat przy betonowych chodnikach i asfaltowej, nagrzewającej się od słońca,
nawierzchni jezdni. Jednak co
istotne, zielone przystanki sprawiają, że okolica wygląda ładniej,
a oczekiwanie na autobus staje się znacznie przyjemniejsze.
Nie można również pominąć
ekologicznego systemu zasilania wiat, które doświetlane są
za pomocą modułów ledowych
podłączonych do układu fotowoltaicznego. Czujnik ruchu
zainstalowany na konstrukcji
powoduje włączanie się oświetlenia wiaty po zmroku, w reakcji na przechodnia. System ten
doświetla także oszkloną gablotę
informacyjną. Warto wiedzieć,
że zamontowane przy przystankach stacje solarne umożliwiają
ładowanie urządzeń elektronicznych przez port USB. Zatem czekając na przystanku na
autobus, można spokojnie podładować telefon.
Zielone przystanki są wyjątkową wizytówką gminy Brwinów,
która inwestuje w ekologiczne
i nowoczesne rozwiązania. Bieżącym utrzymaniem wiat zajmują się pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Brwinów.
Koszt II etapu inwestycji wyniósł
181 867,80 zł i zrealizowała go firma
Sorted Sp. z o.o. Brwinow.pl

URZĄD GMINY BRWINOW

URZĄD GMINY BRWINOW

BRWINÓW

miało miejsce na Gąsinie w rejonie autostrady A2. Czujny
mieszkaniec nie tylko powiadomił pruszkowską straż miejską, wykonał też kilka zdjęć,
które później okazały się bardzo przydatne.
Dyżurny straży miejskiej na
miejsce zgłoszenie wysłała załogę Ekopatrolu. Niestety, nim
strażnicy pojawili się na miejscu,
„śmieciarze” odjechali. Zostawili
za to pokaźne skupisko odpadów
budowlanych: gont bitumiczny,
części eternitowe, sklejki, papę,
masę bitumiczną oraz ziemię.
Na szczęście na zdjęciach wykonanych przez mieszkańca,

został uwieczniony nie tylko wizerunek sprawców, ale i numery
rejestracyjne samochodu, którym się poruszali. Okazało się,
że „śmieciarzami” są mieszkańcy
Pruszkowa, którzy do wywiezienia odpadów wypożyczyli samochód z firmy transportowej.
Sprawcy zostali ukarani mandatami i musieli uprzątnąć stworzone przez siebie wysypisko.
– Dziękujemy zgłaszającemu
za brak zgody na zaśmiecanie
naszego miasta. Ostrzegamy
wszystkich przed konsekwencjami nielegalnego wyrzucania
odpadów – podkreślają strażnicy miejscy z Pruszkowa. AZ
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BRWINÓW

2300 sztuk podrobionych
perfum w Brwinowie

W poniedziałek 22 listopada policjanci weszli na teren
jednej z posesji w Brwinowie. Z informacji jakie posiadali
produkowano tam perfumy, które były rozlewane do butelek z zastrzeżonymi znakami towarowymi. – Na miejscu policjanci ujawnili rozlewnię oraz linię produkcyjną
służącą do wytwarzania perfum. W magazynie znajdowało się prawie 2300 sztuk gotowych, zapakowanych
perfum, na opakowaniach których, umieszczone były

Twoja bezpieczna WukaDka

W

arszawska Kolej Dojazdowa jako przewoźnik i zarządca
infrastruktury kładzie duży nacisk na poprawę
bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowych i w ich najbliższym
otoczeniu. W tym celu WKD podejmuje szereg działań na rzecz
zwiększenia bezpieczeństwa na
terenie kolejowym nie tylko poprzez inwestowanie w nowoczesne urządzenia i zabezpieczenia
ale również poprzez edukację.
Podczas kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka” Spółka wraz
z partnerami projektu zrealizowała
od maja br. działania wspierające
kontrolę zmotoryzowanych i pieszych w okolicach przejazdów kolejowych. W trakcie tych kontroli
rozdawane były specjalne ulotki
nt. zagrożeń oraz prawidłowego zachowania na przejazdach

Grodziscy stażyści w słonecznej Nicei
GRODZISK MAZ.

