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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
Następne wydanie 13 maja

Kiedy zakończy się remont
pływalni Kapry?

PRUSZKÓW

Mieszkańcy Pruszkowa i
okolic z niecierpliwością
czekają na ponowne otwarcie pruszkowskiej pływalni
Kapry. Pierwotnie roboty
miały zakończyć się 31 grudnia… ubiegłego roku.

O

tym, że pruszkowski basen wymaga generalnego
remontu nie trzeba dyskutować. Obiekt powstał
w 2003 r. i od tamtej pory nie przeszedł modernizacji. Remonty, które
były wykonywane można uznać za
doraźne. W sierpniu ubiegłego roku pruszkowski magistrat ogłosił
przetarg na modernizację obiektu.

Roboty podzielono na dwie osobne
umowy. Pierwsza z umów dotyczyła
m.in. robót termomodernizacyjnych
wymiany oświetlenia w hali basenowej oraz wymiany centralnych
wentylacji. Druga umowa wiązała się
z wymianą zjeżdżalni. Do zadań wykonawcy należał demontaż starych
ślizgów wraz z przebudową hamowni
i wymianą elementów wsporczych.
W ich miejscu powstały dwie zupełnie nowe zjeżdżalnie.
Początkowo prace nie były odczuwalne dla użytkowników basenu.
Obiekt działał bez większych zakłóceń, jednak w końcu konieczne było całkowite zamknięcie pływalni.
I tu zaczęły pojawiać się problemy
z dotrzymaniem terminu zakończenia robót.

PRUSZKÓW

Wiceprezydent Czyżewska
rezygnuje ze stanowiska / str. 3 /

PRUSZKÓW

SP nr 3 do rozbudowy / str. 6 /

PIASTÓW

Dnia Piastowa coraz bliżej / str. 4 /

MILANÓWEK

Jest przetarg na strażnicę OSP / str. 5 /

WIĘCEJ NA STR. 2

R E K L A M A

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, radości, pomyślności, spotkania przy
świątecznym stole.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni
Wasze serca spokojem, otoczy Wasze rodziny
opieką i umocni Was w wierze.
Wesołego Alleluja!

Zdzisław

Sipiera
Poseł na Sejm RP
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Najszczersze życzenia radosnych i miłych świąt Wielkanocnych,
smacznego święconego oraz mokrego dyngusa!
Wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom życzymy zdrowia.
Niech te święta będą czasem spokoju i radości. Redakcja WPR24.pl

Kiedy zakończy się remont pływalni Kapry?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Pierwotnie pływalnia miała zostać oddana do użytku pod koniec grudnia, następnie termin
przesunięto na połowę lutego.
Później pojawił się komunikat,
że prace zakończą się na przełomie lutego i marca. Ten termin
również został przesunięty. Kiedy
więc roboty zostaną zakończone,
a mieszkańcy „odzyskają” pływalnię? – Na dziś 30 kwietnia jest terminem, w którym obiekt będzie
gotowy. Mamy takie zapewnienie
ze strony wykonawcy. Wszystkie
prace i odbiory do tego czasu
mają być zrealizowane – mówi
nam Konrad Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa. – Chcielibyśmy,
żeby obiekt funkcjonował już po
majówce. . Na obecną chwilę jest
to realny termin. Trzeba jednak
pamiętać, że procedury związane z odbiorami są czasochłonne.
Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie procedury napełniania basenu oraz wykonania
badań wody. Wszystkie działania
wymagają odpowiedniego rozłożenia w czasie– zaznacza Sipiera.
O G Ł O S Z E N I E

Dobra wiadomość jest taka, że
w tym roku basem będzie działać
przez całe wakacje. W poprzednich latach letnie miesiące były
okresem, w którym na pływalni
była wprowadzana tzw. przerwa
technologiczna. – W tym przypadku nawet nie ma mowy po takim
okresie zamknięcia o przerwie
technologicznej w czasie wakacji To jest oczywiste. Mieszkańcy
będą mogli korzystać z basenu –
dodaje wiceprezydent Pruszkowa.

