
PRACA – Magazynier, 
 operator wózka widłowego

 
OPIS
Firma GT Group, czołowy dostawca hurtowy branży AGD/RTV poszukuje do nowoczesnego 
magazynu w Pęcicach Małych pracowników do obsługi, doświadczenie nie jest wymagane. 

ZAPEWNIAMY:  
• zatrudnienie na pełny etat (umowa o pracę), 
• cykl szkoleń w celu nabycia uprawnień UDT na wózki widłowe, 
• wsparcie w dojazdach do pracy, 
• miłą atmosferę w zespole,
• posiłek regeneracyjny,
• konkurencyjne wynagrodzenie.
Oczekujemy punktualności, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

CV prosimy wysyłać na adres: oddzial.warszawa@gtpoland.eu z dopiskiem „magazynier”
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Dworcowa w Piastowie i Bodycha 
w Regułach do rozbudowy

REGION

Wyczekiwana od lat 
inwestycja w końcu 
doczeka się realizacji. 
Chodzi o przebudowę 
ciągu ulic Dworcowej 
w Piastowie i Bodycha 
w Regułach. 

P rzygotowania do re-
montu wspomniane-
go ciągu drogowego 
trwają już do kilku lat. 

O ile jeszcze stan nawierzchni na 
ul. Dworcowej nie jest najgor-
szy, o tyle przejazd ul. Bodycha 
można nazwać nie lada wyczy-
nem. Dziurawa nawierzchnia, 
wyszczerbione płyty MON i poza-
padana trylinka – to prosty prze-
pis na zniszczenie auta. 

R E K L A M A

REGION
Wraca pomysł metropolii 
warszawskiej  / str. 3 /

REGION
Uważaj na fałszywe SMS-y / str. 5 /
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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

Następne wydanie 7 października

GRODZISK MAZ.
Zabił partnerkę i mieszkał 
z jej zwłokami / str. 2 /

PRUSZKÓW
Runmageddon 
– to były emocje! / str. 4 /

Inwestycja miała zostać dofi-
nansowana przez samorząd 
Piastowa, gminy Michałowice 
i Warszawy. Niestety stolica zre-
zygnowała ze wsparcia tej inwe-
stycji. – Niestety nie uda nam się 
zrealizować przebudowy w ta-
kim kształcie jak pierwotnie pla-
nowaliśmy. Powodem tego jest 
wycofanie się m.st. Warszawa 
z partycypacji w kosztach w tej 
inwestycji. A to właśnie na terenie 
Warszawy znajduje się część ron-
da, które miało powstać u zbie-
gu ulic Bodycha i Spisaka. Bez 
tej współpracy nie możemy wy-
budować ronda, co więcej m.st. 
Warszawa nie wyraziło także zgo-
dy na ustawienie w tym miejscu 
sygnalizacji świetlnej – zazna-
czał wtedy starosta pruszkow-
ski Krzysztof Rymuza. 

Zarządcą ciągu drogowego 
jest pruszkowskie starostwo 
powiatowe. Przygotowania do 
gruntownej modernizacji ulic 
Dworcowej w Piastowie i Bo-
dycha w Pruszkowie ruszyły już 

kilka lat temu. W maju pytali-
śmy starostę Krzysztofa Rymu-
zę kiedy możemy spodziewać 
się ogłoszenia przetargu na re-
mont. Okazało się wtedy, że po-
jawiły się pewne komplikacje. 
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PRUSZKÓW

Pijany kierował  
iężarówką

Dla kierowcy ciężarówki zatrzymanego przez policjan-
tów z pruszkowskiej drogówki 13 września okazał się 
pechowy. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogo-
wego z pruszkowskiej komendy odbywali służbę na 
ulicach Pruszkowa. Na ul. 3 Maja zatrzymali wówczas 
kierującego samochodem ciężarowym marki MAN. 
Podczas kontroli trzeźwości okazało się, że 61-latek 
miał 1,501 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Jazda pod wpływem alkoholu to brak wyobraźni i odpo-
wiedzialności za swoje postępowanie – komentuje asp. 
sztab. Edyta Bednarczyk. Kierujący często nie zdają sobie 
sprawy, że w takim stanie stanowią zagrożenie na drodze 
nie tylko dla siebie samego, ale przede wszystkim dla in-
nych uczestników – dodaje Bednarczyk. Mężczyźnie za 
przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem alko-
holu grozi do 2 lat pozbawienia wolności.  Red.

W drugiej połowie sierpnia wła-
dze powiatu pruszkowskiego, 
miasta Piastów i gminy Micha-
łowice zawarły porozumienie 
dotyczące udzielenia powiatowi 
pomocy finansowej na realizację 
przebudowy ciągu ulic Dworco-
wej w Piastowie i Bodycha w Re-
gułach. Na mocy porozumienia 
Miasto Piastów zobowiązało się 
do przekazania powiatowi 200 
tys. zł w 2022 roku oraz 1 mln 
300 tys. zł w roku 2023, nato-
miast Gmina Michałowice – 400 
tys. zł w tym roku oraz 350 tys. zł 
w roku kolejnym. Ponadto powiat 
pruszkowski pozyskał dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości po-
nad 4,25 mln zł.

