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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

PRUSZKÓW

Następne wydanie 18 marca

Wszystkie ręce do pomocy / str. 3 /

PRUSZKÓW

Plany budowy drogowego
łącznika między ulicą Sienkiewicza i ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
zaczynają się krystalizować.
Władze powiatu pruszkowskiego chcą rozpocząć
inwestycję w tym roku.

P

rzedłużenie ul. Sienkiewicza do ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie to element wspólnej
strategii komunikacyjnej miasta
i powiatu. Kilka lat temu władze
Pruszkowa przeprowadziły remont
fragmentu ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. W ramach inwestycji na całej
długości drogi został wprowadzony
ruch dwukierunkowy oraz zostały
wybudowane lewoskręty do skrętu

w al. Wojska Polskiego. Kolejnym
elementem tej drogowej układanki
ma być przedłużenie ul. Sienkiewicza do ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. W ten sposób powstać ma
„mała obwodnica” centrum Pruszkowa. Docelowo to właśnie tędy ma
zostać poprowadzony ruch z osiedli
znajdujących się przy ulicach Staszica, Sienkiewicza czy Ołówkowej. Kierowcy jadący w kierunku stolicy lub
autostrady A2 mieliby przemieszczać się właśnie tędy do al. Wojska
Polskiego. Konfrontując to z planami
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kościuszki to rozwiązanie wydaje się korzystne.
Inwestycja związane z budową
łącznika zaczyna nabierać tempa.
W ostatnim czasie radni Pruszkowa
zdecydowali o przeznaczeniu ponad
2,6 mln zł dofinansowania na realizację tej inwestycji.
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Szkoła przyjazna uczniowi

30%

NEGO DLA
ZNIŻKI CZES
RODZEŃSTWA
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Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
Indywidualne podejście do każdego ucznia
Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
Język angielski w wymiarze rozszerzonym
Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;
klub filmowy; koła przedmiotowe
• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
• Filozofia i Edukacja filmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

ANNA ZWOLIŃSKA

Budowa łącznika coraz bliżej

REGION

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli
i żłobków / str. 6 /

PRUSZKÓW

Wybrali wykonawcę nowej pływalni
w Pruszkowie / str. 5 /

PRUSZKÓW

Jest przetarg
na Nowoinżynierską / str. 4 /
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NADARZYN

Oficyna przejdzie
generalny remont

Mamy dobrą wiadomość dla sympatyków parku
w Młochowie w gminie Nadarzyn. Oficyna przejdzie generalny remont. W połowie lutego władze
gminy Nadarzyn przekazały „plac budowy” firmie,
która wygrała przetarg na przebudowę oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie. wykonawcy. W ramach prac oficyna zyska
m.in. nowe pokrycie dachowe, nową stolarkę okienną

i drzwiową oraz nowe tynki. W budynku zostaną zamontowane wszystkie wymagane instalacje. Zakończenie
robót przewidziane jest na wrzesień br.– W remontowanym obiekcie zabytkowym znajdą się między innymi ogólnodostępne toalety, dwie sale o charakterze
konferencyjnym, klub seniora, koło gospodyń wiejskich
w Młochowie oraz sala monitoringu parku – wylicza Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. AZ

Budowa łącznika coraz bliżej
Władze powiatu pruszkowskiego na budowę łącznika ulic
Sienkiewicza i Miry Zimińskiej
-Sygietyńskiej otrzymały dofinansowanie w wysokości 4 mln
zł z rządowego programu na realizację tej inwestycji. Kilka dni
temu pruszkowscy radni po wielu miesiącach dyskusji wyrazili zgodę na udzielenie dotacji
celowej na budowę łącznika.
To wszystko mocno przybliża
nas do realizacji tego zadania.
Na jakim etapie są przygotowania do realizacji tego zadania?
Oprócz wspomnianych dofinansowań powiat pruszkowski ma
już gotową dokumentację projektową łącznika. Procedowane
jest obecnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
ZRiD zatwierdza m.in. nowe
podziały architektoniczne nieruchomości oraz zmienia przeznaczenia gruntów na potrzeby
drogowe. Łącznik ma bowiem
przebiega przez nieruchomości, które dziś nie są działkami
drogowymi. Dodatkowo ZRiD
niejako ułatwia usuwanie tzw.
kolizji czy to z budynkami czy
z roślinnością.
Inwestycja budzi jednak spore
kontrowersje. Chodzi o konieczność usunięcia drzew znajdujących się na niewielkim skwerze
przy ul. Sienkiewicza. Inwestycji nie da się bowiem przeprowadzić bez częściowej wycinki.
Władze powiatu podkreślają jednak, że przygotowując się do
R E K L A M A

ANNA ZWOLIŃSKA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

realizacji inwestycji związanej
z planami budowy łącznika ulic
Sienkiewicza i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej zlecono wykonanie opinii dendrologicznej.
Dzięki temu część drzew będzie
można ocalić. – Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego planując realizację budowy nowego odcinka ul. Sienkiewicza w zlecił do
wykonania specjalistyczną opinię dendrologiczną w zakresie
oceny możliwości i technologii
przesadzenia drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.
Opinię wykonał biegły sądowy

w zakresie leśnictwa, ochrony
i pielęgnacji drzew przy Sądzie
Okręgowym w Warszawie, inspektor nadzoru przy pielęgnacji
i ochronie drzew, ekspert przyrodniczy, a także rzeczoznawca
ds. ekologii, ochrony środowiska oraz leśnictwa, prowadzący
działalność pod nazwą Pracownia Przyrodnicza Korona Tomasz
Łyszcz – poinformowało pruszkowskie starostwo.
Okazuje się, że część drzew
uda się ocalić. – W wyniku oględzin Pracownia wytypowała
9 drzew, które zostały zakwali-

fikowane jako drzewa możliwe
do przesadzenia. Wskazano
również 7 drzew możliwych do
adaptacji czyli do pozostawienia po przycięciu koron. Chore drzewa zostaną zastąpione
nowymi nasadzeniami – czytamy w komunikacie.
Gdy do starostwa trafi ZRiD,
urząd otrzyma zielone światło
do ogłoszenia przetargu na budowę łącznika. Jak będzie wyglądał nowy fragment drogi? Będzie
to droga klasy Z (zbiorcza), jednojezdniowa, dwukierunkowa,
o jezdni szerokości 6 m, z chodnikiem i ścieżką rowerową. Będzie
stanowić ciąg komunikacyjny
z dalszym, istniejącym, planowanym do modernizacji odcinkiem ulicy Sienkiewicza i dalej
ulicy Staszica, ulicy Gomulińskiego i ulicy Solidarności w stronę
Brwinowa, której zadaniem będzie przejęcie i wyprowadzenie
ruchu z prostopadłych do ulicy
Kościuszki ulic gminnych.
O postępach przygotowań będziemy informować. AZ

Nadarzyn doczeka się
nowego radiowozu
NADARZYN

Gminy z naszego
regionu chętnie
wspierają policję.
Władze gminy Nadarzyn dołożą swoją
„cegiełkę” do zakupu
nowego radiowozu
dla komisariatu
w Nadarzynie.