Zmiany, ale nie takie
jak planowano

Przypomnijmy dwa lata temu
władze Pruszkowa przy okazji remontu pływalni chciały stworzyć
strefę SPA. Miały się w niej znaleźć: sauna fińska, mokra, parowa oraz infra. Do tego mały basen
do schłodzenia. A na koniec przyjazna strefa wypoczynkowa. Cała
strefa spa miała zostać usytułowana po lewej stronie od wejścia
do basenu. Dodatkowo rozważano wprowadzenie zmian w systemie sprzedaży biletów.
Niestety strefy spa na pruszkowskim basenie nie będzie.

Jest wykonawca projektu
„Paszkowianki” do Nadarzyna
REGION

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na wykonawcę projektu fragmentu „Paszkowianki”, który
ma połączyć dw 719
w Kaniach z węzłem
Paszków na trasie S8.
Powód? Radni nie wyrazili zgody
na przeznaczenie dodatkowych
środków na jej stworzenie. – Bardzo ubolewam nad tym, że realizujemy tylko prace niezbędne
do wykonania. Tłumaczyłem radnym, że wydamy wiele milionów,
a nasi mieszkańcy nie zyskają
nic dla siebie. Wówczas pojawiła się prośba do radnych o to
aby wprowadzić nowe zadanie
Planowaliśmy zmodernizować
cały parter na inną przestrzeń,
żeby to funkcjonowało tak jak
na innych pływalniach. Co więcej mieliśmy projekt z pozwoleniem na budowę – podkreśla

Konrad Sipiera. – Przy zamknięciu pływalni można było zrobić
te dodatkowe rzeczy za jednym
razem. Straciliśmy szansę i musimy czekać z nadzieją, że uda się
ten plan wykonać. Projekt jest na
półce, pozwolenie jest prawomocne i mamy trzy lata, żeby to
zrealizować – dodaje wiceprezydent Pruszkowa.
Wiceprezydent Sipiera zaznacza również, że do pomysłu budowy strefy spa na pruszkowskiej
pływalni będzie chciał wrócić.
Być może jeszcze w tej kadencji.
Wszystko zależy jednak od przychylności radnych. AZ

P

aszkowianka” to wyczekiwana od lat trasa, która ma usprawnić
ruch w naszym regionie. Budowa tej drogi spoczywa na
barkach władz województwa mazowieckiego z marszałkiem Adamem
Struzikiem na czele. Pierwotny zarys trasy zakłada przebieg trasy przez
Nadarzyn, Pruszków, Brwinów i Błonie. Droga ma się rozpocząć na węźle
„Paszków” , a następnie przez gminę
Nadarzyn ma prowadzić w kierunku
linii kolejowej WKD, którą „przetnie”
pomiędzy Nową Wsią a Otrębusami. Następnie skrzyżuje się z drogą wojewódzką nr 719 i poprowadzi

„

w kierunku autostrady A2. Na dalszym odcinku droga pobiegnie na
północ oraz przekroczy linię kolejową Warszawa – Poznań. „Paszkowianka” stanowić będzie wschodnią
obwodnicę miasta Błonie.
MZDW rozstrzygnął przetarg
oraz wyłonił wykonawcę projektu
fragmentu „Paszkowianki” od węzła Paszków na trasie S8 do drogi wojewódzkiej nr 719 w Kaniach.
Postępowanie wygrała firma SAFEGE Oddział w Polsce, która za
wykonanie dokumentacji zainkasuje aż 2,8 mln zł. Prace projektowe powinny zakończyć się do
końca 2024 r. AZ
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Wiceprezydent Pruszkowa
Beata Czyżewska złożyła rezygnację
PRUSZKÓW

Zmiany w pruszkowskim magistracie –
6 kwietnia wiceprezydent Pruszkowa
Beata Czyżewska
złożyła rezygnację
z pełnionej funkcji.