Porozumienie było jedynie ko-
lejnym krokiem. Teraz przyszła 
pora na realizację. A ta nie jest 
możliwa bez wykonawcy. Po-
wiat pruszkowski szuka już fir-
my, która zajmie się rozbudową 
ciągu drogowego wspomnianych 
ulic. Jeśli wykonawcę uda się zna-
leźć w pierwszym podejściu to 

jest szansa, że inwestycje uda 
się zrealizować do III kwartału 
2023 r. Na wykonanie prac wy-
konawca będzie miał 270 dni od 
momentu podpisania umowy. 

Jak zmienią się te dwie ulice 
w ramach przebudowy?Prze-
budowany zostanie odcinek 
od skrzyżowania ul. Dworco-
wej z ul. Sienkiewicza w Pia-
stowie aż do skrzyżowania ulic 
Bodycha i Górnej Drogi w Re-
gułach., czyli odcinek o długo-
ści aż 668 m. Warto zaznaczyć, 
że nawierzchnia drogi w koń-
cu będzie jednolita. Wysłużone 
płyty MON i trylinkę zastąpi na-
wierzchnia bitumiczna. Droga 
na całej długości będzie miała 
szerokość 6 metrów. Po jednej 
stronie jezdni znajdzie się sze-
roki na 2 metry chodnik, a po 
drugiej ciąg pieszo-rowerowy 
o szerokości 3 metrów. Z te-
go ostatniego rozwiązania za-
pewne ucieszą się miłośnicy 
jazdy na jednośladach. Dodatko-
wo zaprojektowano tu 20 zatok 
postojowych w tym dwie prze-
znaczone dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

rzadko wykorzystywana. Z uwagi 
na planowaną przez miasto Prusz-
ków przebudowę ul. Grunwaldz-
kiej i zakładane tam rozwiązania 
drogowe, taka drogowa alterna-
tywa mieszkańcom Piastowa i po 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

PRZEPROWADZKI 
I TRANSPORT

BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
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GRODZISK MAZ.
Prokuratura postawiła 
akt oskarżenia Paw-
łowi J., który udusił 
swoją partnerkę.  
Po zabójstwie ułożył 
ciało zamordowanej 
na łóżku i zamknął 
drzwi od pokoju. Z jej 
zwłokami mieszkał 
prawie dwa tygodnie.

P aweł J. i Danuta N. byli 
parą, razem mieszka-
li w Grodzisku Mazo-
wieckim przy ul. Żwirki 

i Wigury. On rozwodnik, ona była 
osobą niepełnosprawną. Mężczy-
zna miał się nią opiekować. Da-
nuta po mieszkaniu poruszała się 
przy pomocy balkonika.

Zdarzało się, że para nad-
używała alkoholu. Zazwyczaj 
pili piwo lub wódkę. Tak było 
również w dniu morderstwa na 
przełomie października i listo-
pada 2021 r. W trakcie wspólne-
go picia doszło do kłótni. Paweł 
J. chwycił kobietę za szyję i ją 
udusił. Po zabójstwie ułożył jej 
ciało w łóżku, nakrył kołdrą i za-
mknął drzwi od pokoju.

Przez blisko dwa tygodnie 
Paweł J. żył w mieszkaniu tak, 
jakby nic się nie stało. Jadł, spał, 
oglądał telewizję. Właścicielkę 
mieszkania zapewniał, że z Da-
nutą wszystko dobrze.

W mieszkaniu Pawła i Danu-
ty 18 listopada pojawiła się zna-
joma kobiety wraz z córką. Obie 
martwiły się o Danutę, bo nie 
miały z nią kontaktu. Dobijały 
się do mieszkania jednak nikt 
nie otwierał. Wezwały na miej-
sce policję. Nim funkcjonariusze 
pojawili się na miejscu do kobiet 
zszedł Paweł J. próbował tłuma-
czyć, że nie otwierał bo „Danuta 
śpi”. Kilkanaście minut później 
policja w asyście straży pożarnej 
dostała się do mieszkania. Funk-
cjonariusze znaleźli ciało kobiety.

Paweł J. został zatrzymany 
i doprowadzony do Prokuratury 
Rejonowej w Grodzisku Mazo-
wieckim. - Mężczyzna usłyszał 
zarzut zabójstwa, do którego się 
przyznał i złożył wyjaśnienia – 
poinformowała PAP rzeczniczka 

Zabił partnerkę i mieszkał  
z jej zwłokami

Prokuratury Okręgowej w War-
szawie Aleksandra Skrzyniarz.- 
W bliżej nieustalonej dacie od 
30 października do 18 listopada 
2021 r. pozbawił życia pokrzyw-
dzoną, uciskając jej szyję ręko-
ma, co doprowadziło do ostrej 
niewydolności oddechowo-krą-
żeniowej i skutkowało zgonem 
- tłumaczyła prokurator.

Pod koniec sierpnia 2022 roku 
Prokuratura Rejonowa w Gro-
dzisku Mazowieckim skierowała 
do Sądu Okręgowego w Warsza-
wie akt oskarżenia w tej sprawie. 
Paweł J. od czasu zatrzyma-
nia przebywa w tymczasowym 
areszcie. Sąd wyznaczył już ter-
min pierwszej rozprawy. Ma się 
odbyć na początku października.