Z

prośbą o wsparcie
finansowe na kupno
nowego radiowozu do
nadarzyńskich radnych zwrócił się komendant
lokalnego komisariatu. – Urząd
Gminy na prośbę i wniosek komendanta oraz zastępcy komendanta Policji w Nadarzynie
zdecydował się przeznaczyć
kwotę prawie 50.000 złotych
w celu dofinansowania zakupu
radiowozu dla naszego komisariatu – informuje Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn.

Wójt Zwoliński ma nadzieję, że tego typu wsparcie pozwoli na usprawnienie pracy
nadarzyńskiego komisariatu.
– Samorząd Gminy Nadarzyn
co roku wspiera pracę naszych
policjantów przeznaczając pieniądze na tzw służby ponadnormatywne oraz zakup sprzętu.
Działania te mają na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszych obywateli. Mamy
nadzieję , iż wspólne działanie doprowadzi w niedalekiej
przyszłości do powrotu pracy
naszego nadarzyńskiego komisariatu w trybie 24-godzinnym – dodaje. AZ

R E K L A M A

Do naszej siedziby głównej w Radonicach (koło Błonia) poszukujemy

OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH z UDT
Opis stanowiska:
praca w magazynie wysokiego składowania, 2-3 zmiany

PRACOWNIKA DS. LOGISTYKI
Opis stanowiska:
praca administracyjna w magazynie wysokiego składowania, 1 zmiana,
obsługa klienta, obsługa komputera
Oferujemy:
pracę od zaraz w rozwijającej się firmie, umowę o pracę, wynagrodzenie
zasadnicze i atrakcyjny pakiet premii, ubezpieczenie na życie, kawę i herbatę
Zainteresowanych prosimy o wiadomość: dekatrans@dekatrans.pl
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Powiatowe Centrum
Pomocy Ukrainie

WIADOMOŚCI

Władze powiatu pruszkowskiego ze starostą
Krzysztofem Rymuzą na czele powołały do
życia Powiatowe Centrum Pomocy Ukrainie.
Zespół zajmuje się koordynacją działań pomocowych w naszym regionie. Zakres „obowiązków” Centrum obejmuje: rozdysponowanie
miejsc noclegowych, obsługa spraw dotyczących zatrudnienia i edukacji uchodźców z

Wszystkie ręce
do pomocy
Od momentu ataku
Rosji na Ukrainę
w Polsce trwa prawdziwe poruszenie. Zbiórki
darów i pieniędzy działają praktycznie wszędzie. W naszym regionie
również nie brakuje
akcji pomocowych.
Ogrom wsparcia było
widać m.in. w trakcie
weekendowej zbiórki
w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki w Pruszkowie.

W

każdej gminie naszego regionu prowadzone są rozmaite akcje pomocowe i zbiórki. Są zarówno
te organizowane przez lokalne
samorządy, ale nie brakuje też
takich prawdziwie „spontanicznych”, stworzonych z potrzeby
serca i chęci niesienia wsparcia.
Taka właśnie była zbiórka, którą
zorganizowało w ostatni weekend
lutego Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Odzew mieszkańców również był ogromy.

Wszystkie ręce na pokład

Okazuje się, że uczniowie i kadra
pedagogiczna szkoły zbiórkę zorganizowała bardzo spontaniczne.
Co nie oznacza, że nie poprzedziły jej odpowiednie przygotowania. W miniony weekend
„na posterunku” był każdy. –
To był odruch. Ramię w ramię.
Uczniowie, nauczyciele, absolwenci, ich rodziny, nasze rodziny,
znajomi, pracownicy administracji i obsługi szkoły – wylicza
Iwona Pych, dyrektor Liceum

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
Ze wsparciem i chęcią pracy
zjawili się również przedstawiciele innych szkół i instytucji, m.in.
Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana
Twardowskiego w Pruszkowie,
szkół podstawowych

Gigantyczna pomoc

Na ogromne słowa uznania zasługują również mieszkańcy. Za
ich sprawą sala gimnastyczna
szkoły została zalana prawdziwą falą darów. Już w weekend
ze szkoły wyjechały pierwsze
transporty. W samą tylko sobotę
było to osiem samochodów tupu
van lub combi, oraz samochód
osobowy z przyczepą. W niedzielę doszły kolejne transporty
m.in. na granicę. Produkty zebrane w trakcie zbiórki trafiły
również do punktów w stolicy,
wspomogły rodziny uchodźców,
które trafiły do Pruszkowa. Dary
przekazano do sióstr w Brwinowie i do innych miejsc w Powiecie Pruszkowskim. W ciągu

tygodnia przygotowane zostały kolejne transporty.

Lekcja empatii, lekcja
współpracy

Dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki miniony weekend,
był niesamowitą lekcją empatii,
współpracy i… człowieczeństwa.
– Uczniowie pracowali z nami ramię w ramię. Można powiedzieć,
że od świtu do późnej nocy. Były
momenty, że rozumieliśmy się
już bez słów. Sortowanie, pakowanie – to wszystko odbywało się chwilami automatycznie.
Dla uczniów był to również czas
integracji – zaznacza dyrektor
Iwona Pych.

Zbiórka trwa

Uczniowie i nauczyciele z LO im.
Tadeusza Kościuszki nadal prowadzą zbiórkę. Dary można przynosić
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 17.00. Jeśli, ktoś chce wesprzeć zbiórkę siłą własnych rąk
warto wcześniej skontaktować
się z sekretariatem szkoły . AZ

Ukrainy, pomoc psychologiczna, opieka medyczna w Szpitalu Powiatowym, miejscami zbiórek,
komunikacją z gminami oraz wojewódzkimi zespołami zarządzania oraz udzielaniem informacji. Koordynatorem została Agnieszka Kuźmińska
członek zarządu powiatu pruszkowskiego. Kontakt do Centrum pomocukranie@powiat.pruszkow.pl tel. 22 738 14 67. AZ

Pociąg humanitarny Mazowsza
przywiózł 650 uchodźców
REGION
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W czwartek 3 marca
chwilę po 3.00 w nocy
pociąg humanitarny
uruchomiony przez samorząd województwa
Mazowieckiego
przywiózł do stolicy
z Dorohuska 650 obywateli Ukrainy – głównie
kobiety i dzieci. Podróż
przebiegała zgodnie
z planem. Podróżni byli
otoczeni opieką medyczną, a dzieci wsparciem pedagogicznym.

