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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
Następne wydanie 21 stycznia

Autobusy pod szyldem
GPA od 1 stycznia ruszają na trasy
GRODZISK MAZ.

Już 1 stycznia na ulicach
powiatów pruszkowskiego, grodziskiego oraz
warszawskiego-zachodniego pojawią się nowe linie
autobusowe. Ich organizatorem jest związek powiatowo-gminny Grodziskie
Przewozy Autobusowe.

G

rodziskie Przewozy Autobusowe to związek
powiatowo gminy, który
powstał w lipcu tego roku. Jego założyciele to: Powiat Grodziski, Baranów, Błonie, Grodzisk
Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek
i Żabia Wola. Natomiast w grudniu 2021 r. do związku przystąpił
R E K L A M A

Powiat Pruszkowski. Choć Grodziskie Przewozy Autobusowe działają
od kilku miesięcy to efekty ich pracy zobaczymy już 1 stycznia 2022 r.
To właśnie wtedy na ulice wyjedzie
aż 28 nowych linii autobusowych.
Dlaczego powstanie GPA jest tak
dużym wydarzeniem dla regionu?
Po pierwsze to pierwszy tego typu związek gminno-powiatowy
na terenie województwa mazowieckiego. Po drugie skorzystają na tym samorządy, które będą
mogły uzyskać dofinansowanie
z funduszu rozwoju przewozów
autobusowych oraz zyskają mocniejszą pozycję w negocjacjach
np. z ZTM. A po trzecie mieszkańcy zyskają sieć dogodnych połączeń komunikacyjnych w bardzo
korzystnych cenach.

WIĘCEJ NA STR. 2
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reniferów ciągnie sanie Świętego Mikołaja i pomaga dostarczać
bożonarodzeniowe prezenty Ich imiona to Kometek, Amorek, Błyskawiczny,
Fircyk, 9 Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek i oczywiście Rudolf.

Autobusy pod szyldem GPA od 1 stycznia ruszają na trasy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

J

ak już wspomnieliśmy w ramach GPA kursować będzie
28 linii autobusowych. Aby
ułatwić korzystanie z nich
wprowadzono schematy numeryczne. I tak numerami od 10-19
oznaczone będą linie obsługujące
Gminy Błonie i Milanówek oraz połączenia z tych Gmin do Grodziska
Maz.. Numery 20-29 przypisano do linii obsługujących Gminy Baranów, Jaktorów i Grodzisk
Maz. „30-stki” to linie obsługujące Gminę Żabia Wola oraz południową część Gminy Grodzisk
Maz. Numery 60-69 to numery
linii działających na terenie powiatu pruszkowskiego. Natomiast
„50-tki” to linie szkolne działające od poniedziałku do piątku.
Ich głównym celem będzie dowóz
uczniów na zajęcia, ale mieszkańcy
również będą mogli z nich korzystać. Linie z oznaczeniami 40-49
przewidziano na nowe połączenia.
Najważniejszy jest jednak cennik przejazdów. I tu chyba wszyscy
będą miło zaskoczeni. Bilety jednorazowe podzielono na 4 typy.
R E K L A M A

Miejski dedykowany dla każdego miasta osobno, czyli dla
Błonia, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Pruszkowa i Piastowa. Za poruszanie
się w obrębie jednego z tych
miast zapłacimy tylko 1 zł za
bilet jednorazowy. Bilet grodziski dedykowany jest dla
terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, gminy Jaktorów oraz
Milanówka. Cena za jednorazowy przejazd 2 zł. W tej samej cenie będą bilety gminne
– oddzielnie dla każdej z gmin
Michałowice, Nadarzyn Raszyn oraz wspólny dla gmin
Baranów, Błonie i Żabia Wola. Bilet międzygminny będzie kosztował 4 zł i obejmie przejazdy po
terenie powiatów grodziskiego,
pruszkowskiego i gminy Błonie.
Ceny biletów miesięcznych również nie powalają. Bilet miesięczny
miejski będzie kosztował tylko…
25 zł. I będzie obowiązywał na
wszystkie linie autobusowe w obrębie danego miasta. Natomiast
bilet miesięczny międzygminny
to koszt 100 zł – te bilet upoważni
nas do podróżowania wszystkimi

liniami w granicach całego obszaru na którym działają GPA.
A co z podróżnymi, którzy korzystają z kart ZTM? Posiadacze
zarówno 30-, jak i 90-dniowych
biletów ZTM będą mogli bezpłatnie poruszać się autobusami
GPA na terenie powiatu pruszkowskiego. Ale oprócz zakodowanego biletu ZTM będą musieli
posiadać „papierowe potwierdzenie zakupu biletu”. Kontrolerzy nie
będą mieli czytników kart ZTM.
Paragon jest więc tu niezbędny.

Niebawem na stronie
gpa.grodzisk.pl pojawią się
dokładne mapy z przebiegiem tras poszczególnych linii i układem przystanków.
Co więcej na stronie będzie
można korzystać z widgetu, który ułatwi nam znalezienie połączeń (podobne
rozwiązanie działa na stronie ZTM). Dodatkowo będzie
można sprawdzić aktualne
położenie autobusu na trasie.
Mamy nadzieje, że pozostałe samorządy z naszego
regionu również dołączą do
GPA. Dzięki temu gminy uzyskałyby mocniejszą pozycję m.in.
w trakcie rozmów o poszerzeniu
strefy wspólnego biletu.
Oto numeracja wszystkich
linii GPA
10 		Błonie – Bieniewice – Bramki
– Bieniewo Parcela
11		Błonie – Nowa Górna
12 		Błonie – Białuty – Wawrzyszew
– Rochaliki – Cholewy
13 		Grodzisk Maz. – Natolin –
Kłudzienko – Błonie
15 		Milanówek – Milanówek

16 		Grodzisk Maz. Szpital – Milanówek – Adamów – Grodzisk
Maz. Traugutta Dw. PKP
17		Grodzisk Maz. Szpital – Milanówek
20		Grodzisk Maz. – Jaktorów –
Baranów – Kaski
21 		Grodzisk Maz. – Kozerki –
Władków
22 		Grodzisk Maz. – Kałęczyn –
Makówka
23 		Grodzisk Maz. – Adamowizna – Radonie – Książenice –
Urszulin
24 		Grodzisk Maz. – Kozery –
Chlebnia – Izdebno Kościelne – Baranów
25 		Grodzisk Maz. – Kozery Nowe –
Izdebno Kościelne – Boża Wola
26 		Grodzisk Maz. – Żuków – Kłudno Nowe – Karolina – Kaski
28 		Grodzisk Maz. – Czarny Las
29 Grodzisk Maz. – Urszulin –
Książenice – Radonie
pojazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
30 		Grodzisk Maz. – Radonie –
Żabia Wola – Józefina – Pieńki Słubickie
31 		Grodzisk Maz. – Żabia Wola –
Skuły – Petrykozy

32 		Grodzisk Maz. – Książenice – Siestrzeń – Żelechów
ul. Chełmońskiego – Ojrzanów – Zaręby – Kaleń – Żabia
Wola (– Józefina – Osowiec –
Adamowizna – Grodzisk Mazowiecki)
33 		Grodzisk Maz. – Książenice – Siestrzeń – Żelechów
ul. Nad Lasem – Ojrzanów
– Kaleń – Żabia Wola (– Józefina – Osowiec – Adamowizna – Grodzisk Maz.)
50 		Grodzisk Maz. – Radonie –
Książenice
51 		Siestrzeń – Żabia Wola –
Józefina
52 		Żabia Wola – Jastrzębnik –
Żelechów – Ojrzanów
53 		Nowa Bukówka – Grzmiąca
– Skuły
58 		Makówka – Czarny Las – Adamowizna
60 Walendów – Nadarzyn –
Pruszków
61 Rybie – Raszyn – Michałowice – Reguły – Michałowice –
Pruszków
62 		Raszyn – Janki – Sokołów
– Komorów – Pruszków –
Piastów. AZ
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OPACZ MAŁA

100. urodziny
Pana Czesława Ciarki

Pan Czesław Ciarka, mieszkaniec Opaczy Małej, skończył
100 lat! Z tej okazji Szanownemu Jubilatowi Pani wójt gminy Michałowice złożyła najserdeczniejsze życzenia, dalszych
długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Pan Czesław
urodził się 10 grudnia 1921 roku. Od urodzenia mieszka
w Opaczy Małej. Zawsze wszystko robił sam, łącznie z wybudowaniem domu, w którym do dzisiaj mieszka. Jeszcze niedawno przekopywał działkę dwa razy do roku,

uprawiał warzywa w przydomowym ogródku, dokonywał drobnych napraw i ulepszeń w domu. Dziś jest stale uśmiechnięty
i w bardzo dobrej kondycji, jak na swój wiek. Lubi oglądać
programy sportowe, przede wsz ystkich skoki narciarskie
i boks. Pan Czesław osobiście odczytał pięknym donośnym
głosem list gratulacyjny wręczony przez Małgorzatę Pachecką, wójt gminy Michałowice. Jubilatowi jeszcze raz życzymy
wszelkiej pomyślności i zdrowia. MS/michalowice.pl

Nowa karetka dla Szpitala
na Wrzesinie
PRUSZKÓW

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie otrzymał już gwiazdkowy prezent i to nie
byle jaki. Świątecznym
„prezentem”
jest ambulans.