REGION

W listopadzie Warszawska Kolej Dojazdowa
zakończy pierwszą edycję kampanii, pn. „Twoja
bezpieczna WuKaDka”.
Kampania miała na celu
uwrażliwienie uczestników ruchu na niebezpieczeństwa jakie niesie
ze sobą brak rozwagi,
brawura na drogach
czy pośpiech.

zastrzeżone znaki towarowe popularnych marek. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty
wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi i czynienia z tego procederu stałego źródła dochodu – informuje podkom. Karolina Kańka, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Ustawa o prawie własności przemysłowej za ten czyn przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. AZ

GRODZISK.PL
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Uczniowie z klas gastronomicznych i hotelarskich
Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
od 30 listopada odbywają 2 – tygodniowy staż
zawodowy w nicejskich restauracjach i hotelach,
godnie reprezentując szkołę, miasto i kraj.

kolejowych. W ramach kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka”
prowadzone były liczne spotkania
w szkołach podstawowych w zakresie bezpieczeństwa, podczas
których uczniowie otrzymywali
odblaski, aby zadbać o swoją dobrą widoczność na drodze. Comiesięczne komunikaty, artykuły,
publikacje w mediach społecznościowych, na stronach internetowych partnerów i WKD oraz
audycje radiowe z udziałem pracowników WKD, policji i partnerów projektu, były dodatkowym
źródłem docierania do społeczności lokalnej z przekazem kampanii. Warszawska Kolej Dojazdowa
prowadzi również działania, aby
jeszcze w tym roku wszystkie przejazdy kolejowe znajdujące się na
linii WKD zostały podłączone bezpośrednio do systemu numeru
alarmowego 112. – Dzięki kampanii
„Twoja bezpieczna WuKaDka” udało się zwrócić uwagę kierowców,
rowerzystów i pieszych na bezpieczeństwo na przejazdach oraz
w obrębie terenów kolejowych.

Żywię ogromną nadzieję, że wszyscy podróżujący będą uważniejsi a dzięki temu bezpieczniejsi.
Wspólne dbanie o bezpieczeństwo i szacunek do życia własnego oraz wszystkich uczestników
ruchu znajdujących się w okolicy
przejazdów kolejowych pozwoli na obniżenie statystyk wypadkowych. – podkreślił Pan Michał
Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WKD.
Kampania informacyjno-edukacyjna „Twoja bezpieczna WuKaDka” będzie kontynuowana w 2022
roku również przez czynny udział
WKD w II edycji ogólnopolskiej
kampanii pt. „Kolejowe ABC” promującej bezpieczeństwo na obszarze kolejowym a organizowanej
przez UTK. W ramach kampanii
w dalszym ciągu Spółka będzie
zwracać uwagę na właściwe zachowania kierowców, rowerzystów
i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych i w najbliższym
ich otoczeniu oraz bezpieczne korzystanie z transportu kolejowego. Mat. prasowe

S

tażyści poznają tajniki kuchni francuskiej
i śródziemnomorskiej.
Rozwijają także umiejętności z zakresu obsługi konsumenta i gościa hotelu oraz
doskonalą sprawność językową. Uzyskują cenne doświadczenie i kwalifikacje zgodne
z ideą ECVET (Europejskiego
Systemu Transferu Osiągnięć

w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który służy zwiększeniu
przejrzystości i porównywalności kwalifikacji) w zupełnie nowych dla nich realiach.
Pobyt w Nicei to kontakt z inną kulturą i integracja z tamtejszą społecznością. Projekt
jest realizowany w ramach Patronatu Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego. MS/ grodzisk.pl

Ukradli sprzęty za 15 tys. zł
BRWINÓW

Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem. Okazało się,
że skradzione przedmioty należały do…
Urzędu Gminy Brwinów.

K

ilka dni temu w godzinach porannych
pracownicy z Urzędu
Gminy w Brwinowie
powiadomili policjantów o włamaniu do pomieszczeń gospodarczych na terenie jednego
z osiedli. W pomieszczeniach

przechowywano elektronarzędzia. Łupem złodziei padły kosiarki, kosy i piły spalinowe oraz
wiertarki. Łączne straty oszacowano na 15 tys. zł. Sprawcy kradzieży nie cieszyli się zbyt długo
ze swoich łupów. Gdy wrócili do
Pruszkowa czekali na nich już

policjanci z wydziału kryminalnego. W trakcie przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli
przedmioty, które mogły im pomóc w dokonaniu włamania: łom,
nożyce do metalu i przecinak do
betonu. Dodatkowo w pojeździe
schowana była odzież robocza
i kominiarka. Zatrzymani mężczyźni przyznali się do dokonania kradzieży i wskazali miejsce,
w którym ukryli swoje „łupy”.
33-latek i jego 27-letni kolega usłyszeli zarzuty dokonania
kradzieży z włamaniem. Za to
przestępstwo grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności. AZ
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Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna

Informuję, że zostało sporządzone i wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna
przy ul. Akacjowej 39/41
Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna,
położonych w Podkowie Leśnej oraz
w Owczarni (gm. Brwinów), przeznaczonych
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Informuję, że zostało sporządzone i wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna
przy ul. Akacjowej 39/41
Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna,
położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Bliższych informacji udziela Referat Planowania
i Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, pok. 16,
tel. (22) 759-21-19
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tel. (22) 759-21-19

Studio graficzne:
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,
www.gdstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
i adiustacji tekstów
oraz nadawania tytułów listom.
Tekstów i materiałów
niezamówionych nie zwracamy.

