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Brwinowski tunel doczeka 
si" remontu?

BRWINÓW
Tunel pod torami PKP w 
Brwinowie wielu osobom 
kojarzy si! z… zatopionymi 
samochodami. Po silnych 
ulewach przeprawa dos"ow-
nie „tonie”. Ta sytuacja ma 
si! jednak zmieni#. 

B rwinowski tunel zosta! 
oddany do u"ytku w 1956 
r. To jedyna w Brwinowie 

tory PKP. Tunel cz#sto bywa „wy!$-
czony z u"ytkowania” i to nie z po-

ulew. O ile ponad dekad# temu tu-

R E K L A M A

REGION
Wi!cej poci$gów do Intercity 
do Grodziska? / str. 4 /

RASZYN
Pr!%na pomoc gminy Raszyn / str. 6 /

REGION
Jest wykonawca II toru 
do Grodziska / str. 3 /

REGION
Klub musi ust$pi# miejsca 
uchod&com / str. 5 /

Szko!a przyjazna uczniowi

•  !yczliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpiecze"stwo
•  Nauczanie w zespo#ach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podej"cie do ka#dego ucznia
•  Zwi$kszona ilo%& godzin z matematyki i j$zyka polskiego
•  J$zyk angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z ka'dego przedmiotu
•  Zaj$cia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; ko#o literackie; 

•  W#asna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zaj$cia sportowe (w tym na krytym basenie), ko#o strzeleckie, si#ownia
•  – 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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 w ci$gu roku, to w ostatnich latach 

Czemu tunel jest zalewany tak 

wa tu woda z infrastruktury kole-
jowej, rynku i ronda. K!opot w tym, 
"e przy du"ych ulewach kanalizacja 
deszczowa nie jest w stanie odprowa-

przepompownia z 11 zbiornikiem re-
tencyjnym. St$d woda trafia do miej-
skiej kanalizacji deszczowej. K!opot 
w tym "e tunel i przepompownie !$-

Co ciekawe w!adze gminy Brwi-

Wszystko w porozumieniu z Woje-
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Biegniemy dla Oskarka!
PRUSZKÓW 

Ju! 20 marca w Prusz-
kowie odb"dzie si" 
„Bieg Pomocnych Serc 
2022”. Zebrane w trak-
cie imprezy pieni#dze 
zostan# przeznaczone 
na leczenie ma$ego 
mieszka%ca Pruszkowa 
Oskara Sobczyka.

O skar cierpi na dzie- 
ci!ce pora"enie m#-
zgowe czteroko$-
czynowe. Ch%opiec 

wymaga kosztownej rehabili-
tacji, ale jej miesi!czny koszt to 
a" 2000 z%. Niezb!dne s& tez no-
we ortezy. Oskar wyrasta z tych 
aktualnie u"ywanych. Koszt no-
wego sprz!tu to 16 tys. z%. 
'eby pom#c Oskarowi w Prusz- 

kowie ju" 20 marca na terenie 
Parku Potulickich zostanie zor-
ganizowany charytatywny bieg. 
Start imprezy o godz. 13.00. Za-
tem je(li lubicie biega), a jedno-
cze(nie chcecie pom#c Oskarowi 
zapiszcie si! na li(cie starto-
wej. Spokojnie je(li nie jeste(cie 

wprawionymi biegaczami mo-
"ecie wybra) dystans odpowied-
ni do swoich mo"liwo(ci. Biegi 
zostan& zorganizowane na 3 dy-
stansach 500 m, 5 km i 10 km. 
Dodatkowo na uczestnik#w im-
prezy b!d& czeka) inne atrak-
cje. Zaplanowano m.in. licytacje. 
W(r#d przedmiot#w przezna-
czonych na licytacje znalaz%y 
si! m.in. pi%ka z autografami 
reprezentacji Polski, voucher 
na zni"k! mieszkaniow& firmy 
ACPS Development, dzie$ za-
wod#w sp!dzony z ekip& drifte-
ra Paw%a Korpuli$skiego, jazda 
na miejscu pasa"era w aucie 
driftowym oraz wiele innych),  
kiermasze ciast, czy animacje 
dla dzieci.

Impreza jest organizowana 
przez pruszkowsk& m%odzie"  
- Oliviera Mieczkowskiego, Kin- 
g! Bernack& i Adama 'ebrow-
skiego oraz Stowarzyszenie 
,,Biegamy dla zdrowia’’. Orga-
nizatorzy gwarantuj& elektro-
niczny pomiar czasu, medale 
dla wszystkich i nagrody nie-
spodzianki dla najlepszych!

Wydarzenie Patronatem Ho-
norowym obj&% Krzysztof Rymu-
za Starosta Pruszkowski.  AZ

Stan prawny tunelu w Brwinowie 
jest do()… zawi%y. Cho) jest to 
przeprawa pod torami kolejowy-
mi, to PKP PLK nie odpowiadaj&, 
za jego utrzymanie. Podobniej 
jest w przypadku przepraw bie-
gn&cych nad torowiskiem, czyli 
wiaduktami. Kolejarze odpowia-
daj& jedynie za utrzymanie prze-
jazd#w kolejowych. 

Brwinowski tunel jest zarz&-
dzany przez Mazowiecki Zarz&d 
Dr#g Wojew#dzkich poniewa" 
znajduje si! w ci&gu drogi wo-
jew#dzkiej nr 720, ale… gmina 
Brwin#w kilka lat temu przej!%a 
od drogowc#w chodnik w tu-
nelu. To pozwoli%o na przepro-
wadzenie remontu chodnika 
w 2019 r. Warto tu podkre(li), 
"e realizacja inwestycji sp!dza- 
%a sen z powiek zar#wno wyko-
nawcy, jak i kierowcom. Dro-
gowcy, kt#rzy remontowali 
chodnik mieli same problemy 
– konieczne by%o zwi!kszenie 
zakresu prac, oczyszczenie od-
wodnienia, a dodatkowo pojawi% 
si! problem ze znalezieniem ro-
botnik#w odpowiedzialnych za 
uk%adanie zbrojenia. To wszyst-
ko wymaga%o wyd%u"enia ter-
minu realizacji inwestycji. 
Kierowcy utkn!li wiec w kor-
kach si!gaj&cych niekiedy po%o-
wy ul. Pszczeli$skiej, bo prace 
wymaga%y wprowadzenia ruchu 
wahad%owego. 

Remont dotyczy% tu jednak tyl-
ko chodnika i nie mia% wp%ywu na 
rozwi&zanie problem#w z zalewa-
niem tunelu. A ten tylko w 2021 r. 
zosta% zalany a" trzy razy. Dwa ra-
zy z powodu ulewnych deszczy, 
a raz z powodu burzy gradowej, 
kt#ra doprowadzi%a do zatkania 
kratek odp%ywowych. 

W%adze Gminy Brwin#w stale 
szukaj& rozwi&zania problemu 
zalewania tunelu. Burmistrzo-
wi gminy Brwin#w Arkadiu-
szowi Kosi$skiemu uda%o si! 

wypracowa) porozumienie z wo-
jew#dztwem i MZDW. – Gmina 
Brwin#w zobowi&za%a si! sfinan-
sowa) dokumentacj! projektow& 
modernizacji tunelu wraz z uzy-
skaniem wszelkich niezb!dnych 
opinii, uzgodnie$, zezwole$, zg%o-
sze$ i decyzji, a Wojew#dztwo Ma-
zowieckie i MZDW zobowi&za%y 
si! sfinansowa) prace budowla-
ne – informuje Arkadiusz Kosi$-
ski, burmistrz gminy Brwin#w.

Projekt ma obejmowa) m.in. 
przebudow! jezdni, przebudow! 

DOKO!CZENIE ZE STR. 1 odwodnienia, remont muru opo-
rowego, przebudow! schod#w 
przy przej(ciu dla pieszych a na-
wet projekt sygnalizacji (wietlnej 
informuj&cej o nieprzejezdno-
(ci tunelu. 

K%opot jednak w tym, "e pra-
ce projektowe nadal nie ruszy-
%y. Pow#d? Brak wykonawc#w 
ch!tnych do przygotowania do-
kumentacji. – W zesz%ym roku 
szukali(my biura projektowe-
go, kt#re chcia%oby podj&) si! 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej modernizacji naszego 
tunelu. Niestety, nikt nie by% za-
interesowany podj!ciem tego 
tematu. Kilka dni temu og%o-
sili(my kolejny przetarg i cze-
kamy na oferty. Mam nadziej!, 
"e teraz uda si! nam znale*) 
projektanta, kt#ry wykona do-
kumentacj! do 15 grudnia te-
go roku – podkre(la Kosi$ski.

Projekt to jednak jedynie 
pierwszy krok do przebudowy 
tunelu. Kiedy przeprawa mog%a- 
by przej() remont? – Dzisiaj 
trudno mi m#wi) o jakiej( per-
spektywie czasowej. Chcia%-
bym, aby sta%o si! to w 2023 r. lub 
2024 r. W#wczas nasz tunel b!dzie 
ca%kowicie zamkni!ty na jakie(  
3–4 miesi&ce, bowiem tyle po-
trwaj& wszystkie prace. My(l!  
jednak, "e po wykonaniu tego za- 
dania szybko zapomnimy o cza-
sowych problemach komunika- 
cyjnych – dodaje burmistrz 
gminy Brwin#w.  AZ

PRUSZKÓW
Zbiórka na"rzecz 
uchod#ców z"Ukrainy  
w Nowej Stacji

Od!11 marca w Centrum Handlowym Nowa Stacja zbie-
rane s" najpotrzebniejsze artyku#y dla przybywaj"cych 
z!Ukrainy uchod$ców. Rzeczy b%dzie mo&na przekazy-
wa' do!punktu powsta#ego w!lokalu Stacja Historia, 
zaraz przy wej(ciu do!centrum od!ul.!Sienkiewicza. Ar-
tyku#y trafi" w!pierwszej kolejno(ci do!rodzin zakwa-
terowanych w!Pruszkowie oraz!do!hotelu Ossa. Punkt 
b%dzie 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: &ywno(' d#ugoterminow", wod%; produkty 
dla dzieci (s#oiczki, mleko; modyfikowane, kaszki, musy, 
kosmetyki, pieluchy); artyku#y higieniczne; (rodki opa-
trunkowe; kosmetyki oraz!chemi% gospodarcz"; artyku-
#y papiernicze i!szkolne. Nie!zbieramy: odzie&y, koców, 
po(cieli, r%czników. Zbiórk% wspó#organizuje Stowarzy-
szenie Forum Pruszków i!WPR w!Walce o!Kobiety.  AZ

Piastów szuka wód termalnych
PIASTÓW

Piastów chce korzysta& 
z wód geotermalnych 
znajduj#cych si" 
na jego terenie. 
Miasto rozpocz"$o 
poszukiwania firmy, 
która zajmie si" 
wykonaniem otworu 
poszukiwawczo-
rozpoznawczego.

C zy Piast#w zmieni si! 
w Mszczon#w i b!dzie 
wykorzystywa) zaso-
by w#d geotermalnych, 

kt#re drzemi& pod ziemi&? Jest 
na to szansa. W%adze miasta od 
wielu lat stara%y si! na pozyska-
nie (rodk#w, kt#re pozwoli%yby 
sprawdzi) czy wody termalne, 
kt#re znajduj& si! na terenie 
miasta nadaj& si! do wykorzy-
stania. W ko$cu si! uda%o Pia-
st#w otrzyma% ponad 12,7 mln 
z% dotacji z Narodowego Fundu-
szu Ochrony +rodowiska i Go-
spodarki Wodnej na wykonanie 
otworu poszukiwawczego.

przez naukowc#w. Niesamo-
wicie frapuj&ce jest to, by si! 
do tych w#d termalnych dosta) 
– zaznacza Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa.