W

rolę „św. Mikołaja”
wcieliła się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
,,Meditrans” SPZOZ w Warszawie. To właśnie ta jednostka przekazał pruszkowskiej lecznicy
nowy ambulans.
Podarowana karetka jest
pierwszym pojazdem, który
stanowi własność Szpital Powiatowy w Pruszkowie. Do tej

pory szpital korzystał z usług
zewnętrznych. Ambulans będzie
służył do przewozu pacjentów na
badania diagnostyczne oraz do
przewozu chorych ze szpitala do
domu, mających problem z poruszaniem się. Dotychczas pojazd był wykorzystywany przez
zespoły ratownictwa medycznego. Ambulans pozytywnie przeszedł badania techniczne i jest
w pełni sprawny do transportu sanitarnego oraz bezpieczny dla pacjentów.
Wraz z ambulansem przekazano sprzęt diagnostyczny: respirator transportowy Parapac
200D, krzesełko transportowe
kardiologiczne Ferno, defibrylator Zoll E-Series, nosze Ferno,
transporter Ferno.
Kluczyki do pojazdu odebrał
Robert Krawczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. AZ

Piastów z dotacją na
zielono-niebieską infrastrukturę
PIASTÓW

Na widok mundurowych wrócił
do mieszkania
GRODZISK MAZ.

Prawie 100 gramów
narkotyków zabezpieczyli grodziscy kryminalni w mieszkaniu
24-latka. Policjantów
zaniepokoiło zachowanie mężczyzny na
klatce schodowej bloku. 24-latek na widok
funkcjonariuszy zawrócił i szybko uciekł do
swojego mieszkania.

G

rodziscy kryminalni
wykonując czynności
służbowe w jednym
z bloków zauważyli
na klatce schodowej mężczyznę, który na ich widok nagle
cofnął się do mieszkania. Postanowili sprawdzić dlaczego
lokator tak się przestraszył. Podczas legitymowania policjanci
zwrócili uwagę na dłoń chowaną przez niego w rękaw kurtki.
Szybko okazało się, że ma w niej
R E K L A M A

susz roślinny. Po zabezpieczeniu substancji funkcjonariusze
dokonali kontroli mieszkania
24-latka. Podczas przeszukania znaleźli słoik i opakowanie
z białym proszkiem oraz torebki z kolejnymi porcjami suszu
i pieniądze. – Mężczyzna trafił
do policyjnej celi, a znalezione
u niego nielegalne środki zostały poddane badaniu i ważeniu.
Okazało się, że w mieszkaniu
zatrzymanego policjanci zabezpieczyli 76 gramów amfetaminy
i ponad 21 gramów marihuany –
informuje asp. sztab. Katarzyna
Zych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
24-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków
odurzających. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym
dozorem. Popełnione przez
niego przestępstwo zagrożone jest nawet 10-letnim pozbawieniem wolności. Na poczet
przyszłych kar zabezpieczone
zostały także pieniądze, których
pochodzenie jest wyjaśniane
przez funkcjonariuszy. AZ

Blisko 4 mln zł otrzyma miasto Piastów na
realizację inwestycji
w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania
miejskiej zieleni.
Skorzystają na tym
również mieszkańcy.

W

miniony czwartek
2 grudnia burmistrz
Piastowa Grzegorz
Szuplewski wraz
ze skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z wiceprezesem
zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arturem Michalskim
umowę na dofinansowanie projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie
miasta Piastowa”. Piastów na ten
cel otrzyma ponad 3,9 mln zł.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania
adaptacyjne, mitygacyjne oraz

edukacyjne. W zakresie zadań
inwestycyjnych zaplanowano
utworzenie zielonych dachów,
zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków,
farm owocowo-warzywnych,
ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych
dachach, likwidację zasklepień
gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami. Dodatkowo
w ramach projektu organizowane będą działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu
podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu
i zapobiegania tym zmianom.
Celem projektu jest zmniejszenie wrażliwości miasta na
zmiany klimatu, zapobieganiu im oraz przystosowaniu
się do skutków zmian klimatu
Całkowita wartość projektu to
4,6 mln zł, z czego 3,9 mln zł to
pieniądze z dofinansowania.
Projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”
zostanie zrealizowany w latach
2022 – 2023. AZ
PIASTOW.PL
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Wpadł przy komórce,
w której trzymał
skradziony rower

WIADOMOŚCI

W czasie działań związanych z kradzieżami rowerów
na terenie powiatu grodziscy kryminalni ustalili osobę,
która mogła dokonywać tych przestępstw. Natychmiast pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny
w sąsiedniej miejscowości. Policjanci zastali 35–latka
przy komórce lokatorskiej. Szybko przeszukali pomieszczenie i odnaleźli tam damski rower. Funkcjonariusze podejrzewali, że pojazd pochodzi z przestępstwa

05

i zabezpieczyli go. Mężczyzna również trafił do komendy.
Podczas sprawdzania znalezionego jednośladu okazało
się, że od kilku dni jest on poszukiwany jako utracony
w wyniku włamania do piwnicy w Żyrardowie. Dalsze czynności policjantów wskazywały, że ta sama osoba mogła
dokonać także innej kradzieży roweru na naszym terenie.
Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zabrania pojazdu z okolicy szkoły w Milanówku. MS/KPP Grodzisk

Młody zawodnik przestał oddychać.
Uratował go strażnik miejski
PRUSZKÓW

Do dramatycznych
wydarzeń doszło
podczas meczu piłkarskiego juniorów
w Pruszkowie. Młody
piłkarz w trakcie spotkania padł na murawę
i przestał oddychać.
Uratował go funkcjonariusz straży miejskiej, którzy na mecz
przyjechał z synem.

S

obota 13 listopada dla
jednego ze strażników
miejskich z Oddziału
Specjalistycznego Straży Miejskiej miasta stołecznego
Warszawy była dniem wolnym
od pracy. Jego 14-letni syn grał
tego dnia w Pruszkowie w drużynie juniorów Znicza przeciwko
Turowi Jaktorów. Tuż po rozpoczęciu meczu sportowe emocje
R E K L A M A

nabrały zgoła innego, bardziej
dramatycznego, charakteru.
Jeden z juniorów przeciwnej
drużyny nagle upadł na murawę, a jego serce przestało bić.
Do chłopca szybko podbiegli trenerzy, jednak nie
umieli mu pomóc. Funkcjonariusz postanowił zareagować.

Młody zawodnik nie oddychał,
a jego puls był niewyczuwalny.
– Strażnik poinformował trenerów, że przeszedł szkolenie
w udzielaniu pomocy przedmedycznej, poprosił o natychmiastowe wezwanie pogotowia
ratunkowego. Od razu rozpoczął też masaż serca. Po chwili

dołączył do niego jeden z rodziców, który pomagał prowadzić
resuscytację. Po kilku minutach
akcji ratunkowej funkcjonariusz
poczuł jak serce nastolatka zaczyna bić. Chłopiec gwałtownie nabrał powietrza w płuca
i otworzył oczy. Po ułożeniu
chorego w pozycji bezpiecznej nadal monitorował jego
stan aż do przyjazdu karetki
– poinformowała warszawska
straż miejska.
Po kliku minutach od rozpoczęcia akcji ratunkowej przyjechało pogotowie. Zawodnik
został zabrany do szpitala, gdzie
po badaniach ustalono, że przyczyną zasłabnięcia była wrodzona
wada serca. Nastolatek przeszedł
w szpitalu specjalistyczny zabieg.
– Inspektor Mariusz Dobrzyński otrzymał kilka dni temu podziękowania za swoją postawę
od rodziców. Jednak największą nagrodą jest świadomość,
że rówieśnik jego syna wraca do
zdrowia – czytamy w komunikacie straży miejskiej. AZ

Kapry czynne do końca grudnia
PRUSZKÓW

Mamy dobrą wiadomość
dla wszystkich
miłośników pływania!
Pruszkowska pływalnia
Kapry będzie czynna
do końca grudnia!

