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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
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Następne wydanie 1 kwietnia

Jest wykonawca II toru
do Grodziska / str. 3 /

BRWINÓW

Tunel pod torami PKP w
Brwinowie wielu osobom
kojarzy się z… zatopionymi
samochodami. Po silnych
ulewach przeprawa dosłownie „tonie”. Ta sytuacja ma
się jednak zmienić.

B

rwinowski tunel został
oddany do użytku w 1956
r. To jedyna w Brwinowie

w ciągu roku, to w ostatnich latach
Czemu tunel jest zalewany tak
wa tu woda z infrastruktury kolejowej, rynku i ronda. Kłopot w tym,
że przy dużych ulewach kanalizacja
deszczowa nie jest w stanie odprowaprzepompownia z 11 zbiornikiem retencyjnym. Stąd woda trafia do miejskiej kanalizacji deszczowej. Kłopot
w tym że tunel i przepompownie łąCo ciekawe władze gminy Brwi-

FOT. CZYTELNIK

Brwinowski tunel doczeka
się remontu?

REGION

Więcej pociągów do Intercity
do Grodziska? / str. 4 /

RASZYN

Prężna pomoc gminy Raszyn / str. 6 /

tory PKP. Tunel często bywa „wyłączony z użytkowania” i to nie z poulew. O ile ponad dekadę temu tu-

Wszystko w porozumieniu z Woje-

REGION

Klub musi ustąpić miejsca
uchodźcom / str. 5 /
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23
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Szkoła przyjazna uczniowi

30%

NEGO DLA
ZNIŻKI CZES
RODZEŃSTWA

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;

• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
– 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
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Zbiórka na rzecz
uchodźców z Ukrainy
w Nowej Stacji

Od 11 marca w Centrum Handlowym Nowa Stacja zbierane są najpotrzebniejsze artykuły dla przybywających
z Ukrainy uchodźców. Rzeczy będzie można przekazywać do punktu powstałego w lokalu Stacja Historia,
zaraz przy wejściu do centrum od ul. Sienkiewicza. Artykuły trafią w pierwszej kolejności do rodzin zakwaterowanych w Pruszkowie oraz do hotelu Ossa. Punkt
będzie otwarty w dni powszednie w godz. 17:00-20:00,

w godz. 10:00-19:00 w soboty i 10:00-16:00 w niedziele.
Zbieramy: żywność długoterminową, wodę; produkty
dla dzieci (słoiczki, mleko; modyfikowane, kaszki, musy,
kosmetyki, pieluchy); artykuły higieniczne; środki opatrunkowe; kosmetyki oraz chemię gospodarczą; artykuły papiernicze i szkolne. Nie zbieramy: odzieży, koców,
pościeli, ręczników. Zbiórkę współorganizuje Stowarzyszenie Forum Pruszków i WPR w Walce o Kobiety. AZ

Brwinowski tunel doczeka
się remontu?

Remont dotyczył tu jednak tylko chodnika i nie miał wpływu na
rozwiązanie problemów z zalewaniem tunelu. A ten tylko w 2021 r.
został zalany aż trzy razy. Dwa razy z powodu ulewnych deszczy,
a raz z powodu burzy gradowej,
która doprowadziła do zatkania
kratek odpływowych.
Władze Gminy Brwinów stale
szukają rozwiązania problemu
zalewania tunelu. Burmistrzowi gminy Brwinów Arkadiuszowi Kosińskiemu udało się

wypracować porozumienie z województwem i MZDW. – Gmina
Brwinów zobowiązała się sfinansować dokumentację projektową
modernizacji tunelu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
opinii, uzgodnień, zezwoleń, zgłoszeń i decyzji, a Województwo Mazowieckie i MZDW zobowiązały
się sfinansować prace budowlane – informuje Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.
Projekt ma obejmować m.in.
przebudowę jezdni, przebudowę

odwodnienia, remont muru oporowego, przebudowę schodów
przy przejściu dla pieszych a nawet projekt sygnalizacji świetlnej
informującej o nieprzejezdności tunelu.
Kłopot jednak w tym, że prace projektowe nadal nie ruszyły. Powód? Brak wykonawców
chętnych do przygotowania dokumentacji. – W zeszłym roku
szukaliśmy biura projektowego, które chciałoby podjąć się
opracowania dokumentacji projektowej modernizacji naszego
tunelu. Niestety, nikt nie był zainteresowany podjęciem tego
tematu. Kilka dni temu ogłosiliśmy kolejny przetarg i czekamy na oferty. Mam nadzieję,
że teraz uda się nam znaleźć
projektanta, który wykona dokumentację do 15 grudnia tego roku – podkreśla Kosiński.
Projekt to jednak jedynie
pierwszy krok do przebudowy
tunelu. Kiedy przeprawa mogłaby przejść remont? – Dzisiaj
trudno mi mówić o jakiejś perspektywie czasowej. Chciałbym, aby stało się to w 2023 r. lub
2024 r. Wówczas nasz tunel będzie
całkowicie zamknięty na jakieś
3–4 miesiące, bowiem tyle potrwają wszystkie prace. Myślę
jednak, że po wykonaniu tego zadania szybko zapomnimy o czasowych problemach komunikacyjnych – dodaje burmistrz
gminy Brwinów. AZ

PIASTÓW

C

zy Piastów zmieni się
w Mszczonów i będzie
wykorzystywać zasoby wód geotermalnych,
które drzemią pod ziemią? Jest
na to szansa. Władze miasta od
wielu lat starały się na pozyskanie środków, które pozwoliłyby
sprawdzić czy wody termalne,
które znajdują się na terenie
miasta nadają się do wykorzystania. W końcu się udało Piastów otrzymał ponad 12,7 mln
zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie
otworu poszukiwawczego.

PRUSZKÓW

Już 20 marca w Pruszkowie odbędzie się
„Bieg Pomocnych Serc
2022”. Zebrane w trakcie imprezy pieniądze
zostaną przeznaczone
na leczenie małego
mieszkańca Pruszkowa
Oskara Sobczyka.

O

skar cierpi na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Chłopiec
wymaga kosztownej rehabilitacji, ale jej miesięczny koszt to
aż 2000 zł. Niezbędne są tez nowe ortezy. Oskar wyrasta z tych
aktualnie używanych. Koszt nowego sprzętu to 16 tys. zł.
Żeby pomóc Oskarowi w Pruszkowie już 20 marca na terenie
Parku Potulickich zostanie zorganizowany charytatywny bieg.
Start imprezy o godz. 13.00. Zatem jeśli lubicie biegać, a jednocześnie chcecie pomóc Oskarowi
zapiszcie się na liście startowej. Spokojnie jeśli nie jesteście

wprawionymi biegaczami możecie wybrać dystans odpowiedni do swoich możliwości. Biegi
zostaną zorganizowane na 3 dystansach 500 m, 5 km i 10 km.
Dodatkowo na uczestników imprezy będą czekać inne atrakcje. Zaplanowano m.in. licytacje.
Wśród przedmiotów przeznaczonych na licytacje znalazły
się m.in. piłka z autografami
reprezentacji Polski, voucher
na zniżkę mieszkaniową firmy
ACPS Development, dzień zawodów spędzony z ekipą driftera Pawła Korpulińskiego, jazda
na miejscu pasażera w aucie
driftowym oraz wiele innych),
kiermasze ciast, czy animacje
dla dzieci.
Impreza jest organizowana
przez pruszkowską młodzież
- Oliviera Mieczkowskiego, Kingę Bernacką i Adama Żebrowskiego oraz Stowarzyszenie
,,Biegamy dla zdrowia’’. Organizatorzy gwarantują elektroniczny pomiar czasu, medale
dla wszystkich i nagrody niespodzianki dla najlepszych!
Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski. AZ

Praca wre na budowie
ośrodka zdrowia

Piastów szuka wód termalnych
Piastów chce korzystać
z wód geotermalnych
znajdujących się
na jego terenie.
Miasto rozpoczęło
poszukiwania firmy,
która zajmie się
wykonaniem otworu
poszukiwawczorozpoznawczego.