B

eata Czyżewska jako
wiceprezydent Pruszkowa kierowała pracami Wydziału Edukacji,
Wydziału Inicjatyw Społecznych,
Wydziału Ochrony Środowiska
oraz Biura Promocji i Marketingu. Przez ponad trzy lata wiceprezydent Beata Czyżewska
wspólnie ze współpracownikami
zrealizowała wiele projektów na
rzecz miasta, które służyły dobru mieszkańców.
Za wspólną współpracę podziękowali Beacie Czyżewskiej
prezydent Pruszkowa Paweł Makuch i wiceprezydent Konrad
Sipiera. – Przyjąłem dzisiaj rezygnację Beata Czyżewska z pełnienia funkcji Zastępcy Prezydenta
Miasta Pruszkowa. Decyzja ta podyktowana jest powodami osobistymi. Pragnę podziękować
Beacie za ten wspólny czas, za
każdy dzień, który spędziliśmy
w Urzędzie Miasta, za każdą Sesję Rady Miasta Pruszkowa, za
wszystkie chwile radości i te pełne powagi. Bardzo Ci dziękuję.
Życzę sukcesów na dalszej drodze
O G Ł O S Z E N I E

zawodowej oraz zdrowia, spokoju i szczęścia – napisał Paweł
Makuch prezydent Pruszkowa.
– Droga Beato, w tym miejscu
chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania za ponad trzy lata
współpracy na rzecz dobra Miasta Pruszkowa. Profesjonalizm,
otwartość na drugiego człowieka, gotowość do działania, serdeczność - zawsze wyróżniały
Twoją pracę. Współpraca z Tobą była dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, za które
chciałbym podziękować – czytamy we wpisie Konrada Sipiery, wiceprezydenta Pruszkowa.

Podsumowanie z dystansu

Dzień po złożeniu rezygnacji do
sprawy odniosła się sama Beata

Czyżewska. – Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi, Szanowni Państwo! W dniu wczorajszym na
ręce Prezydenta Pawła Makucha złożyłam rezygnację z pełnionej przeze mnie funkcji
zastępcy. Bardzo dziękuję za
szansę pracy dla mojego rodzinnego miasta z poziomu
urzędu. Traktuję ten czas, jako
służbę, którą pełniłam z honorem i zaszczytem, w podziękowaniu za wsparcie i zaufanie,
jakiego dwukrotnie udzielili mi mieszkańcy w wyborach
samorządowych. W czynieniu
dobra, barwy nie mają znaczenia. Moje serce nadal bije dla
Miasto Pruszków i mimo mojej
decyzji, zostanie już tak na zawsze. Serdeczne podziękowania składam na ręce Wszystkich,
z którymi miałam przyjemność
współpracować – Panom Prezydentom Pawłowi Makuchowi
i Konradowi Sipierze, Naczelnikom i Urzędnikom, Dyrektorom
i pozostałym osobom, których
nie sposób tu wymienić, a od
których otrzymałam mnóstwo
doświadczenia i wsparcia. Serdecznie dziękuję za ten czas
również mieszkańcom naszego miasta. Praca dla Państwa,
chociaż była dla mnie dużym
wyzwaniem, to jednocześnie
dawała mi mnóstwo satysfakcji. Z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami wszelkiego
dobra – czytamy we wpisie Beaty Czyzewskiej AZ

WIADOMOŚCI
O G Ł O S Z E N I E
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NADARZYN

Kolejne serce na nakrętki
w Nadarzynie

Pierwsze serca do zbierania nakrętek w Nadarzynie
pojawiły się dwa lata temu. Instalacje ustawiono przy
pl. Poniatowskiego oraz na terenie Nadarzyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Niedawno nowe serce pojawiło się Ruścu. Sama akcja zbierania nakrętek jest
jedną z popularnych form niesienia pomocy innym.
Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane
z pomocą potrzebującym. Cele są różne – zakup wózka

inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia itp. Czwarte serce
na terenie gminy Nadarzyn pojawiło się w Młochowie przy
remizie OSP. Zawnioskowali o nie sami mieszkańcy. – Przypomnę, że uzyskane za nakrętki pieniądze przeznaczone
są na leczenie dwóch młodych mieszkańców naszej gminy. Wszystkim „wkręconym” serdecznie dziękuję i dorzucam swoją „zakręconą” torbę. I niech moc będzie z Wami!
– wyjaśnia Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. AZ