Je(li woda by%aby zdatna do 
wykorzystania to wi&za%oby si! 
to z du"ymi korzy(ciami nie tyl-
ko dla mieszka$c#w samego Pia-
stowa, ale r#wnie" najbli"szych 
okolic. Wod! termaln& mo"na bo-
wiem wykorzysta) do ogrzania 
dom#w. Oczywi(cie konieczne 
by%oby wykonanie kosztownych 
instalacji oraz %&cznika do kana%u 
ciep%owniczego. Gdyby wszystko 
zako$czy%o si! powodzeniem to 
mieszka$cy Piastowa mogliby li-
czy) na du"o ta$sze ciep%o.  AZ

Praca wre na budowie 
o$rodka zdrowia 

NADARZYN
Budowa Centrum 
Us$ug Medycznych 
w Nadarzynie mimo 
niezbyt sprzyjaj#cej 
pogody nabiera tempa. 
– Prace mocno przy-
spieszy$y – podkre'la 
Dariusz Zwoli%ski, wójt 
gminy Nadarzyn.

N owy budynek, w kt#-
rym ma znale*) si! 
Centrum Us%ug Me-
dycznych powstaje 

w Nadarzynie przy ul. Granicz-
nej. W obiekcie przewidziany 
jest podzia% na podstawow& 
opiek! zdrowotn&, cz!() spe-
cjalistyczno–diagnostyczn& 
oraz rehabilitacj!. Dodatko-
wo znajd& si! tam gabinety dla 
os#b chorych, kt#re b!d& mia%y 
oddzielne ci&gi komunikacyjne 
w stosunku do poradni ma%ego 
dziecka, czy medycyny pracy.

Cho) do zako$czenia rob#t 
jeszcze daleka droga. To pra-
ce zwi&zane z budow& nowego 
o(rodka id& pe%n& par&. – Pra-
ce nad budow& Zak%adu Us%ug 
Medycznych przy ulicy Gra-
nicznej w Nadarzynie mocno 
przyspieszy%y. Obecnie ko$-
czy si! uk%adanie stropu na 
parterze i rozpoczyna muro-
wanie I pi!tra. Przewidziany 
koniec inwestycji to sierpie$ 
2023 roku – podkre(la Da-
riusz Zwoli$ski, w#jt gminy 

Nadarzyn. Warto zaznaczy), 
"e lokalizacja nowego o(rod-
ka zdrowia w Nadarzynie nie 
jest przypadkowa. Usytuowanie 
CUM przy nowo wybudowa-
nym Parkuj i Jed* w Nadarzynie 
przy ulicy Granicznej stworzy 
mo"liwo() swobodnego par-
kowania dla wielu pacjent#w 
i pracownik#w o(rodka, a tak-
"e umo"liwi dost!p do opieki 
medycznej osobom korzy-
staj&cym z gminnego trans- 
portu publicznego.  AZ

W styczniu piastowski ma-
gistrat wybra% firm!, kt#ra b!-
dzie pe%ni) funkcj! In"yniera 
Kontraktu zar#wno w zakresie 
doradztwa, jak i nadzoru nad wy-
konaniem odwiertu. Teraz przy-
sz%a pora na znalezienie firmy, 
kt#ra zajmie si! wykonaniem 
otworu poszukiwawczo-rozpo-
znawczego. Oferty zaintereso-
wanych firm poznamy 31 marca.

Dlaczego miastu tak zale"y na 
sprawdzeniu czy woda termal-
na jest zdatna do wykorzysta-
nia? – Wody s&, tylko musimy 
si! do nich dosta). Od dziesi!-
cioleci wiemy, "e mamy zasoby. 
Ma je r#wnie" Warszawa i oko-
lice. To jest udokumentowane 

Brwinowski tunel doczeka 
si% remontu?
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PRUSZKÓW
Punkt z odzie&'  
w Pruszkowie ju& dzia(a 

Od 14 marca w „Przystanku Pruszków” w budynku 
dworca PKP ruszy# punkt z odzie&". To kolejna forma 
pomocy dla uchod$ców z Ukrainy. Przybywaj"c do Pol-
ski z obj%tego wojn" kraju obywatele Ukrainy cz%sto 
maj" ze sob" tylko ma#" torb%. W wielu przypadkach 
uchod$cy maj" dos#ownie kilka rzeczy. I tu jak zwykle  
z ogromn" pomoc" przyszli mieszka)cy, którzy w trakcie 
organizowanych w ostatnich dniach zbiórek zgromadzili 

ogromn" ilo(' odzie&y. Wszystkie ubrania zosta#y posorto-
wane i trafi#y do „Przystanku Pruszków”. Miasto stworzy-
#o tam punkt z odzie&" dla osób potrzebuj"cych. – Punkt  
z odzie&" w „Przystanku Pruszków” w budynku Dworca 
PKP ju& dzia#a. Zach%camy potrzebuj"ce osoby do od-
wiedzenia punktu i wybrania rzeczy dla siebie – infor-
muj" urz%dnicy z pruszkowskiego magistratu. – Uwaga!  
W punkcie nie jest prowadzona zbiórka ubra) – dodaj".  AZ

R E K L A M A

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa wybra$a 
firm", która ma si" 
zaj#& budow# drugiego 
toru miedzy Podkow# 
Le'n# a Grodziskiem 
Mazowieckim.

P rzypomnijmy. W listo-
padzie ubieg%ego ro-
ku Warszawska Kolej 
Dojazdowa otworzy-

%a oferty w przetargu na budo-
w! drugiego toru. Wp%yn!%o a" 
14 ofert. Wszyscy potencjalni wy-
konawcy zadeklarowali realiza-
cj! prac budowlanych w ci&gu 20 
miesi!cy. Pojawi% si! jednak inny 
problem. To ceny ofert. Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa na budow! 
toru chce przeznaczy) 99 mln 
z% brutto. Tymczasem najta$-
sza oferta z%o"ona przez firm! 
PORR opiewa na kwot! prawie 
dwukrotnie wy"sz& (172 mln z%).

Finalnym elementem prze-
targu by%a jednak aukcja elek-
troniczna, kt#ra odby%a si! pod 
koniec stycznia. Na pierwszym 
miejscu znalaz%a si! oferta fir-
my Intop, kt#ry zajmowa% wcze-
(niej czwart& pozycj!. Firma 
zesz%a z cen& ze 180,664 mln z% 
do 142,464 mln z%. I to w%a(nie 
ofert! tej firmy WKD uzna%a  
za najkorzystniejsz& 

Inwestycja obejmuje nie tylko 
budow! nowego toru wraz z in-
frastruktur& mi!dzy Podkow& 

przystankowych w ostrych nie-
biesko-czerwonych barwach po-
jawi& si! eleganckie konstrukcje 
z profili stalowych. Wiaty b!d& 
ozdobione obudow& z kompo-
zytu imituj&cego drewno. Do-
datkowo na tylnej (cianie wiaty 
przewidziano ro(liny pn&ce . Na 
przystankach pojawi& si! bileto-
maty, nie zabraknie %awek, stoja-
k#w rowerowych oraz murk#w 
gabionowych i donic z kwiatami, 
kt#re maj& stanowi) dekoracje.

Wszystkie perony na linii 
Podkowa Le(na – Grodzisk Ma-
zowiecki b!d& naprzemianleg%e. 
Wyj&tkiem s& jedynie te na sta-
cjach Podkowa Le(na Zachod-
nia oraz Grodzisk Mazowiecki 
Rado$ska. Na tej ostatniej prze-
widziano peron wyspowy dwu-
kraw!dziowy oraz jeden peron 
jednokraw!dziowy. Warto za-
znaczy), "e w ramach inwestycji 
remont przejd& r#wnie" budyn-
ku dworcowe na stacjach Pod-
kowa Le(na G%#wna i Grodzisk 
Mazowiecki Rado$ska.  AZ

Wybrali wykonawc% II toru WKD  
do Grodziska

Le(n& a Grodziskiem Mazowiec-
kim oraz istniej&cego toru. W ra-
mach zadania przebudowane 
zostan& r#wnie" dwie stacje oraz 
sze() przystank#w. Na przystan-
kach Podkowa Le(na Zachodnia, 
Kazimier#wka, Brz#zki, Grodzisk 
Mazowiecki Okr!"na, Grodzisk 
Mazowiecki Piaski, Grodzisk 
Mazowiecki Jordanowice oraz 
Grodzisk Mazowiecki Rado$ska 
powstan& nowe perony. Dodat-
kowo zmieni si! r#wnie" ich sty-
listyka. Zamiast blaszanych wiat 

PRUSZKÓW
W czwartek 10 marca  
w Pruszkowie pojawi$y 
si" elektryczne hulaj-
nogi. Na terenie miasta 
znalaz$o si" a! 150  
hulajnóg firmy Lime. 

C o trzeba b!dzie zrobi) by 
korzysta) z elektrycznych 
hulajn#g? Po pierwsze 
aplikacja! Dedykowana 

apka Lime jest dost!pna na system 
Android oraz iOS. W aplikacji nale-
"y si! zalogowa) i doda) kart! kre-
dytow&. Na start Lime przygotowa% 
dla mieszka$c#w Pruszkowa pro-
mocj!! Z kodem CZESCPRUSZKOW 
ka"dy nowy u"ytkownik otrzyma za 
darmo 10-minutowy przejazd (kod 
wa"ny do 24 marca, b&d* wyczer-
pania limitu).

Jak „wypo"yczy)” hulajnog!? To 
proste. Po zainstalowaniu apli-
kacji i zalogowaniu na konto na-
le"y zeskanowa) kod QR, kt#ry 
znajduje si! na kierownicy. Tyle! 

Elektryczne hulajnogi  
w Pruszkowie

Mo"emy rusza) w drog!. Lime 
przyk%ada du"& uwag! do bezpie-
cze$stwa i edukacji u"ytkownik#w. 
Dla wszystkich chc&cych skorzy-
sta) pojazd#w przypominamy 
5 najwa"niejszych zasad porusza-
nia si! hulajnogami:
• Poruszaj si! drogami dla ro-

wer#w. Je(li nie s& dost!pne, 
wybieraj jezdni! z dozwolon& 
pr!dko(ci& do 30 km/h, b&d*, 
w innych przypadkach, chodnik.

• Jed* maksymalnie 20 km/h, 
a poruszaj&c si! po chodni-
ku, dostosuj pr!dko() i ust!-
puj pierwsze$stwa pieszym.

• Nigdy nie jed* pod wp%ywem al-
koholu ani innych (rodk#w odu-
rzaj&cych.

• Jedna hulajnoga = jedna osoba. 
Obowi&zuje zakaz przewo"e-
nia dodatkowych os#b, zwie-
rz&t czy %adunku.