Biegniemy dla Oskarka!

NADARZYN

W styczniu piastowski magistrat wybrał firmę, która będzie pełnić funkcję Inżyniera
Kontraktu zarówno w zakresie
doradztwa, jak i nadzoru nad wykonaniem odwiertu. Teraz przyszła pora na znalezienie firmy,
która zajmie się wykonaniem
otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego. Oferty zainteresowanych firm poznamy 31 marca.
Dlaczego miastu tak zależy na
sprawdzeniu czy woda termalna jest zdatna do wykorzystania? – Wody są, tylko musimy
się do nich dostać. Od dziesięcioleci wiemy, że mamy zasoby.
Ma je również Warszawa i okolice. To jest udokumentowane

przez naukowców. Niesamowicie frapujące jest to, by się
do tych wód termalnych dostać
– zaznacza Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa.
Jeśli woda byłaby zdatna do
wykorzystania to wiązałoby się
to z dużymi korzyściami nie tylko dla mieszkańców samego Piastowa, ale również najbliższych
okolic. Wodę termalną można bowiem wykorzystać do ogrzania
domów. Oczywiście konieczne
byłoby wykonanie kosztownych
instalacji oraz łącznika do kanału
ciepłowniczego. Gdyby wszystko
zakończyło się powodzeniem to
mieszkańcy Piastowa mogliby liczyć na dużo tańsze ciepło. AZ

DARIUSZ ZWOLIŃSKI FB

Stan prawny tunelu w Brwinowie
jest dość… zawiły. Choć jest to
przeprawa pod torami kolejowymi, to PKP PLK nie odpowiadają,
za jego utrzymanie. Podobniej
jest w przypadku przepraw biegnących nad torowiskiem, czyli
wiaduktami. Kolejarze odpowiadają jedynie za utrzymanie przejazdów kolejowych.
Brwinowski tunel jest zarządzany przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich ponieważ
znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720, ale… gmina
Brwinów kilka lat temu przejęła
od drogowców chodnik w tunelu. To pozwoliło na przeprowadzenie remontu chodnika
w 2019 r. Warto tu podkreślić,
że realizacja inwestycji spędzała sen z powiek zarówno wykonawcy, jak i kierowcom. Drogowcy, którzy remontowali
chodnik mieli same problemy
– konieczne było zwiększenie
zakresu prac, oczyszczenie odwodnienia, a dodatkowo pojawił
się problem ze znalezieniem robotników odpowiedzialnych za
układanie zbrojenia. To wszystko wymagało wydłużenia terminu realizacji inwestycji.
Kierowcy utknęli wiec w korkach sięgających niekiedy połowy ul. Pszczelińskiej, bo prace
wymagały wprowadzenia ruchu
wahadłowego.

ARKADIUSZ KOSIŃSKI FB

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Budowa Centrum
Usług Medycznych
w Nadarzynie mimo
niezbyt sprzyjającej
pogody nabiera tempa.
– Prace mocno przyspieszyły – podkreśla
Dariusz Zwoliński, wójt
gminy Nadarzyn.

N

owy budynek, w którym ma znaleźć się
Centrum Usług Medycznych powstaje
w Nadarzynie przy ul. Granicznej. W obiekcie przewidziany
jest podział na podstawową
opiekę zdrowotną, część specjalistyczno–diagnostyczną
oraz rehabilitację. Dodatkowo znajdą się tam gabinety dla
osób chorych, które będą miały
oddzielne ciągi komunikacyjne
w stosunku do poradni małego
dziecka, czy medycyny pracy.

Choć do zakończenia robót
jeszcze daleka droga. To prace związane z budową nowego
ośrodka idą pełną parą. – Prace nad budową Zakładu Usług
Medycznych przy ulicy Granicznej w Nadarzynie mocno
przyspieszyły. Obecnie kończy się układanie stropu na
parterze i rozpoczyna murowanie I piętra. Przewidziany
koniec inwestycji to sierpień
2023 roku – podkreśla Dariusz Zwoliński, wójt gminy

Nadarzyn. Warto zaznaczyć,
że lokalizacja nowego ośrodka zdrowia w Nadarzynie nie
jest przypadkowa. Usytuowanie
CUM przy nowo wybudowanym Parkuj i Jedź w Nadarzynie
przy ulicy Granicznej stworzy
możliwość swobodnego parkowania dla wielu pacjentów
i pracowników ośrodka, a także umożliwi dostęp do opieki
medycznej osobom korzystającym z gminnego transportu publicznego. AZ
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Punkt z odzieżą
w Pruszkowie już działa
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Od 14 marca w „Przystanku Pruszków” w budynku
dworca PKP ruszył punkt z odzieżą. To kolejna forma
pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przybywając do Polski z objętego wojną kraju obywatele Ukrainy często
mają ze sobą tylko małą torbę. W wielu przypadkach
uchodźcy mają dosłownie kilka rzeczy. I tu jak zwykle
z ogromną pomocą przyszli mieszkańcy, którzy w trakcie
organizowanych w ostatnich dniach zbiórek zgromadzili

ogromną ilość odzieży. Wszystkie ubrania zostały posortowane i trafiły do „Przystanku Pruszków”. Miasto stworzyło tam punkt z odzieżą dla osób potrzebujących. – Punkt
z odzieżą w „Przystanku Pruszków” w budynku Dworca
PKP już działa. Zachęcamy potrzebujące osoby do odwiedzenia punktu i wybrania rzeczy dla siebie – informują urzędnicy z pruszkowskiego magistratu. – Uwaga!
W punkcie nie jest prowadzona zbiórka ubrań – dodają. AZ

Wybrali wykonawcę II toru WKD
do Grodziska

REGION

Warszawska Kolej
Dojazdowa wybrała
firmę, która ma się
zająć budową drugiego
toru miedzy Podkową
Leśną a Grodziskiem
Mazowieckim.