W

środę 2 marca przed
godz. 19.00 z dworca Warszawa Wschodnia wyjechał
na trasę specjalny pociąg huma-

nitarny do granicy, w celu przywiezienia do Warszawy Uchodźców z Ukrainy. Pociąg w barwach Kolei Mazowieckich wyposażony był w niezbędną,
doraźną pomoc – jedzenie,
picie, środki higieniczne oraz
drobne zabawki dla dzieci. Co
ważne osoby, które podróżowały pociągiem KM, były pod
opieką lekarza, ratowników,
pielęgniarek. Dzieci mogły liczyć na wsparcie pedagogów.
– Najważniejsze, że uchodźcy są
już bezpieczni w naszym kraju.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc – kolejarzom,
obsłudze pociągu, pracownikom
urzędu marszałkowskiego i wolontariuszom – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Pociąg Kolei Mazowieckich
przejął w Chełmie pasażerów
podróżujących do Dorohuska
kolejami ukraińskimi. – Podróżowały z nami głównie kobiety
i dzieci. Często przewoziły dobytek, ale też domowe zwierzęta.

Mimo olbrzymiego zmęczenia
i nocnej pory podróży, mało kto
tej nocy spał. Emocje były ogromne – zauważa Marta Milewska rzeczniczka urzędu marszałkowskiego. – Pasażerowie
podkreślali, że odetchnęli dopiero przekraczając granicę i wsiadając do naszego pociągu. To dla
nich wielki dramat i niewyobrażalny stres. Dziękowali Polakom
za całą pomoc. Część podróżnych
zostanie w Warszawie, a część
planowała dalszą podróż do rodzin i przyjaciół w Niemczech
czy Francji – dodaje.
W organizację całego przedsięwzięcia zaangażowały się też
mazowieckie firmy – Krynica
Vitamin SA, Bakoma Sp. z o.o.
oraz sieć sklepów Topaz, które
zaopatrzyły pociąg w niezbędne
produkty żywnościowe.
Koleje Mazowieckie, spółka
Samorządu Województwa Mazowieckiego, już od soboty przewozi obywateli Ukrainy bezpłatnie.
Wystarczy okazać paszport. AZ

Punkt informacyjny i zbiórka
żywności dla uchodźców
PRUSZKÓW

Od 1 marca w Przystanku Pruszków rozpoczął swoją działalność
Punkt Informacyjny dla
mieszkańców Ukrainy.

O

d wtorku 1 marca w Przystanku Pruszków przy
ul. Sienkiewicza 2 działa Punkt Informacyjny
dla obywateli Ukrainy, którzy
trafili do Pruszkowa. Może się

tam zgłosić każda osoba, która
do miasta przybyła po 24 lutego.
W punkcie dostępne są oświadczenia o przekroczeniu granicy
ukraińsko-polskiej.
Obywatele Ukrainy mogą skorzystać również ze specjalnej
infolinii. Pod numerem 604 790
760, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu miasta. W pozostałych
godzinach należy dzwonić na
numer 22 758 66 49.
Mieszkańcy, którzy chcą pod
swój dach uchodźców z Ukrainy

powinni zgłaszać ten fakt drogą mailową.– Jeśli w związku
z obecną sytuacją na Ukrainie,
możesz i chcesz pomóc przyjmując ewentualnych uchodźców
do siebie, to prosimy o zgłoszenie takiej gotowości w formie
mailowej – apelują urzędnicy.
Co trzeba zrobić? Należy wysłać
maila na adres pomocukrainie@
miasto.pruszkow.pl W treści
należy podać: imię i nazwisko,
adres, numer telefonu, adres
mailowy oraz ilość osób, które
chce się przydać. AZ

Grodzisk pomaga uchodźcom z Ukrainy
GRODZISK MAZ.

Jeśli mieszkańcy
Grodziska chcą
udostępnić lokal
uchodźcom z Ukrainy
warto zgłosić
ten fakt do gminy.

C

hęć udostępnienia lokalu należy zgłosić do
urzędu do Koordynatora ds. uchodźców
w gminie Grodzisk Mazowiecki: Natalia Danielewicz, natalia.
danielewicz@grodzisk.pl.
Zgłaszając chęć udostępnienia lokalu, należy podać w mailu
następujące informacje: imię,
nazwisko (osoby zgłaszającej),
numer telefonu, rejon gminy,

w której znajduje się nieruchomość (np. miejscowość lub wieś
w gminie), adres nieruchomości, warunki lokalowe (np. liczba pokoi, wyposażenie), na jaki
okres czasu możliwe jest udostępnienie lokalu? (np. tydzień,
miesiąc, do 3 miesięcy itp.), deklarowana możliwa liczba osób
do przyjęcia (ile osób, czy jest

możliwe przyjęcie dzieci), możliwość przyjęcia zwierząt.
Przedstawiciele gminy Grodzisk Mazowiecki będą kontaktować się indywidualnie z osobami
w celu omówienia szczegółów
udostępnienia takiego lokalu,
w pierwszej kolejności z osobami, które mogą przyjąć dużą
ilość osób. AZ
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MICHAŁOWICE

Skatepark
w Michałowicach
w nowej odsłonie

Dobra wiadomość dla miłośników sportu. Skatepark znajdujący się przy ul. Szkolnej w Michałowicach przejdzie metamorfozę. Gmina
szuka firmy, która wykona przebudowę skateparku w formie „zaprojektuj i zbuduj”. W ramach inwestycji skatepark zyska nową nawierzchnię. Stare urządzenia zostaną zdemontowane, a w ich miejscu pojawią się zupełnie

Jest przetarg na budowę
Nowoinżynierskiej
PRUSZKÓW

Stało się! Planowana
od lat budowa ulicy
Nowoinżynierskiej
zaczyna się powoli
materializować. Władze
Pruszkowa ogłosiły
przetarg na budowę
tej ważnej drogi.