Anonimów nie drukujemy.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
E–wydanie dostępne na

www.wpr24.pl

Nakład: 30 tys. egz.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów
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ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Świetlice wiejskie otrzymały sprzęt multimedialny
Cztery świetlice wiejskie z terenu gminy Brwinów zostały doposażone w interaktywne nowoczesne urządzenia, które znacząco
uatrakcyjniają oraz ułatwiają prowadzenie zajęć i warsztatów w tych placówkach.
Świetlice wiejskie w gminie Brwinów
to wyjątkowe miejsca tętniące życiem,
w których mieszkańcy mogą się spotykać, bawić się wspólnie, rozmawiać,
edukować i spędzać wolny czas twórczo i aktywnie. To miejsca integracji,
umożliwiające udział w ciekawych,
rozwijających wydarzeniach i warsztatach i małe wiejskie centra lokalnej
aktywności, gdzie można realizować
różnorodne inicjatywy społeczno-kulturalne. Placówkami zarządza Gminny
Fot. GOK Brwinów

W ramach zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców
Gminy Brwinów poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w interaktywne pomoce dydaktyczne”, każda
ze świetlic otrzymała tablicę multimedialną z niezbędnym osprzętem
i przenośny komputer. Sprzęt może
być wykorzystywany do prowadzenia
zajęć reedukacyjnych, hobbystycznych, z informatyki czy do nauki języków obcych.

Ośrodek Kultury w Brwinowie, który odpowiada też za zakupiony przez
gminę sprzęt.
Całkowity koszt projektu wyniósł
56 800 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 36 141 zł. Operacja została zrealizowana z pośrednictwem

LGD „Zielone Sąsiedztwo” ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Fot. GOK Brwinów

Ś

wietlice w Domaniewie,
Owczarni, Otrębusach
i w Kaniach to małe lokalne ośrodki kultury, które
cieszą się dużą popularnością wśród starszych i młodszych
mieszkańców sołectw. Doposażenie placówek w nowoczesne urządzenia znacząco przyczynia się do
wzbogacenia i poszerzenia ich oferty
edukacyjno-kulturalnej o nowe formy prezentacji.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Plac Wolności wypięknieje

W

e wtorek 23 listopada Prezes Zarządu Narodowego
Funduszu podpisał z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim umowę na dofinansowanie
Projektu „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku
Mazowieckim” ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG 2014-2021 w ramach
programu: Środowisko, Energia i Zmiany
klimatu", w sprawie projektu „Inwestycje
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” (Umowa
nr MFEOG.07.03.0-07-0025/21-00).
Wniosek Gminy Grodzisk Mazowiecki
znalazł się na 9. miejscu na 173 prawidłowo złożone zgłoszenia w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu
i Środowisko. Dzięki temu na realizację
projektu gmina otrzyma aż 4 604 727,10 zł.
Władze gminy Grodzisk Mazowiecki chcą zmienić oblicze Placu Wolności.

Projekt przewiduje podkreślenie historycznej funkcji tego miejsca, a jednocześnie utworzyć strefę dedykowaną rekreacji.
Jest to projekt proekologiczny. Dzięki nowym rozwiązaniom zwiększona
zostanie powierzchnia zieleni na placu
dwukrotnie, zostaną nasadzone rośliny
o właściwościach oczyszczających powietrze, będzie wybudowana fontanna
oraz zdrój uliczny, oświetlenie placu będzie wykorzystywało OZE. Zwiększy się
również bezpieczeństwo użytkowników
poprzez rozbudowany monitoring oraz
zmianę organizacji ruchu - wprowadzenie ciągów pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Plac będzie przyjazny
dla niepełnosprawnych.
Koniec inwestycji zaplanowany jest
w sierpniu 2022 r.
Dodatkowo w ramach projektu „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”