P

rzypomnijmy. W listopadzie ubiegłego roku Warszawska Kolej
Dojazdowa otworzyła oferty w przetargu na budowę drugiego toru. Wpłynęło aż
14 ofert. Wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali realizację prac budowlanych w ciągu 20
miesięcy. Pojawił się jednak inny
problem. To ceny ofert. Warszawska Kolej Dojazdowa na budowę
toru chce przeznaczyć 99 mln
zł brutto. Tymczasem najtańsza oferta złożona przez firmę
PORR opiewa na kwotę prawie
dwukrotnie wyższą (172 mln zł).
R E K L A M A

Finalnym elementem przetargu była jednak aukcja elektroniczna, która odbyła się pod
koniec stycznia. Na pierwszym
miejscu znalazła się oferta firmy Intop, który zajmował wcześniej czwartą pozycję. Firma
zeszła z ceną ze 180,664 mln zł
do 142,464 mln zł. I to właśnie
ofertę tej firmy WKD uznała
za najkorzystniejszą
Inwestycja obejmuje nie tylko
budowę nowego toru wraz z infrastrukturą między Podkową

Leśną a Grodziskiem Mazowieckim oraz istniejącego toru. W ramach zadania przebudowane
zostaną również dwie stacje oraz
sześć przystanków. Na przystankach Podkowa Leśna Zachodnia,
Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk
Mazowiecki Okrężna, Grodzisk
Mazowiecki Piaski, Grodzisk
Mazowiecki Jordanowice oraz
Grodzisk Mazowiecki Radońska
powstaną nowe perony. Dodatkowo zmieni się również ich stylistyka. Zamiast blaszanych wiat
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przystankowych w ostrych niebiesko-czerwonych barwach pojawią się eleganckie konstrukcje
z profili stalowych. Wiaty będą
ozdobione obudową z kompozytu imitującego drewno. Dodatkowo na tylnej ścianie wiaty
przewidziano rośliny pnące . Na
przystankach pojawią się biletomaty, nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych oraz murków
gabionowych i donic z kwiatami,
które mają stanowić dekoracje.
Wszystkie perony na linii
Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki będą naprzemianległe.
Wyjątkiem są jedynie te na stacjach Podkowa Leśna Zachodnia oraz Grodzisk Mazowiecki
Radońska. Na tej ostatniej przewidziano peron wyspowy dwukrawędziowy oraz jeden peron
jednokrawędziowy. Warto zaznaczyć, że w ramach inwestycji
remont przejdą również budynku dworcowe na stacjach Podkowa Leśna Główna i Grodzisk
Mazowiecki Radońska. AZ

Elektryczne hulajnogi
w Pruszkowie
PRUSZKÓW

W czwartek 10 marca
w Pruszkowie pojawiły
się elektryczne hulajnogi. Na terenie miasta
znalazło się aż 150
hulajnóg firmy Lime.

C

o trzeba będzie zrobić by
korzystać z elektrycznych
hulajnóg? Po pierwsze
aplikacja! Dedykowana
apka Lime jest dostępna na system
Android oraz iOS. W aplikacji należy się zalogować i dodać kartę kredytową. Na start Lime przygotował
dla mieszkańców Pruszkowa promocję! Z kodem CZESCPRUSZKOW
każdy nowy użytkownik otrzyma za
darmo 10-minutowy przejazd (kod
ważny do 24 marca, bądź wyczerpania limitu).
Jak „wypożyczyć” hulajnogę? To
proste. Po zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu na konto należy zeskanować kod QR, który
znajduje się na kierownicy. Tyle!

Możemy ruszać w drogę. Lime
przykłada dużą uwagę do bezpieczeństwa i edukacji użytkowników.
Dla wszystkich chcących skorzystać pojazdów przypominamy
5 najważniejszych zasad poruszania się hulajnogami:
• Poruszaj się drogami dla rowerów. Jeśli nie są dostępne,
wybieraj jezdnię z dozwoloną
prędkością do 30 km/h, bądź,
w innych przypadkach, chodnik.
• Jedź maksymalnie 20 km/h,
a poruszając się po chodniku, dostosuj prędkość i ustępuj pierwszeństwa pieszym.
• Nigdy nie jedź pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
• Jedna hulajnoga = jedna osoba.
Obowiązuje zakaz przewożenia dodatkowych osób, zwierząt czy ładunku.
• Parkuj hulajnogę w wyznaczonych do tego miejscach.
W przypadku ich braku, zaparkuj hulajnogę równolegle
do chodnika, jak najbliżej jego
zewnętrznej krawędzi. AZ
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Wypalanie traw
jest karalne

Co roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków
rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Wypalanie traw pogarsza jakość
gleby i w konsekwencji powoduje obniżenie wartości
plonów. Po pożarze ziemia staje się jałowa i potrzebuje wielu lat, aby powrócić do pierwotnego stanu. Wypalanie traw powoduje nie tylko zniszczenie gleby, lecz

także śmierć zwierząt. Podpalenia mogą stać się także przyczyną pożarów lasów oraz budynków, w których giną również ludzie. Wypalanie traw jest przestępstwem. Zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody i o lasach za ten czyn grozi
kara nagany, aresztu bądź grzywny w wysokości od 5 tys.
do 20 tys. zł. W przypadku, gdy pożar spowoduje zniszczenie mienia, utraty zdrowia bądź życia ludzi sprawca podlega karze do lat 10 pozbawienia wolności. AZ

GRODZISK MAZ.

Grodziskie Przewozy
Autobusowe chcą aby
od przyszłego roku
w Grodzisku Mazowieckim zatrzymywało
się więcej pociągów
Intercity. Co sądzicie
o tym pomyśle?

Z

wiązek Grodziskie Przewozy Autobusowe wystosował pismo do PKP
Intercity z wnioskiem
o uwzględnienie w nowym rozkładzie jazdy a 2022/2023 r możliwości dodatkowego zatrzymania
pociągów dalekobieżnych na stacji
w Grodzisku Mazowieckim. Aby zachęcić kolejarzy związek proponuje
wprowadzenie wspólnego rozwiązania taryfowego. Osoby z biletem
PKP Intercity z lub do stacji Grodzisk Mazowiecki mogłyby poruszać się autobusami GPA przez 5

godzin odpowiednio przed lub po
przyjeździe do Grodziska.
Dlaczego GPA tak zależy na
tym, by pociągi dalekobieżne
zatrzymywały się w Grodzisku? Powodów jest kilka. Jednym z nich to walka o dodatkowe
udogodnienia dla… mieszkańców.
– Obecnie dworzec obsługiwany jest głównie przez pociągi
Kolei Mazowieckich kursujące na trasie Warszawa – Skierniewice oraz pociągi PolRegio
kursujące na trasie Warszawa –
Łódź. Niestety na stacji zatrzymuje się jedynie kilka wybranych
pociągów Intercity i to o mało atrakcyjnych porach dniach.
Postulowane zwiększenie liczby
połączeń zatrzymujących się na
stacji w Grodzisku Mazowieckim
zapewniłoby tysiącom mieszkańców (nie tylko Grodziska
Maz., ale także całego Powiatu
Grodziskiego i sąsiednich Gmin
wchodzących w skład Związku)
nową ofertę podróży po Polsce, dotychczas niedostępną lub

Wypadek w cyrku. Akrobaci
dochodzą do siebie
PRUSZKÓW

W sobotę 12 marca
około godz. 12.00
na arenie cyrkowej
w Pruszkowie doszło
do wypadku. Dwóch
akrobatów spadło
z wysokości kilku
metrów. Cyrk Zalewski
podkreśla, że artyści
mają się dobrze i dochodzą do siebie.