W

sierpniu informowaliśmy, że pruszkowska pływalnia
Kapry przejdzie remont. Umowę na wykonanie prac
podpisano w październiku. Roboty już trwają. W związku z remontem konieczne będzie zamknięcie
pływalni dla mieszkańców. Początkowo termin wyznaczono na 8 grudnia, następnie datę przesunięto na

13 grudnia. Ostatecznie termin wyłączenia pływalni z użytku przesunięto na koniec grudnia.
To oznacza, że miłośnicy pływania mogą odwiedzać Kapry przez
niespełna miesiąc. Pływalnia zostanie zamknięta 31 grudnia. Warto
jednak pamiętać, że nie popływamy
również w dniach 24-26 grudnia. Natomiast remont pływalni zakończy
się w marcu.
Remont został podzielony na dwie
części. Pierwsza z nich dotyczy robót termomodernizacyjnych. Basen
będzie zamknięty z powodu drugiej
części zadania. Modernizacja będzie
dotyczyć wymiany zjeżdżalni – ich
demontażu i montażu nowych ślizgów. Dodatkowo zostanie przebudowana hamownia i wymienione
elementy wsporcze zjeżdżalni. AZ
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Ciekawy projekt jest realizowany na terenie
Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Mostowej. Powstaje tam zegar słoneczny. Pomysł jednego
z mieszkańców zgłoszony do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego zyskał aprobatę mieszkańców i trafił do realizacji. Projekt „Zegar słoneczny Dziewiątka” ma być pomocą dydaktyczną
dla nauczycieli, a dla uczniów stanowić ważny

PRUSZKÓW

Zegar słoneczny
na terenie Szkoły
Podstawowej nr 9!

Kevin znów sam w święta

R

odzinne oglądanie perypetii małego Kevina
stało się już świąteczną
tradycją. Dla wielu osób
obok wigilijnych potraw, śpiewania kolęd i rodzinnego ucztowania
musi znaleźć się miejsce dla kultowego filmu „Kevin sam w domu”.

I nie ma się co dziwić, bo chłopiec
sam na święta „zostaje” od ponad…
30 lat. Każdego roku w gorączce
przedświątecznych przygotowań
pojawia się pytanie: Czy Kevina
będzie można zobaczyć w telewizji? I choć na tym filmie wychowują się kolejne już pokolenia,
to zmagania małego chłopca z rabusiami próbującymi okraść jego
dom bawią dużych i małych bez
względu na to ile razy widziało
się ten film.
Gdzie i kiedy będzie można
obejrzeć Kevina? Podobnie jak
w ubiegłym roku w telewizji Polsat. Stacja pokaże „Kevina samego w domu” w wigilijny wieczór
o godz. 20.00. AZ

Po choinkę do leśników Świeć blaskiem z odblaskiem
PODKOWA LEŚNA

PIXABAY.COM

REGION

Jeśli zastanawiacie się
czy w tym roku znów
będzie można obejrzeć
„Kevina samego w domu”
to mamy dobrą wiadomość. Tak i to
w wigilijny wieczór.

i ciekawy elementy edukacyjny. Wykorzystywany
będzie podczas lekcji geografii i przyrody. Zegar
nie ma wskazówki, a czas będzie odczytywany za
pomocą cienia obserwatora. Obecnie prowadzone
są prace związane z montażem zegara. Niebawem
będzie stanowił atrakcję i cenne wsparcie edukacyjne. Zarówno dla małych, jak i nieco większych
mieszkańców Pruszkowa. AZ

Zieloną i pachnącą,
świeżą i legalnie
wyciętą choinkę najlepiej kupić w Lasach
Państwowych – zachęca Maciej Pawłowski
z Regionalnej Dyrekcji
LP w Warszawie.

C

hoinki w mazowieckich Lasach Państwowych sadzone są na
specjalnych plantacjach, m.in. w okolicach Ząbek
i Podkowy Leśnej. Tam właśnie mogą je kupić okoliczni
mieszkańcy. – Zapraszamy serdecznie całe rodziny z dziećmi,
będzie można osobiście wybrać
świąteczne drzewko spośród
setek jeszcze rosnących choinek, wskazać najładniejsze,
a następnie wyciąć samemu
lub z naszą pomocą – zachęca leśniczy Konrad Szałkowski.
Warto pamiętać, że kupując
choinki od leśników nie niszczymy przyrody.– Kupując

drzewko świąteczne od Lasów
Państwowych mamy pewność,
że nie niszczymy przyrody, bo
kupujmy drzewko hodowane
specjalnie w świątecznym celu, na specjalnej powierzchni
i pozyskane w sposób legalny – dodaje Maciej Pawłowski
z Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Warszawie.
Ceny choinek z plantacji Lasów Państwowych są konkurencyjne. Za drzewko o wysokości
od 1 do 3 m trzeba zapłacić od
ok. 42 do 84 zł brutto. W naszym regionie można je kupić od Nadleśnictwa Chojnów
(w Podkowie Leśnej, przy drodze wojewódzkiej 720, Nadarzyn - Otrębusy). MS

BRWINÓW

W piątek 17 grudnia zabłyśnie przed Urzędem
Gminy Brwinów przy
ul. Grodziskiej 12
niezwykła odblaskowa
choinka. Związaną z tym
akcję rozdawania odblasków organizuje kolejny
rok z rzędu Straż
Miejska w Brwinowie.

N

oszenie odblasków ma
na celu zwiększanie
bezpieczeństwa pieszych na drodze. Przy
słabej widoczności i bez elementów odblaskowych pieszy jest
widoczny dla kierowców samochodów z odległości zaledwie 20 m. Jeśli jednak posiada
przy sobie umieszczony w widocznym miejscu element odbijający światło, to ta odległość
wzrasta już do 150 – 200 m. To
znacząco zwiększa widoczność
pieszego na drodze i może przyczynić się nawet do uratowania czyjegoś życia. Dlatego też

warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji, przyjść 17 grudnia
pod brwinowski Urząd Gminy
i poczęstować się odblaskiem.
– Serdecznie zachęcamy do
noszenia odblasków zawsze, kiedy wchodzimy na ulicę, nieważne czy znajdujemy się na terenie
zabudowanym czy nie – mówi
komendant Izabela Koźbiał. To
dobry sposób aby zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych
użytkowników ruchu drogowego.
Warto przy tym wspomnieć,
że prawo o ruchu drogowym
wyraźnie wskazuje na obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych
poruszających się po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym.
Brwinow.pl. AZ
BRWINOW.PL
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Kibice Legii zatrzymali
autokar z zawodnikami
w Ksiażenicach

Po porażce z Wisłą Płock 0:1 drużyna Legii Warszawa
spadła na ostatnie miejsce w ligowej tabeli PKO BP Ekstraklasy. O tym, że kibice nie są zadowoleni z gry legionistów wiadomo od dawna. Jednak 12 porażka w sezonie doprowadziła do skandalicznego incydentu. Jak
podaje stołeczna policja w niedzielę w okolicach Lega
Training Centre kibice zajechali klubowemu autokarowi
drogę i zmusili kierowcę do zatrzymania. Policja wydała

komunikat o całym zajściu. – O godz. 19:45 w Książenicach
pod ośrodkiem Legii zebrała się grupa kilkudziesięciu osób,
które uniemożliwiły wjazd na teren ośrodka autokaru z piłkarzami. Na widok policjantów KSP osoby się rozbiegły.
Na tę chwilę brak jest informacji wskazujących na użycie
siły wobec piłkarzy” – napisano w komunikacie. Według
nieoficjalnych informacji kibice mieli uderzyć przynajmniej
dwóch zawodników Mahira Emreliego i Luquinhasa. AZ

Na narty do Warszawy.
Górka Szczęśliwicka czeka
PIXABAY.COM

REGION

Miłośnikom „białego
szaleństwa”, którzy nie
mogą doczekać się,
aby założyć na nogi
snowboard lub narty
przypominamy, że aby
pojeździć wcale nie
trzeba wybierać się
w góry. Warszawska
Górka Szczęśliwicka
jest do ich dyspozycji.

A

by poczuć się jak w górach wcale nie trzeba
wyruszać w wielogodzinną podróż. Dobrą
alternatywą dla tych, którzy nie
mogą pozwolić sobie na dalszy
wypad, lub po prostu chcą aktywnie spędzić wolny czas, jest
właśnie Górka Szczęśliwicka.
Stok czynny jest bez względu na

warunki pogodowe, sztucznie
naśnieżany, nic, tylko jeździć. –
Trasa narciarska o powierzchni około 9,6 tys m. kw. pokryta
została matą typu Dendix produkcji angielskiej, która przy
zerowych i dodatnich temperaturach zraszana jest „mgłą
wodną” dla zmniejszenia tarcia

i polepszenia ślizgu, natomiast
przy temperaturach ujemnych
oraz braku lub małej ilości śniegu naśnieżana jest trzema armatkami i rozprowadzane przez
dwa ratraki – informuje ośrodek.
Przewyższenie stoku wynosi 44 m, co przy jego długości
ok. 227 m daje średnie nachylenie

O G Ł O S Z E N I A

BIŻUTERIA
IDEALNA NA PREZENT

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Kraszewskiego 41, Pruszków
Tel. 781 333 221

A N T U Z A . P L

WWW.WPR24.PL

19 proc. Trasa kwalifikowana
jest jako niebieska, czyli dość
łatwa. W dolnej części stoku
znajduje się podjazd o długości ok. 60 m nadający się do
stawiania pierwszych kroków
przez najmłodszych.
W ofercie obiektu znajdziemy wypożyczalnię sprzętu, serwis i giełdę. Na miejscu czekają
też instruktorzy jazdy. – Na stoku prowadzone są codziennie
specjalne szkolenia i treningi
dla wszystkich osób zainteresowanych, niezależnie od wieku i umiejętności. Dla młodszych
adeptów narciarstwa przygotowaliśmy zajęcia w grupach, a dla
starszym proponujemy doskonałych instruktorów – czytamy
na stronie gorka-szczesliwicka.
com. Pod tym samym adresem
znajdują się szczegóły dotyczące szkoleń i możliwości skorzystania z pomocy instruktorów.
Stok jest czynny codziennie
od godz. 10.00-20.00. AZ

Zagłosuj na milanowskie
iluminacje świąteczne!
MILANOWEK

Milanówek został zgłoszony przez mieszkańców do nagrody dla najpiękniej rozświetlonych
na święta miast w Polsce
w ramach akcji ŚWIEĆ
SIĘ z Energą. Mieszkańcy
w ten sposób docenili
świąteczne iluminacje,
które pięknie
zdobią miasto.

