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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
Następne wydanie 18 lutego

Pętla na os. Staszica przejdzie
wyczekiwany remont
PRUSZKÓW

Jeszcze w tym roku podróżni będą mogli korzystać
z w pełni wyremontowanej
i zupełnie odmienionej pętli
autobusowej na os. Staszica.
Wykonawca prac jest już
wybrany, zostaje nam tylko
czekać na start prac.

P

ętla autobusowa na osiedlu
Staszica to jednej z trzech
węzłów komunikacyjnych
w Pruszkowie. Pozostałe
dwa to oczywiście stacja PKP oraz
stacja WKD. Kłopot jednak w tym, że
w porównaniu z tymi dwoma ostatnimi
pętla zwyczajnie straszy. Niewiele ma
też wspólnego z porządnym punktem
przesiadkowym – wiata przystankowa
R E K L A M A

jest w opłakanym stanie, miejsca dla
autobusów jest za mało i zwyczajnie
nie mieszczą się na stanowiskach,
a samo dojście do przystanków wymaga lawirowania między dziurami
i wystającymi płytami chodnikowymi.
O tym, że pętla autobusowa wymaga generalnego remontu wiadomo od
dawna. Teraz, gdy od 1 stycznia, uruchomiona została linia 817 do Warszawy potrzeba modernizacji pętli stała
się wręcz paląca.
Pod koniec ubiegłego roku władze
Pruszkowa ogłosiły przetarg na przebudowę zatoki autobusowej w pasie drogi
wojewódzkiej nr 719 wraz z przebudową drogi wewnętrznej (droga między pasem zieleni a pawilonami). Na
początku roku wybrano wykonawcę
remontu. Teraz trzeba tylko poczekać na start prac!
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
już 30 stycznia. W tym roku WOŚP gra
dla okulistyki dziecięcej.

Pętla na os. Staszica przejdzie wyczekiwany remont
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jak zatem zmieni się sama pętla autobusowa na osiedlu Staszica oraz jej najbliższa okolica?
Zakres prac jest szeroki. Warto
zaznaczyć, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie droga wewnętrzna od pętli aż do ul.
Plantowej. Tym samym na remoncie skorzystają nie tylko podróżni, ale i klienci pawilonów
handlowych oraz osoby parkujące na miejscach postojowych.
Przebudowa obejmuje bowiem
nie tylko nawierzchnię drogi, ale
również chodniki, miejsca parkingowe i zatoczkę dla taksówek.
Największą zmianę przejdzie
jednak zatoka autobusowa od
strony al. Wojska Polskiego. Pas
dla autobusów będzie miał aż 60
metrów długości. Dodatkowo
pojawią się tu trzy wiaty przystankowe. Każda z nich zostanie
wyposażona w panele fotowoltaiczne oraz gniazdka USB. Z tych
ostatnich zapewne chętnie będą
korzystać podróżni, by np. podładować sobie telefon. Kolejna,

czwarta wiata stanie w miejscu istniejącej. Ona również będzie wyposażona w panele oraz
gniazda USB.
Jedną z zupełnych nowości
będzie ładowarka kablowa dla…
autobusów elektrycznych. W jakim celu zostanie wybudowana? Przypominamy. Pruszków
wspólnie z Żyrardowem i Grodziskiem Mazowieckim otrzymał dofinansowanie z projektu
„Zielone Płuca Mazowsza” na
zakup sześciu autobusów elektrycznych. Pojazdy wyprodukuje Solaris i jest szansa, że
jeszcze w tym roku trafią do
wymienionych gmin. A w przyszłym roku wyjadą na ulice. Dziś
jeszcze nie wiadomo na jakiej
trasie będą kursować.
A jakich nowości należy się
jeszcze spodziewać? Na pętli pojawi się również stacja do
ładowania samochodów elektrycznych ta zostanie ulokowana
przy miejscach parkingowych tuż
za postojem taksówek. Przewidziano tu dwa dedykowane miejsca postojowe do ładowania aut

elektrycznych. Ciekawym dodatkiem będzie stacja ładowania…
rowerów elektrycznych. Ta ma
być umieszczona przy skrzyżowaniu z ul. Plantową.
Całość uzupełnią elementy
małej architektury, nowe oświetlenie oraz nasadzenia drzew
i krzewów.
Warto też zaznaczyć, że przed
wykonawcą nie lada wyzwanie.
Jakie? Roboty muszą być prowadzone „pod ruchem”. Całkowite
wyłączenie z ruchu pętli autobusowej oraz likwidacja na czas
robót ponad 150 miejsc parkingowych jest zwyczajnie niemożliwa. Pętli nie ma bowiem gdzie
przenieść. Dlatego remont zatoki
autobusowej będzie prowadzony
etapowo. Co więcej prace mają
być praktycznie nieodczuwalne dla podróżnych. Remont nie
może bowiem wpływać na kursowanie komunikacji.
Czekamy z niecierpliwością na
rozpoczęcie robót. Przebudowa
ma zakończyć się w ciągu ośmiu
miesięcy. Zatem jest szansa, że
już w trzecim kwartale. AZ

3,6 mln zł dofinansowania
na budowę lądowiska

Władze powiatu grodziskiego w poniedziałek
3 stycznia podpisały
umowę na dofinansowanie budowy lądowiska przy Szpitalu
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.
Kwota dofinansowania
wynosi 3,6 mln zł