Pawłowi J. za zabójstwo part-
nerki grozi dożywocie.  AZ
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Dworcowa w Piastowie i Bodycha w Regułach do rozbudowy

W ramach inwestycji powstanie 
tu również kanalizacja deszczo-
wa, przebudowane będą instala-
cje podziemne – sieć gazowa, sieć 
elektroenergetyczna, telekomu-
nikacyjna oraz sieć oświetlenia 

ulicznego. Dlaczego przebudowa 
ul. Dworcowej i ul. Bodycha jest 
tak ważna? Ten ciąg drogowy to 
swoista alternatywa dla Al. Jerozo-
limskich. Dziś niestety ze wzglę-
du na fatalny stan nawierzchni 

części również Pruszkowa mo-
że okazać się bardzo przydatna. 

Teraz niezwykle ważną datą 
będzie 29 września. Wtedy bo-
wiem poznamy oferty złożone 
przez zainteresowane firmy.  AZ

Ul. dworcowa
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GRODZISK MAZ.

„Budowa Roku 2021” 
dla grodziskiego ratusza

Konkurs „Budowa Roku” jest organizowany przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współ-
udziale Ministerstwa Budownictwa i Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenia mogą być składane 
przez deweloperów, służby samorządów terytorialnych 
oraz wykonawców robót. Celem plebiscytu jest wyłonie-
nie budynków, na których osiągnięto wyróżniające się 
wyniki realizacyjne. Każdy rodzaj budowy (np. obiekty 

mieszkaniowe i budynki mieszkalne, obiekty biurowe) mo-
że zdobyć nagrodę I, II lub III stopnia. Budynek Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Mazowieckim zdobył nagrodę I stopnia. 
Obiekt został zgłoszony przez inwestora – gminę Grodzisk 
Mazowiecki – i to właśnie tam powędrowała statuetka. Wśród 
nagrodzonych znalazły się m. in. „Fabryka Norblina”, Cen-
tral Point, czy budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersyte-
tu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. Gratulujemy!  Red.

R E K L A M A

Wraca pomysł stworzenia 
metropolii warszawskiej

REGION
W trakcie wtorkowej 
(13 września) wizyty 
w Pruszkowie prezes 
Prawa i Sprawiedliwo-
ści zaznaczał, że należy 
wrócić do pomysłu 
stworzenia metropolii 
warszawskiej.

Jak bumerang wraca pomysł 
zmian na ternie wojewódz-
twa mazowieckiego. Prawo 
i Sprawiedliwość nadal snuje 

wizje wprowadzenia zmian w naj-
bliższym regionie stolicy. Do tej 
pory pomysły sygnowane przez 
PiS spotkały się z torpedującym 
wręcz sprzeciwem. Jak będzie 
tym razem?

Podejście pierwsze: 
Wielka Warszawa
Pierwszy raz pomysł stworzenia 
metropolii, a dokładnie tzw. Wiel-
kiej Warszawy pojawił się w 2017 
r. Wtedy zakładał on stworzenie 
megapowiatu z Warszawy i 33 
okolicznych gmin. Miasto War-
szawa miałoby swoją radę z re-
prezentantami 18 stołecznych 
dzielnic liczącą nie jak obecnie 
60, a 31 radnych. Drugą radę War-
szawy tworzyłoby 50 radnych 
reprezentujących również in-
teresy ościennych gmin-dziel-
nic, a każda dzisiejsza gmina 

miałaby jednego przedstawi-
ciela. Prezydent Warszawy byłby 
jednocześnie burmistrzem gminy 
Warszawa, a to oznacza, że o tym 
kto rządzi w stolicy decydowa-
liby mieszkańcy m.in. Grodzi-
ska Mazowieckiego, Pruszkowa 
czy Legionowa.

Wizja była na tyle kontrower-
syjna, że spotkała się z gigan-
tycznym sprzeciwem samorzą-
dowców. W naszym regionie wie-
le gmin m.in. Pruszków sprze-
ciwiały się temu pomysłowi 
(przypomnijmy, że była to jesz-
cze kadencja Jana Starzyńskie-
go). Władze Grodziska rozważały 
przeprowadzenie referendum, 
choć dam projekt tez im się nie 
podobał. Podobne stanowiska 
miała większość z 33 gmin. Głos 
na „nie” był tak mocny, że pomysł 
sygnowany przez posła PiS Jacka 
Sasina trafił do kosza.

Podejście drugie: 
województwo 
warszawie
Nie oznacza to jednak, że skoń-
czyły się wizje podziału naszego 
regionu. Kolejna próba „odby-
ła się” w 2020 r. – Wtedy to PiS 
zaproponowało… wydzielenie 
z województwa mazowieckiego 
województwa warszawskiego. To 
ostatnie swoim regionem obej-
mowałoby Warszawę i najbliż-
sze miejscowości (tak jak pomysł 
Wielkiej Warszawy). Stworzymy 
województwo mazowieckie bez 

PIASTÓW
Do tragicznego zdarzenia 
doszło w nocy w Piasto-
wie. W nocy z czwartku 
na piątek policjanci 
otrzymali informacje, 
że nie żyje 15-miesięczne 
dziecko. Sprawę 
bada prokuratura. 

P olicjanci z pruszkow-
skiej komendy w nocy 
z 15 na 16 września zostali 
poinformowani o zwło-

kach 15-miesięcznego dziecka. 