W

akcji „ŚWIEĆ SIĘ
z Energą”, obok rywalizacji miast,
najważniejszy jest
jej szczytny cel. Nagrodami dla 16
najpiękniej rozświetlonych miast
w całym kraju będzie wsparcie charytatywne – energooszczędny sprzęt
AGD o łącznej wartości 200 000 złotych. Trafi on do najbardziej potrzebujących osób, lub instytucji
pomocowych, wskazanych przez

miasta-laureatów. Dodatkowo nagrodami będą także wirusobójcze
lampy UV-C dostarczone przez spółkę Energa Oświetlenie, a w ogólnopolskim finale nowoczesna, warta
25 000 zł, instalacja fotowoltaiczna
zrealizowana przez spółkę Energa
Obrót dla wskazanej przez miasto
placówki użyteczności publicznej.
Głosowanie online trwa od
10 grudnia br. do 11 stycznia 2022 r.,
a każdy może oddać do 10 głosów
dziennie.
Link do głosowania: https://polskatimes.pl/p/kandydat/milanowek%2C2405115/ AZ
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PIASTÓW

Piastów zaprasza
na lodowisko

Jeśli mimo chłodu lubicie aktywnie spędzać czas
na świeżym powietrzu to koniecznie odwiedźcie lodowisko w Piastowie. Ślizgawka działa na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Tysiąclecia 1. Lodowisko działa od
4 grudnia. Ślizgawka jest otwarta codziennie
w godz. 10.00-20.00. Co więcej lodowisko będzie czynne również w trakcie świąt. Zatem

WIADOMOŚCI
jeśli będziecie chcieli rozruszać się po świątecznej
kolacji nie ma problemu! W ciągu dnia w godzinach 14.00 – 15.00 przewidziano przerwę techniczną. Wstęp na taflę jest bezpłatny. Na miejscu
naostrzymy własne łyżwy (koszt to 15 zł.) lub wypożyczymy sprzęt (za 7zł). Warto zaznaczyć, że
płacimy tylko za wypożyczenie sprzętu. Nie ma
tu ograniczeń czasowych. AZ

Magia migoczących kolorowych świateł
REGION

Do świąt zostało już
niewiele. Wiele miejscowości z naszego regionu
również „przywdziało”
już świąteczną szatę.
W wielu z nich pojawiły
się piękne i kolorowe
iluminacje.

Ś

wiąteczne iluminacje to
już prawdziwa tradycja.
Oczywiście największa
ze świątecznych iluminacji pojawiła się już w stolicy, ale
w miejscowościach z naszego regionu również możemy podziwiać
piękne iluminacje.Wyjątkowe świąteczne ozdoby można już znaleźć
na ulicach m.in. Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego czy gminy
Michałowice Jakie iluminacje zdobią ulice i skwery? To błyszczące napisy z nazwami miast, duże
świetliste bombki, figurki zwierząt,
tradycyjne choinki, świetlne pergole, sanie św. Mikołaja i wiele innych. Zobaczcie zresztą sami! AZ
O G Ł O S Z E N I E
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RASZYN

Kiermasz książki
używanej w Raszynie

Od 15 do 31 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie organizowany jest wielki
świąteczny kiermasz książki używanej w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pośród
przygotowanych pozycji pojawią się zarówno
książki dla dzieci, jak i dla dorosłych, popularnonaukowe i podróżnicze, do śmiechu i do wzruszenia – słowem – każdy znajdzie coś dla siebie.

W dniach 17, 20 i 22 grudnia w godz. 17.00-19.00
Wolontariusze WOŚP w bibliotece głównej będą
pakować książki na prezent. – Całkowity dochód
z kiermaszu oraz z akcji pakowania książek na prezent przeznaczymy na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. W bibliotece głównej będzie stała puszka
stacjonarna, do której będzie można wrzucać datki
– podkreślają organizatrorzy. MS

Wigilia po sąsiedzku i wspólne
kolędowanie w Nowej Stacji
ANNA ZWOLIŃSKA

PRUSZKÓW

Centrum Handlowe
Nowa Stacja już
19 grudnia organizuje
Wigilię po sąsiedzku!
Nie możecie
tego przegapić.

K

iermasze świąteczne, warsztaty dekorowania oraz wspólne
kolędowanie – to
wszystko będzie czekać na Was
19 grudnia w CH Nowa Stacja!

Kup choinkę w doniczce
i daj jej drugie życie
MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice
zachęca mieszkańców
do kupowania
świątecznych choinek
w donicach. Po świętach
drzewka będzie można posadzić na terenie
gminy, w wyznaczonym
do tego miejscu.

K

ażdy z nas chce mieć
w domu piękne świąteczne drzewko. Coraz
chętniej stawiamy na
żywe drzewka. Ale zamiast kupować ścięte okazy warto wybrać
choinki w doniczkach. Później możemy zasadzić je na własnej działce
lub… na terenie gminy. Ciekawą
propozycje dla mieszkańców ma

gmina Michałowice, która przygotuje teren do zasadzenia poświątecznych drzewek.
Przy zakupie warto sprawdzić, czy iglak wyrósł w doniczce,
a nie został do niej włożony po
wyjęciu z gruntu. W tym drugim
przypadku niestety często korzenie bywają uszkodzone, przez co
choinki nie mają szans na dalszy
rozwój. Widać to po stanie gleby – jeśli jest świeża, a doniczka jest zbyt mała w stosunku do
wielkości rośliny, najprawdopodobniej została do niej włożona
przed sprzedażą.
W procesie sadzenia choinek
z donic do gruntu, niezwykle
ważne jest ich zahartowanie.
Po tym jak drzewko przestanie być świąteczną dekoracją
mieszkania, należy je przenieść
do chłodniejszego miejsca. Wystawione od razu na mróz, może

Kiermasze
charytatywne

ulec poważnemu uszkodzeniu.
Odpowiednio podlewane i nietrzymane zbyt długo w cieple będą mogły się przyjąć na wiosnę.
Gmina Michałowice zachęca,
by choinki mogły z powrotem
wrócić do natury. Miejscem przeznaczonym do nasadzeń poświątecznych drzewek będzie odcinek
wzdłuż drogi serwisowej S8 (prawa strona w kierunku Raszyna),
na odcinku od ul. Poniatowskiego do mostku w Michałowicach-Wsi. Wczesną wiosną gmina
przygotuje doły pod planowane
nasadzenia – wystarczy jedynie
przywieźć choinkę na miejsce,
wyjąć z donicy, włożyć do gruntu
i zasypać ziemią. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w tej akcji
proszeni są o zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu:
22 350 91 29, celem przygotowania
terenu. MS/michalowice.pl

Atmosferę świąt podkreślą kiermasze, podczas których możecie zakupić rękodzieła dzieci
ze spektrum autyzmu, które
uczą się w Szkole „Przylądek”
oraz wypieki od wolontariuszy
Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Dochód
zostanie przeznaczony na rzecz
podopiecznych obu organizacji!

PRUSZKÓW

SEWERYN OLKO

PRUSZKÓW

J

adłodzielnia wpisuje się
w ideę foodsharingu, czyli
ratowaniu żywności. Często przecież zdarza się tak,
że ugotuje się nam czegoś zbyt
wiele i potem nie zdążymy sami
zjeść. Potrawa stoi aż się zepsuje
i musimy ją wyrzucić. Na szczęście mieszkańcy Pruszkowa mogą podzielić się z innymi. Zamiast
marnować pożywienie, zapakuj
je, opisz co to jest oraz kiedy zostało sporządzone. Następnie
włóż do lodówki Jadłodzielni, która otwarta jest od godz. 8.00 do
21.00. Punkt znajduje się przy
ul. Kraszewskiego 18 na tyłach
Domu Seniora (dawna przychodnia „Pod Bocianem”).