S

zpital Zachodni w Grodzisku Mazowiecki to
jedna z najbardziej obleganych placówek w naszym regionie. I nie ma się co
dziwić, bo choć na terenie powiatów grodziskiego i pruszkowskiego działają w sumie aż cztery
szpitale, to tylko w grodziskiej
lecznicy funkcjonuje Szpitalny
Oddział Ratunkowy.
SOR to niezwykle istotny dla
mieszkańców oddział. To właśnie
tam kierujemy się w przypadku
nagłego zagrożenia zdrowia m.in.
po wypadkach, urazach, zatruciach lub w przypadku nagłego
zachorowania o ostrym przebiegu.
Tu również trafiają osoby z wypadków komunikacyjnych, z zawałami, udarami i innymi problemami
zdrowotnymi. W takich przypadkach do poszkodowanych często
wzywani są ratownicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
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Koniec z wymianą tablic
rejestracyjnych

którzy pacjenta transportują do
szpitala śmigłowcem. O ile brak
profesjonalnego lądowiska w miejscu wypadku jest kłopotliwe, ale
wpisane w codzienność LPR. To
brak lądowiska przy samym szpitalu można uznać za „celowe”
marnowanie cennych minut.
Władze starostwa powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, pod które podlega Szpital
Zachodni od lat planują budowę
lądowiska. Zmiany w przepisach
przeprowadzone w 2016 r. zniosły wymóg „posiadania” miejsca
dla helikopterów LPR przy SOR-ach. Jednak w 2019 r. obowiązek
ten przywrócono, a szpitalom
dano czas na dostosowanie się
do nowych wymogów.

Po latach starań władzom powiatu grodziskiego udało się
uzyskać dofinansowanie na realizację tej inwestycji. – Niestety
przez ostatnie lata nie udało nam
się uzyskać środków zewnętrznych na tę inwestycję. Tym razem się udało, więc tu wielkie
podziękowania dla zarządu województwa mazowieckiego, że
będziemy mogli tę inwestycję
w tym roku rozpocząć, a w przyszłym zakończyć – zaznacza Marek Wieżbicki, starosta powiatu
grodziskiego. – Dziś w wyjątkowych sytuacjach i to tylko przy
widoczności dziennej korzystamy z terenu wynajmowanego w PKS Grodzisk Mazowiecki,
ale to się wiąże z koniecznością

dojazdu i utrzymywania karetki.
Natomiast budowa lądowiska na
terenie szpitala rozwiąże wiele
problemów – dodaje.
Inwestycja obejmie budowę
płyty lądowiska nad dachem budynku szpitala oraz zewnętrznego szybu windowego, nadbudowę
dwóch klatek schodowych i częściową przebudowę istniejących
budynków. Budowa lądowiska
przyczyni się do zmniejszenia czasu transportu pacjentów w stanie zagrożenia życia,
zwiększy dostępność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągu doby przez siedem
dni w tygodniu, a także zwiększy liczbę dotychczasowych lądowań o co najmniej połowę. AZ

Duża zmiana dla
właścicieli samochodów. Od 31 stycznia
znika obowiązek
wymiany tablic
rejestracyjnych przy
przerejestrowaniu
pojazdu. We wrześniu
zniknie konieczność
umieszczania naklejek rejestracyjnych
na szybie.

A

ktualnie przy zakupie nowego auta musimy przerejestrować
je w urzędzie. Jeśli
sprzedawca i nabywca mieszkają w tym samym powiecie
to nie trzeba wymieniać tablic
rejestracyjnych. Co innego gdy
sprzedający i kupujący mieszkają w różnych powiatach. Wtedy tablice trzeba wymienić na
nowe. Ten obowiązek zniknie
już 31 stycznia!
Zgodnie z nowymi przepisami będzie można pozostawić dotychczasowe tablice
rejestracyjne o ile pojazd był
wcześniej zarejestrowany na
terytorium Polski. Nie ominie
nas jednak wizyta w urzędzie.
Trzeba będzie się tam udać, by
poinformować o zmianie właściciela auta.
Kolejna nowość, która będzie
obowiązywać od końca stycznia

to możliwość czasowego wycofania pojazdu osobowego
z użytku. Z tego rozwiązania
można skorzystać, gdy pojazd
wymaga generalnego remontu związanego z uszkodzeniem
elementów nośnych konstrukcji. Czasowe wycofanie z ruchu
można będzie zgłosić na okres
od 3 do 12 miesięcy. Ponownie
ten sam pojazd będzie można wyłączyć czasowo z ruchu
dopiero po upływie trzech lat.
Warto pamiętać, że w trakcie
czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu zapłacimy mniejsze OC. Ubezpieczyciel musi
obniżyć kwotę polisy przynajmniej o 95 proc.
To nie koniec zmian. Od
4 września zniknie również
obowiązek przyklejania nalepek kontrolnych na szybę auta.
W tym samym czasie zniesiona
zostanie konieczność posiadania karty pojazdu. AZ

Piątek, 21 STYCZNIA 2022

GRODZISK MAZ.

Trzech 18-latków
z marihuaną

W trakcie wieczornego patrolu grodziskich ulic policjanci zwrócili uwagę na niewielką grupkę młodych
mężczyzn. 18-latkowie próbowali ukryć się w ustronnym miejscu. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, który postanowili skontrolować nastolatków.
W czasie kontroli okazało się, że młodzi mężczyźni mają przy sobie środki odurzające. Każdy z nich
miał w kieszeni zawiniątko z marihuaną. Policjanci

Mandaty w 2022 będą dużo wyższe
REGION

Prezydent Andrzej
Duda podpisał nowelizację zaostrzającą
kary dla sprawców
wykroczeń drogowych. Maksymalna
wysokość grzywny
wzrośnie z 5
do 30 tys. zł.