• Parkuj hulajnog! w wyzna-
czonych do tego miejscach. 
W przypadku ich braku, za-
parkuj hulajnog! r#wnolegle 
do chodnika, jak najbli"ej jego 
zewn!trznej kraw!dzi.   AZ
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Wypalanie traw  
jest karalne

Co roku na prze#omie zimy i wiosny dochodzi do po-
&arów spowodowanych wypalaniem!traw!i nieu&ytków 
rolnych. Bardzo szkodzi to (rodowisku i stanowi zagro&e-
nie dla ludzi i zwierz"t.! Wypalanie traw pogarsza jako(' 
gleby i w konsekwencji powoduje obni&enie warto(ci 
plonów. Po po&arze ziemia staje si% ja#owa i potrzebu-
je wielu lat, aby powróci' do pierwotnego stanu. Wy-
palanie traw powoduje nie tylko!zniszczenie gleby, lecz 

tak&e (mier' zwierz"t.!Podpalenia!mog"!sta' si% tak&e przy-
czyn" po&arów lasów oraz budynków, w których!gin" rów-
nie& ludzie. Wypalanie traw jest przest%pstwem. Zgodnie 
z ustaw" o ochronie przyrody i o lasach za ten czyn grozi 
kara nagany, aresztu b"d$!grzywny w wysoko(ci od 5 tys. 
do 20 tys. z#. W przypadku, gdy!po&ar spowoduje zniszcze-
nie mienia, utraty zdrowia b"d$ &ycia ludzi sprawca podle-
ga karze do lat 10 pozbawienia wolno(ci.  AZ

Wypadek w cyrku. Akrobaci 
dochodz' do siebie

PRUSZKÓW
W sobot" 12 marca 
oko$o godz. 12.00  
na arenie cyrkowej  
w Pruszkowie dosz$o  
do wypadku. Dwóch 
akrobatów spad$o 
z wysoko'ci kilku 
metrów. Cyrk Zalewski 
podkre'la, !e arty'ci 
maj# si" dobrze i do-
chodz# do siebie. 

C yrk Zalewski ruszy% 
w premierow& tras&. 
Pierwszym przystan-
kiem dla cyrkowc#w 

by% Pruszk#w. Niestety jubi-
leuszowa trasa rozpocz!%a si! 
od wypadku. W sobot! oko%o 
godziny 12.00 dw#ch cyrkow-
c#w spad%o z wysoko(ci. Jeden 
zosta% przetransportowany do 
szpitala (mig%owcem Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go, drugiego przewieziono do 
szpitala karetk&. 

Przedstawiciele Cyrku Zalew-
skiego wydali, kr#tkie o(wiad- 
czenie w sprawie nieszcz!(li-
wego zdarzenia. – W sztuce cyr-
kowej ka"dy krok ma ogromne 
znaczenie, dlatego przed pro-
gramem arty(ci, sprawdzaj& 
swoje przygotowanie podczas 
pr#b. Arty(ci, kt#rych ogl&da-
cie na naszej arenie prezentu-
j& najwy"szy kunszt w swoich 
dziedzinach, ale s& tylko lud*mi. 

Pomy%ka, jeden niew%a(ciwy 
krok, chwila nieuwagi, mog& 
zdarzy) si! ka"demu i niekiedy 
prowadz& do tragedii – czyta-
my we wpisie zamieszczonym 
na profilu facebookowym Cyr-
ku Zalewskiego. – Przed te-
goroczn& premier& przekona% 
si! o tym nasz duet z Brazylii, 
kt#ry prezentuje looping - je-
den z najniebezpieczniejszych 
numer#w na (wiecie. Podczas 
pr#b dosz%o do wypadku, w wy-
niku kt#rego obydwaj arty-
(ci ucierpieli.

Jeste(my niezwykle wdzi!cz-
ni s%u"bom medycznym za 
natychmiastow& interwencj! 
i profesjonaln& pomoc – dodaj&. 

Okazuje si!, "e akrobaci, 
kt#rzy ulegli wypadkowi ma-
j& si! dobrze. – Obecnie ch%op-
cy przebywaj& w szpitalu, gdzie 
maj& znakomit& opiek!. Mamy 
z nimi sta%y kontakt i wierzy-
my, "e ju" nied%ugo b!d& mogli 
Pa$stwo podziwia) ich wyst!p 
na naszej arenie – zaznacza-
j& przedstawiciele cyrku.  AZ

Trzech pijanych 
kierowców zatrzymanych 

w jeden dzie)
GRODZISK MAZ. 

Policjanci z grodziskiej 
komendy zatrzymali 
trzech pijanych kie-
rowców, w'ród nich 
znalaz$ si" równie! 
rowerzysta. Wszyscy 
trzej mieli prawie  
po 1,5 promila alkoholu 
w organizmie.

P olicjanci z wydzia%u ru-
chu drogowego w Ra-
doniach do kontroli 
zatrzymali 48-letniego 

kierowc! mazdy. Rutynowe ba-
danie stanu trze*wo(ci wykaza%o, 
"e m!"czyzna mia% ponad 1 promil 
alkoholu w organizmie. Wy"szym 
wynikiem mo"e „poszczyci)” si! 
55-letni kierowca, kt#rego do 
kontroli drogowej zatrzymano 
w Osowcu. Natomiast w Gro-
dzisku Mazowieckim policjanci 

zwr#cili uwag! na 35-letniego 
rowerzyst!, kt#rego „zdradzi%” 
niepewny spos#b jazdy. M!"-
czyzna r#wnie" by% pijany. Ka"dy 
z kierowc#w za swoje zachowa-
nie odpowie przed s&dem. 

Policjanci przypominaj&, "e 
kierowanie pojazdem mecha-
nicznym, znajduj&c si! w stanie 
nietrze*wo(ci to przest!pstwo, 
zagro"one kar& do 2 lat pozba-
wienia wolno(ci i utrat& prawa 
jazdy. Jednak problem nietrze*-
wo(ci za kierownic& to nie tylko 
kwestia prawa i karalno(ci. To 
przede wszystkim odpowiedzial-
no() cz%owieka za zdrowie lub na-
wet "ycie w%asne i innych ludzi. 
– Apelujemy do os#b, kt#re wie-
dz& o nietrze*wo(ci u"ytkowni-
k#w dr#g o przekazywanie takich 
informacji w celu eliminowania 
ich z ruchu, zanim doprowadz& 
do nieszcz!(cia – zaznacza asp. 
sztab. Katarzyna Zych, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.  AZ

Twoja obecno$* pomaga mi &y*
REGION

Stowarzyszenie mali 
bracia Ubogich dzia$a 
w Polsce od 2003 roku 
wspieraj#c seniorów 
cierpi#cych na samot-
no'&. Od 19 lat prowadzi 
program „Twoja obec-
no'& pomaga mi !y&”,  
w ramach którego  
organizowany jest  
d$ugoterminowy wolon-
tariat towarzysz#cy. 

W iele os#b po 80. czy  
90. roku "ycia nie ma 
ju" rodziny i znajo-
mych, a je(li ju" ma 

to najbli"si mieszkaj& daleko lub 
s& zbyt zabiegani, by regularnie 
odwiedza) nestor#w rodu. Se-
niorzy wiec tkwi& w swoich do-
mach i skazani na samotno() trac& 
ch!) "ycia.

Stowarzyszenie Mali Bracia 
Ubogich realizuj& program „Two-
ja obecno() pomaga mi "y)”, kt#-
ry jest odpowiedzi& na samotno() 

ludzi starszych. –Wiemy, "e wielu 
ludziom, brakuje na co dzie$ obec-
no(ci drugiego cz%owieka. Dlate-
go nasze Stowarzyszenie oferuje 
starszym samotnym osobom od-
wiedziny wolontariuszy. Nasi wo-
lontariusze to osoby w r#"nym 
wieku, o otwartych sercach, pe%ne 
ciep%a i zrozumienia dla proble-
m#w podesz%ego wieku. Ka"de-
go podopiecznego odwiedza stale 
ten sam wolontariusz – co naj-
mniej raz w tygodniu na minimum 
dwie godziny. Wizyty wolontariu-
sza s& bezp%atne. Spotkania mo-
g& przerodzi) si! w d%ugotrwa%& 
znajomo() opart& na przyja*ni 
i zaufaniu. Wolontariusz wspiera 
w trudnych chwilach, wsp#lnie 
z seniorem sp!dza czas na roz-
mowach lub spacerach – podkre-
(laj& cz%onkowie stowarzyszenia.

Starsze osoby, kt#re czuj& si! sa-
motne i chc& sp!dzi) czas z "yczli-
w&, serdeczn&, ch!tn& do rozm#w 
osob& zapraszamy do kontaktu  
z koordynatorem Stowarzysze-
nia mali bracia Ubogich pod nu-
merem 506 914 837. Po zg%oszeniu 
si! przez telefon, um#wimy si! na 
spotkanie, by pozna) sytuacj! oraz 
zaproponowa) wolontariusza.  AZ

GRODZISK MAZ.
Grodziskie Przewozy 
Autobusowe chc# aby 
od przysz$ego roku  
w Grodzisku Mazo- 
wieckim zatrzymywa$o 
si" wi"cej poci#gów 
Intercity. Co s#dzicie  
o tym pomy'le?  

Zwi&zek Grodziskie Prze-
wozy Autobusowe wy-
stosowa% pismo do PKP 
Intercity z wnioskiem 

o uwzgl!dnienie w nowym roz-
k%adzie jazdy a 2022/2023 r mo"-
liwo(ci dodatkowego zatrzymania 
poci&g#w dalekobie"nych na stacji 
w Grodzisku Mazowieckim. Aby za-
ch!ci) kolejarzy zwi&zek proponuje 
wprowadzenie wsp#lnego rozwi&-
zania taryfowego. Osoby z biletem 
PKP Intercity z lub do stacji Gro-
dzisk Mazowiecki mog%yby poru-
sza) si! autobusami GPA przez 5 

Wi%cej poci'gów do Grodziska i wspólna 
taryfa z Intercity?

godzin odpowiednio przed lub po 
przyje*dzie do Grodziska.

Dlaczego GPA tak zale"y na 
tym, by poci&gi dalekobie"ne 
zatrzymywa%y si! w Grodzi-
sku? Powod#w jest kilka. Jed-
nym z nich to walka o dodatkowe 
udogodnienia dla… mieszka$c#w. 
– Obecnie dworzec obs%ugiwa-
ny jest g%#wnie przez poci&gi 
Kolei Mazowieckich kursuj&-
ce na trasie Warszawa – Skier-
niewice oraz poci&gi PolRegio 
kursuj&ce na trasie Warszawa – 
,#d*. Niestety na stacji zatrzy-
muje si! jedynie kilka wybranych 
poci&g#w Intercity i to o ma-
%o atrakcyjnych porach dniach. 
Postulowane zwi!kszenie liczby 
po%&cze$ zatrzymuj&cych si! na 
stacji w Grodzisku Mazowieckim 
zapewni%oby tysi&com miesz-
ka$c#w (nie tylko Grodziska 
Maz., ale tak"e ca%ego Powiatu 
Grodziskiego i s&siednich Gmin 
wchodz&cych w sk%ad Zwi&zku) 
now& ofert! podr#"y po Pol-
sce, dotychczas niedost!pn& lub 

nieatrakcyjn& z uwagi na wielo-
krotne przesiadki – podkre(la 
GPA w swoim wniosku.