P

rzypomnijmy. Plany budowy ul. Nowoinżynierskiej na terenie dzielnicy
Gąsin były snute od wielu
lat. Na zaproponowane przez poprzednie władze Pruszkowa rozwiązania nie chcieli się zgodzić
okoliczni mieszkańcy. Po wielu rozmowach i petycjach projekt został zmieniony, tak by jak
najbardziej odpowiadał oczekiwaniom osób mieszkających
w najbliższej okolicy. Pojawił się
jednak kłopot, bowiem przygotowywany projekt nie rozwiązywał

problemów drogowych Gąsina.
Chodziło o brak łącznika ul. Nowoinżynierskiej z ul. Poznańską.
Bez tego jedyna zmiana na jaką
mogli liczyć mieszkańcy to utwardzona droga dojazdowa do działek.
Jednym z zaproponowanych
przez obecne władze miasta rozwiązaniem była budowa ul. Nowoinżynierskiej, ale już z łącznikiem
z ul. Poznańską. Dokumentacja
projektowa jest już gotowa, więc
pruszkowski magistrat rozpoczął poszukiwania firmy, która
ma zająć się budową ul. Nowoinżynierskiej oraz ul. Elektrycznej.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa ulica, która połączy ul. Promyka z ul. Poznańską
(włączenie do ul. Poznańskiej na
skrzyżowaniu z ul. Mostową przy
stacji Lotos) i ul. 3 Maja. Zadanie zakłada budowę jezdni wraz
z chodnikami, ciągami pieszorowerowymi, ścieżką rowerową, odwodnieniem, oświetleniem oraz
co najważniejsze – nowym mostem przez rz. Utratę.
Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ul. Poznańską i Mostową wraz z sygnalizacją
świetlną, tak aby możliwy był
przejazd we wszystkich kierunkach. Na odcinku od ul. Promyka
do ul. Elektrycznej zaplanowane zostały zatoki autobusowe,
które w przyszłości umożliwią
obsługę tej ulicy przez komunikację miejską. Zakres prac obejmuje także budowę oraz remont
ul. Elektrycznej na odcinku od
ul. Nowoinżynierskiej do ul. Batalionów Chłopskich. AZ

nowe elementy. Po przebudowie na ternie skateparku przy ul. Szkolnej w Michałowicach znajdą
się takie elementy jak- Mini Rampa, Rail prosty,
Walk-Box, Quarter 1, Fun Box, Quarter 2, murek
i pochylnia. Wszystkie elementy skateparku będą
posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące
bezpieczeństwo produktów. Gmina szuka obecnie wykonawcy prac. AZ

Osiedle Słoneczne będzie miało
kanalizację wodno-sanitarną
BRWINÓW

Gmina Brwinów szuka
firmy, która wybuduje
sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Kaniach.
Inwestycja umożliwi
mieszkańcom zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
oraz odprowadzenie
ścieków z osiedla.

P

lanowana inwestycja
w Kaniach dotyczy osiedla Słoneczne położonego na skraju sołectwa
Kanie, bezpośrednio graniczącego z gminą Nadarzyn i Michałowice. Projekt obejmuje odcinek
od ul. Leśnej do ul. Maciejkowej
położonej w płd.-zach. części
osiedla. Długość sieci wodociągowej będzie wynosiła ok. 800
mb, a kanalizacyjnej ok. 650 mb.
Instalacja zostanie poprowadzona przez tereny prywatne

stanowiące łąki/pastwiska należące do Szkoły Jazdy Konnej
PATATAJ oraz Stowarzyszenia
Jeździeckiego SZARŻA, będzie
omijała tereny leśne. – Pod
dnem rzeki Zimna Woda będzie wykonane przejście metodą przewiertu sterowanego,
bez naruszenia koryta rzeki. Po
stronie wschodniej sieć zostanie poprowadzona równolegle
do istniejącej napowietrznej linii energetycznej. Prace

budowlane będą wykonywane
przy wykorzystaniu metody bezwykopowej. Niezbędne wykopy
otwarte powstaną tylko w miejscach załamań trasy i montowania uzbrojenia sieci w hydranty,
odpowietrzenia, zasuwy itp. Taki przebieg gwarantuje brak
zbędnej ingerencji w środowisko naturalne – inwestycja nie
wpłynie negatywnie na środowisko – podkreślają urzędnicy
z brwinowskiego urzędu.
Aktualnie osiedle jest podłączone do sieci wodociągowej
w Nadarzynie. Posiada własną
kanalizację, ale nie jest podłączone do sieci odprowadzającej ścieki z terenu zabudowy
mieszkaniowej – indywidualna oczyszczalnia ścieków wraz
z obiektami towarzyszącymi
położona jest na terenie osiedla przy ul. Maciejkowej.
Gmina wybrała już wykonawcę
prac. Te mają zostać wykonane
w ciągu czterech miesięcy od momentu podpisania umowy. AZ
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Ponad 2 mln zł na projekty
w BO Pruszkowa

WIADOMOŚCI

Niebawem mieszkańcy Pruszkowa będą mogli rozpocząć prace nad budżetem obywatelskim na 2023 rok.
Do rozdysponowania jest ponad 2 mln zł. Przed nami
już siódma odsłona pruszkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz kolejny mieszkańcy Pruszkowa będą
mogli zgłosić propozycje ciekawych inwestycji i wybrać te najlepsze. W tym roku na realizację zgłoszonych projektów miasto przeznaczy ponad 2,1 mln zł.
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Nabór projektów ruszy już 9 marca! Mieszkańcy swoje
pomysły będą mogli zgłaszać do 30 marca. Od 1 kwietnia
do 26 maja złożone wnioski będą weryfikowane i opiniowane. 27 maja poznamy listę projektów, która trafi pod
głosowanie mieszkańców. Mieszkańcy Pruszkowa będą
mogli wybrać najciekawsze projekty w trakcie głosowania, która potrwa od 29 maja do 25 czerwca. Wyniki głosowania poznamy do 8 lipca. AZ

Wybrali wykonawcę nowej
pływalni w Pruszkowie!
PRUSZKÓW

Przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących
i Sportowych przy
ul. Gomulińskiego
w Pruszkowie powstanie
kryta pływalnia. Powiat
Pruszkowski wybrał
waśnie wykonawcę
prac budowlanych.