C

yrk Zalewski ruszył
w premierową trasą.
Pierwszym przystankiem dla cyrkowców
był Pruszków. Niestety jubileuszowa trasa rozpoczęła się
od wypadku. W sobotę około
godziny 12.00 dwóch cyrkowców spadło z wysokości. Jeden
został przetransportowany do
szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugiego przewieziono do
szpitala karetką.
Przedstawiciele Cyrku Zalewskiego wydali, krótkie oświadczenie w sprawie nieszczęśliwego zdarzenia. – W sztuce cyrkowej każdy krok ma ogromne
znaczenie, dlatego przed programem artyści, sprawdzają
swoje przygotowanie podczas
prób. Artyści, których oglądacie na naszej arenie prezentują najwyższy kunszt w swoich
dziedzinach, ale są tylko ludźmi.

GPA GRODZISK

Więcej pociągów do Grodziska i wspólna
taryfa z Intercity?

nieatrakcyjną z uwagi na wielokrotne przesiadki – podkreśla
GPA w swoim wniosku.
Co więcej infrastruktura kolejowa w Grodzisku jest dostosowana do obsługi linii dalekobieżnej
ponieważ znajdują się tu trzy
krawędzie peronowe – dwie

Kolejowego. Zaplanowane na najbliższą dekadę prace remontowe spowodują liczne utrudnienia
i występowanie zakłóceń w kursowaniu pociągów oraz wymuszą
kierowanie składów do różnych
oddalonych od siebie dworców.
Znacząco utrudni to możliwo-

Trzech pijanych
kierowców zatrzymanych
w jeden dzień
GRODZISK MAZ.

Pomyłka, jeden niewłaściwy
krok, chwila nieuwagi, mogą
zdarzyć się każdemu i niekiedy
prowadzą do tragedii – czytamy we wpisie zamieszczonym
na profilu facebookowym Cyrku Zalewskiego. – Przed tegoroczną premierą przekonał
się o tym nasz duet z Brazylii,
który prezentuje looping - jeden z najniebezpieczniejszych
numerów na świecie. Podczas
prób doszło do wypadku, w wyniku którego obydwaj artyści ucierpieli.
Jesteśmy niezwykle wdzięczni służbom medycznym za
natychmiastową interwencję
i profesjonalną pomoc – dodają.
Okazuje się, że akrobaci,
którzy ulegli wypadkowi mają się dobrze. – Obecnie chłopcy przebywają w szpitalu, gdzie
mają znakomitą opiekę. Mamy
z nimi stały kontakt i wierzymy, że już niedługo będą mogli
Państwo podziwiać ich występ
na naszej arenie – zaznaczają przedstawiciele cyrku. AZ

dla linii regionalnych (tory 3 i 4)
oraz jedna dla linii dalekobieżnej
(tor 14). – Potrzebę uruchomienia większej liczby połączeń dalekobieżnych zatrzymujących się
na stacji Grodzisk Maz. motywujemy także rozpoczętą przebudową Warszawskiego Węzła

ści dokonywania sprawnych
i komfortowych przesiadek do
pociągów dalekobieżnych w stolicy – podkreślają przedstawiciele GPA.
Co więcej związek nie chce
spocząć na laurach. GPA chce
złożyć wniosek do PKP PLK o…
budowę dodatkowego peronu!
– Związek, celem umożliwienia
w przyszłości prowadzenia swobodnego ruchu większej liczby
pociągów dalekobieżnych, w obu
kierunkach z zatrzymaniem na
stacji Grodzisk Mazowiecki, planuje wystąpić z wnioskiem do
właściciela infrastruktury kolejowej o budowę na stacji Grodzisk Mazowiecki dodatkowego
peronu jednokrawędziowego
zlokalizowanego przy torze nr 11
(pomiędzy torami 11 i 13). Budowa dodatkowego peronu umożliwi zatrzymywanie pociągów
w kierunku zachodnim, bez konieczności przejazdu przez tor
z przeciwnym kierunkiem jazdy – informuje GPA. AZ

Policjanci z grodziskiej
komendy zatrzymali
trzech pijanych kierowców, wśród nich
znalazł się również
rowerzysta. Wszyscy
trzej mieli prawie
po 1,5 promila alkoholu
w organizmie.

P

olicjanci z wydziału ruchu drogowego w Radoniach do kontroli
zatrzymali 48-letniego
kierowcę mazdy. Rutynowe badanie stanu trzeźwości wykazało,
że mężczyzna miał ponad 1 promil
alkoholu w organizmie. Wyższym
wynikiem może „poszczycić” się
55-letni kierowca, którego do
kontroli drogowej zatrzymano
w Osowcu. Natomiast w Grodzisku Mazowieckim policjanci

zwrócili uwagę na 35-letniego
rowerzystę, którego „zdradził”
niepewny sposób jazdy. Mężczyzna również był pijany. Każdy
z kierowców za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
Policjanci przypominają, że
kierowanie pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie
nietrzeźwości to przestępstwo,
zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności i utratą prawa
jazdy. Jednak problem nietrzeźwości za kierownicą to nie tylko
kwestia prawa i karalności. To
przede wszystkim odpowiedzialność człowieka za zdrowie lub nawet życie własne i innych ludzi.
– Apelujemy do osób, które wiedzą o nietrzeźwości użytkowników dróg o przekazywanie takich
informacji w celu eliminowania
ich z ruchu, zanim doprowadzą
do nieszczęścia – zaznacza asp.
sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku Mazowieckim. AZ

Twoja obecność pomaga mi żyć
REGION

Stowarzyszenie mali
bracia Ubogich działa
w Polsce od 2003 roku
wspierając seniorów
cierpiących na samotność. Od 19 lat prowadzi
program „Twoja obecność pomaga mi żyć”,
w ramach którego
organizowany jest
długoterminowy wolontariat towarzyszący.

W

iele osób po 80. czy
90. roku życia nie ma
już rodziny i znajomych, a jeśli już ma
to najbliżsi mieszkają daleko lub
są zbyt zabiegani, by regularnie
odwiedzać nestorów rodu. Seniorzy wiec tkwią w swoich domach i skazani na samotność tracą
chęć życia.
Stowarzyszenie Mali Bracia
Ubogich realizują program „Twoja obecność pomaga mi żyć”, który jest odpowiedzią na samotność

ludzi starszych. –Wiemy, że wielu
ludziom, brakuje na co dzień obecności drugiego człowieka. Dlatego nasze Stowarzyszenie oferuje
starszym samotnym osobom odwiedziny wolontariuszy. Nasi wolontariusze to osoby w różnym
wieku, o otwartych sercach, pełne
ciepła i zrozumienia dla problemów podeszłego wieku. Każdego podopiecznego odwiedza stale
ten sam wolontariusz – co najmniej raz w tygodniu na minimum
dwie godziny. Wizyty wolontariusza są bezpłatne. Spotkania mogą przerodzić się w długotrwałą
znajomość opartą na przyjaźni
i zaufaniu. Wolontariusz wspiera
w trudnych chwilach, wspólnie
z seniorem spędza czas na rozmowach lub spacerach – podkreślają członkowie stowarzyszenia.
Starsze osoby, które czują się samotne i chcą spędzić czas z życzliwą, serdeczną, chętną do rozmów
osobą zapraszamy do kontaktu
z koordynatorem Stowarzyszenia mali bracia Ubogich pod numerem 506 914 837. Po zgłoszeniu
się przez telefon, umówimy się na
spotkanie, by poznać sytuację oraz
zaproponować wolontariusza. AZ
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Wpadł przy kradzieży,
miał przy sobie marihuanę