Jadłodzielnia cieszy się niesłabnącą popularnością. Zwłaszcza
w okresie świątecznym warto zainteresować się pomysłem dzielenia
się żywnością. Rocznie marnuje się kilka ton dobrego jedzenia.
Żywność w Jadłodzielni przechowywana jest przez 72 godziny, dlatego bardzo ważne jest naniesienie
na opakowanie daty sporządzenia
potrawy. Nie ma też problemu jeżeli z dobrej woli chcecie zaopatrzyć obiekt w dopiero co kupione

produkty. Jadłodzielnia jest miejscem dla każdego. Akcja ta łączy
w sobie głównie ideę niemarnowania żywności, ale też pomocy
tym, którzy jej potrzebują. Jeżeli
przechodzisz obok i widzisz pyszne ciastko, zupę, drugie danie lub
cokolwiek innego, śmiało wejdź,
wyjmij z lodówki i zjedz. Warto o tym pamiętać jeśli idziecie
ul. Kraszewskiego, a nagle złapie
Was głód. Nie wyrzucaj jedzenia
do kosza! Red.

Na miejscu będą na Was czekać również lokalni rękodzielnicy, którzy podczas Wigilii
wystawią m.in. świąteczną biżuterię, ceramikę, spożywcze
produkty regionalne, prace malarskie i graficzne. A jeżeli wolicie samodzielnie udekorować
dom lub mieszkanie, to z myślą
o Was zorganizujemy świąteczne
warsztaty. Start o godz. 12:00.

Wspólne kolędowanie

Wydarzeniu od godz. 17:00 towarzyszyć będzie śpiew wokalistki Joanny Kęsy-Świś,
która na co dzień występuje

Oto lista kolęd, które będzie
można wspólnie śpiewać:
• Wśród nocnej ciszy
• Dzisiaj w Betlejem
• W żłobie leży
• Cicha noc
• Gore gwiazda
• Hej w dzień narodzenia
(hej,kolęda!)
• Oj maluśki
• Anioł Pasterzom mówił
• Gdy się Chrystus rodzi. Red.

Betlejemskie Światło Pokoju

Za dużo świątecznych potraw?
Przynieś do Jadłodzielni!
Niestety w święta
często mamy sporą
nadwyżkę jedzenia.
Zamiast wyrzucać
jedzenie do kosza
zanieście je do
jadodzielni!

Jarmark rękodzielniczy
i warsztaty świąteczne

z zespołem gospel Z Potrzeby
Serc. Ten gatunek muzyki Joanna wykonuje z sukcesami już
od 15 lat, podczas których swoje
umiejętności szlifowała w Polsce i za granicą. Wspierać ją
będzie pianista, aranżer i akompaniator Konrad Kuchciak.
Specjalizujący się w muzyce
gospelowo-jazzowej pianista
ma w swoim dorobku występy
z pierwszoligowymi muzycznymi gwiazdami (Kubą Badachem, Piotrem Cugowskim,
Anną Marią Jopek, Mieczysławem Szcześniakiem).

W piątek 17 grudnia
mieszkańcy Pruszkowa
będą mogli podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie
wzajemnie życzenia
podczas świątecznego
spotkania na pl. Jana
Pawła II. W trakcie
odbędzie się przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju.

W

piątek (17 grudnia) o godzinie
18.00 na Placu Jana Pawła II, odbędzie się uroczyste przekazanie
przez hufiec ZHP Pruszków Betlejemskiego Światła Pokoju dla
mieszkańców Pruszkowa. Betlejemskie Światło Pokoju to akcja, którą zapoczątkowano w 1986
r. w austriackim Linz. W latach
90. dotarła ona do Polski. ZHP
już od ponad kilkudziesięciu lat
uczestniczy w corocznej akcji
przekazywania symbolicznego ognia pochodzącego z Groty
Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płomień zapalony w grocie
przemierza za sprawą skautów
z całego świata długą drogę, by
poprzez kraje i kontynenty dotrzeć między innymi do Polski.
Tegoroczne przesłanie towarzyszące wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi:
„Światło Nadziei”. – Chcemy, aby
Światło było motywacją i siłą do

pokonywania trudności. W dobie
panującego niepokoju ma ono
stać się iskrą, która zatli się w sercu każdego z nas i pomoże mu
stawić czoła wyzwaniom – wyjaśniła zastępczyni szefa sztabu
Betlejemskiego Światła Pokoju 2021 hm. Martyna Kowacka.
Jak co roku, zapraszamy
mieszkańców Pruszkowa na
Plac Jana Pawła II do wspólnego kolędowania. Właśnie tego
szczególnego dnia wybrzmią
najpiękniejsze polskie kolędy,
w wykonaniu zespołów MOK

„Metafora” i „ Kamyk” oraz ZTL
„Pruszkowiacy”. Zaśpiewamy
wspólnie m.in. „Wśród nocnej
ciszy”, „Nie było miejsca dla ciebie”, „Cicha noc, Święta w Nas”,
„Bóg się rodzi”, „Przekażmy sobie znak pokoju”.
Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch wraz z Zastępcami Beatą Czyżewską i Konradem
Sipierą złożą świąteczne życzenia mieszkańcom Pruszkowa.
Spotkajmy się i przekażmy
sobie „ŚWIATŁO NADZIEI”.
pruszkow.pl
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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.

Grodzisk Mazowiecki wysoko w Rankingu
Gmin Województwa Mazowieckiego 2021!

Dworek rodziny Chełmońskich
w konkursie „Inwestycja z perspektywą”

rodzisk Mazowiecki z kolejnym tytułem!
Tym razem gmina zajęła drugie miejsce
w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.
W tym roku odbyła się pierwsza edycja Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. W ramach
Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy
województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast
na prawach powiatu. Gminy były oceniane według 16
wskaźników. Ranking premiuje gminy o największym
potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).
Grodzisk Mazowiecki znalazł się na drugim miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Dla naszej
gminy to ogromne wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie, że obrane kierunki rozwoju są właściwe.
Ranking objęty patronatem Marszałka Mazowsza
organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

abytkowy Dworek startuje w organizowanym przez Polską Agencję Prasową konkursie „Inwestycja
z perspektywą”. Konkurs ma na
celu wyróżnienie najciekawszych samorządowych inwestycji współfinansowanych
z Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że nieruchomość należała do Adama Chełmońskiego, czyli brata
znanego malarza Józefa Chełmońskiego. Dworek jest drewniany i położony jest nad rzeką
Mrowną. Wzniesiono go około 1900 r. To jeden

G

R E K L A M A

Z

z ważniejszych zabytków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
W 2006 roku gmina Grodzisk Mazowiecki
zakupiła nieruchomość. Budynek przeszedł
rewaloryzację wraz z otaczającym go parkiem. Od ubiegłego roku mogą z niego korzystać mieszkańcy.
Głosowanie trwa do 31 grudnia, a laureaci
zostaną ogłoszeni po Nowym Roku. Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na Dworek
rodziny Chełmońskich pod poniższym linkiem: europapnews.pap.pl
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500 plus
wypłaci ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do obsługi programu Rodzina 500 plus. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze
i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS zapewni wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Każda osoba
będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu
tych dokumentów. Stopniowe przejęcie realizacji

programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca
okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować
się z pracownikami gmin. W tej sytuacji osoby, które
obecnie otrzymują świadczenie z gmin, nie muszą nic
robić tzn. zgłaszać tego faktu do ZUS. Wnioski będą
rozpatrywane automatycznie. AZ

7 lat Klubu Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa”
PRUSZKÓW

Mija właśnie siedem
lat działalności pruszkowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
„Serce Pruszkowa” im.
Anny Danuty Sławińskiej. W piątkowe
popołudnie pod honorowym patronatem
Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego
odbyła się jubileuszowa
uroczystość, podczas
której uhonorowano
zasłużonych
krwiodawców.

K

lub Honorowych Dawców Krwi corocznie
przeprowadza kilkanaście akcji krwi.
Ponadto angażuje się w akcje
pomocowe i przedsięwzięcia
z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Klub Honorowych Dawców
Krwi SHDK RP „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Pruszkowie powstał w listopadzie 2014 r. Jest organizacją
pożytku publicznego, która zrzesza 55 członków, w tym młodzież.
Młodzi krwiodawcy są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz Klubu i krwiodawstwa.
W organizacji działają także nestorzy honorowego krwiodawstwa
pruszkowskiego: Pan Michał Narowski – 73 litrów oddanej krwi
i Pan Stanisław Czajka – prawie
60 litrów oddanej krwi. Obaj panowie swoje dorosłe życie poświęcili ratowaniu życia, oddając krew
i mocno angażując się w propagowanie idei krwiodawstwa. Będąc
emerytami, w dalszym ciągu czynnie udzielają się w pracach Klubu
i przekazują cenną wiedzę o historii
krwiodawstwa naszej młodzieży.
Członkiem Klubu może zostać
każdy człowiek o dobrym sercu,
którego celem jest wspieranie jego działalności oraz niesienie pomocy potrzebującym.
Celem działalności klubu jest:
• propagowanie i popularyzowanie idei honorowego

•
•
•
•

•

krwiodawstwa, ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi,
pozyskiwanie nowych krwiodawców,
zwiększanie ilości pozyskiwanej
krwi od krwiodawców zrzeszonych w klubie,
zabezpieczanie krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa,
zachęcanie do zarejestrowania
potencjalnych dawców szpiku
oraz wyjaśnianie skomplikowanego i budzącego wiele wątpliwości procesu pobierania szpiku,
organizowanie imprez integrujących członków Klubu i jego sympatyków.