P

omysł budowy drugiej
krytej pływalni w Pruszkowie pojawił się kilka
lat temu, choć początkowo nikt nie mówił o nim głośno.
Władze powiatu chciały wybudować basen szkoleniowy wraz
z zapleczem i trybunami. Druga pływalnia w Pruszkowie pozwoliłaby na odciążenie basenu
Kapry, a jednocześnie byłaby idealnym miejscem do treningów
dla młodych i utalentowanych
pływaków, których w Pruszkowie nie brakuje.
Wizja budowy nowego basenu
w Pruszkowie przypadła do gustu również mieszkańcom Pruszkowa. Kłopot pojawił się jednak
z realizacją pomysłu. Jak zwykle
chodziło o pieniądze… Szybką
realizację inwestycji zatrzymał
brak środków, a dokładniej dofinansowania z ministerstwa.
Ostatecznie jednak władze powiatu pruszkowskiego na budowę

Śmiertelny wypadek
w Pęcicach
REGION

Około godziny 9.30 na ul. Parkowej w rejonie
ul. Wąskiej w Pęcicach doszło do wypadku.
Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
Kierowca osobówki zginał na miejscu.
krytej pływalni przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Pruszkowie otrzymały ministerialne
wsparcie w ramach Programu
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w kwocie ponad 10,5 mln zł.
Dlaczego drugi basen dla
Pruszkowa jest tak ważny? Działający w Pruszkowie Basen Kapry
został wybudowany prawie 20 lat
temu. Dysponujący zaledwie 6
torami sportowymi obiekt pływacki nie wystarcza na potrzeby
wielotysięcznego powiatowego
miasta. Wielu amatorów sportów
wodnych skarżyło się na brak dostępności do basenu, szczególnie
w godzinach szczytu. I choć pływalnia Kapry obecnie przechodzi gruntowną modernizację, to

Ukradł rower.
Złapał go... właściciel
PIASTÓW

Policjanci z pruszkowskiej komendy
zatrzymali 47-latka
podejrzanego o kradzież roweru z klatki
schodowej. Mężczyzna
został ujęty chwilę po
kradzieży przez…właściciela roweru.

K

ilka dni temu w jednym z budynków
przy ul. Ogińskiego
w Piastowie doszło
do kradzieży roweru pozostawionego na klatce schodowej. Jednoślad był przypięty
do drabiny. Gdy mieszkańcy
usłyszeli stukot drabiny od
razu zareagowali. Mężczyzna wyszedł na klatkę schodową, by zobaczyć co się dzieje.
Zobaczył nieznajomego człowieka, który niósł jego rower.
Złodziej na widok właściciela jednośladu odrzucił rower

i zaczął uciekać. Nie zdało
się to na wiele bowiem szybko wpadł w ręce mieszkańca
bloku, który złodzieja złapał
na 6 piętrze. Inni mieszkańcy powiadomili w tym czasie policje.
Funkcjonariusze policji
zatrzymali 47-latka, który przyznał się do kradzieży. – W plecaku zatrzymanego znaleziono
i zabezpieczono szczypce do
przecinania kabli oraz woreczek strunowy z zawartością
białego proszku. Po przewiezieniu mężczyzny na komisariat policjanci sprawdzili
zawartość woreczka, w którym
jak się okazało była amfetamina – informuje kom. Karolina Kańka, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Pruszkowie.
47-latek usłyszał zarzuty
kradzieży oraz posiadania
środków odurzających w warunkach recydywy. Postępowanie jest prowadzone pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. AZ

w mieście i tak przyda się kolejna
pływalnia. Zwłaszcza na potrzeby
niezwykle utalentowanych pływaków z ZSOiS w Pruszkowie.
Władze powiatu pruszkowskiego już w ubiegłym roku wybrały inwestora zastępczego dla tej
inwestycji. To firma Bico Group
sp. z o.o. z Warszawy. Pod koniec
stycznia poznaliśmy natomiast
jedynego oferenta, który zgłosił się do przetargu na budowę
pływalni. To firma Moris Polska sp. z o.o. z Warszawy, której oferta opiewa na prawie 30
mln zł. I choć powiat pierwotnie
planował przeznaczyć mniejszą
kwotę na realizację tej inwestycji. Ostatecznie radni zdecydowali o zwiększeniu środków na
budowę basenu.

Jak ma wyglądać pływalnia,
która powstanie przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie? Na parterze projektuje się halę basenową
z trybunami dla 240 osób. Hala
basenowa ma być wyposażona
w dwie niecki basenowe ze stali
nierdzewnej. Duży basen pływacki
będzie miał wymiary 25 m x 21 m
i głębokość od 1,35 m do 2,00 m.
Drugi basen do nauki pływania
o wymiarach 17 m x 5 m i głębokości 1,30 m.
Zgodnie z dokumentacją przetargową basen ma być gotowy
w ciągu 22 miesięcy od momentu
podpisania umowy. Warto zaznaczyć, że wybrany w przetargu wykonawca zadeklarował realizację
zleconych robót w krótszym terminie (18 miesięcy). AZ

PSM wstrzymuje inwestycje
przy ul. Pani Latter
PRUSZKÓW

Plany Pruszkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej związane
z budową nowego
bloku na os. Prusa
w Pruszkowie stanęły
pod znakiem zapytania. Wiele skazuje
na to, że mieszkańcy
sprzeciwiający się
tej inwestycji
dopięli swego.

P

SM na działce znajdującej się przy ul. Pani
Latter w Pruszkowie chciała wybudować blok mieszkalny. Przeciw
tej inwestycji protestowali
mieszkańcy pobliskich budynków. Warto zaznaczyć,
że plany spółdzielni były
zgodne z obowiązującymi
przepisami. Inwestycja jest

bowiem zgodna z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym prawie 10 lat temu.
Dodatkowo spółdzielnia ma
pozwolenie na budowę.
Postulaty protestujących
poparły władze Pruszkowa.
Pruszkowscy włodarze chcąc
zatrzymać zabudowę wolnych
terenów poprosili radnych
o wyrażenie zgody na przygotowanie zmian do obowiązującego MPZP. Radni wyrazili
na to zgodę.
Władze spółdzielni mieszkaniowej poinformowały, że
wstrzymuje planowaną informację na działce nr 405 obr. 20
w Pruszkowie przy ul. Pani
Latter. – Wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć nabycia
lokalu w wymienionej lokalizacji prosimy i zgłaszanie się
do spółdzielni w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozwiązania
umów – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie PSM Pruszków. AZ

K

ierujący osobowym Peugeotem z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo
z samochodem ciężarowym marki Scania. W wyniku
zdarzenia 53-letni kierowca Peugeota zginął na miejscu.
Przejazd ul. Parkową jest zablokowany. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Działania prowadzą również
strażacy z JRG Pruszków oraz OSP Piastów.
Za zdjęcia dziękujemy Wawa Hot News 24. AZ
R E K L A M A
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WKD przepyta
pasażerów

Warszawska Kolej Dojazdowa regularnie zachęca swoich pasażerów do… wystawienia oceny. W ten sposób
przewoźnik dowiaduje się jak pasażerowie oceniają m.in.
jego ofertę. Podróżni w ankietach mogą wyrażać opinię m.in. na temat punktualności przejazdów, rozkładu
jazdy, czystości składów czy ogólnego komfortu podroży. Wyniki pozwolą WKD ulepszyć ofertę i usprawnić funkcjonowanie. Kolejne badanie opinii podróżnych

ruszyło w połowie lutego. Pasażerowie WKD mają czas
na wyrażenie swojego zdania do 13 marca.– Ankieta jest
zamieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą można pobrać w kasach biletowych WKD
– podkreślają kolejarze. Kolejarze pytają o to jak oceniamy bezpieczeństwo na przystankach, przejrzystość systemu informacji czy stan przystanków. AZ

Rusza rekrutacja do przedszkoli
i żłobków
REGION

W wielu gminach
1 marca rozpoczyna się
rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny
2022/2023. To dobry
moment, aby zapoznać
się z ofertą placówek.