Co wi!cej infrastruktura kole-
jowa w Grodzisku jest dostosowa-
na do obs%ugi linii dalekobie"nej 
poniewa" znajduj& si! tu trzy 
kraw!dzie peronowe – dwie 

dla linii regionalnych (tory 3 i 4) 
oraz jedna dla linii dalekobie"nej  
(tor 14). – Potrzeb! uruchomie-
nia wi!kszej liczby po%&cze$ da-
lekobie"nych zatrzymuj&cych si! 
na stacji Grodzisk Maz. moty-
wujemy tak"e rozpocz!t& prze-
budow& Warszawskiego W!z%a 

Kolejowego. Zaplanowane na naj-
bli"sz& dekad! prace remonto-
we spowoduj& liczne utrudnienia 
i wyst!powanie zak%#ce$ w kur-
sowaniu poci&g#w oraz wymusz& 
kierowanie sk%ad#w do r#"nych 
oddalonych od siebie dworc#w. 
Znacz&co utrudni to mo"liwo- 

(ci dokonywania sprawnych 
i komfortowych przesiadek do 
poci&g#w dalekobie"nych w sto-
licy – podkre(laj& przedstawi- 
ciele GPA. 

Co wi!cej zwi&zek nie chce 
spocz&) na laurach. GPA chce 
z%o"y) wniosek do PKP PLK o… 
budow! dodatkowego peronu! 
– Zwi&zek, celem umo"liwienia 
w przysz%o(ci prowadzenia swo-
bodnego ruchu wi!kszej liczby 
poci&g#w dalekobie"nych, w obu 
kierunkach z zatrzymaniem na 
stacji Grodzisk Mazowiecki, pla-
nuje wyst&pi) z wnioskiem do 
w%a(ciciela infrastruktury ko-
lejowej o budow! na stacji Gro-
dzisk Mazowiecki dodatkowego 
peronu jednokraw!dziowego 
zlokalizowanego przy torze nr 11 
(pomi!dzy torami 11 i 13). Budo-
wa dodatkowego peronu umo"-
liwi zatrzymywanie poci&g#w 
w kierunku zachodnim, bez ko-
nieczno(ci przejazdu przez tor 
z przeciwnym kierunkiem jaz-
dy – informuje GPA.  AZ
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PRUSZKÓW
Wpad( przy kradzie&y, 
mia( przy sobie marihuan%

Dzielnicowi z Pruszkowa zostali wezwani na interwencje 
do jednego ze sklepów na terenie miasta. Z informa-
cji wynika#o, &e pracownik ochrony zatrzyma# 25-latka 
w trakcie kradzie&y sklepowej. Zatrzymany m%&czy-
zna próbowa# ukra(' kosmetyki. Po przybyciu na miej-
sce policjanci ustalili, &e 25-latek dokona# kradzie&y za 
co zosta# ukarany mandatem karnym. Funkcjonariu-
sze dokonali kontroli osobistej. W kieszeni u 25-latka 

znale$li zawini"tko z folii aluminiowej z suszem ro(linnym 
w (rodku. M%&czyzna zosta# zatrzymany i trafi# do komendy.  
– Wst%pne badanie testerem wykaza#o, &e zabezpieczony 
susz to marihuana. 25-latek us#ysza# ju& zarzut posiadania 
(rodków odurzaj"cych, do którego si% przyzna# – informuje 
kom. Karolina Ka)ka, oficer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Za posiadanie (rodków odurzaj"-
cych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolno(ci.  AZ

Klub musi ust'pi* miejsca 
uchod#com 

REGION
Pruszkowskie 
starostwo powiatowe 
musi zorganizowa& 
miejsca do 
zakwaterowania 
uchod(ców z Ukrainy. 
Wybór lokalizacji 
pad$ na obiekt przy 
Pszczeli%skiej 99. 
K$opot w tym, !e to 
obiekt, który zosta$ 
u!yczony klubowi 
sportowemu, który 
z tej decyzji nie jest 
zadowolony. 

K lub Pantera od blisko
pi!ciu lat ma swoj& sie-
dzib! przy ul. Pszcze-
li$skiej 99 w Brwino-

wie. To obiekt, kt#ry otrzymali 
w u"yczeniu od pruszkowskie-
go starostwa powiatowego. Bu-
dynek jest w%asno(ci& starostwa, 
ale to klub wykona% jego grun-
towny remont i przez lata dba% 
o jego utrzymanie. 

Kilka dni temu na profilu fa-
cebookowym klubu pojawi% si! 
komunikat, "e klub musi opu-
(ci) obiekt. Pow#d? Starostwo 
chce przeznaczy) to miejsce dla 
uchod*c#w z Ukrainy. – Staro-
stwo Powiatu pruszkowskiego 
podj!%o decyzj! o wypowiedzeniu 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 
27.02.2022 dotycz&cym orga-
nizacji zakwaterowania w po-
wiecie pruszkowskim ludno(ci 
uchod*czej z Ukrainy, Zarz&d 
Powiatu Pruszkowskiego w dniu 
9 marca zwr#ci% si! do KS Pan-
tera z propozycj& czasowego za-
wieszenia umowy u"yczenia sali 
gimnastycznej wraz z w!z%em sa-
nitarnym, po%o"onej w Brwino-
wie przy ulicy Pszczeli$skiej 99. 
Sala aktualnie u"ytkowana jest 
przez Klub Sportowy „Pantera” 
na mocy umowy u"yczenia za-
wartej w dniu 27.10.2020 na czas 
nieoznaczony.Intencj& Zarz&du 
Powiatu Pruszkowskiego nie jest 
wypowiedzenie umowy u"ycze-
nia. Po stronie Powiatu znajd& si! 
obci&"enia kosztami zu"ycia wo-
dy, pr&du, odprowadzenia (cie-
k#w i gospodarowania odpadami. 
Po okresie udost!pnienia sala 
zostanie oddana w stanie nie-
pogorszonym – czytamy w sta-
nowisku urz!dnik#w.

Co s&dzicie o tej sytuacji? 
Czy w%adze powiatu powinny 
wybra) inne miejsce na ulo-
kowanie Uchod*c#w, np. sala 
gimnastyczna w jednej ze szk#% 
ponadgimnazjalnych (korzystaj& 
z nich dzieci na zaj!ciach wy-
chowania fizycznego, w wielu 
miejscach stanowi& te" miej-
sca sk%adowania produkt#w ze 
zbi#rek)? A mo"e lokalizacja jest 
s%uszna, a klub powinien zro-
zumie) dzia%anie samorz&dow-
c#w? Czekamy na Wasze opi-
nie w komentarzach.  AZ

umowy dotycz&cej zajmowane-
go obiektu sportowego na ul. 
Pszczeli$skiej 99. Obiekt b!-
dzie przeznaczony dla uchod*-
c#w z Ukrainy. 

Rozumiemy potrzeb! pomo-
cy, wielu z nas przyj!%o uchod*-
c#w wojennych pod swoje dachy 
i wspomagamy ich material-
nie, ale dlaczego robione jest 
to kosztem naszej lokalnej spo-
%eczno(ci? Ucierpi& na tym )wi-
cz&ce w naszym klubie dzieci, 
m%odzie" i doro(li. Po przej!ciu 
obiektu w%o"yli(my mn#stwo 
pracy oraz w%asnych (rodk#w, 
"eby doprowadzi) sal! i po-
mieszczenia do takiego stanu. 
Dach przecieka%, instalacje elek-
tryczne by%y powyrywane ze 
(cian, instalacje hydrauliczne 
wymaga%y gruntownego remon-
tu, budynek by% zawilgocony i nie 
posiada% ogrzewania. Zakupili-
(my piec, osuszyli(my (ciany, 
pomalowali(my, otynkowali-
(my, naprawiali(my wielokrot-
nie dach i rynny, wymienili(my 
o(wietlenie. Sp!dzali(my go-
dziny po pracy, "eby w%asnymi 
si%ami doprowadzi) obiekt do 
takiego stanu – czytamy w za-
mieszczonym komunikacie. 

Pruszkowskie starostwo r#w-
nie" wyda%o o(wiadczenie w tej 
sprawie. Podkre(la w min, "e sy-
tuacja ma charakter przej(ciowy, 
a umowa ma by) jedynie zawie-
szona. To oznacza, "e klub nie 
straci siedziby, jednak nie b!dzie 
m#g% z niej korzysta) przez jaki( 
czas. – W zwi&zku z poleceniem 
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Pruszkowski monitoring 
do rozbudowy

PRUSZKÓW
Pruszkowski system 
monitoringu niebawem 
powi"kszy si" a! o 17 ka-
mer miejskiego monito-
ringu. Cze'& lokalizacji 
do obj"cia monitorin-
giem zosta$a zg$oszona 
w ramach Bud!etu Oby-
watelskiego Pruszkowa.

G dzie zatem pojawi& si! 
kamery? Jedna kamera 
ma zosta) zainstalowa-
na na skrzy"owaniu ulic 

Reja i Obro$c#w Pokoju. Kolejna 
pojawi si! w rejonie ul. Ba(niowej 
i Kubusia Puchatka przy ogrodze-
niu Przedszkola Miejskiego nr 10. 
Monitoring pojawi si! r#wnie" na 
Placu Mechanik#w oraz w parku 
Anielin Zachodni. Dwie kamery 
maj& natomiast pojawi) si! przy 
Szkole Podstawowej nr 9 – jedna 
zostanie zamontowana na skrzy-
"owaniu ulic 3 Maja i Mostowej, 
druga pojawi si! na skrzy"owa-
niu ulic D%ugiej i Mostowej. 

Dzi!ki Bud"etowi Obywatel-
skiemu mieszka$cy zdecydowali 
o obj!ciu monitoringiem kolej-
nych miejsc. Kamery maj& po-
jawi) si! w Parku Potulickich. 
Jedna b!dzie zamontowana na 
ko$cu ul. Hubala. Kolejna poja-
wi si! w rejonie altanki Parkrun 
obok du"ego stawu przy ul. Bo-
les%awa Prusa, a ostatnia poja-
wi si! na wysoko(ci bloku przy
ul. Boles%awa Prusa 12 (w (rodko-
wej cz!(ci) i obejmie zasi!giem 
dolny chodnik w parku. Kolej-
na lokalizacja, w kt#rej pojawi 

i! miejski monitoring to tunel 
w ci&gu ulic Dzia%kowej i B%o$-
skiej. Tu zamontowanych zo-
stanie a" siedem kamer. Dwie 
obrotowe znajd& si! po obu 
stronach tunelu. Trzy pojawi& 
si! wewn&trz. Natomiast pozo-
sta%e dwie pojawi& si! na klat-
kach schodowych. 

Nowe kamery b!d& wymaga%y 
doposa"enia studia monitorin-
gu. W tym celu zakupione zosta-
n& cztery dodatkowe monitory.
Operatorem pruszkowskiego mo-
nitoringu jest stra" miejska.  AZ

REGION
Jest szansa, !e wraz 
z pocz#tkiem kwiet-
nia zniesiony zostanie 
obowi#zek noszenia 
maseczek. Jest te! 
szansa na zlikwidowanie 
kwarantanny i izola-
cji. To rekomendacje 
ministra zdrowia Adama 
Niedzielskiego. 