Jest przetarg na budowę
strażnicy OSP
MILANÓWEK

Dni Piastowa coraz bliżej
PIASTÓW

Jak co roku w majówkę
nie może zabraknąć
imprez organizowanych
w ramach Dni Piastowa.
Kogo będziemy mogli
zobaczyć tym razem?

D

ni Piastowa co roku wypełnione są atrakcjami.
Kilkudniowe obchody święta miasta rozpoczną się 1 maja tradycyjnie już
na sportowo. Od godz. 10.00 na terenie Stadionu Miejskiego przy al.
Tysiąclecia na mieszkańców czekać będzie szereg atrakcji, m.in.
Bieg Konstytucji 3 Maja.
Kolejne dwa dni upłyną już
standardowo pod znakiem koncertów. Piastowski magistrat nie
zaprezentował jeszcze dokładnego harmonogramu atrakcji,
ale zdradził jakie gwiazdy zobaczymy na scenie!
W poniedziałek 2 maja na scenie
pojawi się… Stachursky. Artysta
tworzy muzykę już od wielu lat.
Szacuje się, że sprzedał w Polsce
O G Ł O S Z E N I E

blisko 700 tysięcy kaset i płyt CD.
Na swoim koncie ma kilka platynowych i złotych płyt. W trakcie
piastowskiego koncertu zapewne usłyszymy takie hity Stachurskiego, jak „Typ niepokorny”, „
Czuję i wiem”, „Gdy zapłaczesz”,
„Zostańmy razem” czy „Jedwab”.
Tego samego dnia będziemy mogli podziwiać muzyków
z Orkiestry OSP Nadarzyn pod
batutą Mirosława Chilmanowicza. Zespól koncertuje zarówno
w Polsce jak i za granicą, m.in.
we Włoszech, Niemczech, Grecji, Bułgarii, Czechach, Hiszpanii, Chinach, Malcie i Ukrainie.
W grudniu 2017r orkiestra brała
udział w Mistrzostwach Świata w Si Sa Ket W Tajlandii, gdzie
zdobyła I. Miejsce i tytuł Mistrza
Świata w konkurencji Street Parade oraz III. miejsce w konkurencji
Musztra Paradna. Występu w Piastowie nie można więc ominąć!
Gwiazdą wieczoru 3 maja będzie
natomiast zespół Kombii z Grzegorzem Skawińskim na czele. Ze
sceny usłyszymy zapewne takie
hity zespołu jak „Pokolenie”, „Sen
się spełni” czy „Ślad”. AZ

Milanowski magistrat
ogłosił przetarg
na zaprojektowanie
i budowę nowej
strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Milanówku. Nowa strażnica ma być gotowa
we wrześniu 2024 r.

S

trażacy z OSP w Milanówku od dawna czekają na nową strażnicę.
W końcu po wielu perypetiach władze miasta ogłosiły przetarg na budowę nowej
siedziby dla strażaków. Inwestycja będzie realizowana w trybie
„projektuj i buduj”. To oznacza,
że wykonawca będzie nie tylko odpowiedzialny za budowę
obiektu, ale również za przygotowanie dokumentacji
W pierwszym etapie prac
zostanie wykonany projekt nowej strażnicy. Wykonawca będzie musiał uzyskać wszystkie