W

wielu gminach
z naszego regionu właśnie dziś
rozpoczyna się
rekrutacja do przedszkoli, a w niektórych gminach również rekrutacja do żłobków. Warto już
teraz zapoznać się z zasadami
i sposobem zapisywania dzieci
do placówek.
W Pruszkowie rekrutacja
i żłobków będzie prowadzona od
1 marca od godz. 8.00 do 15 marca
do godz. 16.00. Tu wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola czy
żłobka należy złożyć elektronicznie. Rodzice przedszkolaków mają

prawo wskazania trzech placówek. Warto jednak podkreślić, że
finalnie dokumenty trzeba będzie
również złożyć w formie… papierowej. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
rekrutacyjnych do przedszkola
pierwszego wyboru. Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała punktów za kryterium, dla
którego brak jest potwierdzenia
w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.
W Grodzisku Mazowieckim
rekrutacja do przedszkoli rusza
1 marca o godz. 10.00. Tu wnioski
będą przyjmowane do 18 marca.
We wniosku o przyjęcie rodzice
wskazują minimum dwa i maksimum pięć placówek (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem

pierwszego wyboru. Wniosek
wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w placówce pierwszego wyboru poprzez
wrzucenie do oznaczonej urny.
W Piastowie rekrutacja do
przedszkoli wystartuje „dopiero” 7 marca i dotyczy tych dzieci,
które do tej pory nie uczęszczały
do przedszkola. Wniosek (podpisany przez obydwoje rodziców/
opiekunów) wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie
kryteriów należy zapakować do
koperty, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka a następnie złożyć w sekretariacie przedszkola
pierwszego wyboru. Maksymalnie można wskazać trzy placówki.
Rodzice z Piastowa mają czas na
składanie wniosków do 18 marca.
Również w pobliskim Milanówku rejestracji należy dokonać przez internet. Przyjmowanie
wniosków ruszyło 28 lutego i potrwa 22 marca. We wniosku można
zaznaczyć placówkę pierwszego i drugiego wyboru. Podobnie

jak w przypadku Pruszkowa
wypełniony wniosek będzie trzeba złożyć osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru.
W tym roku również Michałowice zdecydowały się na
wdrożenie systemu rekrutacji
do przedszkoli przez internet
poprzez platformę michalowice.rekrutacje.edu.pl. Tu wnioski
o przyjęcie dziecka do przedszkola
będą przyjmowane do 31 marca.
W Brwinowie nabór wniosków o przyjęcie do przedszkola
również ruszył 1 marca. Od 1 do
7 marca zbierane są deklaracje
o kontynuowaniu nauki w przedszkolu. Natomiast od 8 do 28 marca będą przyjmowane wnioski
o przyjęcie dziecka do placówki.
Rodzice dzieci uczęszczających
już do przedszkoli, którzy wyrażają dalszą chęć kontynuowania
wychowania w wybranych wcześniej placówkach muszą złożyć
deklarację. W przypadku zmiany
placówki dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji. AZ

Filia świetlicy w miejscu
ogniska TPD
PIASTÓW

Świetlica Środowiskowo-Integracyjna w Piastowie niebawem otworzy
swoją filię na terenie
miasta. Zgodę na takie
działanie wyrazili
piastowscy radni.

Ś

wietlica Środowiskowo-Integracyjna „Dom Jana
Pawła II” na terenie Piastowa działa od osiemnastu lat
jako placówka opiekuńczo-wychowawcza. Do końca grudnia ubiegłego roku „bliźniaczą” placówką było
Ognisko TPD zlokalizowane przy ul.
Sułkowskiego. Ten punkt zakończył
jednak swoją działalność właśnie pod
koniec ubiegłego roku.
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna chce wypełnić lukę, jaka
pojawiła się po zamknięciu TPD.
W jego miejscu chce otworzyć
filię. – Będzie to naturalne wypełnienie braku tego rodzaju placówki w tamtej części Piastowa,

odpowiedź na potrzebę opieki nad
potrzebującą wsparcia grupą dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a dla świetlicy możliwość
rozwoju – informuje Joanna Szczuka, kierownik świetlicy.
Jednak, aby to było możliwe
piastowscy radni musieli wyrazić
zgodę na udostępnienie budynku
przy ul. Sułkowskiego 29A na filię
świetlicy. Radni dali temu pomysłowi zielone światło. AZ

Przebudowa stacji Warszawa
Zachodnia idzie do przodu
REGION

Kolejarze planują oddać do użytku pasażerów kolejny peron.
Do udostępnionych niedawno peronów nr 6
i 7 dołączy peron nr 8.

Miał przewozić kołdry i materace,
a wiózł 115 kg marihuany
REGION

W trakcie działań na
autostradzie A2 grodziscy policjanci zatrzymali
kierowcę, który przewoził narkotyki. 44-letni
mężczyzna usłyszał
już zarzuty posiadania
znacznej ilości środków
odurzających.

P

olicjanci z ruchu drogowego grodziskiej
komendy w trakcie
działań na autostradzie A2 zatrzymali do kontroli
kierowcę peugeota. — Funkcjonariusze zwrócili uwagę na
charakterystyczny zapach marihuany w pojeździe. Na pytanie
o bagaż, kierowca odpowiedział,
że są tam kołdry i materace.
Podczas sprawdzania części bagażowej samochodu policjanci

znaleźli tam 9 dużych toreb
podróżnych, wypełnionych
próżniowymi opakowaniami z suszem roślinnym – informuje asp. sztab. Katarzyna
Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Cały ładunek został zabezpieczony, a 44 letni kierowca
zatrzymany. Badania wykazały,
że w 104 przewożonych przez
mężczyznę paczkach jest około
125 kg marihuany. — Po wykonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych mężczyzna został
doprowadzony do Prokuratury
Rejonowej w Grodzisku Maz.,
gdzie usłyszał zarzut posiadania
znacznej ilości środków odurzających. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 10 lat
pozbawienia wolności – dodaje asp. sztab. Zych.
Decyzją sądu kierowca przewożący narkotyki został aresztowany na 3 miesiące. AZ