realizowane będą kolejne inwestycje oraz
działania edukacyjne:
- W ramach wsparcia bioróżnorodności
na terenie parku im. Hr. Skarbka powstanie stołówka dla owadów.
- Przewidziano również nasadzenia zieleni przy ul. Zondka oraz zazielenienie, wsparcie bioróżnorodności,
- Retencji wód na skwerze na skrzyżowaniu ul. E. Orzeszkowej z ul. 3 Maja.
- Przy 11 obiektach oświaty pojawią się
ekologiczne ogródki,
- Stworzenie terenu biologicznie czynnego z nasadzeniami zieleni odpornej
na zmiany klimatyczne na ul. Westfala.
Projekt zakłada również szereg działań informacyjnych m.in. -działania edukacyjno- informacyjne, działania aktywizujące
społeczność, kształtowanie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowej -współpraca partnerska z partnerem z Norwegii.

Szkoła Muzyczna
czeka na nową
siedzibę

P

lany związane z budową nowej siedziby
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Bairda w Grodzisku Maz. zaczynają
się materializować. 19 listopada
odbyło się podpisanie umowy na
wykonanie projektu budynku.
W piątek 19 listopada w Willi
Niespodzianka Burmistrz Grodzisk Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński
podpisanie umowy z firmą EBIM
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
w sprawie opracowania wielobranżowej dokumentacji: Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego, Kosztorysów Inwestorskich, Przedmiarów Robót
oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót wraz
pełnieniem Nadzoru Autorskiego
dla zadania pn.: „Budowa Szkoły
Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim”. Przedmiot zamówienia
stanowił I nagrodę w konkursie
architektonicznym na opracowanie: „Koncepcji architektonicznej budowy Szkoły Muzycznej
wraz z zagospodarowaniem terenu Placu Króla Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim”.

Podpisanie umowy na stworzenie dokumentacji to pierwszy krok do realizacji długo
wyczekiwanej inwestycji. Dziś
szkoła muzyczna mieści się
w Dworku Skarbków przy
ul. Okulickiego. Budynek choć
piękny i zabytkowy, jest niefunkcjonalny. Nie można w nim
organizować koncertów, które mogłyby wypromować zdolnych grodziskich muzyków.
Co więcej zainteresowanie nauką w szkole jest ogromne.
Dlatego tym bardziej szkoła
potrzebuje nowoczesnej i „szytej na miarę siedziby”.
Koncepcja rozbudowy szkoły zakłada stworzenie nowego obiektu z salą koncertową.
Budynek będzie zlokalizowany
przy ul. Wólczyńskiej i ma się
wkomponować estetyką w otoczenie Kościoła św. Anny i Placu
Wolności po jego rewitalizacji.
Całość mają uzupełnić elementy małej architektury oraz nowe oświetlenie.
Zgodnie z harmonogramem
dokumentacja projektowa powinna być gotowa w pierwszym
kwartale 2023 r.
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Remiszewski zostaje

Odcinkowy pomiar prędkości
na S8 już działa

MILANÓWEK

Za nami kolejne referendum w sprawie
odwołania Piotra Remiszewskiego z funkcji
burmistrza Milanówka.
Choć większość głosujących była za odwołaniem Remiszewskiego,
to referendum zostało
unieważnione.

D

laczego referendum,
które odbyło się 21 listopada musiało zostać
unieważnione? Wszystko wynika wprost z przepisów. Aby
referendum było ważne, musiałoby w nim wziąć udział przynajmniej
3/5 liczby osób, które głosowały
w wyborach burmistrza 4 listopada 2018 roku. Wówczas było to 7306
osób, a 3/5 z tej liczby to 4384 i właśnie tylu mieszkańców musiałoby
pójść do wczorajszego referendum.
W niedzielnym głosowaniu
udział wzięło 3346 osób, czyli o 1038

REGION

osób za mało, by referendum było
wiążące. Ogólna frekwencja wyniosłą 25,91 proc.
Liczba ważnych głosów wyniosła 3312. Co ciekawe tylko 79 głosów oddano przeciw odwołaniu
Piotra Remiszewskiego z funkcji
burmistrza Milanówka. 3233 głosowało za odwołaniem Remiszewskiego z pełnionej funkcji. Piotr
Remiszewski nadal będzie pełnił
funkcję burmistrza Milanówka.
Przypomnijmy, że w 2020 roku
w Milanówku również odbyło się
referendum w sprawie odwołania
Piotra Remiszewskiego z funkcji