Z arekomendowa%em pre-
mierowi, "eby od po-
cz&tku kwietnia znie() 
rozwi&zania dotycz&ce 

noszenia maseczek, nak%ada-
nia kwarantanny i izolowania – 
powiedzia% w czwartek minister 
zdrowia Adam Niedzielski. Mi-
nister zdrowia by% go(ciem Ra-
dia Plus gdzie wyja(ni%, "e brak 
wzrostu obci&"enia szpitalne-
go „otwiera pewn& przestrze$ 
do dalszych decyzji zwi&zanych 
z maseczkami i przej(ciem ze sta-
nu epidemii, do stanu zagro"enia 

epidemicznego”.Niedzielski po-
informowa%, "e przedstawi% pre-
mierowi propozycj! zniesienie 
od pocz&tku kwietnia nie tyl-
ko obowi&zku noszenia mase-
czek, ale r#wnie" kwarantanny 
i izolacji.– Jest to taka decyzja, 
moment, w kt#rym zaczynamy 
koronawirusa traktowa) jako 
jedn& z chor#b, kt#re po pro-
stu gdzie( w naszym otoczeniu 
istniej&. S& ca%y czas oczywi-
(cie gro*ne, ale mamy je w coraz 
wi!kszym stopniu pod kon-
trol& – t%umaczy%.  AZ

Koniec noszenia maseczek?

„Podarujmy u$miech” Zbiórka zabawek 
dla dzieci z Ukrainy 

PRUSZKÓW
Lokalna telewizja 
kablowa Tel-Kab 
z Pruszkowa zaprasza 
do udzia$u w zbiórce 
zabawek dla dzieci 
z Ukrainy.

R edakcja lokalnego ka-
na%u informacyjnego 
oraz pracownicy firmy 
zbieraj& nowe zabawki 

dla dzieci, kt#re zosta%y zakwa-
terowane zbiorowo w hotelach, 
o(rodkach i halach. Warto pod-
kre(li), "e zbierane s& zabaw-
ki, kt#re s& nowe. Co wi!cej je(li 
kto( chce wesprze) akcje, a jed-
nocze(nie jest klientem Tel-Kab 
mo"e liczy) na zwrot (zwolnienie) 
z op%aty abonamentowej w kolej-
nym miesi&cu. – Mamy nadziej!, 
"e dzi!ki temu wi!cej os#b zdecy-
duje si! na podarowanie nowych 
zabawek. Wiemy, "e zakup to dla 
pomagaj&cego dodatkowy koszt, 
wi!c chcemy wzi&) ten koszt na 

siebie. A dlaczego zbieramy wy-
%&cznie nowe zabawki? Nie ma nic 
z%ego w u"ywanych rzeczach, ale 
w tym przypadku chcemy, by za-
bawki kojarzy%y si! dzieciom bar-
dziej z prezentem, ni" z darem 
pomocowym – podkre(laj& pra-
cownicy Tel-Kab.

W akcji bior& udzia% nadawcy 
popularnych stacji telewizyjnych 
dla dzieci, mi!dzy innymi: Disney 
Channel, Cartoon Network, Mi-
niMini, Nickelodeon, Puls Kids. 
Pierwsze zabawki od darczy$-
c#w ju" dotar%y do biura. 

Firma prowadzi tak"e zbi#r-
k! artyku%#w dla niemowl&t 

i ma%ych dzieci. Potrzebne s& 
przede wszystkim: pieluchy jed-
norazowe, "ywno() dla dzieci 
w s%oiczkach, kaszki dla dzieci, 
mleko modyfikowane w prosz-
ku (tak"e dla alergik#w), chus-
teczki nawil"ane, kosmetyki dla 
dzieci i artyku%y higieniczne oraz 
piel!gnacyjne. 

Dary mo"na dostarcza) do Biu-
ra Obs%ugi Klienta w siedzibie 
firmy przy ul. B. Prusa 92 w Prusz-
kowie, w godzinach otwarcia biu-
ra, czyli: w poniedzia%ek, wtorek 
i czwartek w godz. 11:00 –18:00 
oraz we wtorek i pi&tek w godz. 
9:00 –16:00.  AZ
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Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  
]�����U���SR]�������]DZLDGDPLDP�R�SRGMĉFLX�SU]H]�5DGĉ�*PLQ\�1DGD-
U]\Q�QDVWĉSXMĄF\FK�XFKZDà�
1. 8FKZDà\�1U�;/9,,����������z dnia 15.12.2021r. w sprawie przy-

VWĄSLHQLD� GR� VSRU]ĄG]HQLD� PLHMVFRZHJR� SODQX� ]DJRVSRGDURZDQLD�
SU]HVWU]HQQHJR�GOD�QDVWĉSXMĄF\FK�2EV]DUyZ�SRàRĩRQ\FK�Z�REUĉELH�
.DMHWDQ\�
1) 2EV]DU�1U�,�°�G]LDàNL�QU�HZ���������������
2) 2EV]DU�1U�,,�°�G]LDàNL�QU�HZ���������������������

��� 8FKZDà\�1U�;/9,,����������z dnia 15.12.2021r. w sprawie przy-
VWĄSLHQLD� GR� VSRU]ĄG]HQLD� PLHMVFRZHJR� SODQX� ]DJRVSRGDURZDQLD�
przestrzennego F]ĉĝFL�ZVL�.RVWRZLHF�L�5R]DOLQ�REHMPXMĄF\�REV]DU�
• RG� �]DFKRGX��Z]GàXĩ�JUDQLF\�JPLQ\�1DGDU]\Q�Z�NLHUXQNX�Syà-

nocnym,
• RG�SyàQRF\��Z]GàXĩ�SyàQRFQR���]DFKRGQLHM�JUDQLF\�G]LDàHN�QU�HZ��
����L�QU�HZ�������VWDQRZLĄFD�F]ĉĝû�$O��.DWRZLFNLHM��

• RG�ZVFKRGX��Z]GàXĩ�SRàXGQLRZR�°�ZVFKRGQLHM� JUDQLF\�G]LDàHN� 
QU�HZ���������������������������������GR�XO��0DWNL�)ORUHQW\Q\�'\P-
PDQ���QDVWĉSQLH�Z]GàXĩ�ZVFKRGQLHM�JUDQLF\�GR�QDURĩQLND�G]LDàNL�
HZ��QU������QDVWĉSQLH�SR�JUDQLF\�WHM�G]LDàNL��ZUD]�]�G]LDàNĄ�����GR�
XO��1DXF]\FLHOVNLHM��QDVWĉSQLH�Z�NLHUXQNX�SRàXGQLRZ\P�Z]GàXĩ� 
XO��1DXF]\FLHOVNLHM�GR�QDURĩQLND�G]LDàNL�HZ��QU���������QDVWĉSQLH�
SR�ZVFKRGQLHM�JUDQLF\�G]LDàHN�������L�QU��������QDVWĉSQLH��SR�SR-
àXGQLRZHM��JUDQLF\�G]LDàHN�������L�QU��������QDVWĉSQLH�Z�NLHUXQNX�
SRàXGQLRZ\P�ZVFKRGQLĄ�JUDQLFĄ�XO��*U]\ERZHM�GR� VNU]\ĩRZD-
QLD�]�XO��0àRFKRZVNĄ��QDVWĉSQLH�Z]GàXĩ�SRàXGQLRZHM�JUDQLF\�XO��
0àRFKRZVNLHM��Z�NLHUXQNX�]DFKRGQLP�GR�GURJL�ZHZQĉWU]QHM�EH]�
QD]Z\��QDVWĉSQLH�Z]GàXĩ�ZVFKRGQLHM�JUDQLF\�G]LDàHN�QU�HZ�������
�����������������������������������GR�JUDQLF�REUĉEX�5R]DOLQ��

• RG�SRàXGQLD��SR�JUDQLF\�REUĉEX�5R]DOLQ�Z�NLHUXQNX�]DFKRGQLP�
do granicy gminy Nadarzyn.

3. 8FKZDà\�1U�;/9,,����������z dnia 15.12.2021r. w sprawie przy-
VWĄSLHQLD� GR� VSRU]ĄG]HQLD� �PLHMVFRZHJR� SODQX� ]DJRVSRGDURZDQLD�
SU]HVWU]HQQHJR�GOD�G]LDàNL�QU�HZ��������Z�REUĉELH�:ROLFD.

4. 8FKZDà\�1U�;/,;����������z GQLD�����������U��Z�VSUDZLH�SU]\-
VWĄSLHQLD� GR� VSRU]ĄG]HQLD� PLHMVFRZHJR� SODQX� ]DJRVSRGDURZDQLD�
SU]HVWU]HQQHJR�GOD�QDVWĉSXMĄF\FK�2EV]DUyZ�SRàRĩRQ\FK�Z�REUĉELH�
6WU]HQLyZND�
1) 2EV]DU�1U�,�°�G]LDàND�QU�HZ��������
2) 2EV]DU�1U�,,�°�G]LDàND�QU�HZ������

-HGQRF]HĝQLH�QD�SRGVWDZLH�DUW�����XVW����SNW�����Z�]ZLĄ]NX�]�DUW���� 
SNW� �� L� DUW��� ��� XVW�� �� XVWDZ\� ]� GQLD� �� SDħG]LHUQLND�����U�� R� XGRVWĉS-
QLHQLX�LQIRUPDFML�R�ĝURGRZLVNX�L� MHJR�RFKURQLH��XG]LDOH�VSRàHF]HēVWZD�
Z� RFKURQLH� ĝURGRZLVND� RUD]� R� RFHQDFK� RGG]LDà\ZDQLD� QD� ĝURGRZLVNR�
�W�M��']��8�� ]� ����U�� SR]�� ������ ]ZDQHM� GDOHM� ÃXVWDZĄ³�� ]DZLDGDPLDP� 
R�SU]\VWĄSLHQLX�GR�SU]HSURZDG]HQLD� VWUDWHJLF]Q\FK�RFHQ�RG]LDà\ZDQLD�
QD�ĝURGRZLVNR��REHMPXMĄF\FK�P�LQ��VSRU]ĄG]HQLH�SURJQR]�RGG]LDà\ZD-
QLD�QD�ĝURGRZLVNR�GOD�SRWU]HE�SURMHNWyZ�Z�Z�PLHMVFRZ\FK�SODQyZ�]D-
JRVSRGDURZDQLD�SU]HVWU]HQQHJR��6WRVRZQLH�GR�DUW�����XVW����Z�Z�ÃXVWD-
Z\³�RUJDQ�RSUDFRZXMĄF\�SURMHNW�GRNXPHQWX�]DSHZQLD�PRĩOLZRĝû�XG]LD-
àX�VSRàHF]HēVWZD�Z�VWUDWHJLF]QHM�RFHQLH�RGG]LDà\ZDQLD�QD�ĝURGRZLVNR��

=�QLH]EĉGQĄ�GRNXPHQWDFMĄ�VSUDZ\�PRĩQD�]DSR]QDû�VLĉ�Z�8U]ĉG]LH�
*PLQ\�1DGDU]\Q��5HIHUDW�*HRGH]ML�L�*RVSRGDUNL�3U]HVWU]HQQHM��XO��0V]-
F]RQRZVND��������������1DGDU]\Q��SRN��QU�����OXE�����RG�SRQLHG]LDàNX�
GR�SLĄWNX�Z�JRG]���9���– 15��, SR�XSU]HGQLP�XPyZLHQLX�VLĉ�WHOHIRQLF]QLH�
�QU�WHO����������������ZHZ������OXE���7). 