P

o raz pierwszy od 1998 r.
zmianie uległy kwoty, jakie mogą otrzymać kierowcy łamiący
przepisy. Zmiana jest dość radykalna. Najwyższy mandat za
wykroczenie wyniesie aż 5 tys. zł
. Do tej pory było to 500 zł. Sąd
dodatkowo będzie mógł wymierzyć grzywnę w wysokości aż
30 tys. zł. Tu górna granica wcześniej wynosiła 5 tys. zł.

Mandaty w górę

Wysokość mandatów również
poszybowała w grę. I tak za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych kierowca zapłaci 1,5 tys.
zł mandatu. Jeśli tego samego
wykroczenia dopuści się ponownie w ciągu 2 lat to zostanie
ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł. Podobna zasada
będzie obowiązywać przy karach za przekroczenie prędkości o 30 km/h. W pierwszym
przypadku mandat to 800 zł,
ale jeśli kierowca znów dopuści się zbyt szybkiej jazdy zapłaci już 1,6 tys. zł.
R E K L A M A
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zarekwirowali środki odurzające, a trójkę 18-latków zatrzymali. Młodzi mężczyźni przyznali się do posiadania
środków odurzających „na własny użytek”. Wszyscy
usłyszeli zarzuty karne. – Przypominamy, że to przestępstwo narkotykowe zagrożone jest karą nawet 3 lat
pozbawienia wolności – informuje asp. sztab. Katarzyna Zych oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku Mazowieckim. AZ

Dofinansowanie na rozbudowę LO
im. Tadeusza Kościuszki
PRUSZKÓW

W przypadku prowadzenia
pojazdu po spożyciu alkoholu
lub innych środków odurzających kara jaką otrzyma kierowca
to minimum 2,5 tys. zł lub kara aresztu. W przypadku jazdy
np. rowerem w stanie po spożyciu mandat wyniesie 1 tys. zł.
Więcej zapłacą również kierowcy, którzy nie respektują
przepisów na przejściach dla
pieszych. Od nowego roku nie
mniej niż 1,5 tys. zł mandatu zapłaci kierowca, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na
przejściu. Tą samą kwotą zostanie ukarany kierowca, który
będzie wyprzedzał na przejściu
dla pieszych lub omijał pojazd,
który zatrzyma się przed zebrą,
by przepuścić pieszych.
Nowością jest również obowiązek wskazania kierowcy,
który dokonał przewinienia.
Często kierowcy, których złapał fotoradar nie wskazywali
kto prowadził pojazd. Musieli zapłacić wyższy mandat, ale
nie naliczały się punkty karne.
Teraz za niewskazanie kierowcy trzeba będzie słono zapłacić
– aż 8 tys. zł.

Więcej punktów karnych

Od 1 stycznia w trakcie jednej kontroli policja będzie mogła nałożyć
na nas aż 15 punktów karnych.
Do tej pory maksymalnie mogliśmy otrzymać ich 10. Taryfikator
punktowy również uległ zmianie.
Aż 12 wykroczeń jest zagrożonych
15 punktami. Otrzymamy je m.in.
za wyprzedzanie na przejściach
dla pieszych i bezpośrednio przed
nimi, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz
zatrzymał się w celu ustąpienia
pieszym, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu
się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu, za kierowanie w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem innego środka odurzającego. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41
do 50 km/h kierowca otrzyma aż
13 punktów karnych.

Prowadzisz?
Odłóż telefon

Od 1 stycznia wzrósł mandat za
rozmowę przez telefon podczas
jazdy. Przyłapany kierowca musi
się liczyć z mandatem w wysokości 500 złotych. AZ

Władze powiatu pruszkowskiego przygotowują
się do rozbudowy LO
im. Tadeusza Kościuszki.
Na to zadanie udało się
zdobyć dofinansowanie
w wysokości 4 mln zł.

W

ramach inwestycji
planowana jest budowa nowego budynku szkoły. W ten
sposób uczniowie zyskają lepsze
warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. Docelowo po rozbudowie w szkole będą mogły uczyć
się trzy roczniki. Dla każdego
z nich przewidziano po pięć klas
po 32 uczniów.
Pierwszy etap obejmie prace
rozbiórkowe oraz budowę nowego, pięciokondygnacyjnego obiektu
szkoły, budowę miejsc postojowych
w garażu podziemnym oraz parkingu zewnętrznego. Drugi i trzeci
etap dotyczy modernizacji sali gimnastycznej i poprawę jej warunków
R E K L A M A

akustycznych. W projekcie zaplanowano także zagospodarowanie
terenu w zakresie budowy boiska zewnętrznego.
Rozbudowa szkoły ma kosztować
aż 45 mln zł. Władze powiatu pruszkowskiego otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Kwota dofinansowania to 4 mln zł.

– Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Pruszkowie
to jedno z najlepszych liceów w naszym mieście. Natomiast stan budynków i warunki nauki są już nienajlepsze. Jest to jedna z ostatnich
inwestycji, które powiat pruszkowski robi w bazę oświatową –
zaznacza Agnieszka Kuźmińska,
członek zarządu powiatu pruszkowskiego. – Mamy w tej chwili
ogłoszony przetarg. Oferty otwieramy w styczniu – dodaje. AZ
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Ministerstwo zdrowia
skraca ważność
certyfikatów covidowych

Od 1 lutego ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC) po szczepieniu podstawowym, po
dawce uzupełniającej lub przypominającej zostanie skrócona do 270 dni. To oznacza, że certyfikaty
osób, które zaszczepiły się w pierwszych czterech
miesiącach 2021 i nie przyjęły dodatkowej dawki,
stracą ważność. Od lutego 2022 r. ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych

po szczepieniu w schemacie podstawowym, zostanie
skrócona do 270 dni – to jedna ze zmian zasad wystawiania zaświadczeń – wynika z komunikatu wydanego
przez resort zdrowia. Skrócenie ważności UCC to następstwo decyzji podjętych przez Komisję Europejską.
Przypomnijmy, że 21 grudnia KE zdecydowała, że unijny certyfikat covidowy będzie ważny przez 270 dni od
momentu pełnego zaszczepienia. AZ

Ranking Perspektyw 2022:
Sprawdzamy jak wypadły nasze szkoły
MARCIN ZIÓŁKOWSKI

REGION

Znamy wyniki
prestiżowego
rankingu miesięcznika
„Perspektywy”.
W zestawieniu liceów
znalazły się szkoły
z naszego regionu.