– Informacje otrzymaliśmy po pół-
nocy. Funkcjonariusze potwier-
dzili, że nie żyje 15-miesięczne 
dziecko. Trwa śledztwo pod nad-
zorem prokuratury. Po jego zakoń-
czeniu będzie wiadomo co było 
przyczyną śmierci – poinformo-
wało nas biuro prasowe Komendy 
Stołecznej Policji. Sprawą zajmu-
je się pruszkowska prokuratura. 
Wstępne wyniki sekcji zwłok wy-
kazały, że dziecko nie miało zmian 
urazowych. Nic nie wskazuje na to, 
że jakiś uraz mechaniczny dopro-
wadził do zgonu. Wstępne wyni-
ki sekcji wykazały cechy infekcji 
układu oddechowego, niedożywie-
nie i odwodnienie  AZ

Warszawy. To racjonalna decy-
zja, bo aktualnie Warszawa ma 
ponad 150 proc. PKB średnie-
go rozwoju w Unii Europejskiej, 
a pozostałe miejsca wojewódz-
twa mazowieckiego mają w tych 
wskaźnikach nawet poniżej 50 
proc. Dlatego potrzebny jest 
podział administracyjny. I nie-
ważne, jak bardzo będzie się 
srożył marszałek Struzik, to mu-
simy ten podział przeprowadzić 
– zaznaczał lider PiS Jarosław 
Kaczyński na konwencie partii 
w Radomiu w 2019 r.

W sejmie ruszyły nawet pierw-
sze prace nad ustawą. Wizję wo-
jewództwa warszawskiego mocno 
krytykował marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Adam Stru-
zik. – Z pewnym zdumieniem 
usłyszałem, że jak bumerang 
powraca myśl o podziale woje-
wództwa. Stoją za tym głównie 
politycy PiS z regionu radom-
skiego. Mają oni jakąś olbrzymią 
determinację rozbicia woje-
wództwa mazowieckiego, ma-
ją mocarstwowe wyobrażenia 
aby zbudować województwo ra-
domskie. To jest naprawdę total-
ny brak roztropności, bo dzisiaj 
Mazowsze jest najszybciej roz-
wijającym się regionem w Eu-
ropie, prowadzimy świadomą 
politykę wyrównywania rozwo-
ju, bardzo duże środki transferu-
jemy z obszaru metropolitalnego 
do obszarów oddalonych od sto-
licy – podkreślał wtedy Struzik.

ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSTWO
NA PRZEJAZDACH WKD!

Wszystkie przejazdy 
kolejowe na linii WKD 
podłączone są do systemu
NUMERU ALARMOWEGO 112
Partnerzy projektu:

Patronat medialny:

R E K L A M A

Co w trawie piszczy? 
Rozmowy o koszeniu trawników 

MICHAŁOWICE
Coraz częściej miesz-
kańcy miast podają 
w wątpliwość koniecz-
ność okresowego ko-
szenia trawników. Rzecz 
jasna najbardziej chodzi 
o względy ekologicz-
ne, jednakże do głosu 
dochodzą też aspekty 
wizualne i…finanse

S potkanie w sprawie 
koszenia trawy odbę-
dzie się już 26 września 
o godz. 18.00 w sali mul-

timedialnej, w Urzędzie Gminy 
Michałowice przy al. Powstań-
ców Warszawy 1. Dlaczego jest 
to tak ważne spotkanie?

Z wyjaśnieniami spieszy wójt 
gminy Michałowice – Małgorza-
ta Pachecka. W gminie mamy ok 
40 ha „trawników” w różnych po-
staciach; czasami są to place, lecz 
najczęściej pasy zieleni różnej 
szerokości przy ulicach. Na czę-
ści z nich rośnie trawa, na części 

sialiśmy łąki kwietne. Różnie też 
z tych terenów korzystamy. Po-
rozmawiajmy też o tym jak je ko-
sić. A może powinniśmy inaczej 
je zagospodarować. Będziemy 
przygotowywać budżet a w ślad 
za nim procedury przetargowe na 
koszenie, dlatego chcemy z Pań-
stwem porozmawiać już teraz.

Jak widać, powody, dla któ-
rych należy zastanowić się nad 
tym tematem są co najmniej dwa. 
Pieniądze – 400 tys. zł z budże-
tu wydawane jest co roku na ko-
szenie – oraz przyroda – czy nie 
warto w miejsce równych traw-
ników zasiać kwietne łąki?  Red.
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Prace nad projektem przerwała 

pandemia kroronawirusa.

Do trzech razy sztuka?
Wygląda jednak na to, że odkła-
dane do szuflady projekty zmian 
administracyjnych na Mazowszu 
ewoluują. W trakcie wtorkowego 
spotkania w Pruszkowie prezes 
PiS Jarosław Kaczyński zapowie-
dział niejako powrót do wcze-
śniejszych pomysłów. Tym razem 
pod szyldem metropolii warszaw-
skiej. - Mój pogląd jest taki, że to 
(metropolię warszawską) trze-
ba zrobić, po prostu dlatego, że 
my coraz bardziej jesteśmy jed-
nością" - powiedział Kaczyński. 
- Sądzę, że przy zachowaniu oczy-
wiście dzielnic, przy zachowa-
niu samorządu - tego do czego 
jesteście przyzwyczajeni i to ja 
zupełnie rozumiem - z tego jakąś 
całość trzeba zrobić. Stąd nie jest 
to pomysł na pożarcie przez War-
szawę tych innych miejscowo-
ści, tylko właśnie na metropolię. 
To jest inna konstrukcja do tej 
pory stosowana tylko na Śląsku 
– zaznaczył Kaczyńśki.