P

eron nr 8 Warszawy Zachodniej ma już
zasadniczą konstrukcję. Układana jest nawierzchnia. Widać montaż ławek,
gablot i tablic informacyjnych.
Udogodnieniem dla podróżnych
będą osłonięte poczekalnie. Podróżni korzystają już z nowych
peronów nr 6 i 7.
Obok peronu nr 8 budowane
są tory i sieć trakcyjna. Zamontowano 43 rozjazdy. Rozpoczęły
się prace przy połączeniu linii obwodowej z linią radomską. Ciężki
sprzęt demontuje zbędne obiekty nad torami w kierunku stacji
Warszawy Włochy. Przygotowana
będzie nowa konstrukcja, która

umożliwi bezkolizyjny przejazd
pociągów. Zaawansowana jest
budowa przejścia podziemnego.
Ekipy pracują na dwóch kondygnacjach: dla pieszych i tramwajowej. Trasa piesza – około 700
metrów długości i 60 metrów
szerokości – połączy perony 1-8
z peronem nr 9 na linii obwodowej. Przewidziano przestrzeń na
lokale użytkowe.
Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży.
Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz
szerokie przejścia ułatwią dostęp
do pociągów. Łatwiejsze będzie
łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne
zarządzanie ruchem kolejowym
zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej
w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa
Zachodnia” wart jest ok. 2 mld
zł netto. Realizacja przewidziana do 2023 r. AZ

Jechał bez pasów,
ale z zakazem i narkotykami
REGION

Zarzuty posiadania narkotyków oraz kierowania
autem mimo sądowego
zakazu usłyszał zatrzymany przez grodziskich
policjantów 36-latek.
Mężczyzna wpadł przez
niezapięte pasy bezpieczeństwa. Kierowca
posiadał aktywny zakaz
prowadzenia pojazdów.
Podczas kontroli w samochodzie znaleziono kilka
opakowań z marihuaną
i amfetaminą

P

olicjanci grodziskiej
komendy, patrolujący
wieczorem rejon jaktorowskiej gminy, zwrócili uwagę na kierowcę audi, który
podczas jazdy nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli
i sprawdzili mężczyznę siedzącego
za kierownicą. Szybko okazało się,
że to wykroczenie nie będzie jedyną podstawą do dalszej interwencji

wobec 36-latka. W policyjnej bazie
danych ten kierowca od miesiąca miał zakaz prowadzenia pojazdów wydany na najbliższy rok
przez Sąd Rejonowy w Łowiczu.
Podczas kontroli uwadze policjantów nie uszło zachowanie
mężczyzny wskazujące na ukrywanie czegoś w ubraniu. Po sprawdzeniu okazało się, że w kieszeni
kierowca miał torebkę z marihuaną. Podobne dwa opakowania z suszem roślinnym i białym
proszkiem mundurowi znaleźli
w przeszukanym samochodzie.
Substancje zostały zabezpieczone, a ich właściciel poddany badaniom na zawartość środków
odurzających w organizmie.
Dalsze czynności jaktorowskich policjantów potwierdziły,
że w znalezionych przy kierowcy
opakowaniach było łącznie prawie
7 gramów amfetaminy i marihuany. Zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz
kierowania pojazdem mimo sądowego zakazu. Policjanci sprawdzają jeszcze czy nie prowadził pod
wpływem środków odurzających.
Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. AZ
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Brwinów korzysta z Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza

„Harcerskie rondo”,
„Po drodze z zielenią”
czy „Zwolnij i jedź
bezpiecznie” to projekty,
które zwyciężyły
w głosowaniu mieszkańców i sympatyków
gminy Brwinów
w poprzednich edycjach
budżetu obywatelskiego.

W

2020 r. mieszkańcy Mazowsza po
raz pierwszy mogli zdecydować
o wydatkowaniu części budżetu
województwa mazowieckiego na
projekty i inicjatywy inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński
zgłosił jako mieszkaniec Brwinowa projekt „Harcerskie rondo –
zagospodarowanie terenu wokół
ronda Ignacego Kozielewskiego,
współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu »Wszystko, co
nasze«”. Dzięki głosom mieszkańców i miłośników gminy Brwinów

przy rondzie została umieszczona w styczniu rzeźba plenerowa
przedstawiająca Kozielewskiego jako harcerza siedzącego na
kłodzie. Jej wykonawcą jest
prof. Karol Badyna, którego prace można podziwiać nie tylko
w Europie, lecz także w Ameryce
Północnej czy Azji.
Rondo Kozielewskiego stało się kolejną wizytówką miasta,
a mieszkańcy, goście i turyści gminy Brwinów mogą przysiąść na ławeczce i zrobić sobie

pamiątkowe zdjęcie z Ignacym Kozielewskim.
W tym roku będzie realizowany projekt „Po drodze z zielenią –
zagospodarowanie zieleni wzdłuż
ul. Pszczelińskiej w Brwinowie
i Otrębusach”. Poza posadzeniem
pnączy, bylin i traw zostaną również ustawione ławki i kosze na
śmieci. Będą one spójne ze stylistyką istniejącego zagospodarowania przestrzeni publicznej
w Brwinowie, a także będą nawiązywały tematyką do historii

ul. Pszczelińskiej. Dzięki temu ulica Pszczelińska stanie się jeszcze
piękniejsza i atrakcyjniejsza zarówno dla mieszkańców, jak i dla
gości odwiedzających Brwinów.
Bezpieczeństwo rowerzystów,
pieszych i kierowców poprawi budowa radarowych wyświetlaczy
prędkości na drogach wojewódzkich m.in. Biskupic, Brwinowa,
Domaniewa, Kań, Nadarzyna
i Otrębus. W tym roku w ramach
projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie” montaż urządzeń planowany

jest w newralgicznych miejscach
– tam, gdzie najczęściej poruszają
się piesi (w tym dzieci), w pobliżu
miejsc użyteczności publicznej
(szkół, OSP, zakładów pracy) oraz
przy ulicach, gdzie obowiązuje
ograniczenie prędkości ruchu.
Budżet Obywatelski Mazowsza to wyjątkowa okazja do bezpośredniego współdecydowania
o wydatkowaniu części budżetu
województwa. To możliwość realnego wpływu na rozwój swojej okolicy.