Technika

R

anking „Perspektyw”
od lat uważany jest za
najbardziej miarodajny wskaźnik poziomu
kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju. Licea
ogólnokształcące oceniane są za
pomocą trzech kryteriów. To sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Co istotne, źródłem danych są
protokoły komitetów głównych
olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych
(OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane
Systemu Informacji Oświatowej.

Licea Ogólnokształcące

I tak najlepszym liceum w Polsce jest XIV LO im. St. Staszica
z Warszawy. Na drugim miejscu
znalazło się Uniwersyteckie LO
z Torunia. Trzeci wynik należy
do XIII LO ze Szczecina.
Jak wypadły szkoły z naszego regionu? Wysokie 25. miejsce
R E K L A M A

Mistrzostwa Sportowego z Pruszkowa. Na 206 pozycji znajdziemy
LO z ZS nr 1 z Grodziska Mazowieckiego. Te szkoły w rankingu
ogólnopolskim zostały sklasyfikowane powyżej 1000 lokaty z oznaczeniem 1000+.

w wojewódzkim zestawieniu
zajęło Społeczne LO nr 5 STO
z Milanówka (62. miejsce w rankingu ogólnopolskim). Kolejna placówka z naszego regionu
znalazła się na70. Miejsce na
Mazowszu i 287 w kraju. Chodzi o pruszkowskie liceum im.
Tadeusza Kościuszki.
Następny wynik w regionie należy do liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie – 87 pozycja na
Mazowszu i 367. Nieco niżej uplasowało się Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi z Grodziska
Mazowieckiego –96. w rankingu
wojewódzkim i 414 miejsce w rankingu ogólnopolskim.

163. miejsce na Mazowszu należy do LO im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie. Placówka w ogólnopolskim rankingu zajęła 813
pozycję. 167. lokata w drabince
wojewódzkiej dla LO 60 z Podkowy (830 miejsce w kraju). Natomiast kilkanaście oczek niżej
na 180 miejscu zestawienia wojewódzkiego znalazło się LO im.
Jana Pawła II w Nadarzynie.
Drugą setkę zestawienia wojewódzkiego zamykają ZS nr 1 z Milanówka na (191 miejsce na Mazowszu
i 962 w kraju) oraz Społeczne LO
nr 23 z Pruszkowa (194 miejsce na
Mazowszu i 983 w kraju).
Na miejscu 203 wojewódzkiego
zestawienia znalazło się LO Szkoła

Technika w rankingu zostały
ocenione za pomocą czterech
kryteriów. To: sukcesy szkoły
w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych,
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu
zawodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych
olimpiad, zestawienia okręgowych
komisji egzaminacyjnych (OKE)
z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System
Informacji Oświatowej.
W rankingu wojewódzkim najwyżej znalazło się ZSTiL nr 2 z Grodziska Mazowieckiego, które uplasowało się na 49 pozycji
(377 w rankingu ogólnopolskim).
Na 78 miejscu znajdziemy kolejna
grodziską szkołę, czyli Technikum nr 1. W rankingu ogólnopolskim sklasyfikowano je powyżej 500+. Natomiast ZS nr 1
im Stanisława Staszica w Pruszkowie znalazło się na 96 miejscu w rankingu wojewódzkim (w
rankingu ogólnopolskim sklasyfikowane na pozycji 500+).
W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które
uzyskały najlepszą pozycję rankingową. AZ

Co z poszerzeniem A2
między Warszawą a Łodzią?
REGION

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się
do poszerzenia autostrady A2 między węzłami Stryków i Konotopa. Drogowcy ogłosili
konsultacje rynkowe.

W

połowie ubiegłego roku Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
otrzymała decyzję środowiskową
na poszerzenie autostrady A2 na
terenie województwa mazowieckiego. Ten ważny dokument, który pozwolił na kontynuację prac
związanych z rozbudową A2 o dodatkowy pas ruchu między węzłami Stryków-Konotopa.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami na autostradzie A2 zostaną
dobudowane dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu
jezdni trasy. Drogowcy chcą do tego
wykorzystać pas dzielący obie jezdnie. W ramach rozbudowy przebudowany zostanie również system
kanalizacji deszczowej, a oświetlenie zostanie wymienione na nowe
z wykorzystaniem LED. Docelowo
A2 będzie miała od węzła Konotopa
do węzła Pruszków po cztery pasy