=DLQWHUHVRZDQL�PRJĄ�VNàDGDû�ZQLRVNL�GR�Z�Z�SODQyZ�PLHMVFRZ\FK� 
RUD]�SURJQR]�RGG]LDà\ZDQLD�QD�ĝURGRZLVNR�Z�WHUPLQLH�GR�GQLD�����������U� 
:QLRVNL�PRJĄ�E\û�ZQRV]RQH�GR�:yMWD�*PLQ\�1DGDU]\Q�Z�IRUPLH�SD-
SLHURZHM� OXE� HOHNWURQLF]QHM�� Z� W\P� ]D� SRPRFĄ� ĝURGNyZ� NRPXQLNDFML�
HOHNWURQLF]QHM��Z�V]F]HJyOQRĝFL�SRF]W\�HOHNWURQLF]QHM��:QRV]ĄF\�ZQLR-
VNL�SRGDMH�VZRMH�LPLĉ�L�QD]ZLVNR�DOER�QD]Zĉ�RUD]�DGUHV�]DPLHV]NDQLD�
OXE�VLHG]LE\�

:QLRVNL�Z�IRUPLH�SDSLHURZHM�QDOHĩ\�VNàDGDû�QD�SLĝPLH�Z�NDQFHODULL�
8U]ĉGX�*PLQ\��SRN������OXE�SRF]WĄ�QD�DGUHV��8U]ĄG�*PLQ\�1DGDU]\Q��
XO��0V]F]RQRZVND������������1DGDU]\Q�

:QLRVNL� Z� IRUPLH� HOHNWURQLF]QHM� QDOHĩ\� SU]HV\àDû� ]D� SRĝUHGQLF-
WZHP�
1) SRF]W\�HOHNWURQLF]QHM��SODQ\@nadarzyn.pl,
2) HOHNWURQLF]QHM� VNU]\QNL� SRGDZF]HM� *PLQ\� 1DGDU]\Q� Z� V\VWHPLH�

H38$3�������\DVL¿�6NU\WND(63. 
2UJDQHP�ZàDĝFLZ\P�GR�UR]SDWU]HQLD�ZQLRVNyZ�MHVW�:yMW�*PLQ\�1DGD-
U]\Q��:QLRVNL�]àRĩRQH�SR�XSà\ZLH� �ZZ��WHUPLQX�SR]RVWDQĄ�EH]�UR]SR-
znania.

.ODX]XOD�LQIRUPDF\MQD
=JRGQLH�]�DUW�����XVW����L�XVW�����DUW�����XVW����L�XVW����RUD]�DUW�����XVW����OLW��J�5R]-
SRU]ĄG]HQLD�3DUODPHQWX�(XURSHMVNLHJR�L�5DG\��8(�����������]�GQLD����NZLHWQLD�
�����U��Z�VSUDZLH�RFKURQ\�RVyE�¾]\F]Q\FK�Z�]ZLĄ]NX�]�SU]HWZDU]DQLHP�GDQ\FK�
RVRERZ\FK� L� Z� VSUDZLH� VZRERGQHJR� SU]HSà\ZX� WDNLFK� GDQ\FK� RUD]� XFK\OHQLD�
G\UHNW\Z\�������:(��RJyOQH�UR]SRU]ĄG]HQLH�R�RFKURQLH�GDQ\FK��GDOHM��52'2���
8U]ĄG�*PLQ\�1DGDU]\Q�LQIRUPXMH��ĩH��

1. $GPLQLVWUDWRUHP�3DQL�3DQD�GDQ\FK�RVRERZ\FK� MHVW��*PLQD�1DGDU]\Q�]ZD-
QD� GDOHM� DGPLQLVWUDWRUHP�� UHSUH]HQWRZDQD� SU]H]� :yMWD� *PLQ\� 1DGDU]\Q�� 
XO�� 0V]F]RQRZVND� ���������� 1DGDU]\Q�� WHO�� ����������� ID[�� �����������
H�PDLO��gmina@nadarzyn.pl��H38$3������\DVL¿�6NU\WND(63�

2. 'DQH�NRQWDNWRZH�,QVSHNWRUD�2FKURQ\�'DQ\FK��rodo@nadarzyn.pl 
3. 3DQL�3DQD� GDQH� RVRERZH� VĄ� SU]HWZDU]DQH� Z� FHOX� Z\SHàQLHQLD� RERZLĄ]NX�

SUDZQHJR�FLĄĩĄFHJR�QD�DGPLQLVWUDWRU]H�RUD]�Z\NRQDQLD�]DGDQLD� UHDOL]RZD-
QHJR�Z�LQWHUHVLH�SXEOLF]Q\P�OXE�Z�UDPDFK�VSUDZRZDQLD�ZàDG]\�SXEOLF]QHM�
powierzonej administratorowi.

��� 3RGVWDZĄ�SUDZQĄ�SU]HWZDU]DQLD�GDQ\FK�RVRERZ\FK� MHVW�RERZLĄ]HN�SUDZQ\�
FLĄĩĄF\� QD� DGPLQLVWUDWRU]H��Z\QLNDMĄF\� ]�8VWDZ\� ]� GQLD� ���PDUFD� ����� U��� 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. 3RGDQLH�GDQ\FK�RVRERZ\FK�MHVW�GREURZROQH�DOH�NRQLHF]QH�GR�UHDOL]DFML�FHOX�LFK�SU]H-
WZDU]DQLD��D�NRQVHNZHQFMĄ�LFK�QLHSRGDQLD�EĉG]LH�QLHPRĩOLZRĝû�UHDOL]DFML�]DGDQLD�

��� 'DQH�RVRERZH�EĉGĄ�SU]HWZDU]DQH�SU]H]�RNUHV�UHDOL]DFML�GDQHJR�]DGDQLD�RUD]�
]JRGQLH�]�SU]HSLVDPL�GRW\F]ĄF\PL�DUFKLZL]DFML�

7. 3U]HWZDU]DQH� GDQH� RVRERZH�PRJĄ� E\û� SR]\VNLZDQH� RG� RVRE\�� NWyUHM� GDQH�
GRW\F]Ą�� D� WDNĩH�]H�ħUyGHà�SXEOLF]QLH�GRVWĉSQ\FK�RUD]�RG�RUJDQyZ�DGPLQL-
VWUDFML� SXEOLF]QHM�� LQQ\FK� SRGPLRWyZ� L� RVyE� ¾]\F]Q\FK� ]RERZLĄ]DQ\FK� GR�
SU]HND]DQLD�GDQ\FK�RVRERZ\FK�

��� 'DQH�RVRERZH�PRJĄ�E\û�SU]HND]\ZDQH�GR�RUJDQyZ�SXEOLF]Q\FK�L�XU]ĉGyZ�SDē-
VWZRZ\FK�OXE�LQQ\FK�SRGPLRWyZ�XSRZDĩQLRQ\FK�QD�SRGVWDZLH�SU]HSLVyZ�SUDZD�
OXE�Z\NRQXMĄF\FK� ]DGDQLD� UHDOL]RZDQH�Z� LQWHUHVLH� SXEOLF]Q\P� OXE�Z� UDPDFK�
VSUDZRZDQLD�ZàDG]\�SXEOLF]QHM��'DQH�RVRERZH�VĄ�SU]HND]\ZDQH�GR�SRGPLRWyZ�
SU]HWZDU]DMĄF\FK�GDQH�Z�LPLHQLX�DGPLQLVWUDWRUD�SRVLDGDMĄF\FK�XSUDZQLHQLD�GR�
LFK�SU]HWZDU]DQLD�

��� 3U]\VàXJXMH�3DQL�3DQX�SUDZR�GR�ĩĄGDQLD�RG�DGPLQLVWUDWRUD�
°� GRVWĉSX�GR�VZRLFK�GDQ\FK�RVRERZ\FK�
°� LFK�VSURVWRZDQLD�
°� RJUDQLF]HQLD�LFK�SU]HWZDU]DQLD�
°� XVXQLĉFLD�
°� SU]HQLHVLHQLD�GDQ\FK�GR�LQQHJR�DGPLQLVWUDWRUD�GDQ\FK�RVRERZ\FK�
°� ZQLHVLHQLD�VSU]HFLZX�

10. -HĩHOL� GDQH� RVRERZH� QLH� ]RVWDà\� ]HEUDQH� RG� RVRE\�� NWyUHM� GDQH� GRW\F]Ą� WR�
RVRED��NWyUHM�GDQH�GRW\F]Ą��MHVW�XSUDZQLRQD�GR�X]\VNDQLD�RG�DGPLQLVWUDWRUD�
SRWZLHUG]HQLD��F]\�SU]HWZDU]DQH�VĄ�GDQH�RVRERZH�MHM�GRW\F]ĄFH��D�MHĩHOL�PD�
WR�PLHMVFH��MHVW�XSUDZQLRQD�GR�X]\VNDQLD�GRVWĉSX�GR�ZV]HONLFK�GRVWĉSQ\FK�LQ-
IRUPDFML�R�LFK�ħUyGOH��MHĩHOL�QLH�ZSà\ZD�WR�QD�RFKURQĉ�SUDZ�L�ZROQRĝFL�RVRE\��
RG�NWyUHM�GDQH�WH�SR]\VNDQR�

11. :�SU]\SDGNX� SU]HWZDU]DQLD� GDQ\FK� RVRERZ\FK� QD� SRGVWDZLH� ]JRG\� SU]\-
VàXJXMH� 3DQL�3DQX� SUDZR� GR� Z\FRIDQLD� Z� GRZROQ\P�PRPHQFLH� ]JRG\� QD�
LFK�SU]HWZDU]DQLH��SU]\�F]\P�Z\FRIDQLH�]JRG\�QLH�PD�ZSà\ZX�QD�]JRGQRĝû� 
]�SUDZHP�GRW\FKF]DVRZHJR�SU]HWZDU]DQLD�

12. 3U]\VàXJXMH�3DQL�3DQX�SUDZR�GR�ZQLHVLHQLD� VNDUJL�GR�RUJDQX�QDG]RUF]HJR� 
WM��3UH]HVD�8U]ĉGX�2FKURQ\�'DQ\FK�2VRERZ\FK�

13. 3DQL�3DQD�GDQH�RVRERZH�QLH�EĉGĄ�SRGOHJDà\�]DXWRPDW\]RZDQHPX�SRGHMPR-
ZDQLX�GHF\]ML��Z�W\P�SUR¾ORZDQLX�

:yMW�*PLQ\ 
����'DULXV]�=ZROLēVNL

1DGDU]\Q��GQLD�����������U���

2�*�ß�2�6�=�(�1�,�(
:yMWD�*PLQ\�1DGDU]\Q�R�SU]\VWĄSLHQLX�GR�VSRU]ĄG]HQLD�PLHMVFRZ\FK�SODQyZ�]DJRVSRGDURZDQLD�SU]HVWU]HQQHJR�Z�*PLQLH�1DGDU]\Q

O G * O S Z E N I E

RASZYN
Jeszcze kilka tygodni 
temu !yli'my – jak nam 
si" wydawa$o – w bez-
piecznej Europie.  
Nikt nie my'la$ o wojnie.  
Niestety 24 lutego 
wszystko si" zmieni$o. 
Od kiedy Rosja napad$a 
na Ukrain" !yjemy w 
nowej rzeczywisto'ci.

Gmina Raszyn od pierw-
szych dni wojny po-
dejmuje wiele dzia%a$, 
by pom#c uchod*com 

z Ukrainy. Zaanga"owanie naszych 
mieszka$c#w jest ogromne. W po-
moc w%&czaj& si! osoby prywatne, 
m%odzie", stra"acy, przedsi!bior-
cy, so%tysi, radni, NGO, wszystkie 
jednostki gminy Raszyn.