Obecnie PiS nie podało jeszcze 
szczegółów dotyczących swojej 
nowej wizji dla Warszawy i okolic. 
Nie przedstawiono jeszcze projek-
tu uchwały, choć nie ukrywamy, 
że jesteśmy ciekawi szczegółów. 
A te, patrząc na poprzednie pro-
pozycje PiS dla naszego regionu 
i na kontrowersje jakie wywoła-
ły, są kluczowe.  AZ

Tragedia w Piastowie. 
Nie żyje 15-miesięczny chłopiec
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PRUSZKÓW

Chciał uciec ze szpitala, 
został postrzelony

Do nietypowej sytuacji doszło na terenie Mazowiec-
kiego Specjalistycznego Zdrowia w Pruszkowie. Funk-
cjonariusze służby więziennej postrzelili 37-latka, który 
próbował uciec ze szpitala. Do zdarzenia doszło w po-
niedziałek 5 września. Na terenie pruszkowskiej lecznicy 
przebywał więzień, nad którym czuwali funkcjonariu-
sze służby więziennej. Mężczyzna podjął próbę uciecz-
ki z izby przyjęć. – Jeden z funkcjonariuszy rozpoczął 

pościg, padły strzały - przypuszczalnie pięć, ale jest to 
jeszcze weryfikowane. Najpierw strzały ostrzegawcze,  
a następnie kierowane wobec uciekającego. Mężczyzna 
został postrzelony w brzuch. Niezwłocznie została udzie-
lona pomoc przez pogotowie, mężczyzna trafił do szpitala 
urazowego – przekazał w rozmowie z eska.pl prokurator 
rejonowy w Pruszkowie Krzysztof Sakowski. Trwa wyja-
śnianie całego zdarzenia.  AZ

Gordziałkowskiego  
bez dziur?

PRUSZKÓW
Niedługo kierowcy 
pojadą wyrównaną 
ul. Gordziałkowskie-
go w Pruszkowie. 
Starostwo Powiatu 
Pruszkowskiego 
ogłosiło przetarg na 
wykonanie nakładki 
bitumicznej.

U l. Gordziałkow-
skiego biegnie tuż 
przy pruszkowskim 
cmentarzu i łączy ul. 

B. Prusa i Polną. To dość często 
uczęszczana droga – leży nie-
daleko miejskiego targowiska, 
przy fabryce słodyczy, czy po-
pularnym dyskoncie. Nieste-
ty jej tan pozostawia wiele do 
życzenia. Droga jest dosłow-
nie dziurawa. Spękania, dziury 
i wertepy sprawiają, że wie-
lu kierowców boi się tędy jeź-
dzić, by nie uszkodzić swojego 

samochodu.  Ta sytuacja na 
szczęście ma się zmienić.

Zarządca drogi, powiat 
pruszkowski, ogłosił przetarg 
na wykonanie nakładki bitu-
micznej na tej ulicy. Obecna 
nawierzchnia zostanie poddana 
frezowaniu na głębokość 7 cm, 
studzienki zostaną wyrówna-
ne, po czym zostanie wykonana 
nakładka bitumiczna.

Chodniki biegnące wzdłuż 
drogi także zyskają nowe obli-
cze. Stare nawierzchnie zostaną 
zerwane, a na ich miejscu po-
jawi się kostka betonowa. Ta-
ki sam materiał pojawi się na 
zjazdach do posesji.

W sumie wykonawca będzie 
miał do wyremontowania ok. 
520-metrową ulicę. Jeśli uda się 
wybrać wykonawcę w pierw-
szym podejściu to jest szan-
sa, że ul. Gordziałkowskiego 
w Pruszkowie przejdzie remont 
jeszcze w tym roku. Wykonawca 
na przeprowadzenie prac bę-
dzie miał 42 dni od momentu 
podpisania umowy.  Red

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa, 
a przede wszystkim 
uczniowie Zespołu 
Szkół przy ul. Gomuliń-
skiego czekają na  
nową pływalnię.  
Prace związane z jej  
budową powoli  
nabierają tempa.

P rzy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
i Sportowych przy ul. 
Gomulińskiego w Prusz-

kowie powstanie kryta pływalnia. 
Powiat Pruszkowski w marcu pod-
pisał umowę z wykonawcą prac 
i wprowadził go na plac budo-
wy. Wykonawcą prac związanych 
z budową nowej pływalni jest fir-
ma Moris Polska sp. z.o.o.

Przez pierwsze miesiące na te-
renie inwestycji nic się nie działo. 
Nie oznacza to jednak, że wykonaw-
ca nic nie robił. Z uwagi na fakt, że 
szkoła ma funkcjonować normalnie 
w trakcie trwania prac konieczne 

było odpowiednie zaplanowanie 
prac na terenie budowy.

Teraz powoli widać już, że ro-
boty nabierają tempa. Do tej pory 
wykonano szereg prac na pozio-
mie -1. Co udało się już zrobić? 
Wykop oraz ścianki zabezpiecza-
jące, trwa montaż żurawia, który 
ułatwi prace związane z wylewa-
niem fundamentów. Dodatkowo 
trwają prace przy instalacjach pod-
ziemnych. Stan surowy zamknięty 
obiekt osiągnie w I kwartale przy-
szłego roku, a oddanie pływalni do 
użytku planowane jest na wrze-
sień 2023 roku.