ruchu na jednej jezdni, natomiast
dalszy odcinek do węzła Łódź Północ po trzy pasy ruchu.
Na jakim etapie są przygotowania
do realizacji inwestycji? Drogowcy
teoretycznie po zapewnieniu finansowania powinni ogłosić przetarg
na realizację prac. Jednak GDDKiA
postanowiła zorganizować wstępne konsultacje rynkowe. – Taki
projekt mamy pierwszy raz w Polsce, gdzie będziemy dobudowywali
pasy pod dużym ruchem. W związku
z tym chcemy przeprowadzić te
konsultacje na odpowiednim etapie.
Na ich bazie chcemy się do tego
projektu jak najlepiej przygotować,
tak aby czas realizacji inwestycji,
dobór rozwiązań, jak również sama
realizacja przebiegły jak najsprawniej, minimalizując uciążliwości
dla kierowców oraz budowniczych
– informuje Tomasz Żuchowski,
p.o. Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.
W trakcie konsultacji poruszona zostanie tematyka z pięciu obszarów: odnawialne źródła energii,
czasowa organizacja ruchu, organizacja robót, wykorzystanie destruktu oraz kanały technologiczne po
Punktach Poboru Opłat.
Zakończenie konsultacji planowane jest na połowę marca 2022 r.
Po uzyskaniu dofinansowania
drogowcy planują ogłosić przetarg na realizację robót jeszcze
w tym roku. AZ
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Budowa biblioteki
z dotacją
B

iblioteka powstaje w sąsiedztwie obecnej siedziby i Urzędu Gminy
Brwinów, a jej nowym adresem będzie ul. Grodziska 10A.
Wykonawca wybrany w przetargu poza budową biblioteki
i wyposażeniem budynku ma
za zadanie zagospodarowanie
terenu, budowę zjazdu publicznego i infrastruktury technicznej, przebudowę zatoki postojowej w pasie ulicy Grodziskiej.
FOT. ARCH. UMWM

Gmina Brwinów
otrzymała
prawie 2,8 mln zł
dotacji z budżetu
województwa
mazowieckiego.
Umowa została
podpisana
3 stycznia 2022 r.

Nowa biblioteka będzie budynkiem energooszczędnym.
Projekt wykonała pracownia
Architektura Pasywna Pyszczek
i Stelmach z Krakowa. W jego
przygotowywanie byli włączeni
też pracownicy biblioteki, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi
i propozycje. W efekcie ustaleń przy bramie wejściowej zostanie umieszczona wrzutnia
biblioteczna – urządzenie dające możliwość bezkontaktowego zwrotu wypożyczonych
materiałów. Dzięki temu czytelnicy będą mogli oddawać
książki czy audiobooki niezależnie od godzin otwarcia
biblioteki. Przy budynku powstaną zewnętrzne czytelnie
dla dzieci i dorosłych. Projekt
zakłada też nasadzenia zieleni ozdobnej – krzewów, drzew
czy traw ozdobnych – które
uatrakcyjnią teren i uprzyjemnią czas osobom odwiedzającym bibliotekę.
Powierzchnia całkowita biblioteki wyniesie ok. 1023 m2. Budynek będzie składał się z dwóch
kondygnacji. Na parterze zo-

stała zaprojektowana m.in. czytelnia prasy i czytelnia ogólna,
oddział dla dorosłych oraz dla
dzieci i młodzieży, sala wielofunkcyjna ze schowkiem, toalety ogólnodostępne w tym toaleta
dostosowana do użytku dla osób
z niepełnosprawnościami, a także pokoje administracyjne i pomieszczenie socjalne. Na piętrze

będą znajdować się pomieszczenia techniczne i wentylatornia.
Zadanie pn. Budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej jest realizowane przy współfinansowaniu
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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.

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Grodziskim

Z

drowie psychiczne jest jednym
z podstawowych dóbr osobistych
każdego człowieka. Jego dobry
stan wpływa pozytywnie na dobrobyt nie tylko jednostki, ale też całego
społeczeństwa. Zły stan zdrowia psychicznego natomiast jest źródłem cierpienia
zarówno psychicznego, jak i fizycznego.
Choroby psychiczne wciąż wywołują lęk i poczucie bezradność. Wynika to
z niewystarczającej znajomości problemu
oraz stereotypowego postrzegania zaburzeń psychicznych. Obecnie zaburzenia
psychiczne figurują na liście chorób cywilizacyjnych, mogą być skutecznie leczone. Dlatego tak istotne jest budowanie
oraz promowanie zintegrowanych systemów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zapewnienie ochrony zdrowia psychicznego stanowi jeden z obowiązków państwa. Podejmowane są działania mające
na celu promocję zdrowia psychicznego
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
zapewnienie wielostronnej i powszechnie

dostępnej opieki zdrowotnej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych.
Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, w Powiecie Grodziskim powstał Powiatowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jego nadrzędnym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie im wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.
Na terenie Powiatu Grodziskiego znajduje się wiele instytucji związanych z ochroną
zdrowia psychicznego, takich jak:
• Poradnia Zdrowia Psychicznego przy
Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim – oferuje specjalistyczną
pomoc psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną. Głównym celem jest
złagodzenie i stopniowe eliminowanie
cierpienia psychicznego.
• Poradnia Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim – obejmuje specjalistyczną ambulatoryjną opieką zdrowotną osoby uzależnione oraz współuzależnione (członków
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rodzin, partnerów). Placówka oferuje kompleksową terapię uzależnień.
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – prowadzi działalność diagnostyczno-terapeutyczną w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz
ich rodzicom. Poradnia orzeka również o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego,
a także wydaje opinie m.in. w sprawie
wczesnej interwencji czy objęcia ucznia
nauką w klasie terapeutycznej.
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół
Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim – jest
wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Powiecie Grodziskim. Ośrodek udziela
rodzicom szczegółowych informacji
dotyczących problemów rozwojowych
dziecka, wskazuje właściwe formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz
specjalistyczne jednostki takiej pomocy udzielające. W szkole działa również
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Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Milanówku, prowadzony na zlecenie Powiatu Grodziskiego. W Podkowie Leśnej znajduje
się Środowiskowy Dom Samopomocy
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, dzienny ośrodek wsparcia
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dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony na zlecenie Powiatu Grodziskiego.
• Na terenie Powiatu prowadzone są
także warsztaty terapii zajęciowej –
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Malwa Plus”
w Grodzisku Mazowieckim oraz Dom
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
w Milanówku.
Pełny wykaz instytucji działających w sferze
ochrony zdrowia psychicznego – Informator
o dostępnych formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Powiecie Grodziskim – oraz Powiatowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2022 wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji za rok 2020 można
znaleźć na stronie Powiatu Grodziskiego:
www.powiat-grodziski.pl w zakładce
Powiat > Ochrona zdrowia.
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Pociąg SKM
w nowym malowaniu