Kto może zostać
Dawcą krwi?

Osoby, które mają od 18 do 65 lat
i cieszą się dobrym zdrowiem,
a także:
• które ważą co najmniej 50 kilogramów,
• u których w ciągu ostatnich
6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia
uszu lub innych części ciała,
• które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych

żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych
diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
• które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.
W dniu oddania krwi należy być
wyspanym i wypoczętym oraz
zdrowym, czyli:
• nie mieć objawów przeziębienia,
• nie brać aktualnie żadnych leków
(nie dotyczy to większości suplementów diety czyli np. popularnych preparatów witaminowych
czy środków antykoncepcyjnych,
należy jednak poinformować
o tym lekarza kwalifikującego).
Przed przyjściem do centrum
krwiodawstwa trzeba zjeść lekki
posiłek, w ciągu 24 godzin przed
pobraniem wypić ok. 2 l płynów
i wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem
krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu,
również w dniu poprzedzającym
oddanie krwi.

Co zrobić przed oddaniem krwi:
• dzień przed oddaniem krwi pij
dużo płynów (najlepiej niegazowanej wody mineralnej),
• wyśpij się,
• zjedz lekki posiłek (unikaj pokarmów zawierających dużą
ilość tłuszczu).
• nie przychodź oddawać krwi po
spożyciu alkoholu lub innych
substancji psychoaktywnych,

• ogranicz palenie papierosów,
• zaplanuj dzień, w którym
chcesz oddać krew. Sprawdź,
w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne centrum lub
punkt, w którym chcesz oddać krew (możesz to zrobić
także podczas akcji wyjazdowych mobilnych punktów
pobierania krwi – tzw. krwiobusów). MS/powiatpruszkowski

R E K L A M A

Kolejne dofinansowanie dla Pruszkowa na rozwój terenów zielonych
Gmina Miasto Pruszków realizuje projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na realizację projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów
zielonych w Pruszkowie – etap II ”.
Umowa o dofinansowanie między Gminą Miasto Pruszków a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska została popisana w grudniu 2020 r.
W ramach projektu zakończone zostały prace polegające na zagospodarowaniu zieleni przyulicznej
ul. Staszica. Kolejna część projektu przewiduje zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utraty.
Celem projektu jest zwiększenie powierzchni
terenów zieleni w mieście.
Całkowita wartość projektu wynosi 17.107.559,30 zł.,
w tym dofinansowanie 11.174.318,73 zł.
W ramach projektu utworzone zostaną wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, tworzące dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków.
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych – w ramach realizacji projektu zostaną one
usunięte, a nasadzone zostaną gatunki rodzime.

Zadanie związane z zagospodarowaniem zieleni
przyulicznej ul. Staszica przewidywało wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu
zielenią w tym nasadzenie drzew, wykonaniu łąki
kwietnej oraz trawnika. Wybudowano nawierzchnię
mineralną, oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki kosze, elementy siłowni plenerowej,
stację ładowania rowerów oraz zbiornik do retencjonowania wody opadowej).
Koszty związane z realizacją zadania wyniosły
1.075.500.00 zł.
Realizacja zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Utraty jest w trakcie.
W dniu 18 października 2021 r. podpisana została
umowa na realizację pierwszego etapu w zakresie
zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na
odcinku od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa.
W ramach umowy, w trybie zaprojektuj i wybuduj, wykonane zostanie zagospodarowania terenów
wzdłuż rzeki Utraty. Zadanie przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących między
innymi budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż
rzeki wraz z oświetleniem, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze), budowę miejsc do
wypoczynku biernego oraz podestów drewnianych,
budowę labiryntu wierzbowego, oraz nasadzenia
drzew, krzewów, bylin i roślin strefy bagiennej.

Koszt realizacji tej części zadania wynosi
2.678.940,00 zł., termin realizacji 30.11.2022 r.
Aktualnie planowane jest rozpoczęcie procedury
przetargowej wyboru wykonawcy dokumentacji
projektowej dotyczącej zagospodarowania terenów
wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do
wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta) w tym zagospodarowanie części terenu Szpitala Tworkowskiego.
Termin zakończenia realizacji całego projektu
przewidziany jest do końca 2023 r.

Piątek, 17 GRUDNIA 2021

REKLAMA

13

Piątek, 17 GRUDNIA 2021

WIADOMOŚCI

Nowe parkingi
rowerowe przy
brwinowskiej dwójce

a boiskiem od ul. Sportowej. Zajmują łącznie powierzchnię prawie 49 m2, tym samym umożliwiając zaparkowanie aż 36 rowerów. Wraz z realizacją tej inwestycji
uporządkowano pobliski teren, na którym – o czym warto
wspomnieć od 2019 r. stoi stacja naprawy rowerów. Inwestycja kosztowała 211 044,42 zł i wykonała ją w terminie
firma Krzysztof Rogalski Firma Remontowo-BudowlanaROGAL z Komorowa. AZ

Odcinkowy pomiar na S8.
Wykroczenia liczone w tysiącach
PIXABAY.COM

REGION

Odcinkowy pomiar
prędkości na trasie
S8 działa dopiero od
23 listopada. Przez
pierwsze dwa tygodnie działania zarejestrował ponad… 6
000 wykroczeń!

O

dcinkowy pomiar
prędkości działa na
trasie S8 od 23 listopada. Kontrole prowadzone są na dwóch odcinkach
trasy: 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.
Niestety jak się okazuje znaki
to za mało. Przez pierwsze dwa
tygodnie działania system odnotował ponad 6072 przypadki

niestosowania się kierujących
do obowiązujących ograniczeń
prędkości. Na odcinku Warszawa Zachodnia – Blizne Łaszczyńskiego odnotowano 1599
przypadków, a w przeciwnym
kierunku 1896. Na odcinku Warszawa – Marki 1085, natomiast
w przeciwnym kierunku 1492.

R E K L A M A

OGŁOSZENIE
Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 05-800 Pruszków, ul Bolesława Prusa 86, ogłasza przetarg na
roboty remontowe przewidziane do realizacji w roku 2022 wg niżej wyszczególnionych branż: sanitarnej,
robót ślusarskich, remontu chodników. Przetarg dotyczy budynków w zasobach PSM w Pruszkowie.
1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (bez grzejników) plus roboty poinstalacyjne budynku: przy
Działkowa 6.
2. Wymiana instalacji poziomów kanalizacji sanitarnej do przykanalika ~60m plus roboty poinstalacyjne
budynku: Rzeckiego 4, dodatkowo wymiana: poziomów instalacji centralnego ogrzewania bud.
Wokulskiego 3 i 5; liczników ciepła bud Andrzeja 16A, szt.6, Andrzeja 4 C szt. 8, Ewy 22A szt. 5;
wymiana ciepłomierzy Wróblewskiego 3 szt. 76.
3. Polimeryzacja instalacji gazowej w budynkach: Wojska Polskiego 29, Kopernika 4, Zgody 4.
4. Wymiana drzwi do klatek schodowych oraz roboty towarzyszące budynków: Kraszewskiego 3
szt. 1 /wsp. 1,5/ Andrzeja 2 szt.2, /wsp. 1,5/, Helenowska 28 kl. I szt. 1, Działkowa 46 kl. II szt. 1,
Jasna 10 kl. I szt. 1, Dobra 18 - drzwi zewnętrzne szt. 2, drzwi wewnętrzne szt. 2 /wsp. 1,5/ kl. sch. III, IV.
Uwaga: Należy przyjąć obmiar z natury (zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
5. Remont chodników, naprawy dróg osiedlowych: Chopina 2/4 ~250m2 (droga wewnętrzna),
Tomcia Palucha 8 ~75m2 (od wejścia kl. sch. Tomcia Palucha 8 do parkingu T. Palucha 6),
Ceglana 3, 12, 14 ~125m2 (przed budynkami wokół parkingu oraz dojście do ul. Lipowej).
Ceglana 6 ~50m2 (przejście od budynku do Srebrnej 2, Kopernika 17 ~55m2 (od strony płd.),
Księcia Józefa 2 ~150m2 (od strony placu zabaw), Andrzeja 20 ~100m2 (od strony wejść do
kl. schodowych). W osiedlach PSM - naprawy nawierzchni ulic po zimie ~ 700,00 m2.
Informacje ogólne:
1. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym PSM (tel. 022 758 79 81
wew. 134, 116).
2. Materiały przetargowe dostępne na płycie CD do odbioru (osobiście) od 28.12.2021r. w godz. od
800 – 1400 natomiast oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 17.01.2022 r.
(poniedziałek) do godz. 1400 w biurze Zarządu PSM ul. Bolesława Prusa 86. Terminy odbioru materiałów
przetargowych i składania ofert należy uzgodnić telefonicznie.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. (wtorek), godz.1000, po czym komisja dokona
wyboru najkorzystniejszych ofert.
4. Osoby przybywające po materiały przetargowe i biorące udział w postepowaniu przetargowym muszą
przestrzegać warunków sanitarnych panujących w okresie pandemii.
5. Inwestorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert w wyniku głosowania członków Komisji,
jak też uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty, bez podania przyczyn.
Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Najczęściej kierowcy przekraczają prędkość od 11 do 20
km/h. To ponad 60 procent
wszystkich zarejestrowanych
naruszeń. Urządzenia zarejestrowały też 60 przypadków
przekroczenia dozwolonej
prędkości o ponad 50 km/h.
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 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. AZ

Plac zabaw przy Narutowicza
już gotowy
PRUSZKÓW

Mamy dobre wieści
dla najmłodszych mieszkańców Pruszkowa.
Od poniedziałku mogą
korzystać z nowego placu zabaw, który powstał
przy ul. Narutowicza.