Dzielnicowi z Pruszkowa zostali wezwani na interwencje
do jednego ze sklepów na terenie miasta. Z informacji wynikało, że pracownik ochrony zatrzymał 25-latka
w trakcie kradzieży sklepowej. Zatrzymany mężczyzna próbował ukraść kosmetyki. Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, że 25-latek dokonał kradzieży za
co został ukarany mandatem karnym. Funkcjonariusze dokonali kontroli osobistej. W kieszeni u 25-latka

Klub musi ustąpić miejsca
uchodźcom
REGION

Pruszkowskie
starostwo powiatowe
musi zorganizować
miejsca do
zakwaterowania
uchodźców z Ukrainy.
Wybór lokalizacji
padł na obiekt przy
Pszczelińskiej 99.
Kłopot w tym, że to
obiekt, który został
użyczony klubowi
sportowemu, który
z tej decyzji nie jest
zadowolony.

K

lub Pantera od blisko
pięciu lat ma swoją siedzibę przy ul. Pszczelińskiej 99 w Brwinowie. To obiekt, który otrzymali
w użyczeniu od pruszkowskiego starostwa powiatowego. Budynek jest własnością starostwa,
ale to klub wykonał jego gruntowny remont i przez lata dbał
o jego utrzymanie.
Kilka dni temu na profilu facebookowym klubu pojawił się
komunikat, że klub musi opuścić obiekt. Powód? Starostwo
chce przeznaczyć to miejsce dla
uchodźców z Ukrainy. – Starostwo Powiatu pruszkowskiego
podjęło decyzję o wypowiedzeniu

umowy dotyczącej zajmowanego obiektu sportowego na ul.
Pszczelińskiej 99. Obiekt będzie przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy.
Rozumiemy potrzebę pomocy, wielu z nas przyjęło uchodźców wojennych pod swoje dachy
i wspomagamy ich materialnie, ale dlaczego robione jest
to kosztem naszej lokalnej społeczności? Ucierpią na tym ćwiczące w naszym klubie dzieci,
młodzież i dorośli. Po przejęciu
obiektu włożyliśmy mnóstwo
pracy oraz własnych środków,
żeby doprowadzić salę i pomieszczenia do takiego stanu.
Dach przeciekał, instalacje elektryczne były powyrywane ze
ścian, instalacje hydrauliczne
wymagały gruntownego remontu, budynek był zawilgocony i nie
posiadał ogrzewania. Zakupiliśmy piec, osuszyliśmy ściany,
pomalowaliśmy, otynkowaliśmy, naprawialiśmy wielokrotnie dach i rynny, wymieniliśmy
oświetlenie. Spędzaliśmy godziny po pracy, żeby własnymi
siłami doprowadzić obiekt do
takiego stanu – czytamy w zamieszczonym komunikacie.
Pruszkowskie starostwo również wydało oświadczenie w tej
sprawie. Podkreśla w min, że sytuacja ma charakter przejściowy,
a umowa ma być jedynie zawieszona. To oznacza, że klub nie
straci siedziby, jednak nie będzie
mógł z niej korzystać przez jakiś
czas. – W związku z poleceniem

Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.02.2022 dotyczącym organizacji zakwaterowania w powiecie pruszkowskim ludności
uchodźczej z Ukrainy, Zarząd
Powiatu Pruszkowskiego w dniu
9 marca zwrócił się do KS Pantera z propozycją czasowego zawieszenia umowy użyczenia sali
gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99.
Sala aktualnie użytkowana jest
przez Klub Sportowy „Pantera”
na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 27.10.2020 na czas
nieoznaczony.Intencją Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego nie jest
wypowiedzenie umowy użyczenia. Po stronie Powiatu znajdą się
obciążenia kosztami zużycia wody, prądu, odprowadzenia ścieków i gospodarowania odpadami.
Po okresie udostępnienia sala
zostanie oddana w stanie niepogorszonym – czytamy w stanowisku urzędników.
Co sądzicie o tej sytuacji?
Czy władze powiatu powinny
wybrać inne miejsce na ulokowanie Uchodźców, np. sala
gimnastyczna w jednej ze szkół
ponadgimnazjalnych (korzystają
z nich dzieci na zajęciach wychowania fizycznego, w wielu
miejscach stanowią też miejsca składowania produktów ze
zbiórek)? A może lokalizacja jest
słuszna, a klub powinien zrozumieć działanie samorządowców? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. AZ

„Podarujmy uśmiech” Zbiórka zabawek
dla dzieci z Ukrainy
PRUSZKÓW

Lokalna telewizja
kablowa Tel-Kab
z Pruszkowa zaprasza
do udziału w zbiórce
zabawek dla dzieci
z Ukrainy.

R

edakcja lokalnego kanału informacyjnego
oraz pracownicy firmy
zbierają nowe zabawki
dla dzieci, które zostały zakwaterowane zbiorowo w hotelach,
ośrodkach i halach. Warto podkreślić, że zbierane są zabawki, które są nowe. Co więcej jeśli
ktoś chce wesprzeć akcje, a jednocześnie jest klientem Tel-Kab
może liczyć na zwrot (zwolnienie)
z opłaty abonamentowej w kolejnym miesiącu. – Mamy nadzieję,
że dzięki temu więcej osób zdecyduje się na podarowanie nowych
zabawek. Wiemy, że zakup to dla
pomagającego dodatkowy koszt,
więc chcemy wziąć ten koszt na

WIADOMOŚCI
znaleźli zawiniątko z folii aluminiowej z suszem roślinnym
w środku. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komendy.
– Wstępne badanie testerem wykazało, że zabezpieczony
susz to marihuana. 25-latek usłyszał już zarzut posiadania
środków odurzających, do którego się przyznał – informuje
kom. Karolina Kańka, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Pruszkowie. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. AZ

Pruszkowski monitoring
do rozbudowy
PRUSZKÓW

Pruszkowski system
monitoringu niebawem
powiększy się aż o 17 kamer miejskiego monitoringu. Cześć lokalizacji
do objęcia monitoringiem została zgłoszona
w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.