Warszawska Szybka Kolej Miejska czeka na dostawę nowych składów z Newagu. Jeden z nowych pociągów niebawem powinien pojawić się na torach. Warto zaznaczyć,
że skład zyskał nietuzinkowe malowanie. Warszawska
SKM zamówiła w Newagu 21 pojazdów. 15 z nich złożonych jest z pięciu członów, a pozostała szóstka to składy
czteroczłonowe. Zgodnie z umową składy na stołecznych torach powinny pojawić się wiosną tego roku. Kilka

dni temu przewoźnik odebrał pierwsze z zamówionych pociągów. Jeden z nich zyskał nietypowe malowanie. Malatura SKM w odcieniach bieli i czerwieni została zastąpiona…
europejskim motywem. – Tegoroczna gwiazda SKM w pełnej krasie i z dwunastoma gwiazdkami gotowa do startu!
Pierwszy Impuls 2 od Newagu już niebawem będzie jeździł
po warszawskich torach w barwach europejskich – podkreśla przewoźnik. MS

Zadeklarowałeś już czym ogrzewasz dom?
PIXABAY.COM

REGION

W ubiegłym roku
zaczął funkcjonować
rejestr dotyczący
źródeł ciepła. Niestety
mieszkańcy Pruszkowa i okolic niechętnie
przyznają czym ogrzewają swoje domy.

P

rzypomnijmy. Od 1 lipca 2021 zaczął funkcjonować rejestr dotyczący wykorzystywanych źródeł ciepła. Każdy
właściciel i zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji.
W przypadku nowo wybudowanych domów deklarację trzeba będzie złożyć w ciągu 14 dni
od uruchomienia źródła ciepła.
W przypadku gdy przed 1 lipca
źródło ciepła było już eksploatowane na złożenie deklaracji mamy aż 12 miesięcy.
Rejestr działa już od pół roku, jednak mieszkańcy Pruszkowa niechętnie przyznają czym

ogrzewają swoje domy. Do tej pory do bazy wpisanych zostało zaledwie… 2 proc. nieruchomości.
Warto podkreślić, że jeśli deklaracji nie złożymy to… dostaniemy karę! Do rejestru muszą
zostać wpisane budynki mieszkalne, usługowe, ale i budynki
użyteczności publicznej z nominalną mocą źródła spalania
paliw w budynku do 1 MW. W
Centralnej Ewidencji Emisyjności

Budynków docelowo może się
znaleźć nawet 6 mln budynków.
– Przypominamy, że od dnia
01 lipca 2021 r. wprowadzony
został obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej budynków mieszkalnych
oraz niemieszkalnych. Termin
do złożenia deklaracji został

wyznaczony do dnia 30 czerwca
2022 r.—przypominają urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa.
Jak zatem złożyć deklarację?
Opcje są trzy dokumenty możemy wysłać pocztą, złożyć w lokalnym urzędzie miasta lub gminy
albo deklarację złożyć elektronicznie. Aby złożyć deklarację
przez internet należy wejść na
stronę: zone.gunb.gov.pl
Jakie dane muszą znaleźć się
w deklaracji? Sam dokument
ma niejako formę ankiety. Należy w nim podać takie informacje jak: imię i nazwisko lub
nazwę właściciela bądź zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub
siedziby; adres nieruchomości,
w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
adres e-mail (opcjonalnie). AZ

Sprawdź czy dostaniesz
dodatek osłonowy
REGION

Dwa nowe defibrylatory
w Pruszkowie
PRUSZKÓW

Na terenie Pruszkowa
pojawiły się dwa nowe
defibrylatory AED.
Te urządzenia mogą
pomóc w uratowaniu
życia osobie z nagłym
zatrzymaniem krążenia.

W

ramach Budżetu
Obywatelskiego na
2021 rok na terenie
Pruszkowa zamontowano pięć defibrylatorów AED.
Urządzenia znalazły się na Targowisku Pańska przy ul. Pańskiej 1,
w Szkole Podstawowej nr 5 przy
ul. Długosza 53, w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Mostowej 6,
w Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Jasnej 2, w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Pływackiej 10.
Dodatkowy defibrylator znajduje się przed wejściem do
Urzędu Miasta Pruszkowa od
strony ul. Kraszewskiego, a dwa
przenośne urządzenia trafiły
do straży miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod koniec ubiegłego roku

Pruszków wzbogacił się o dwa
kolejne defibrylatory. Pierwszy
został zamontowany na terenie Targowiska Miejskiego przy
ul. Komorowskiej 15 (na ścianie budynku biura) oraz przy
wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10.
Defibrylator AED to małe
i proste w obsłudze urządzenie,
które może pomóc w uratowaniu życia osobie nieprzytomnej
z nagłym zatrzymaniem krążenia. Defibrylator wydaje komendy głosowe i krok po kroku
wyjaśnia jak udzielić pomocy.
Jak rozpoznać zatrzymanie
krążenia i jak postępować?
Najpewniejszym objawem
nagłego zatrzymania krążenia
jest brak oddechu. Jeśli jesteśmy
pewni, że osoba nieprzytomna
nie oddycha, należy natychmiast
rozpocząć resuscytację – TYLKO masaż serca! Wykonujemy
szybkie i mocne uciski – około
100/min. Ręce układamy na środku klatki piersiowej. Jeśli pod
ręką mamy AED, to należy włączyć urządzenie, przykleić elektrody i postępować dalej według
komend głosowych. AZ

Rząd zatwierdził tarczę
antyinflacyjną, która
ma zniwelować rosnące ceny za energię, gaz
i żywność. Sprawdź czy
należy ci się dodatek
osłonowy, a jeśli tak to
w jakiej kwocie.