M

iejsc do zabawy nigdy mało! Co więcej
takich, które pozwolą na wspólną zabawę
również dzieciom z niepełnosprawnościami. Przy ul. Narutowicza powstał nowy plac zabaw. Obiekt od

poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 16.00 będzie służył dzieciom
z Przedszkola Miejskiego nr 5. Natomiast w tych dniach po godz. 16.00
oraz w weekendy i dni wolne będzie
udostępniony dla wszystkich!
Jakie atrakcje czekają na placu zabaw na małych mieszkańców Pruszkowa? Zainstalowano
tu huśtawkę integracyjną, zestaw
spinaczkowy z windą, zestaw integracyjny ze zjeżdżalniami i planetarium. Nie mogło tez zabraknąć
piaskownicy. Pod urządzeniami
wykonano kolorową bezpieczną
nawierzchnię, a cały plac zabaw
został ogrodzony. Koszt inwestycji
to ponad 660 tys. zł. AZ
PRUSZKOW.PL

BRWINÓW

Uczniowie brwinowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 przy
ul. Żwirowej jeszcze do niedawna mogli parkować
swoje rowery pod niewielką i mało wygodną wiatą
rowerową. Od kilku tygodni sytuacja uległa diametralnej zmianie. Nowoczesny zadaszony parking dla
rowerów nie tylko cieszy swoim schludnym wyglądem, ale jest też bardziej funkcjonalny. Dwie nowe
wiaty rowerowe stoją pomiędzy budynkiem SP nr 2

Nie zatrzymał się do kontroli, okazało się
że przewoził nielegalnych imigrantów
REGION
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Funkcjonariusze z
grodziskiej komendy
zatrzymali 25-letniego
kierowcę samochodu
dostawczego, który za
wszelką cenę chciał
uniknąć kontroli. Okazało się, że mężczyzna
przewoził siedmiu
obywateli Iraku.

P

olicjanci w trakcie patrolu gminy Baranów
zwrócili uwagę na samochód dostawczy
z zasłoniętymi szybami. – Funkcjonariusze podjęli obserwację auta i jego pasażerów. Gdy
samochód nagle szybko wyjechał na autostradę, policjanci natychmiast postanowili go
zatrzymać i sprawdzić – informuje asp. sztab. Katarzyna
Zych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w grodzisku Mazowieckim.
Kierowca auta nie reagował
jednak na polecenia wydawane przez mundurowych i nie
chciał zatrzymać się do kontroli. Policjanci musieli zajechać mu drogę. – Podczas
kontroli okazało się, że w części
ładunkowej renault jest 7 mężczyzn, którzy leżą na podłodze.
Policjanci szybko ustalili, że
są to obywatele Iraku, którzy
na terenie naszego państwa

przebywali nielegalnie i chcieli
dostać się do Niemiec – dodaje asp. sztab. Zych.
Podczas kontroli okazało się,
że w części ładunkowej renault
jest 7 mężczyzn, którzy leżą na
podłodze. Policjanci szybko
ustalili, że są to obywatele Iraku, którzy na terenie naszego
państwa przebywali nielegalnie
i chcieli dostać się do Niemiec.
Przewożeni mężczyźni w wieku od 21 do 32 lat po przesłuchaniach zostali przekazani
funkcjonariuszom Straży Granicznej. – Kierowca usłyszał
w Prokuraturze Rejonowej

w Żyradowie zarzuty organizowania przekraczania granicy
wbrew przepisom oraz umożliwienia pobytu na terytorium
naszego państwa 7 obywatelom Iraku w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, a także
niezatrzymania się do kontroli drogowej. Popełnione przez
niego przestępstwa zagrożone są karą nawet 8 lat pozbawienia wolności – informuje
rzeczniczka grodziskiej policji.
Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. AZ
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Brwinowskie bystrzaki

U

Gmina Brwinów przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne,
artystyczne i sportowe dla wybitnie zdolnych uczniów i studentów.
W tym roku otrzymało je 31 osób.
Jerzego Wysockiego, który na co dzień
zajmuje się sprawami oświaty w gminie
Brwinów, oraz przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Małgorzatę Kucharską.
Wśród stypendystów znaleźli się m.in.
laureaci konkursu „Z technologią w świat
FOT. M. ZDRZYŁOWSKI

roczyste wręczenie decyzji
stypendialnych odbyło się we
wtorek 14 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Decyzje stypendialne na rok szkolny
2021/2022 zostały wręczone przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, jego zastępcę

nauki” (Agnieszka Gajak i Piotr Gajak),
zdobywczyni wyróżnienia w międzynarodowym konkursie architektonicznym
(Zuzanna Bednarska), laureat w międzynarodowym projekcie PQ Studio – Common
Design w ramach przeglądu poświęconego scenografii i architekturze teatralnej
(Wojciech Miks), pływak Kamil Gontarczyk, a także mistrzyni Polski w Tańcu
na Wózkach ( Julia Sadkowska).
Stypendia otrzymali także: Jan Stanisław Bednarski, Maksymilian Chrzanowski, Michał Duszyński, Leon Franczuk,
Ksawery Gajewski, Gabriela Jarzynka,
Jakub Kaczmarczyk, Konrad Karlicki,
Adam Kowalczyk, Barbara Kowalska,
Kacper Kozłowski, Joanna Krzyżanowska, Jeremi Lebiedziński, Dominika Łukasiewicz, Agata Młyńska, Jakub Puławski,
Mikołaj Pytel, Anna Romanowska, Gabriela Romanowska, Wojciech Sławiński,
Bartosz Słowikowski, Daniel Soboński,
Antoni Szary, Wiktoria Wójcik i Antoni Zaparucha.
Przedstawiciele gminy Brwinów gratulowali wyróżnionym uczniom i studentom, a także życzyli wielu sukcesów,
spełnienia marzeń oraz powodzenia w życiu prywatnym.

Powiat Grodziski

ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki
www.powiat-grodziski.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Z

Rok 2021 w Powiecie Grodziskim

bliża się koniec roku 2021 – czas podsumowań oraz snucia planów. Powiat
Grodziski również postanowił stworzyć
bilans podejmowanych działań i inwestycji. Poprosiliśmy zatem Starostę Grodziskiego
– Marka Wieżbickiego o podsumowanie mijającego roku oraz przedstawienie planów na rok 2022.

Panie Starosto, jak podsumowałby Pan
mijający rok 2021?
Rok 2021 mijał pod znakiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z powodu wprowadzanych obostrzeń należało ograniczyć pracę Starostwa, w tym
obsługę mieszkańców. W celu usprawnienia pracy wprowadzono system kolejkowy pozwalający na
sprawną obsługę interesantów w Punkcie Obsługi
Mieszkańców i Wydziale Komunikacji, a także system rezerwacji wizyty przez Internet. Niestety mimo podejmowanych działań pojawiały się pewne
problemy i zaległości, przede wszystkim w pracy
Wydziału Komunikacji, który – dla przykładu –
w III kwartale 2021 roku obsługiwał dziennie 200–
300 interesantów.
Mijający rok 2021 to dla Starostwa również czas
przeprowadzki. Od 21 czerwca siedziba Starostwa
mieści się przy ul. Dalekiej 11A, co wymagało przeniesienia wszystkich wydziałów z poprzedniej lokalizacji przy ul. Kościuszki 30.

W 2021 roku składaliśmy wnioski o pozyskanie
funduszy na przeprowadzenie potrzebnych Powiatowi inwestycji. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Grodziski wystąpił
o fundusze na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych w sześciu
miejscowościach: Baranowie, Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, Milanówku, Podkowie Leśnej
oraz Osowcu. Złożone zostały także dwa wnioski
o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład
– na modernizację systemu instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła
II w Grodzisku Mazowieckim oraz na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej. Ponadto złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami” o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu
Terapii Zajęciowej Malwa Plus.