G

dzie zatem pojawią się
kamery? Jedna kamera
ma zostać zainstalowana na skrzyżowaniu ulic
Reja i Obrońców Pokoju. Kolejna
pojawi się w rejonie ul. Baśniowej
i Kubusia Puchatka przy ogrodzeniu Przedszkola Miejskiego nr 10.
Monitoring pojawi się również na
Placu Mechaników oraz w parku
Anielin Zachodni. Dwie kamery
mają natomiast pojawić się przy
Szkole Podstawowej nr 9 – jedna
zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Mostowej,
druga pojawi się na skrzyżowaniu ulic Długiej i Mostowej.

i małych dzieci. Potrzebne są
przede wszystkim: pieluchy jednorazowe, żywność dla dzieci
w słoiczkach, kaszki dla dzieci,
mleko modyfikowane w proszku (także dla alergików), chusteczki nawilżane, kosmetyki dla
dzieci i artykuły higieniczne oraz
pielęgnacyjne.
Dary można dostarczać do Biura Obsługi Klienta w siedzibie
firmy przy ul. B. Prusa 92 w Pruszkowie, w godzinach otwarcia biura, czyli: w poniedziałek, wtorek
i czwartek w godz. 11:00 –18:00
oraz we wtorek i piątek w godz.
9:00 –16:00. AZ

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy zdecydowali
o objęciu monitoringiem kolejnych miejsc. Kamery mają pojawić się w Parku Potulickich.
Jedna będzie zamontowana na
końcu ul. Hubala. Kolejna pojawi się w rejonie altanki Parkrun
obok dużego stawu przy ul. Bolesława Prusa, a ostatnia pojawi się na wysokości bloku przy
ul. Bolesława Prusa 12 (w środkowej części) i obejmie zasięgiem
dolny chodnik w parku. Kolejna lokalizacja, w której pojawi

ię miejski monitoring to tunel
w ciągu ulic Działkowej i Błońskiej. Tu zamontowanych zostanie aż siedem kamer. Dwie
obrotowe znajdą się po obu
stronach tunelu. Trzy pojawią
się wewnątrz. Natomiast pozostałe dwie pojawią się na klatkach schodowych.
Nowe kamery będą wymagały
doposażenia studia monitoringu. W tym celu zakupione zostaną cztery dodatkowe monitory.
Operatorem pruszkowskiego monitoringu jest straż miejska. AZ

Koniec noszenia maseczek?
REGION

Jest szansa, że wraz
z początkiem kwietnia zniesiony zostanie
obowiązek noszenia
maseczek. Jest też
szansa na zlikwidowanie
kwarantanny i izolacji. To rekomendacje
ministra zdrowia Adama
Niedzielskiego.
R E K L A M A

siebie. A dlaczego zbieramy wyłącznie nowe zabawki? Nie ma nic
złego w używanych rzeczach, ale
w tym przypadku chcemy, by zabawki kojarzyły się dzieciom bardziej z prezentem, niż z darem
pomocowym – podkreślają pracownicy Tel-Kab.
W akcji biorą udział nadawcy
popularnych stacji telewizyjnych
dla dzieci, między innymi: Disney
Channel, Cartoon Network, MiniMini, Nickelodeon, Puls Kids.
Pierwsze zabawki od darczyńców już dotarły do biura.
Firma prowadzi także zbiórkę artykułów dla niemowląt

05

Z

arekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść
rozwiązania dotyczące
noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania –
powiedział w czwartek minister
zdrowia Adam Niedzielski. Minister zdrowia był gościem Radia Plus gdzie wyjaśnił, że brak
wzrostu obciążenia szpitalnego „otwiera pewną przestrzeń
do dalszych decyzji związanych
z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii, do stanu zagrożenia

epidemicznego”.Niedzielski poinformował, że przedstawił premierowi propozycję zniesienie
od początku kwietnia nie tylko obowiązku noszenia maseczek, ale również kwarantanny
i izolacji.– Jest to taka decyzja,
moment, w którym zaczynamy
koronawirusa traktować jako
jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu
istnieją. Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz
większym stopniu pod kontrolą – tłumaczył. AZ
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Funkcjonariusze z pruszkowskiej komendy poszukują
światków zdarzenia drogowego, do którego doszło w
dniu 24 lutego około godziny 3:40 roku w Pruszkowie
na ul. Lipowej 42 B. – Kierujący nieznanym pojazdem
koloru ciemnego najechał na 5 prawidłowo zaparkowanych na parkingu pojazdów i oddalił się z miejsca zdarzenia – informuje kom. Karolina Kańka, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Wszystkie

PRUSZKÓW

Policja poszukuje
świadków wypadku

osoby, które były świadkami tego zdarzenia i posiadają
informację na temat pojazdu i jego numerów rejestracyjnych, którym poruszał się sprawca proszone są o kontakt
z policjantami z Zespołu ds. Wykroczeń KPP w Pruszkowie, pod nr tel. 47 72 46 282 lub całodobowo pod numerem telefon 47 72 46 213. Informacje można przekazywać
również pisemnie na adres e-mail: kpp.pruszkow-prewencja@ksp.policja.gov.pl. AZ

Prężna pomoc gminy Raszyn
RASZYN

Dzięki sprawnej koordynacji
niesiemy konkretną pomoc:
• powołaliśmy Punkt Informacji dla uchodźców w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raszynie,
• powołaliśmy Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn,
• utworzyliśmy własną bazę noclegową, w której znajduje schronienie 30 osób,
• na Hali Sportowej Centrum
Sportu Raszyn została zorganizowana zbiórka i dystrybucja
darów dla obywateli Ukrainy, jak
również dla osób przebywających w punktach recepcyjnych
na terenie Mazowsza.

Jeszcze kilka tygodni
temu żyliśmy – jak nam
się wydawało – w bezpiecznej Europie.
Nikt nie myślał o wojnie.
Niestety 24 lutego
wszystko się zmieniło.
Od kiedy Rosja napadła
na Ukrainę żyjemy w
nowej rzeczywistości.

G

mina Raszyn od pierwszych dni wojny podejmuje wiele działań,
by pomóc uchodźcom
z Ukrainy. Zaangażowanie naszych
mieszkańców jest ogromne. W pomoc włączają się osoby prywatne,
młodzież, strażacy, przedsiębiorcy, sołtysi, radni, NGO, wszystkie
jednostki gminy Raszyn.
Nasza gmina przyjęła ponad
600 uchodźców. 311 przyjęli raszyniacy pod swój dach, kolejnych
300 znajdowało się w hotelach.

Pierwszy transport darów do
punktu recepcyjnego odbył się
już we wtorek 1 marca. Codziennie przez wiele godzin pracuje
tam ponad 70 wolontariuszy, by
nieść humanitarną pomoc materialną. Obsługują dziennie ponad
200 uchodźców:
• szkoły przyjmują dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym

•
•
•

•
•

obwodem, na dzień dzisiejszy
mamy zgłoszonych 96 uczniów
do szkół podstawowych i dalszych 30 zapowiedziało zgłoszenie się do szkół w przyszłym
tygodniu
przedszkola przyjmują dzieci
w miarę możliwości posiadania wolnych miejsc
oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w naszych
placówkach
jednostki organizacyjne i oświatowe gminy zapraszają na
spotkania integracyjne dzieci
i rodziców uchodźców z Ukrainy:
świetlica środowiskowa uruchomiła dodatkowe zajęcia dla
dzieci, przedszkole nr 1 w Raszynie zorganizowało w sobotę
pierwsze spotkanie integracyjne
dla dzieci z rodzinami, centrum
kultury zorganizowało animacje, gry, zabawy i seanse z bajkami ukraińskimi,
współpracujemy z tłumaczem
języka ukraińskiego
oferujemy zrobienie bezpłatnych testów antygenowych na
Covid-19 z certyfikatem,

• oferujemy bezpłatną pomoc
medyczną.
Gminę Raszyn otacza także krąg
przedsiębiorców, którzy oferują
różnorodną pomoc uchodźcom.
Widząc przebieg wojny oraz
zniszczenia, z którymi musi zmierzyć się Ukraina powinniśmy się
przygotować na długofalową pomoc. Ważne, aby wszystkie dobre
uczucia i działania pozostały z nami, gdy z trybu nagłego działania przejdziemy do codzienności.
Katarzyna Dombska Zastępca
Wójta Gminy Raszyn

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
1.