Nasza gmina przyj!%a ponad 
600 uchod*c#w. 311 przyj!li ra-
szyniacy pod sw#j dach, kolejnych 
300 znajdowa%o si! w hotelach.

Pr%&na pomoc gminy Raszyn
Dzi!ki sprawnej koordynacji 

niesiemy konkretn& pomoc:
• powo%ali(my Punkt Informa-

cji dla uchod*c#w w Gminnym 
O(rodku Pomocy Spo%ecznej 
w Raszynie,

• powo%ali(my Punkt Bazy Nocle-
gowej oraz Punkt Bazy Transpor-
towej na terenie Gminy Raszyn,

• utworzyli(my w%asn& baz! noc-
legow&, w kt#rej znajduje schro-
nienie 30 os#b,

• na Hali Sportowej Centrum 
Sportu Raszyn zosta%a zorga-
nizowana zbi#rka i dystrybucja 
dar#w dla obywateli Ukrainy, jak 
r#wnie" dla os#b przebywaj&-
cych w punktach recepcyjnych 
na terenie Mazowsza.

Pierwszy transport dar#w do 
punktu recepcyjnego odby% si! 
ju" we wtorek 1 marca. Codzien-
nie przez wiele godzin pracuje 
tam ponad 70 wolontariuszy, by 
nie() humanitarn& pomoc mate-
rialn&. Obs%uguj& dziennie ponad 
200 uchod*c#w:
• szko%y przyjmuj& dzieci uchod*-

c#w zgodnie z obowi&zuj&cym 

obwodem, na dzie$ dzisiejszy 
mamy zg%oszonych 96 uczni#w 
do szk#% podstawowych i dal-
szych 30 zapowiedzia%o zg%o-
szenie si! do szk#% w przysz%ym 
tygodniu

• przedszkola przyjmuj& dzieci 
w miar! mo"liwo(ci posiada-
nia wolnych miejsc

• oferujemy pomoc psychologicz-
no-pedagogiczn& w naszych 
plac#wkach

• jednostki organizacyjne i o(wia-
towe gminy zapraszaj& na 
spotkania integracyjne dzieci 
i rodzic#w uchod*c#w z Ukrainy: 
(wietlica (rodowiskowa uru-
chomi%a dodatkowe zaj!cia dla 
dzieci, przedszkole nr 1 w Ra-
szynie zorganizowa%o w sobot! 
pierwsze spotkanie integracyjne 
dla dzieci z rodzinami, centrum 
kultury zorganizowa%o anima-
cje, gry, zabawy i seanse z baj-
kami ukrai$skimi,

• wsp#%pracujemy z t%umaczem 
j!zyka ukrai$skiego

• oferujemy zrobienie bezp%at-
nych test#w antygenowych na 
Covid-19 z certyfikatem,

• oferujemy bezp%atn& pomoc  
medyczn&.
 

Gmin! Raszyn otacza tak"e kr&g 
przedsi!biorc#w, kt#rzy oferuj& 
r#"norodn& pomoc uchod*com.

Widz&c przebieg wojny oraz 
zniszczenia, z kt#rymi musi zmie-
rzy) si! Ukraina powinni(my si! 
przygotowa) na d%ugofalow& po-
moc. Wa"ne, aby wszystkie dobre 
uczucia i dzia%ania pozosta%y z na-
mi, gdy z trybu nag%ego dzia%a-
nia przejdziemy do codzienno(ci. 

  Katarzyna Dombska Zast!pca 
Wójta Gminy Raszyn

PRUSZKÓW
Policja poszukuje  
$wiadków wypadku

Funkcjonariusze z pruszkowskiej komendy poszukuj" 
(wiatków zdarzenia drogowego, do którego dosz#o w 
dniu 24 lutego oko#o godziny 3:40 !roku w Pruszkowie 
na ul. Lipowej 42 B. – Kieruj"cy nieznanym pojazdem 
koloru ciemnego najecha# na 5 prawid#owo zaparkowa-
nych na parkingu pojazdów i oddali# si% z miejsca zda-
rzenia – informuje kom. Karolina Ka)ka, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Wszystkie 

osoby, które by#y (wiadkami tego zdarzenia i posiadaj" 
informacj% na temat pojazdu i jego numerów rejestracyj-
nych, którym porusza# si% sprawca proszone s" o kontakt 
z policjantami z Zespo#u ds. Wykrocze) KPP w Pruszko-
wie, pod nr tel. 47 72 46 282 lub ca#odobowo pod nume-
rem telefon 47! 72 46!213. Informacje mo&na przekazywa' 
równie& pisemnie na adres e-mail: kpp.pruszkow-prewen-
cja@ksp.policja.gov.pl.  AZ
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Ochrona praw konsumenta w Powiecie Grodziskim

Corocznie, w dniu 15 marca, 
obchodzony jest +wiatowy 
Dzie$ Konsumenta. W Polsce 
wydarzenie to „(wi!tujemy” 

od 2000 roku, na (wiecie od 1983 roku. 

Konsument
Zgodnie z definicj& zawart& w art. 221 

Kodeksu cywilnego, za konsumenta 
uwa"a si! osob! fizyczn& dokonuj&-
c& z przedsi!biorc& czynno(ci praw-
nej niezwi&zanej bezpo(rednio z jej 
dzia%alno(ci& gospodarcz& lub zawo-
dow&. Jest wi!c to osoba, kt#ra kupuje 
u przedsi!biorcy towar lub us%ug! dla 
cel#w prywatnych. Nie jest wi!c kon-
sumentem osoba fizyczna zawieraj&ca 
umow! z innymi osobami fizycznymi 
(np. nabywaj&ca rzeczy na portalach 
aukcyjnych) ani zawieraj&ca umow! 
maj&c& bezpo(redni zwi&zek z pro-
wadzon& dzia%alno(ci& gospodarcz& 
b&d* zawodow&.

Prawa konsumenta
Jako, "e w obrocie gospodarczym kon-
sument uwa"any jest za s%absz& stron! 
umowy (to przedsi!biorca dzia%a jako 
profesjonalista), prawodawca posta-
nowi% chroni) prawa konsument#w. 
W Polsce ochron! t! gwarantuj&: usta-
wy (w tym m.in. ustawa zasadnicza - 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Kodeks cywilny, ustawa o prawach kon-
sumenta, ustawa o ochronie konkuren-
cji i konsument#w), rozporz&dzenia 
oraz dyrektywy Komisji Europejskiej.

Konsumentom przys%uguj& podsta-
wowe prawa, mi!dzy innymi:
• Prawo do rzetelnej informacji – 

konsument nie mo"e by) wprowa-
dzany w b%&d przez producenta np. 
poprzez nieuczciw& reklam!. Klient 
powinien mie) wgl&d do podstawo-
wych informacji na temat  towar#w 
i us%ug, takich jak ich cechy, ceny 
i zastosowanie.

• Prawo do wyboru – gwarantuje je 
konkurencja d#br i us%ug o zr#"ni-
cowanej jako(ci.

• Prawo do reklamacji – je(li zaku-
piony towar ma  wad!, konsument 
mo"e z%o"y) reklamacj!, w kt#rej 
okre(li swoje "&dania dotycz&ce 
doprowadzenia towaru do stanu 
zgodno(ci z umow& (wymiana/na-
prawa), obni"enia ceny rzeczy czy 
zwrotu poniesionych koszt#w za-
kupu rzeczy.

• Prawo do bezpiecze$stwa i ochro-
ny zdrowia – chroni konsument#w 
przed niebezpiecznymi towara-
mi i us%ugami, mog&cymi zagra"a) 
zdrowiu i "yciu. Towary i us%ugi po-
winny by) odpowiednio oznaczone, 
a ich cechy sprecyzowane. Produ-
cenci nie mog& podawa) fa%szywych 
informacji, konsument musi by) po-
informowany o mo"liwym wyst&-
pieniu ryzyka (np. na produktach 

spo"ywczych musz& si! znale*) in-
formacje o zawartych alergenach). 

• Prawo do odst&pienia od umowy 
– konsument zawieraj&cy umow! na 
odleg%o() lub poza lokalem przed-
si!biorstwa, co do zasady, ma prawo 
odst&pi) od umowy bez podawania 
przyczyny, w terminie 14 dni. Jest to 
tak zwane prawo do namys%u, da-
j&ce konsumentowi czas na zapo-
znanie si! z zakupionym towarem 
i rozwa"enie racjonalno(ci zakupu.

!wiadomy konsument 
– jak zadba" o przestrzeganie 
swoich praw
Zawieraj&c umow!, nale"y sprawdzi) 
kontrahenta, zapozna) si! z ofert& 
i sprawdzi) warunki umowy. Nie po-
winno si! dokonywa) zakupu, je(li 
tre() zapis#w oferty czy dokumen-
t#w stanowi&cych *r#d%o informacji 
o transakcji jest niezrozumia%a. Zawsze 

warto zachowa) dokumenty wydawa-
ne przez sprzedawc!, takie jak para-
gon czy faktura, stanowi& one bowiem 
dow#d, "e z przedsi!biorc& zosta%a za-
warta umowa i na tej podstawie mo"-
na dochodzi) swoich praw.

Nieuczciwy przedsi#biorca – 
do kogo si# zg$osi"
W celu ochrony indywidualnych praw 
konsument#w w powiatach w Polsce 
powo%ana zosta%a instytucja powiato-
wego rzecznika konsument#w. Konsu-
mentom Powiatu Grodziskiego pomoc 
zapewnia Powiatowy Rzecznik Konsu-
ment#w - pani Agnieszka Dom"alska-
-,ajtar. Dy"ury rzecznika odbywaj& si! 
w budynku Starostwa przy ulicy Da-
lekiej nr 11 A w Grodzisku Mazowiec-
kim i telefonicznie (22) 300 85 24, w na-
st!puj&ce dni: poniedzia%ki w godz. 
12:00–16:00, (rody w godz. 8:00–11:00 
oraz czwartki w godz. 13:30–16:30. 

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urz"d Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialno(ci za jego tre('.

Urz'd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T.Ko'ciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

Stawiamy na zielone
Nowa inwestycja w Mak%wce
W Mak#wce przy ulicy Chmielnej po-
wstaje baza piknikowa, dzi!ki kt#-
rej b!dzie mo"na w otoczeniu zieleni 
odpocz&) w rodzinnym towarzystwie. 
Nowo powsta%y teren b!dzie proekolo-
giczny, z innowacyjnymi rozwi&zaniami.

Prace w ramach nowej inwesty-
cji w Mak#wce ju" s& realizowane. 
W pierwszej po%owie marca wykonawca 

przestawi% wiaty, kt#re obecnie zmieni& 
swoj& funkcj! na wiat! rowerow& oraz 
drewutni! przy nowym palenisku z ro"-
nem. Dzieci zyskaj& nowy plac zabaw, na 
kt#rym powstanie m.in. tyrolka i zestaw 
wspinaczkowy, a tak"e le(n& (cie"k! 
zdrowia do aktywnych spacer#w. Star-
si u"ytkownicy tego miejsca po)wicz& 
na si%owni zewn!trznej lub sp!dz& mi%o 
czas biesiaduj&c w drewnianej wiacie 

z %awami i sto%ami czy te" wypoczn& na 
obrotowych le"akach.