niezbędne pozwolenia potrzebne do realizacji prac. Drugi etap
to już prace budowlane. Dziś
wiadomo już jakie są założenia dotyczące nowej strażnicy. Budynek będzie miał dwie
kondygnacje nadziemne i ma
być podpiwniczony. Elewacja
obiektu ma zostać wykonana
z cegły klinkierowej. W nowej
strażnicy znajdą mają znaleźć
się m.in. dwie sale konferencyjne, pomieszczenia wyczekiwania, pomieszczenie monitoringu,
pomieszczenie porządkowe, dyżurka, magazyn materiałów oraz
pomieszczenia dla strażaków
dyżurujących w nocy, pokój komendanta, archiwum. Garaż ma
pomieścić pojazdy OSP oraz pojazdy pogotowia. Dodatkowo
w garażu znajdą się stanowiska myjni i warsztatu. W nowej
strażnicy znajdzie się również
miejsce na Izbę Pamięci. Projekt
strażnicy ma być gotowy w ciągu
ośmiu miesięcy od daty podpisania umowy, ale nie później niż
15 lutego 2023 r. Roboty budowlane mają zakończyć się najpóźniej 15 września 2024 r. AZ

Druga edycja BO
w Michałowicach coraz bliżej
MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice w
ubiegłym roku po raz
pierwszy zorganizowała
nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego.
Ten okazał się strzałem
w dziesiątkę. Niebawem
rusza nabór wniosków
do drugiej edycji BO.

D

zieję się! Zwycięskie
projekty z I edycji Budżetu Obywatelskiego
Gminy Michałowice idą
pełną parą! Nauka języka włoskiego, montaż pojemnika na elektroodpady, warsztaty gry na Djembe,
Karta życia czy budowa siłowni plenerowej – to tylko niektóre
z projektów pierwszej edycji BO
w gminie, które są realizowane
z tegorocznego budżetu.
Już wkrótce rozpocznie się przyjmowanie projektów do II edycji
budżetu obywatelskiego gminy Michałowice. W tym roku pula środków

przeznaczonych na realizację zadań
w ramach BO to aż 500 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że szacowany
koszt jednego projektu nie może
być wyższy niż 175 tys. zł. Zatem jeśli macie pomysł na zadanie warte do realizacji bez względu na to,
czy to kurs językowy dla mieszkańców, czy może potrzebny w jakimś
punkcie stojak na rowery lub kosz na
śmieci nie czekajcie i przygotujcie
wniosek. Pamiętajcie, że wasz pomysł musi poprzeć 15 mieszkańców.
Jak przygotować kosztorys inwestycji? Tu z pomocą przychodzą urzędnicy. NA stronie gminy
Michałowice w zakładce Budżet
Obywatelski znajdziecie „cennik”
ułatwiający oszacować koszt inwestycji oraz wykaz nieruchomości,
na których projekty zgłoszone w ramach BO mogą być realizowane.
Projekty będzie można składać
w okresie od 4 do 30 maja. Jeśli
macie pytania i chcecie uzyskać
poradę dotycząca możliwości realizacji projektów w ramach BO
możecie skorzystać z pomocy
urzędników tel. 22 350 91 40 lub
promocja@michalowice.pl AZ
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Artystyczny dworek Zagroda
W sobotę 9 kwietnia
w dworku Zagroda
przy ul. Grodziskiej 57
w Brwinowie odbył
się wernisaż wystawy
malarstwa mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
Wystawę można oglądać
jeszcze przez kolejne
dwa tygodnie, w dni
robocze w godz. 9-15.

T

ematem przewodnim
wystawy jest wiosna,
zarówno jako pora roku, jak i jako stan ducha. Intensywne barwy, kwiaty
i motywy wielkanocne wprowadzają gości dworku w świąteczną
i wiosenną atmosferę, a także
napawają optymizmem. Autorami prac są uczestnicy zajęć
plastycznych (pracowni malarskiej i rękodzielniczej), prowadzonych w ramach szeroko
pojętej terapii i rehabilitacji. –
Bardzo istotny jest tutaj sam
proces tworzenia, który pomaga
wyciszyć się i zredukować stres.
O G Ł O S Z E N I E