O G Ł O S Z E N I E

OBWIESZCZENIE NR KP.671.1.2021
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2.03.2022 r.
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741; zm.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 784 i poz. 922), w związku z uchwałą nr 379/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania przez
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane,
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie
ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”.
Projekt uchwały dostępny będzie w dniach: 10 – 31 marca 2022 r. w sali
obsługi w budynku nowego ratusza – ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, w godzinach pracy urzędu oraz na stronach internetowych gminy:
www.bip.grodzisk.pl – zakładka „Planowanie przestrzenne” oraz www.planowanieprzetrzenne.grodzisk.pl zakładka „Uchwała krajobrazowa”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 17:00 w sali koncertowej budynku
Mediateki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 3 Maja 57. Dyskusja publiczna
odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych wynikających
z epidemii COVID-19.
Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz
z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego: osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego,
ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim: ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki lub drogą mailową na adres: krajobraz@grodzisk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. Liczy się data wpływu uwagi do
urzędu. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.
Wzór druku uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych
dostępny jest na stronie internetowej: www.planowanieprzetrzenne.grodzisk.pl
zakładka „Uchwała krajobrazowa”.
z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Tomasz Krupski
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WIADOMOŚCI

17-sty raz jechał na zakazie
GRODZISK MAZ.

W ręce grodziskich
policjantów wpadł
27-latek podejrzany
o przywłaszczenie
auta z wypożyczalni.
Mężczyzna jest dobrze
znany grodziskim
funkcjonariuszom.
W ciągu ostatniego roku
ten sam kierowca już
17 razy nie stosował się
do zakazów prowadzenia
pojazdów i decyzji o
cofnięciu uprawnień do
kierowania.

G

dy tylko do grodziskiej
komendy wpłynęło zawiadomienie o przywłaszczeniu samochodu
przez mieszkańca powiatu, policjanci natychmiast rozpoczęli
poszukiwania auta i jego kierowcy. Okazało się, że podejrzanym,

który nie oddał fiata do wypożyczalni, jest 27-latek. Mężczyzna
w ubiegłym roku był wielokrotnie zatrzymywany, gdy kierował
samochodami bez uprawnień
i mimo orzeczonych zakazów
prowadzenia pojazdów.
Jeszcze tego samego dnia, policjanci patrolujący rejon grodziskiej gminy zauważyli na drodze
poszukiwane auto. Natychmiast
zatrzymali pojazd i jego kierowcę
do kontroli. Sprawdzenia w policyjnych bazach danych potwierdziły, że siedzący za kierownicą
mężczyzna ma kilka aktywnych

OGŁOSZENIA
DAM PRACĘ
• Osoby do obsługi bistro w salonie
samochodowym na Skoroszach
663-022-397
• Poszukujemy kierowców do pracy
kat B, zarobki 2500-5000 pln,
CV kontakt@fairplaytaxi.pl
lub pod numerem 502 685 598
• Praca dla Panów i Pań przy
sprzątaniu magazynu w Parzniewie.
Praca w godzinach 6-10
tel. 504204700
Zatrudnię ekspedientkę
do sklepu piekarniczocukierniczego w Pruszkowie
tel.509 366 606
Zatrudnię kierowcę
do piekarni 500-555-501

zakazów prowadzenia pojazdów
i cofnięte uprawnienia do kierowania, a samochód figuruje jako
przywłaszczony. Pojazd został zabezpieczony, a jego kierowca trafił do celi grodziskiej komendy.
Po wykonaniu w sprawie czynności dochodzeniowo-śledczych
samochód wrócił do wypożyczalni, a zatrzymany kierowca
usłyszał zarzuty karne. Mężczyzna odpowie za przywłaszczenie auta wypożyczonego mu na
5 miesięcy na podstawie umowy
oraz niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów i wydanych
przez starostę decyzji o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdami. Z ustaleń policjantów wynika, że 27-latek w ciągu ostatniego
roku już 17 razy złamał prawo dotyczące kierowania samochodami. Zgodnie z kodeksem karnym
za te przestępstwa grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie
nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Mazowieckim AZ

CENY NETTO

Chcesz wyrobić paszport?
Musisz ustawić się w długiej kolejce
REGION

Biuro paszportowe
w Pruszkowie
od ubiegłego
piątku zalały tłumy
mieszkańców
z wnioskami
o wydanie paszportu.

C

hcesz wyrobić sobie
paszport? Jeśli wniosek chcesz złożyć
w terenowym punkcie
paszportowym w Pruszkowie,
który znajduje się w budynku starostwa powiatowego, to
musisz ustawić się w kolejce.
Obecnie zapisy na wizytę w celu
złożenia dokumentów do wyrobienia paszportu będą przyjmowane po 1 kwietnia. Obecnie nie
ma już wolnych miejsc. Terminów, w których możemy umówić się na odbiór dokumentu
w marcu również nie zostało
zbyt wiele.

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

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

NIERUCHOMOSCI
– 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
• 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

• 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

• 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

USŁUGI
• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP.
Kontakt: 509-443-977,
marcin@gdstudio.pl
• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055
• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali,
9-20, 501-175-813

Zasady obsługi:
1) Na jednym bilecie przyjmowane są maksymalnie 2 osoby
(nie dotyczy rodziców i opiekunów z dziećmi).
2) Poza kolejnością obsługiwane są osoby z niepełnosprawnościami.

3) Ostatnia osoba obsługiwana
jest 30 minut przed zamknięciem urzędu.
Aktualny status kolejki oczekujących mieszkańców można
sprawdzić na stronie https://
bit.ly/3M6xhWD AZ

Warto pamiętać, że wniosek o wyrobienie dokumentu możemy złożyć
w Referatach, Terenowych Punktach i Delegaturach zlokalizowanych w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referacie Paszportowym nr 1, ul. Krucza 5/11 w Warszawie,
Referacie Paszportowym nr 3 przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie
Referacie Paszportowym nr 4, ul. KEN 61 w Warszawie
Terenowym Punkcie Paszportowym w Ożarowie Mazowieckim
Terenowym Punkcie Paszportowym w Piasecznie
Terenowym Punkcie Paszportowym w Mińsku Mazowieckiem
Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Bemowo
Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Bielany
Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe
Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Ursus
Terenowym Punkcie Paszportowym w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz
Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach

ZAMÓW:
881 918 888, reklama@wprmedia.pl

ul. Powstańców 18/3, 05-800 Pruszków

PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
REMONTY I WYKOŃCZENIA
MIESZKAŃ od A do Z
Tel.791359019 Denis

LAKIERNIKOWI
SAMOCHODOWEMU
Do serwisu aut dostawczych,
ciężarowych oraz zabudów
komunalnych.

Doświadczenie w pracy lakiernika
mile widziane.
Praca w Sokołowie k/ W-wy. Wysokie
zarobki, miła atmosfera pracy.

604 409 053 lub CV na adres
marcin@gptruck.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
WWW.WPR24.PL

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292