1.

-

gmina@nadarzyn.pl
2.
3.

z dnia 15.12.2021r. w sprawie przy-

rodo@nadarzyn.pl
-

-

1)
2)
z dnia 15.12.2021r. w sprawie przyprzestrzennego
•
nocnym,
•

powierzonej administratorowi.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5.

-

-

7.

9 – 15 ,

-

7).

-

•
-

-

1)
2)
•

.
do granicy gminy Nadarzyn.

3.

10.

@nadarzyn.pl,
-

z dnia 15.12.2021r. w sprawie przyznania.

11.

-

.
4.

z

-

12.
13.

1)
2)

-
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ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl
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Nowa inwestycja w Makówce

W Makówce przy ulicy Chmielnej powstaje baza piknikowa, dzięki której będzie można w otoczeniu zieleni
odpocząć w rodzinnym towarzystwie.
Nowo powstały teren będzie proekologiczny, z innowacyjnymi rozwiązaniami.
Prace w ramach nowej inwestycji w Makówce już są realizowane.
W pierwszej połowie marca wykonawca

Stawiamy na zielone
przestawił wiaty, które obecnie zmienią
swoją funkcję na wiatę rowerową oraz
drewutnię przy nowym palenisku z rożnem. Dzieci zyskają nowy plac zabaw, na
którym powstanie m.in. tyrolka i zestaw
wspinaczkowy, a także leśną ścieżkę
zdrowia do aktywnych spacerów. Starsi użytkownicy tego miejsca poćwiczą
na siłowni zewnętrznej lub spędzą miło
czas biesiadując w drewnianej wiacie

Na Placu Wolności
przesadzono drzewa

z ławami i stołami czy też wypoczną na
obrotowych leżakach.
To pierwszy plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią z wiórek drewnianych,
natomiast kosze na śmieci zmotywują
użytkowników do segregacji odpadów.
Ponadto, projekt jest realizowany z poszanowaniem drzewostanu istniejącego, tak aby nie usuwać drzew cennych
przyrodniczo, a roślinność istniejąca
w pasie robót drogowych została zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zakończenie inwestycji w Makówce
jest zaplanowane na koniec czerwca br.
Koszt rewitalizacji wynosi 447 539,19 zł
brutto.
Inwestycja jest współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W ramach realizowanej inwestycji na
Placu Wolności w Grodzisku Mazowieckim przesadzono drzewa. Przesadzenia przeprowadzono na teren
placu, tak aby drzewa nie kolidowały
z zaprojektowaną fontanną i planowanymi ścieżkami. W parku pojawi się 5
nowych drzew oraz zostaną posadzone rośliny cebulowe (9334 szt.), krzewy (1598 szt.) oraz byliny (6968 szt.).
Nowe zielone oblicze Placu Wolności zostanie odsłonięte latem tego roku.
Przypominamy, że nasadzenia zieleni
sprawią, że powierzchnia biologicznie
czynna zwiększy się w tej części miasta

Powiat Grodziski

ponad dwukrotnie. Ponadto rewitalizacja na Placu Wolności wpłynie na poprawę stopnia dostosowania infrastruktury
Grodziska Mazowieckiego do warunków
klimatycznych i spowoduje zwiększenie
jej możliwości w zakresie m.in. retencji wód, ograniczenia zanieczyszczeń
i zwiększenia bioróżnorodności.
Rewitalizacja Placu Wolności jest
realizowana w ramach projektu pn.
„Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” dofinansowane ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 20142021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” (Umowa
nr MFEOG.07.03.0-07-0025/21-00).

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.
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Ochrona praw konsumenta w Powiecie Grodziskim

orocznie, w dniu 15 marca,
obchodzony jest Światowy
Dzień Konsumenta. W Polsce
wydarzenie to „świętujemy”
od 2000 roku, na świecie od 1983 roku.

Konsument

Zgodnie z definicją zawartą w art. 221
Kodeksu cywilnego, za konsumenta
uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest więc to osoba, która kupuje
u przedsiębiorcy towar lub usługę dla
celów prywatnych. Nie jest więc konsumentem osoba fizyczna zawierająca
umowę z innymi osobami fizycznymi
(np. nabywająca rzeczy na portalach
aukcyjnych) ani zawierająca umowę
mającą bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą
bądź zawodową.

Prawa konsumenta

Jako, że w obrocie gospodarczym konsument uważany jest za słabszą stronę
umowy (to przedsiębiorca działa jako
profesjonalista), prawodawca postanowił chronić prawa konsumentów.
W Polsce ochronę tę gwarantują: ustawy (w tym m.in. ustawa zasadnicza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów), rozporządzenia
oraz dyrektywy Komisji Europejskiej.
Konsumentom przysługują podstawowe prawa, między innymi:
• Prawo do rzetelnej informacji –
konsument nie może być wprowadzany w błąd przez producenta np.
poprzez nieuczciwą reklamę. Klient
powinien mieć wgląd do podstawowych informacji na temat towarów
i usług, takich jak ich cechy, ceny
i zastosowanie.

Wydawca:
MKA GROUP Milena Skoczylas
Drukarnia: ZPR Media S.A.,
drukarnia w Warszawie
Redakcja:
ul. Powstańców 18/3, 05-800 Pruszków
tel/fax. 600 924 925
e–mail: kontakt@wpr24.pl
ISSN: 2657-3806, PR: 18306

Reklama: tel./fax 881 918 888
reklama@wprmedia.pl

• Prawo do wyboru – gwarantuje je
konkurencja dóbr i usług o zróżnicowanej jakości.
• Prawo do reklamacji – jeśli zakupiony towar ma wadę, konsument
może złożyć reklamację, w której
określi swoje żądania dotyczące
doprowadzenia towaru do stanu
zgodności z umową (wymiana/naprawa), obniżenia ceny rzeczy czy
zwrotu poniesionych kosztów zakupu rzeczy.
• Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – chroni konsumentów
przed niebezpiecznymi towarami i usługami, mogącymi zagrażać
zdrowiu i życiu. Towary i usługi powinny być odpowiednio oznaczone,
a ich cechy sprecyzowane. Producenci nie mogą podawać fałszywych
informacji, konsument musi być poinformowany o możliwym wystąpieniu ryzyka (np. na produktach

Ogłoszenia:
tel./fax 881 918 888;
Pruszków,
Plantowa 5,
Nadarzyn
Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska
Zespół redakcyjny:
Bogdan Skoczylas,
Milena Skoczylas,

spożywczych muszą się znaleźć informacje o zawartych alergenach).
• Prawo do odstąpienia od umowy
– konsument zawierający umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co do zasady, ma prawo
odstąpić od umowy bez podawania
przyczyny, w terminie 14 dni. Jest to
tak zwane prawo do namysłu, dające konsumentowi czas na zapoznanie się z zakupionym towarem
i rozważenie racjonalności zakupu.