Twórczość plastyczna umożliwia wylanie z siebie emocji, pokazanie ich, pokazanie świata
widzianego „swoimi oczami”,
świata wyjątkowego i odmiennego od innych – opowiada Katarzyna Magnuska, która chce jak
najlepiej zaprezentować dzieła
swoich podopiecznych.
Możliwość pokazania swoich prac szerokiemu gremium,
nie tylko kolegom, pracownikom DPS-u i rodzinom, przynosi amatorom sztuki ogromne
dowartościowanie i dużą dawkę
pozytywnych emocji, w tym poczucia dumy i satysfakcji, które

dodają energii i zapału do dalszego działania. Mieszkańcy DPS-u przygotowują się do swoich
wystaw z dużym entuzjazmem,
a dworek Zagroda gości ich nie
po raz pierwszy. – Podziwiani i chwaleni „rosną w oczach”,
doświadczają wzruszeń, które
udzielają się także przybyłym
gościom. Mamy tu do czynienia z prawdziwą integracją osób
z niepełnosprawnościami z pozostałymi. Odbywa się to z obopólną korzyścią, gdyż wszyscy
wynoszą z takich spotkań coś
dobrego. I właśnie o to chodzi
– dodaje Katarzyna Magnuska.

Wystawę można oglądać jeszcze przez kolejne dwa tygodnie.
Wernisażowi wystawy towarzyszył w sobotę jarmark dzieł
lokalnych twórców zorganizowany przez Brwinowskie Koło
Sztuki – nieformalną grupę miejscowych artystów i rękodzielników, która powstała z inicjatywy
Marii Rogińskiej. Na jarmarku można było zaopatrzyć się
w obrazy, grafiki, a także biżuterię i różnorakie rękodzieło okolicznych twórców oraz ozdoby
wielkanocne, które przydadzą
się do dekoracji domu i ogrodu
na zbliżające się święta.

ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl
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Szkoła Podstawowa nr 3
do rozbudowy
PRUSZKÓW

Dobra wiadomość
dla uczniów
Szkoły Podstawowej
nr 3.Plany związane
z rozbudową placówki
właśnie zaczynają się
materializować.

P

ruszkowski magistrat
ogłosił przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w trybie
„projektuj i buduj”. To oznacza,
że wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny
zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i roboty budowlane.
Jaki zmiany przejdzie Szkoła Podstawowa nr 3? W szkole pojawi się aż 12 nowych sal
dydaktycznych, nowoczesna i duża świetlica, biblioteka, nowe szatnie, plac zabaw
oraz boisko wielofunkcyjne.
To sprawi, że komfort nauki
w placówce znacznie wzrośnie.
Dzięki rozbudowie szkoła zyska również zaplecze administracyjne, cztery pokoje pracy
indywidualnej, windę dla niepełnosprawnych, dodatkową
klatkę schodową oraz garaż
podziemny. Budynek szkoły
zostanie również wyposażony
w odnawialne źródła energii.
O G Ł O S Z E N I E

Władze Pruszkowa nie kryją
zadowolenia z ogłoszenia przetargu na rozbudowę szkoły. –
To niezwykle ważna inwestycja,
której głównym celem jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do nauki. Od
dawna zabiegaliśmy o rozpoczęcie działań w tym kierunku. Nasze wysiłki przynoszą
efekt – zaznacza Konrad Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa.
– Szkoła Podstawowa nr 3 będzie funkcjonalna, nowoczesna dostosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami,
przestronna i ekologiczna. Dzięki inwestycji dzieci będą miały dogodne warunki do nauki
i zyskają zaplecze sortowe oraz

wiele możliwości do realizacji
swoich pasji, a także do integracji z rówieśnikami – dodaje.
Jeśli uda się wybrać wykonawcę już w pierwszym przetargu, to zwycięska firma
będzie miała 540 dni na realizację wszystkich prac związanych z rozbudową szkoły.
Warto podkreślić, że rozbudowa szkoły będzie również kosztowna. Szacowane
koszty to przeszło 30,5 mln zł.
Władze miasta na tę inwestycję uzyskały dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 25,5 mln
zł oraz z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,5 mln zł. AZ
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Powiat Grodziski
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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.