Jak będzie wyglądał nowy ba-
sen? Parter obiektu zajmie hala 
z dwoma nieckami basenowymi. 
Duży basen pływacki będzie miał 
wymiary 25 x 21 metrów i głębo-
kość od 1,35 do 2 m. Drugi basen 
będzie służył do nauki pływania 
i będzie miał wymiary 17 x 5 me-
trów a głębokości 1,3 m. Oprócz 
tego na parterze hali znajdą się 
trybuny dla 240 osób. Dwie szat-
nie (damska i męska) pomieszczą 
160 osób. Szatnia dla rodzin i osób 
niepełnosprawnych przeznaczo-
na będzie dla 10 osób.  AZ
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REGION
Władze powiatu prusz-
kowskiego chcą za-
montować na dwóch 
skrzyżowaniach sygna-
lizację świetlną. Oferty 
potencjalnych wyko-
nawców są wyższe niż 
się spodziewano.

N a których skrzyżowa-
niach pojawi się sygna-
lizacja? W Strzeniówce 
będzie to skrzyżowanie 

ulic Pruszkowskiej i Jodłowej. Bu-
dowa sygnalizacji świetlnej w tym 
miejscu ma poprawić bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. W ramach 
inwestycji, istniejący przejazd ro-
werowy zostanie przekształcony 
w przejście pieszo-rowerowe. Wy-
znaczone zostanie również dodat-
kowe przejście przez ulicę Jodłową. 
Zaprojektowana została detekcja dla 
wszystkich użytkowników ruchu. 
Dla pojazdów zastosowano pętle 
indukcyjne przy linii zatrzyma-
nia oraz oddalone kolejkowe. Dla 

rowerzystów na przejeździe przez 
ulicę Pruszkowską zastosowane 
będą przyciski oraz detektory ra-
darowe jako forma zapotrzebowa-
nia na sygnał zielony.

Kolejna sygnalizacja świetlna 
zostanie ustawiona na pograni-
czu Pruszkowa i Pęcic, a dokład-
niej u zbiegu ulic Armii Krajowej, 
Ireny, Kwiatów Polnych i Pęcic-
kiej. Tu podobnie jak w przypadku 
pierwszego skrzyżowania będzie 
zamontowana sygnalizacja świetl-
na z pętlą indukcyjną. Warto za-
znaczyć, że podstawowym trybem 
pracy będzie stan zielonego świa-
tła na kierunku głównym, czyli uli-
cach Armii Krajowej i Pęcickiej.

Do przetargu zgłosiły się dwie 
firmy. Niestety ich oferty prze-
kraczają budżet zakładany na 
to zadanie. Powiat chce prze-
znaczyć na montaż sygnalizacji, 
niespełna 572 tys. zł. Najniższa 
oferta opiewa jednak na kwotę 
przeszło 630 tys. zł. 

Teraz władze powiatu mają dwa 
wyjścia. Albo poproszą radnych 
o dołożenie do zadania braku-
jącej kwoty, albo ogłoszą prze- 
targ ponownie.  AZ

PRUSZKÓW
Weekend (17-18 września) 
w Pruszkowie upłynął pod 
znakiem sportu. Szczegól-
nie dużym powodzeniem 
cieszył się Runmageddon – 
wzięły w nim udział  
całe rodziny!

R unmageddon bywa nazy-
wany piekielnym biegiem. 
Zawodnicy do pokonania 
mają trudne przeszkody 

i własne słabości. Nie chodzi o to by 
na mecie znaleźć się jako pierwszy. 
Tylko o to by w ogóle do niej dobiec!

Trasa pruszkowskiej edycji Runma-
geddonu była wymagająca. Start i me-
tę zlokalizowano na skwerze im. ZTL 
„Pruszkowiacy”. Na 5-kilometrowej 
trasie biegu ustawiono 15 przeszkód. 
Niektóre z nich stworzyła natura, a nie-
które ułożono na potrzeby rywaliza-
cji. Przeszkody były zróżnicowane  
na tyle, by bieg mogli przejść zarówno  
młodsi, jak i starsi uczestnicy.

Jak widać na zdjęciach bieg był uda-
ny. A wielu uczestników nie może do-
czekać się kolejnej edycji.  AZ

Runmageddon Pruszków – to były emocje!

Budowa pływalni 
nabiera tempa

Nowe sygnalizatory pod znakiem 
zapytania. Oferty wyższe niż zakładano
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Kilka dni temu poli-
cjanci z pruszkowskiej 
drogówki zatrzymali 
kierowcę, którzy ucie-
kał przed mundurowy-
mi i jechał aż 167 km/h 
w terenie zabudowa-
nym. W trakcie nie-
udanej ucieczki po-
pełnił aż 6 wykroczeń. 
Okazało się, że 21-latek 
nie miał prawa jazdy.

P olicjanci z pruszkow-
skiej drogówki pro-
wadzili kilka dni temu 
pomiary prędkości na 

al. Krakowskiej w Raszynie. 
W pewnym momencie spraw-
dzali mercedesa, który jak się 
okazało, w terenie zabudowa-
nym jechał aż 167 km/h od stro-
ny Janek w kierunku Raszyna. 
Jednocześnie kierujący popełnił 
wykroczenie niezastosowania się 
do znaku F10 i z pasa służącego 
do skrętu w lewo pojechał prosto. 