To pierwszy plac zabaw z bezpieczn& 
nawierzchni& z wi#rek drewnianych, 
natomiast kosze na (mieci zmotywuj& 
u"ytkownik#w do segregacji odpad#w. 
Ponadto, projekt jest realizowany z po-
szanowaniem drzewostanu istniej&ce-
go, tak aby nie usuwa) drzew cennych 
przyrodniczo, a ro(linno() istniej&ca 
w pasie rob#t drogowych zosta%a za-
bezpieczona przed uszkodzeniem.

Zako$czenie inwestycji w Mak#wce 
jest zaplanowane na koniec czerwca br.

Koszt rewitalizacji wynosi 447 539,19 z%
brutto.

Inwestycja jest wsp#%finansowana 
ze (rodk#w Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar#w 
Wiejskich: „Europa inwestuj&ca w ob-
szary wiejskie”.

Operacja wsp#%finansowana jest ze 
(rodk#w Unii Europejskiej w ramach 
dzia%ania „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszar#w Wiej-
skich na lata 2014-2020”.

Na Placu Wolno&ci
przesadzono drzewa
W ramach realizowanej inwestycji na 
Placu Wolno(ci w Grodzisku Mazo-
wieckim przesadzono drzewa. Prze-
sadzenia przeprowadzono na teren 
placu, tak aby drzewa nie kolidowa%y 
z zaprojektowan& fontann& i planowa-
nymi (cie"kami. W parku pojawi si! 5 
nowych drzew oraz zostan& posadzo-
ne ro(liny cebulowe (9334 szt.), krze-
wy (1598 szt.) oraz byliny (6968 szt.).

Nowe zielone oblicze Placu Wolno-
(ci zostanie ods%oni!te latem tego roku. 
Przypominamy, "e nasadzenia zieleni 
sprawi&, "e powierzchnia biologicznie 
czynna zwi!kszy si! w tej cz!(ci miasta 

ponad dwukrotnie. Ponadto rewitaliza-
cja na Placu Wolno(ci wp%ynie na popra-
w! stopnia dostosowania infrastruktury 
Grodziska Mazowieckiego do warunk#w 
klimatycznych i spowoduje zwi!kszenie 
jej mo"liwo(ci w zakresie m.in. reten-
cji w#d, ograniczenia zanieczyszcze$ 
i zwi!kszenia bior#"norodno(ci.

Rewitalizacja Placu Wolno(ci jest 
realizowana w ramach projektu pn. 
„Inwestycje w zakresie zielono-niebie-
skiej infrastruktury w Grodzisku Ma-
zowieckim” dofinansowane ze (rodk#w 
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-
2021 w ramach programu: „+rodowi-
sko, Energia i Zmiany klimatu” (Umowa 
nr MFEOG.07.03.0-07-0025/21-00).
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• Osoby do obs#ugi 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 Pa) przy 
sprz"taniu magazynu w Parzniewie. 
Praca w godzinach 6-10  
tel. 504204700  

NIERUCHOMOSCI  
– SPRZEDAM

Dzia!ka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpo"rednio 
tel. 668566576 

Mieszkania Pruszków,  
60-100 mkw., ceny ju# od 5 500 
z!/mkw., tel.: (22) 729-03-13 

DAM PRAC,

• Sprzedam dzia#ki budowlane, 
Osowiec, bezpo(rednio  
przy lesie z mediami,  
tel.: 510-521-952  

 
NIERUCHOMOSCI  
– DO WYNAJ,CIA

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

• Wydzier&awi% pod us#ugi plac  
1000 m2, Nadarzyn, 696-023-878 

Szkolenia 
BHP
s�YUVöRPG
– okresowe

694 127 292

OG$OSZENIA CENY NETTO  
OG)OSZE*  
ZA S)OWO: 

2 z! ....... og$oszenie zwyk$e
3 z! ....... og(oszenie pogrubione
4 z! .......   og(oszenie w ramce 

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
ul. Powsta!ców 18/3, 05-800 Pruszków

ZAMÓW: 

• Do wynaj%cia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2  
pod handel lub us#ugi  
tel. 601 612 930

• Wynajm% warsztat 
samochodowy  
w Milanówku  
z wyposa#eniem  
lub magazyn 120m2  
z zapleczem socjalnym,  
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajm% mieszkanie, dom 
wolnostoj&cy w Milanówku, 
pierwsze pi%tro 120m2  
z ogrodem, lub pojedyncze 
pokoje, dobry punkt, dobry 
dojazd do Warszawy, blisko 
drogi powiatowej tel. 793408465  

AUTO-MOTO KUPI,

AUTO - SKUP i Z$OMOWANIE, 
ZA'WIADCZENIE OD R(KI 
515-630-640 

KUPI,/SPRZEDAM

• Kupi% starocie antyki militaria 
bi&uteri% wszelkiego rodzaju 501 
702 604 

US-UGI

• Projektowanie graficzne  
oraz sk#ad DTP. Kontakt: 509-443-977,  
marcin@gdstudio.pl

Spó(ka CPK finansuje sprz%t dla stra&aków 
w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach

REGION
Centralny Port Komu-
nikacyjny dofinansowa$ 
zakup wozu ratowniczo-
-ga'niczego dla Ochot-
niczej Stra!y Po!arnej  
w Baranowie. Do 31 marca 
o dofinansowanie mog# 
ubiega& si" te! stra!acy 
z innych jednostek  
z okolic inwestycji. 

O wsparcie finansowe od 
sp#%ki Centralny Port 
Komunikacyjny mog& 
ubiega) si! jednost-

ki Ochotniczej Stra"y Po"arnej 
(OSP) z teren#w trzech gmin na 
terenie przygotowywanej budo-
wy Portu Solidarno(): Barano-
wa, Teresina i Wiskitek.

Sp#%ka wspar%a dotych-
czas finansowo zakup pojaz-
du ratowniczo-ga(niczego dla 
OSP w Baranowie, kt#ra jako 
pierwsza zg%osi%a si! z pro(b& 

o dofinansowanie. Udzia% sp#%-
ki wyni#s% 130 tys. z%. Pojazd ma 
zosta) dostarczony stra"akom do 
ko$ca czerwca. B!dzie on s%u"y% 
mieszka$com, a tak"e podczas ak-
cji ratunkowych na autostradzie A2 
i w zabezpieczeniu inwestycji CPK 
na tym terenie. – Dla nas, stra"a-
k#w, bardzo wa"na jest mo"liwo() 
szybkiego i skutecznego reago-
wania. Do naszych obowi&zk#w 
nale"y m.in. niesienie pomocy 

naszym mieszka$com, usuwanie 
skutk#w kl!sk "ywio%owych oraz 
pomoc uczestnikom wypadk#w na 
pobliskiej autostradzie A2 – m#wi 
Dariusz Szyma$czak, prezes OSP 
w Baranowie. – Nowoczesna i do-
brze wyposa"ona jednostka to dla 
nas priorytet. Dodatkowy nowy 
sprz!t poprawi bezpiecze$stwo 
mieszka$c#w – dodaje.

 Sp#%ka CPK deklaruje mo"-
liwo() dofinansowania zakupu 
pojazd#w po"arniczych i wypo-
sa"enia stra"ackiego tak"e dla 
innych jednostek. Trwaj& ju" roz-
mowy w tej sprawie z OSP w Bo-
"ej Woli i Nowych Koz%owicach.

Wszystkie OSP z gmin Bara-
n#w, Teresin i Wiskitki do 31 mar- 
ca mog& sk%ada) wnioski o dofi-
nansowanie. W tym celu powin-
ny skontaktowa) si! ze sp#%k& 
na adres csr@cpk.pl, nast!pnie 
wype%ni) otrzymany wniosek 
i odes%a) go (mailem lub poczt&). 
Pod powy"szym adresem mailo-
wym mo"na zadawa) wszyst-
kie pytania dotycz&ce dotacji 
dla OSP.  AZ

Rowery wróc'  
do Pruszkowa?

PRUSZKÓW
Mieszka%cy Pruszkowa 
czekaj# na uruchomie-
nie Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego.  
Czy system wypo!y-
czalni rowerowych  
powróci do Pruszko-
wa? Sprawdzili'my.

O d kilku dni mieszka$-
cy Pruszkowa mog& 
korzysta) z elek-
trycznych hulajn#g 

do wypo"yczenia. Jednak wie-
lu mieszka$c#w nadal czeka na 
uruchomienie Pruszkowskie-
go Roweru Miejskiego. Obec-
nie pr#"no szuka) jedno(lad#w 
na stacjach rowerowych . Czy 
Pruszkowski Rower Miejski b!-
dzie ponownie dost!pny? 

Okazuje si!, "e tak. Prusz-
kowski magistrat jest obecnie 

na etapie oceny ofert z%o"o-
nych do przetargu na dostaw! 
i uruchomienie oraz zarz&-
dzanie i utrzymanie systemu 
miejskich wypo"yczalni rowe-
rowych. Do przetargu zg%osi%a 
si! tylko jedna firma – Nextbi-
ke Polska, kt#ra za us%ug! za-
"&da%a prawie 536 tys. z%. 

Miejskie rowery maj& si! po-
jawi) w przeci&gu maksymalnie 
czterech tygodni od momen-
tu podpisania umowy. Rowery 

maj& by) dost!pne do 31 pa*-
dziernika.

W sumie na terenie miasta 
b!dzie dzia%a) 12 stacji rowero-
wych, a do dyspozycji mieszka$-
c#w b!dzie %&cznie 90 rower#w. 
Lokalizacje stacji s& wytypowane 
w taki spos#b, by Pruszkowski 
Rower Miejski by% wygodna al-
ternatyw& do komunikacji miej-
skiej i u%atwia% u"ytkownikom 
dotarcie do g%#wnych miejsc 
przesiadkowych.  AZ

• Zak!adanie #aluzji, rolet, 
moskitier. Du#y wybór 
asortymentu. Przyst%pne ceny. 
502-723-055 

• )aluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501-175-813 

• WYMIANA OPON, 795-569-659 

Stacje rowerowe zlokalizowane zgodnie z poni!szym:
•  Rejon stacji WKD Pruszków
•  ul. Plantowa na osiedlu Staszica
•  Park Mazowsze
•  Dzielnica G#sin – skrzy!owanie ulic Promyka i ul. Robotniczej
•  Teren CDK
•  Dzielnica Ostoja – placyk na Ostoi w rejonie ul. Zdzis$awa
•  Rejon PKP – przy ul. Ko'ciuszki
•  Rejon PKP – Parking przy ul. Wary%skiego
•  Park +wirowisko
•  ul. Ga$czy%skiego róg ul. Zimnej
•  Aleja Niepodleg$o'ci ul. Chopina
•  Park przy ul. Mickiewicza

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

QLHUXFKRPRĝFLDPL� 
(tj. Dz.U. z 2021r, poz.1899)
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LAKIERNIKOWI 
SAMOCHODOWEMU

Do serwisu aut dostawczych,  
ci!"arowych oraz zabudów  

komunalnych.
Do#wiadczenie w pracy lakiernika  

mile widziane.
Praca w Soko$owie k/ W-wy. Wysokie 

zarobki, mi$a atmosfera pracy.

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

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

REMONTY I WYKO*CZENIA 
MIESZKA* od A do Z  
Tel. 791 359 019 Denis   