O

Program współpracy Powiatu Grodziskiego
z organizacjami pozarządowymi

rganizacje pozarządowe są
dla Powiatu Grodziskiego
ważnym partnerem w prowadzeniu działań zmierzających do rozwoju Powiatu oraz poprawy
życia mieszkańców. Współdziałanie
to zostało określone w Programie
współpracy Powiatu Grodziskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w ustawie
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2020 roku.
Na XLII Sesji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się 31 marca
2022 roku, Sekretarz Powiatu Grodziskiego Joanna Damaziak przedstawiła
podsumowanie z realizacji Programu
za rok 2021.
Celem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest umacnianie
w społeczeństwie poczucia wspólnoty

samorządowej, a także zwiększenie
aktywności społecznej, prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców czy
zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Współpraca ta polega na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych
oraz wspieraniu w ich wykonywaniu,
w tym udzielaniu dotacji finansowych.
Na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym Powiat Grodziski przeznaczył
w 2021 roku środki stanowiące około
2,51% budżetu.
Na terenie Powiatu Grodziskiego zarejestrowane są 342 organizacje pozarządowe. Zakres ich działalności jest
zróżnicowany. Obejmuje takie obszary, jak: sprawy społeczne, kultura i rekreacja, ochrona środowiska, działania
na rzecz niepełnosprawnych czy działania na rzecz zwierząt.
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MKA GROUP Milena Skoczylas
Drukarnia: ZPR Media S.A.,
drukarnia w Warszawie
Redakcja:
ul. Powstańców 18/3, 05-800 Pruszków
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Jednym z zadań powierzanych przez
Powiat organizacjom pozarządowym
jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. W 2021
roku zadanie to realizowała Fundacja
Togatus Pro Bono, wybrana w wyniku otwartego konkursu ofert, która
prowadziła punkty w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48.
Fundacji powierzono również przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej. Zorganizowano wykłady
dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Grodziskiego
dotyczące różnych zagadnień prawnych (m.in. prawo rzeczowe, odpowiedzialność karna nieletnich, swoboda
wypowiedzi i naruszanie dóbr osobistych), a także o zawodach prawniczych. Fundacja przygotowała również
biuletyny i informatory, które są zamieszczone na stronie BIP Powiatu
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reklama@wprmedia.pl
Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska
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Grodziskiego w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.
Kolejnym zadaniem realizowanym
przez organizację pozarządową jest
prowadzenie Domu Dziecka w Grodzisku Mazowieckim. Powiat powierzył
wykonanie tego zadania Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Inspiracja”. Dom dziecka jest całodobową placówką wychowawczą typu
socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej
10 roku życia.
Ważnym zadaniem Powiatu zlecanym organizacjom pozarządowym są
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie placówek przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

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.

intelektualnie. Na terenie Powiatu Grodziskiego działają również dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej przy Domu
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku oraz warsztaty prowadzone
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”
w Grodzisku Mazowieckim.
Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi
przy realizacji imprez o charakterze
kulturalnym, sportowym i ekologicznym. W 2021 roku z powodu pandemii część zaplanowanych wydarzeń
została odwołana – odbyło się 30 imprez z udziałem organizacji, których
celem była m.in. integracja z osobami
niepełnosprawnymi, promocja ekologii i zdrowego trybu życia, sporu i rekreacji, a także kultywowanie tradycji
i poznawanie lokalnej historii.

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

www.wpr24.pl
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Amator cudzej własności

Wypalanie traw jest karalne

PRUSZKÓW

REGION

Pruszkowscy strażnicy miejscy zatrzymali
kolejnego już mężczyznę,
który próbował zdemontować części z aut
pozostawionych na
parkingu depozytowym.