Funkcjonariusze ruszyli za kie-
rowcą, dając mu polecenie do 
zatrzymania przy użyciu sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych.

Kierowca zignorował policjan-
tów i zaczął uciekać przed mun-
durowymi. Jechał ulicami Raszyna, 
gdzie dopuścił się kolejnych wy-
kroczeń. – W trakcie ucieczki kie-
rowca wielokrotnie gasił światła 
samochodu, ponadto wjechał na 
czerwonym świetle na skrzyżo-
wanie ul. Sportowej i Krakow-
skiej. Wszystkie te zachowania 
powodowały zagrożenie w ruchu 
drogowym. Swoją jazdę 21-latek 
zakończył na ul. Grocholickiej 
na betonowym ogrodzeniu. Na 
szczęście ani kierujący, ani pa-
sażer nie odnieśli żadnych ob-
rażeń – informuje kom. Karolina 

Jechał 167 km/h w terenie 
zabudowanym bez uprawnień

Kańka, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Kierujący został zatrzymany. 
Badania wykazały, że jest trzeź-
wy. Została mu również pobrana 
krew do badań ponieważ analiza-
tor narkotyków wykazał możliwe 
działanie środków odurzających. 
W trakcie czynności 21-latek przy-
znał, że uciekał bo nie posiadał 
uprawień do kierowania pojazda-
mi, a samochód pożyczył od kolegi.

– Dochodzeniowcy z Raszyna 
po zebraniu materiału dowodo-
wego przedstawili zatrzymane-
mu mężczyźnie trzy zarzuty, do 
których się przyznał. Za sześć po-
pełnionych w ruchu drogowym 
wykroczeń, zostanie skierowa-
ny wniosek do sądu o ukaranie 
21-latka – dodaje kom. Kańka.  AZ
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BRWINÓW
W Brwinowie powstaną 
plenerowe minibiblio-
teki. W ośmiu loka-
lizacjach pojawią się 
książkomaty, co więcej 
przewidziano również 
stworzenie altanki, 
która będzie idealnym 
miejscem do czytelni-
czych spotkań. 

N a terenie gminy Brwi-
nów w ramach projek- 
tu „Biblioteka w Ple-
nerze” ma pojawić się 

czytelnicza altana przy fili biblio-
teki w Otrębusach. Ma to być, 
gdzie przez cały rok będą mo-
gły odbywać się wydarzenia dla 
mieszkańców. W tym ciekawe 
spotkania z autorami książek. 
Miejsce to ma być głównie wyko-
rzystywane w letnich miesiącach. 

Dodatkowo na terenie gminy 
powstanie aż osiem książkoma-
tów, czyli miejsc w których miesz-
kańcy będą mogli wymieniać się 
książkami. Na jakich zasadach ma 
się odbywać wymiana? Ktoś zo-
stawia książkę, ktoś inny ją za-
biera do przeczytania. Jeśli ma 
też jakiś tytuł, który chce „oddać 
w świat” może w zamian zosta-
wić książkę. Nie będzie tu jednak 
konieczności rejestrowania fak-
tu „pożyczenia” książki. 

Książkomaty, pełniące rolę ple-
nerowych biblioteczek, będą mieć 
formę szafek-stojaków z zamyka-
nymi półkami w kształcie pszcze-
lich plastrów miodu z dodatkowo 
nadrukowanymi logotypami m.in. 
biblioteki. Ich wygląd nawiązuje do 
historii brwinowskiego Pszczeli-
na, jego historii oraz lokalnych tra-
dycji pszczelarskich. Dodatkowo 
plenerowe biblioteczki staną się 
miejscem udostępniania informa-
cji o bibliotece (ulotki z godzinami 
otwarcia, planowanymi zajęcia-
mi, wydarzeniami kulturalnymi 
w tym czytelniczymi w terenie itp.

Na terenie Brwinowa książko-
maty pojawią się w trzech loka-
lizacjach:
–  ul. Grodziska 3, nieopodal pla-

cu zabaw,
– ul. Rynek, w parku miejskim,
–  ul. Sochaczewska, wewnątrz 

osiedla przy ul. Sochaczewskiej 
w pobliżu budynków z nr. 8–8C.

W Brwinowie powstaną 
biblioteki plenerowe

A na terenie sołectw w pięciu  
miejscach:
–  w Żółwinie przy ul. Szkolnej 56, 

naprzeciwko Szkoły Podstawo-
wej im. 11 listopada,

–  w Owczarni przy ul. Cyprysowej 4, 
na terenie świetlicy „Owca”,

–  w Otrębusach przy ul. Nataliń- 
skiej w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej im. Włodzimierza Pu-
chalskiego,

–  w Kaniach przy ul. Piłsudskiego,
–  w Domaniewie przy ul. Małe-

go Księcia 14, na terenie przy 
świetlicy w Domaniewie „Ga-
lerii wiejskiej nad Łąkami”.

Władze gminy szukają już firmy, 
która miałaby zająć się budowa 
altany oraz ustawieniem biblio-
teczek. Jeśli uda się znaleźć wy-
konawcę zadania, to mieszkańcy 
Brwinowa jeszcze w tym roku będą 
mogli korzystać z nowym miejsc 
do wymianki książek.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Sześciokrotnie ukradł 
paliwo. Dostał dozór.