Świadomy konsument
– jak zadbać o przestrzeganie
swoich praw

Zawierając umowę, należy sprawdzić
kontrahenta, zapoznać się z ofertą
i sprawdzić warunki umowy. Nie powinno się dokonywać zakupu, jeśli
treść zapisów oferty czy dokumentów stanowiących źródło informacji
o transakcji jest niezrozumiała. Zawsze

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

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

warto zachować dokumenty wydawane przez sprzedawcę, takie jak paragon czy faktura, stanowią one bowiem
dowód, że z przedsiębiorcą została zawarta umowa i na tej podstawie można dochodzić swoich praw.

Nieuczciwy przedsiębiorca –
do kogo się zgłosić

W celu ochrony indywidualnych praw
konsumentów w powiatach w Polsce
powołana została instytucja powiatowego rzecznika konsumentów. Konsumentom Powiatu Grodziskiego pomoc
zapewnia Powiatowy Rzecznik Konsumentów - pani Agnieszka Domżalska-Łajtar. Dyżury rzecznika odbywają się
w budynku Starostwa przy ulicy Dalekiej nr 11 A w Grodzisku Mazowieckim i telefonicznie (22) 300 85 24, w następujące dni: poniedziałki w godz.
12:00–16:00, środy w godz. 8:00–11:00
oraz czwartki w godz. 13:30–16:30.

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

www.wpr24.pl

Nakład: 30 tys. egz.
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Rowery wrócą
do Pruszkowa?

Spółka CPK finansuje sprzęt dla strażaków
w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach
REGION

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował
zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baranowie. Do 31 marca
o dofinansowanie mogą
ubiegać się też strażacy
z innych jednostek
z okolic inwestycji.

O

wsparcie finansowe od
spółki Centralny Port
Komunikacyjny mogą
ubiegać się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
(OSP) z terenów trzech gmin na
terenie przygotowywanej budowy Portu Solidarność: Baranowa, Teresina i Wiskitek.
Spółka wsparła dotychczas finansowo zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w Baranowie, która jako
pierwsza zgłosiła się z prośbą

o dofinansowanie. Udział spółki wyniósł 130 tys. zł. Pojazd ma
zostać dostarczony strażakom do
końca czerwca. Będzie on służył
mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2
i w zabezpieczeniu inwestycji CPK
na tym terenie. – Dla nas, strażaków, bardzo ważna jest możliwość
szybkiego i skutecznego reagowania. Do naszych obowiązków
należy m.in. niesienie pomocy

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

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

naszym mieszkańcom, usuwanie
skutków klęsk żywiołowych oraz
pomoc uczestnikom wypadków na
pobliskiej autostradzie A2 – mówi
Dariusz Szymańczak, prezes OSP
w Baranowie. – Nowoczesna i dobrze wyposażona jednostka to dla
nas priorytet. Dodatkowy nowy
sprzęt poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców – dodaje.
Spółka CPK deklaruje możliwość dofinansowania zakupu
pojazdów pożarniczych i wyposażenia strażackiego także dla
innych jednostek. Trwają już rozmowy w tej sprawie z OSP w Bożej Woli i Nowych Kozłowicach.
Wszystkie OSP z gmin Baranów, Teresin i Wiskitki do 31 marca mogą składać wnioski o dofinansowanie. W tym celu powinny skontaktować się ze spółką
na adres csr@cpk.pl, następnie
wypełnić otrzymany wniosek
i odesłać go (mailem lub pocztą).
Pod powyższym adresem mailowym można zadawać wszystkie pytania dotyczące dotacji
dla OSP. AZ

CENY NETTO

PRUSZKÓW

Mieszkańcy Pruszkowa
czekają na uruchomienie Pruszkowskiego
Roweru Miejskiego.
Czy system wypożyczalni rowerowych
powróci do Pruszkowa? Sprawdziliśmy.

O

d kilku dni mieszkańcy Pruszkowa mogą
korzystać z elektrycznych hulajnóg
do wypożyczenia. Jednak wielu mieszkańców nadal czeka na
uruchomienie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Obecnie próżno szukać jednośladów
na stacjach rowerowych . Czy
Pruszkowski Rower Miejski będzie ponownie dostępny?
Okazuje się, że tak. Pruszkowski magistrat jest obecnie

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

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

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

Szkolenia
BHP
– okresowe

694 127 292

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

• Do wynajęcia dwa lokale
w Pruszkowie 60 i 115 m2
pod handel lub usługi
tel. 601 612 930

NIERUCHOMOSCI
– DO WYNAJĘCIA

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

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

• 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

AUTO-MOTO KUPIĘ
AUTO - SKUP i ZŁOMOWANIE,
ZAŚWIADCZENIE OD RĘKI
515-630-640

na etapie oceny ofert złożonych do przetargu na dostawę
i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu
miejskich wypożyczalni rowerowych. Do przetargu zgłosiła
się tylko jedna firma – Nextbike Polska, która za usługę zażądała prawie 536 tys. zł.
Miejskie rowery mają się pojawić w przeciągu maksymalnie
czterech tygodni od momentu podpisania umowy. Rowery

mają być dostępne do 31 października.
W sumie na terenie miasta
będzie działać 12 stacji rowerowych, a do dyspozycji mieszkańców będzie łącznie 90 rowerów.
Lokalizacje stacji są wytypowane
w taki sposób, by Pruszkowski
Rower Miejski był wygodna alternatywą do komunikacji miejskiej i ułatwiał użytkownikom
dotarcie do głównych miejsc
przesiadkowych. AZ

Stacje rowerowe zlokalizowane zgodnie z poniższym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejon stacji WKD Pruszków
ul. Plantowa na osiedlu Staszica
Park Mazowsze
Dzielnica Gąsin – skrzyżowanie ulic Promyka i ul. Robotniczej
Teren CDK
Dzielnica Ostoja – placyk na Ostoi w rejonie ul. Zdzisława
Rejon PKP – przy ul. Kościuszki
Rejon PKP – Parking przy ul. Waryńskiego
Park Żwirowisko
ul. Gałczyńskiego róg ul. Zimnej
Aleja Niepodległości ul. Chopina
Park przy ul. Mickiewicza

ZAMÓW:
881 918 888, reklama@wprmedia.pl

ul. Powstańców 18/3, 05-800 Pruszków

• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne ceny.
502-723-055
• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali, 9-20,
501-175-813
• WYMIANA OPON, 795-569-659

PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
REMONTY I WYKOŃCZENIA
MIESZKAŃ od A do Z
Tel. 791 359 019 Denis

KUPIĘ/SPRZEDAM
• Kupię starocie antyki militaria
biżuterię wszelkiego rodzaju 501
702 604

USŁUGI
• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP. Kontakt: 509-443-977,
marcin@gdstudio.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
WWW.WPR24.PL
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
(tj. Dz.U. z 2021r, poz.1899)