Jakie były najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat w 2021 roku?

Jak co roku zostało zrealizowanych kilka inwestycji
na drogach powiatowych. Jedną z ważniejszych była
rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej numer 1507W relacji Grodzisk Mazowiecki – Izdebno
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Starosta Grodziski Marek Wieżbicki
Kościelne – Cegłów w miejscowości Boża Wola.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 4 777 550 zł,
w tym środki własne Powiatu 1 438 516,95 zł, kwota
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg 3 339 033,05 zł.
Ponadto zmodernizowano drogi powiatowe
numer 1521W w Bartoszówce, numer 1507 w Izdebnie Kościelnym oraz numer 1519W w Żelechowie,
a także nawierzchnię drogi numer 3832W w gminie Jaktorów.

Ogłoszenia:
tel./fax 881 918 888;
Pruszków,
Plantowa 5,
Nadarzyn
Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska
Zespół redakcyjny:
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Dla Powiatu Grodziskiego bardzo ważne jest
sprawne funkcjonowanie służby zdrowia. Dlatego
też co roku realizowane są inwestycje w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu
Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, który jest jednostką organizacyjną
Powiatu. W 2021 roku ze środków Powiatu Grodziskiego w Szpitalu została przeprowadzona
modernizacja pomieszczeń szpitalnych. Przeznaczono również kwotę ponad 1,5 mln zł na
zakup sprzętu medycznego i niemedycznego,
w tym aparatu do ultrasonografii endoskopowej oraz aparatu RTG.
Ważne dla Powiatu Grodziskiego są także inwestycje realizowane w placówkach oświatowych.
W mijającym roku przeprowadzono remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim o wartości 158 826,27 zł, kwota dofinansowania z Budżetu
Województwa Mazowieckiego wyniosła 119 119 zł.
W tej placówce przeprowadzono również prace
termomodernizacyjne, na które Powiat Grodziski przeznaczył ponad 900 tys. zł.
Inną dużą inwestycją Powiatu Grodziskiego
w 2021 roku było przeprowadzenie remontu w nowej
siedzibie Starostwa oraz jej wyposażenie. Aby ułatwić wizytę w urzędzie osobom z niepełnosprawnościami, wykonano zewnętrzny dźwig osobowy.

Nr konta bankowego – mBank
90 1140 2004 0000 3102 7842 2256
Partnerskie biura
ogłoszeń:
IN–FORM,
www.biuroogloszen.net,
TOM–OFFICE
tel. 22 728 97 90
Pruszków
ul. Kraszewskiego 27/16

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.

Utworzono pokój dla rodziców z dziećmi, gdzie
można wygodnie przebrać i nakarmić najmłodszych. Trwa termomodernizacja budynku, prowadzone prace są już na ukończeniu.

Jakie są plany Powiatu na rok 2022?

W 2022 roku dalej będą prowadzone prace modernizacyjne na drogach powiatowych – do budżetu Powiatu została wpisana modernizacja
nawierzchni na drodze nr 1503 w miejscowości
Ojrzanów. Zaplanowano przebudowę drogi powiatowej numer 1505W na odcinku ul. Sadowej
do ulicy Niedźwiedziej polegającą na rozbiórce istniejącego chodnika i budowie ścieżki pieszo-rowerowej.
Poza tym na rozstrzygnięcie oczekują złożone wnioski dotyczące rozbudowy drogi powiatowej numer 1508W w miejscowości Chlebnia oraz
budowy skrzyżowania tej drogi z drogą gminną
150210W, a także przebudowa drogi powiatowej
numer 1515W w gminie Jaktorów.
Na przyszły rok zaplanowane jest także wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 6 placówkach
oświatowych. Jedna z nich (Zespół Szkół nr 1 w Milanówku) będzie poddana termomodernizacji. Mamy
nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane działania i że wykaz przedsięwzięć będzie
zwiększony w trakcie roku.

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

www.wpr24.pl

Nakład: 30 tys. egz.

16

Piątek, 17 GRUDNIA 2021

WIADOMOŚCI

Ranking Gmin Województwa
Mazowieckiego
REGION

Michałowice, Ożarów
Mazowiecki oraz
Podkowa Leśna
– to gminy, które
okazały się najlepsze
w pierwszej edycji
Rankingu Gmin
Województwa
Mazowieckiego.

P

oznaliśmy listę gmin z terenu Mazowsza, które
są najlepsze pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ranking wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
Do tej pory przygotowywany był ogólnopolski Ranking
Gmin. W tym roku jednak odbyła się również pierwsza edycja

Rankingu Gmin Województwa
Mazowieckiego. W ramach Rankingu ocenie poddawane były
wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
Gminy były oceniane według
16 wskaźników. Ranking premiuje
gminy o największym potencjale
w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).
Warto podkreślić, że gminy z naszego regionu znalazły
się wysoko w rankingowych
zestawieniach.
Poniżej prezentujemy pełne
wyniki:
W kategorii
Gminy Wiejskie
1. Michałowice
2. Lesznowola
3. Nadarzyn
4. Stare Babice
5. Nieporęt

OGŁOSZENIA
Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
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

W Kategorii
Gmin Miejskich
1. Podkowa Leśna
2. Ząbki
3. Legionowo
4. Pruszków
5. Józefów
Liderzy powiatów
• Podkowa Leśna
(powiat grodziski)
• Michałowice
(powiat pruszkowski)
Liderem Rankingu
Gmin 2021 Województwa
Mazowieckiego
zostaje:
Miasto Podkowa Leśna AZ

CENY NETTO

PIASTÓW

Piastów otrzymał
360 tys. zł dotacji
na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych
na ul. Sowińskiego
i al. Wojska Polskiego.

B

urmistrz miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem
Grażyną Wójcik podpisali z wojewodą mazowieckim
Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie zadania
pn. „Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie
na ul. Józefa Sowińskiego i Alei
Wojska Polskiego”. Dofinansowanie w wysokości 360 000,00
zł zostało pozyskane w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejściach dla pieszych.
Obecnie Miasto Piastów podjęło już działania w ramach ww.
zadania: opracowano dokumentację projektową, w tym uzyskano wszelkie opinie, uzgodnienia
i pozwolenia. W drodze przetargu wyłoniono już wykonawcę

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

KUPIĘ

MIESZKANIE
tel.883 099 242

517 090 224

rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Pożyczki

ekspresowe

i emeryci!
widzian
Mile

NIERUCHOMOŚCI
– DO WYNAJĘCIA

• Wydzierżawię pod usługi plac
1000 m2, Nadarzyn,
696-023-878
• Do wynajęcia dwa lokale
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod
handel lub usługi tel. 601 612 930

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

Praca

doradca klienta
Wynagrodzenie podstawowe
2000 zł + premia

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

na roboty budowlane, z którym
zawarto umowę.
Inwestycja swym zakresem
obejmuje m.in. następujące elementy z branży drogowej: budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Sowińskiego – Wojska Polskiego – Toruńskiej; wyznaczenie przejścia
dla pieszych oraz przejazdu
dla rowerzystów na zachodnim wlocie skrzyżowania na
ulicy Sowińskiego o szerokości
5,50m; budowa ścieżki rowerowej o szerokości min. 2,00m
(z poszerzeniem do 3,00m na dojeździe do przejazdu rowerowego) oraz chodnika o szerokości
min. 1,50m w ulicy Sowińskiego;
budowa odwodnienia w postaci
ścieku przykrawężnikowego oraz
wpustu wraz z przykanalikami
w ulicy Sowińskiego do istniejącego kolektora deszczowego.
Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego przewidziano do połowy
2022 r. AZ/piastow.pl

ZAMÓW:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

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

• Zatrudnimy
prac. ochrony / rekontroli
w Pruszkowie.
System pracy 12 godziny
tel. 698 698 488

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

W kategorii
Gminy Miejsko-Wiejskie
1. Ożarów Mazowiecki
2. Grodzisk Mazowiecki
3. Piaseczno
4. Konstancin-Jeziorna
5. Halinów

Piastów z dofinansowaniem na poprawę
bezpieczeństwa drogowego

Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

• 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

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

• Kupię starocie antyki militaria
biżuterię wszelkiego rodzaju
501 702 604
USŁUGI

• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055

• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP.
Kontakt:
509-443-977,
509-443-877
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl
• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Żaluzje, rolety,
moskitiery,
verticale,
pranie verticali, 9-20,
501-175-813
• Rzuć palenie metoda
biorezonansu,
tel 723974609,
www.biorezondiet.pl

Biuro rachunkowe
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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

WWW.WPR24.PL
Zatrudnimy kobiety i mężczyzn do:

Sprzątania Magazynu
Miejsce Pracy: Pruszków, ul. Przejazdowa (Gąsin)
Praca w systemie zmianowym: dziennym lub nocnym
Oferujemy: transport do pracy, atrakcyjne wynagrodzenie
Tel.

607 962 374