D

odatek osłonowy przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych
lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Celem
wprowadzenia tarczy inflacyjnej
jest wsparcie finansowe osób
o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków
rosnących cen.
Wysokości dopłat w ramach
dodatku osłonowego (kwota uzależniona od źródła ogrzewania):
- Jednoosobowe gospodarstwo
domowe otrzyma 400/500 zł
przy założeniu że jej dochód
nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy

założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe
otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50
zł przy założeniu, że dochód
nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.
Warto zaznaczyć, że w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada „złotówka za
złotówkę”. To oznacza, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego. Kwota dopłaty będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna
kwota wypłacalnych dodatków
osłonowych to 20 zł.
Wniosek można złożyć:
- elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu
elektronicznego
- wysyłając wniosek pocztą do
odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej
- złożyć osobiście w lokalnym
ośrodku pomocy społecznej.

Okradli firmę w której
pracowali
PRUSZKÓW

W jednej z firm kurierskich doszło do kradzieży paczki z drogim
telefonem. Okazało się,
że złodziejami są dwaj
pracownicy. Młodzi mężczyźni zostali
zatrzymani.

K

ilka dni temu do pruszkowskiej komendy napłynęło zgłoszenie
o kradzieży, do której
doszło na terenie jednej z firm kurierskich. Ze zgłoszenia wynikało, że
zaginęła paczka z drogim telefonem
komórkowym. O kradzież podejrzewano dwóch pracowników magazynu. -- Policjanci ustalili miejsce
zamieszkania mężczyzn i udali się
na przeszukanie. W trakcie czynności skradziony telefon został odnaleziony. Mundurowi ujawnili także
puste pudełko z listem przewozowym po innym telefonie. Okazało
się, że on także został skradziony
O G Ł O S Z E N I E

z firmy i znajduje się na Ukrainie –
informuje kom. Karolina Kańka, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Pruszkowie.
Mężczyźni zostali zatrzymani.
Policjanci po zebraniu materiału
dowodowego przedstawili im zarzut wspólnej kradzieży w porozumieniu. Jeden z zatrzymanych
usłyszał jeszcze zarzut kradzieży
drugiego telefonu, 22-latek przyznał się i poddał dobrowolnie karze.
Jego kolega po usłyszeniu zarzutu
nie przyznał się.
Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. AZ
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
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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.
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Grodziskie Przewozy-Autobusowe
otrzymały dofinansowanie

wiązek Powiatowo - Gminny
„Grodziskie Przewozy Autobusowe” otrzymał dopłatę na
wszystkie organizowane linie komunikacyjne w ramach związku. Uzyskane dofinansowanie zostało
zakwalifikowane przez Wojewodę
Mazowieckiego w ramach Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
na 2022 r. Wysokość dopłaty do organizowanych linii wyniosła 3 zł do

jednego wozokilometra, co daje kwotę
całkowitą 19 573 597,50 zł. Otrzymane
dofinansowanie dla związku stanowi blisko 1/3 całości budżetu województwa mazowieckiego.
Związek organizuje obecnie przewozy na ponad 50 różnych trasach
autobusowych na obszarze 12 gmin:
Błonie, Baranów, Grodzisk Maz., Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów,
Pruszków i Raszyn.

Dobra współpraca wymienionych
samorządów oraz pomysł utworzenia
związku zwiększyły szanse pozyskania dopłat do realizacji przewozów
z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych, gdyż związki powiatowo-gminne mają pierwszeństwo przed powiatami. Otrzymane
dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie nowych inwestycji,
podniesienie jakości taboru autobusowego i zwiększenie częstotliwości
połączeń autobusowych.
Autobusy pod szyldem „Grodziskich
Przewozów Autobusowych” na ulice
gmin i powiatów członkowskich wyjechały 1 stycznia 2022 roku. Od stycznia funkcjonuje również innowacyjny
system dynamicznej informacji pasażerskiej wprowadzony przez GPA
- Grodziskie Przewozy Autobusowe.
Odjazdy autobusów z poszczególnych przystanków oraz trasy połączeń
można sprawdzić:
• na stronie www.gpa.grodzisk.pl
w zakładce Kiedy przyjedzie,
• bezpośrednio na stronie gpa.kiedyprzyjedzie.pl,
• instalując dedykowaną aplikację kiedyprzyjedzie.pl na swoim telefonie.

System KiedyPrzyjedzie.pl udostępnia informacje o rzeczywistych
godzinach przyjazdu autobusów oraz
umożliwia podgląd pojazdów on-line. Oznacza to, że system pokazuje
rzeczywistą godzinę odjazdu z przystanku opartą na aktualnej lokalizacji
autobusu. To szczególnie przydatne
w przypadku występowania opóźnień
spowodowanych utrudnieniami w ruchu. Pasażer zatem uzyskuje pełną informację za ile minut przyjedzie jego

autobus, czy autobus jest spóźniony, czy może przed chwilą odjechał.
Wprowadzenie systemu GPS, nadzoru ruchu i dynamicznej informacji pasażerskiej na całym obszarze
Związku Powiatowo - Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, obejmującego wszystkie uruchomione
1 stycznia 2022 r. linie jest kolejnym
elementem zwiększającym komfort
podróżowania transportem publicznym w naszym Regionie.