N

ieużytkowane pojazdy
porzucone na terenie
Pruszkowa po dokonaniu przez strażników wszystkich czynności trafiają
na parking depozytowy. Parking
przy ul. Przejazdowej jest monitorowany, a kamery miejskiego
systemu są widoczne. Mimo to
nie brakuje amatorów łatwego
zarobku, którzy decydują się na
próby kradzieży wyposażenia aut.
W nocy z 29 na 30 marca dyżurny miejskiego monitoringu
zauważył, że na ternie parkingu znajduje się mężczyzna. Zamaskowany 40-latek zaglądał do
aut oraz kładł się i zaglądał pod
samochody. Na miejsce została

Każdego 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.
wysłana załoga patrolowo-interwencyjna. Mężczyzna zauważył strażników i zaczął uciekać.
Krótki pościg doprowadził do
ujęcia mężczyzny. Okazało się,
że to mieszkaniec gminy Stare
Babice. 40-latek miał przy sobie
narzędzia do demontażu części samochodowych.
Na miejsce została wezwana
załoga pruszkowskiej policji,
której przekazano mężczyznę.
W trakcie oględzin parkingu
ujawniono uszkodzone ogrodzenie oraz zdemontowane części układu wydechowego. AZ

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 6:00-10:00
tel. 504204700
ZAKŁAD KAMIENIARSKI
W ŁOSIU ZATRUDNI
MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ
TELEFON; 504 175 598

NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM
Działka rolna 1ha Holendry
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668566576

– wstępne
– okresowe

694 127 292
Mieszkania Pruszków, 60-100
mkw., ceny już od 5 500 zł/
mkw., tel.: (22) 729-03-13
• Sprzedam działki budowlane,
Osowiec, bezpośrednio przy lesie
z mediami, tel.: 510-521-952

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

KUPIĘ/SPRZEDAM

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

• Kupię starocie antyki militaria
biżuterię wszelkiego rodzaju
501 702 604

• Wynajmę warsztat
samochodowy w Milanówku
z wyposażeniem lub magazyn
120m2 z zapleczem socjalnym,
w dobrym punkcie, blisko
drogi powiatowej, z placem
manewrowym tel. 793408465
• Wynajmę mieszkanie, dom
wolnostojący w Milanówku,
pierwsze piętro 120m2
z ogrodem, lub pojedyncze
pokoje, dobry punkt,
dobry dojazd do Warszawy,
blisko drogi powiatowej
tel. 793408465

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

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

l
23.edu.p
www.slo

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe

AUTO-MOTO KUPIĘ

NIERUCHOMOSCI
– DO WYNAJĘCIA

BRWINÓW

Brwinowska strefa
rekreacji znajdująca się
przy ul. 11 Listopada 4
zostanie rozbudowana.
Magistrat szuka firmy,
która m.in. ustawi
nowe elementy.

S

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

Szkolenia
BHP

Strefa rekreacji do rozbudowy

trefa rekreacji już dziś
oferuje szereg atrakcji dla małych i dużych
mieszkańców gminy
Brwinów. Niebawem na terenie
strefy pojawi się część dedykowana seniorom. Jakie elementy

CENY NETTO

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

W

ypalanie 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

Szkoła przyjazna uczniowi

30%

NEGO DLA
ZNIŻKI CZES
RODZEŃSTWA

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

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

USŁUGI
• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055
• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055
• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali,
9-20, 501-175-813
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

pojawią się w strefie seniora?
Będą to min. Siłownia plenerowa z dwoma zestawami ogólnorozwojowymi, gra pamięciowa,
koła do ćwiczeń nadgarstków,
trener nadgarstków, równoważnia oraz 3 stuki trenerów podstawowych. NA terenie strefy
rekreacji pojawią się również
dwa bulodromy. Całość uzupełnią nowe alejki, ogrodzenie
i elementy małej architektury.
Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał tylko cztery
miesiące na wykonanie wszystkich prac. Jest zatem szansa, że
seniorzy z elementów nowej strefy
skorzystają już we wrześniu. AZ

ZAMÓW:
881 918 888, reklama@wprmedia.pl