OGŁOSZENIA
DAM PRACĘ

• Osoby do obsługi bistro
w salonie samochodowym
na Skoroszach 663-022-397
• Poszukujemy kierowców do
pracy kat B, zarobki 2500-5000 pln,
CV kontakt@fairplaytaxi.pl lub
pod numerem 783 647 646
• Praca dla Panów i Pan przy
sprzątaniu magazynu w Sokołowie
koło Janek 504204700
NIERUCHOMOŚCI
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668566576
Mieszkania Pruszków,
60-100 mkw.,
ceny już od 5 500 zł/mkw.,
tel.: (22) 729-03-13

Ważna informacja dla
kierowców. Główny
Inspektorat Transportu
Drogowego poinformował, że na trasie S8 został uruchomiony odcin
kowy pomiar prędkości.
30 kamer kontroluje odcinek o długości 14 km.

burmistrza. Wtedy jednak o organizację głosowania zabiegała grupa mieszkańców. W ubiegłorocznym referendum aż 95,91 proc
głosujących mieszkańców opowiedziało się za odwołaniem burmistrza Piotra Remiszewskiego.
Mimo to wynik referendum nie
był wiążący. Powód? W głosowaniu udział wzięło tylko 2056 osób,
co daje frekwencję na poziomie
15,88 proc. Frekwencja nie wyniosła wymaganego poziomu
3/5 liczby mieszkańców biorących udział w wyborach burmistrza w 2018 r. AZ

CENY NETTO

O

dcinkowy pomiar
prędkości działa na
trasie S8 od 23 listopada. Kontrole prowadzone są pomiędzy ul.
Łabiszyńską w Warszawie a ul.
Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód
a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. Pomiary są prowadzone
w obu kierunkach na wszystkich
nitkach głównego ciągu trasy S8.
Na kontrolowanych odcinkach,
pojazdy osobowe mogą poruszać

się z maksymalną prędkością 120
km/h, a ciężarowe – 80 km/h. Kierowcy nie powinni być zaskoczeni kontrolami. O prowadzonych
pomiarach informują ich odpowiednie znaki.
W sumie zainstalowano aż
30 kamer, które kontrolują 14
km trasy. Jak działa system? Na
podstawie czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego
odcinka drogi system automatycznie określi jego średnią prędkość. Funkcjonalność systemu
umożliwi przyporządkowanie do
pojazdu, którym przekroczono

ZAMÓW:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

OGŁOSZEŃ 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
ZA SŁOWO: 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

KUPIĘ

MIESZKANIE
tel.883 099 242

• Do wynajęcia dwa lokale
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod
handel lub usługi tel. 601612930

NIERUCHOMOŚCI
– DO WYNAJĘCIA

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

• Warsztat/magazyn 80 m2 +
plac, 800 zł, Nadarzyn –
506-906-002
• Wydzierżawię pod usługi plac
1000 m2, Nadarzyn,
696-023-878

517 090 224

rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Pożyczki

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

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

Praca

doradca klienta
Wynagrodzenie podstawowe
2000 zł + premia

694 127 292

prędkość, szeregu danych, w tym
m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej
prędkości. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia
także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane
online do systemu centralnego CANARD.
Odcinkowy pomiar prędkości
ma zmusić kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, a tym
samym poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. AZ

ekspresowe

i emeryci!
widzian
Mile

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

• Kupię starocie antyki militaria
biżuterię wszelkiego rodzaju
501 702 604

Biuro rachunkowe

Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

USŁUGI

• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP. Kontakt:
509-443-977,
509-443-877
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl
• WYMIANA OPON,
795-569-659

• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055
• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali,
9-20, 501-175-813
• Rzuć palenie metoda
biorezonansu, tel 723974609,
www.biorezondiet.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
WWW.WPR24.PL
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r, poz.1899)
Wójt Gminy Raszyn informuje,
że podał do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń na okres 21 dni wykaz, o przeznaczeniu do wynajęcia sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Sękocinie do prowadzenia ponadprogramowych zajęć „Akademia Mocy”

Prowadzimy kompleksową
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw)
 kadr i płac
 doradztwa podatkowego
dla naszych klientów
 rejestracji firmy
Maculewicz Finance Sp. z o. o.
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Wykaz wywieszono z dniem 18 listopada 2021 r.

Mechanikom, elektromechanikom i elektrykom
do serwisowania i napraw pojazdów komunalnych
Znajomość hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz
doświadczenie w naprawie śmieciarek mile widziane
Praca w Sokołowie k/W-wy oraz w terenie (serwis mobilny)
Wysokie zarobki, miła atmosfera pracy, liczne szkolenia

Nr Tel. 604 409 053