O G Ł O S Z E N I E

• Liczba kondygnacji
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WIADOMOŚCI

„Płuca” póki co nie przyjadą
do Milanówka

REGION

MILANÓWEK

Pamiętajcie, liczbę
swoich punktów
karnych możecie
sprawdzić w dowolnym momencie, dzięki
naszej e-usłudze lub
w aplikacji mObywatel
– informuje Wydział
Promocji Polityki
Cyfrowej KPRM.

Polski Alarm Smogowy
prowadzi kampanię
„Zobacz czym
oddychasz”. W tym
celu w poszczególnych
miastach pojawia się
„oddychające płuca”.
Instalacja miała zagościć
w Milanówku, niestety
szybko się to nie stanie.

I

nstalacja w formie oddychających płuc miała pojawić się w Milanówku
14 stycznia. Jej zadaniem
jest zwrócenie uwagi na problem smogu. A ten w naszym
regionie jest dość spory. Polski Alarm Smogowy chce w ten
sposób dotrzeć do świadomości
mieszkańców zwłaszcza mniejszych miejscowości i zachęcić
do wymiany tzw. kopciuchów.

Dwumetrowy model ludzkich
płuc „oddycha” za pomocą wentylatorów, pochłaniając zanieczyszczenia, które osiadają na
białym materiale. W miarę upływu czasu można zobaczyć, jak
zmienia się jego kolor. Po dwóch
tygodniach pierwotnie biały materiał pokrywa się pyłem i przybiera grafitowy lub czarny kolor.
Instalacja, która miała trafić do Milanówka uległa jednak

OGŁOSZENIA
Szkolenia
BHP
– 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 Pań
przy sprzątaniu magazynu
w Parzniewie . Praca w godzinach 6-10
tel. 504204700
• Zatrudnię mężczyzn do produkcji
wyrobów gumowych. Praca stała w
Pruszkowie. Tel. 227282500.

Punkty karne sprawdzisz
w aplikacji

uszkodzeniu. – W trakcie transportu instalacji z Nowego Dworu
Mazowieckiego doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego instalacja została uszkodzona.
Na tę chwilę nie wiemy kiedy płuca zostaną naprawione i dojadą
bezpiecznie do Milanówka. Mamy
nadzieję , że będzie to jak najszybciej i kampania będzie mogła być
kontynuowana – poinformował
Milanowski Alarm Smogowy. AZ

CENY NETTO

Z

miana taryfikatora mandatów i punktów karnych wywołała niemałe
poruszenie wśród kierowców. I nie ma się co dziwić
bowiem aż 12 wykroczeń można otrzymać aż 15 punktów karnych. Dodatkowo od 1 września
zostanie wydłużony czas, przez
który punkty będą obecne na naszym koncie. Do tej pory punkty
redukowały się po roku od ich

otrzymania. Po zmianach punkty
zredukują się w po dwóch latach
i to od momentu opłacenia mandatu! Zmiany dotyczą również
kursów redukujących punkty
karne Kursy będą organizowane
tylko do końca września 2022r.
Po tym terminie kursy nie będą już realizowane.
Obecnie prawo jazdy mogą
stracić kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych, a nowi kierowcy, którzy

ZAMÓW:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

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

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

PRACOWNIKA DO PAKOWALNI
SPOŻYWCZEJ W SOKOŁOWIE
ZATRUDNIĘ TEL 887 883 777

I TRANSPORT
BUS IVECO

Działka rolna 1ha Holendry
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668566576

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

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

Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4

PRZEPROWADZKI

NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM

Mieszkania Pruszków, 60-100
mkw., ceny już od 5 500 zł/mkw.,
tel.: (22) 729-03-13

posiadają prawo jazdy krócej
niż rok, po przekroczeniu 20
punktów. Gdzie zatem sprawdzić ile punktów karnych mamy
na swoim koncie? Tu możliwości są dwie.
Jednym ze sposobów na to, aby
sprawdzić liczbę swoich punktów karnych jest skorzystanie
z dedykowanej e-usługi. Jak to
zrobić? Na stronie gov.pl w zakładce Kierowcy i pojazdy. Należy wybrać tam usługę „Sprawdź
swoje punkty karne” i zalogować się profilem zaufanym. Po
zalogowaniu system przekieruje nas na stronę, na której wyświetli się informacja o liczbie
punktów karnych. Jeśli chcesz,
możesz ją pobrać w formacie
PDF i wydrukować.
Inna propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić, ile punktów
karnych zdobyli, to bezpłatna
aplikacja mObywatel, czyli – cyfrowy portfel, w którym znajdują
się nasze dokumenty. AZ

Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
• Wynajmę warsztat samochodowy
w Milanówku z wyposażeniem
lub magazyn 120m2 z zapleczem
socjalnym, w dobrym punkcie,
blisko drogi powiatowej, z placem
manewrowym tel. 793408465
• 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

• Wydzierżawię pod usługi plac 1000 m2,
Nadarzyn, 696-023-878

KUPIĘ/SPRZEDAM

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

• Kupię starocie antyki militaria biżuterię
wszelkiego rodzaju 501 702 604

USŁUGI
• 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

Do wynajęcia
magazyn 110 m
Pruszków, ul. 1-go Sierpnia
(przy cmentarzu)
Teren ogrodzony, oświetlony.
Dach ściany z płyty 100 mm.

Tel.

600 200 702

Prezydent Miasta Pruszkowa

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

Biuro rachunkowe

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

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Wójt Gminy Raszyn informuje,

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
WWW.WPR24.PL