Kryminalni zatrzymali 24-latka podejrzanego o kradzie-
że paliwa na łączną kwotę ponad 8 tys. zł. Funkcjona-
riusze przeanalizowali zgłoszenia ze stacji w Grodzisku 
i Milanówku, zebrali informacje, po czym wpadli na 
trop osoby, która prawdopodobnie stoi za kradzie-
żami. Po ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, zatrzy-
mali go. Kolejne czynności potwierdziły podejrzenia 
policjantów – ta sama osoba mogła dokonać nawet 

sześciu kradzieży paliwa na terenie powiatu grodziskiego 
i sąsiednich miejscowości. Plan działania mężczyzny zdra-
dza asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim - 24-latek poruszał się 
różnymi pojazdami i tankował paliwo do baków i pojem-
ników, a następnie odjeżdżał, nie płacąc za nie. 24-latek 
został objęty dozorem policyjnym. Usłyszał już zarzut kra-
dzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.  Red.

NADARZYN
O ile więcej płacą 
samorządy za rachunki 
za prąd i gaz? Dariusz 
Zwoliński, wójt gminy 
Nadarzyn spieszy z wy-
liczeniami: gaz ponad 
600 % więcej niż na 
początku 2021 roku. 
Prąd będziemy płacić 
ponad 400% więcej  
od 1 lipca 2023 roku.

Z apowiedzi oszczędzania 
to pokłosie spotkań wój-
ta w sołectwach Nadarzy-
na. Wówczas mieszkańcy 

pytali, czy samorząd posiada plan 
na prawdopodobne wyłączenia 
prądu lub gazu. – Dostawy ener-
gii elektrycznej oraz gazu nie le-
żą w kompetencjach samorządów, 
to odpowiedzialność rządu i pod-
ległych mu spółek – odpowiada 
wójt Dariusz Zwoliński i dodaje 
– To ,co możemy zrobić MY ja-
ko Urząd Gminy to tak zaplano-
wać budżet naszego samorządu, 

aby ewentualne braki w dostawie 
energii w budynkach publicznych 
nie wynikały z braku zapłaty za 
prąd czy gaz.

Aby uniknąć przerw w dosta-
wach prądu, czy gazu do miesz-
kań prywatnych, gmina planuje 
ograniczenia w korzystaniu z tych 
mediów w budynkach użyteczno-
ści publicznej. W tym celu zosta-
nie stworzony plan oszczędzania 
energii elektrycznej w szkołach, 
świetlicach, oczyszczalniach, sta-
cjach uzdatniania wody, przed-
szkolach, budynku urzędu gminy, 

Nadarzyn planuje oszczędzanie

halach sportowych, stadionie, 
strażnicach OSP.

Jakich oszczędności szuka jesz-
cze gmina? Rozważane jest wy-
łączanie oświetlenia ulicznego 
i parkowego w godz. 1.00-4.00. 
Pytanie czy nie wpłynie to na bez-
pieczeństwo na drogach. Ponadto 
jeśli pojawi się iluminacja świątecz-
na, to będzie ona zainstalowana 
na krótszy czas. Dodatkowo gmi-
na planuje: wymianę oświetlenia 
sodowego na ledowe, wyposaże-
nie nowo budowanych placówek 
w odnawialne źródła energii.  Red
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REGION
W ostatnich dniach do 
wielu osób dotarły fał-
szywe SMSy. Nadawcy 
podają się za dostaw-
ców energii lub ciepła. 
W wiadomościach  
pojawia się informacja 
o niedopłacie i plano-
wanym odcięciu do-
staw. Policja zaznacza: 
nie należy klikać w linki 
przesłane w wiadomo-
ściach SMS.

O szuści nie odpuszcza-
ją i próbują w róż-
ne sposoby dotrzeć 
do osób, które mogą 

paść ofiarami kradzieży. W ostat-
nich dniach wiele osób nie tyl-
ko z naszego regionu, ale całej 
Polski dostało podejrzane SMS-
-y. W wiadomościach możemy 
przeczytać, że na naszym koncie 
widnieją nieuregulowane opła-
ty i z tego powodu na wybrany 
dzień zostało przewidziane od-
cięcie energii elektrycznej. Aby 
temu zapobiec oszuści dodają 

w wiadomości link, dzięki któ-
remu wykradną nasze dane. 

To klasyczny przykład smi-
shingu, czyli właśnie wykrada-
nia danych. Nadawca wywołuje 
w nas lęk , w tym wypadku 
przed ocięciem energii elek-
trycznej. Po kliknięciu w link 
trafiamy na stronę gdzie mo-
żemy uiścić „zaległą” opłatę. 
Niestety razem z wejściem na 
stronę złośliwe oprogramowa-
nie może wykraść z naszego 
telefonu lub komputera ważne 
informacje – dane karty płat-
niczej lub dane do logowania 
do bankowości. 

Co zrobić gdy otrzymamy 
takiego SMS? Po pierwsze nie 
wolno klikać w link! Pod żadnym 
pozorem. Numer natomiast na-
leży zablokować. Jeśli faktycznie 

Dostałeś SMS-a o odłączeniu 
energii elektrycznej. Nie klikaj  

w link. Możesz stracić pieniądze!

może się zdarzyć, że na koncie 
możemy mieć niedopłatę lepiej 
skontaktować się telefonicznie 
z dostawcą energii i zapytać 
czy faktycznie planowane są 
jakieś działania. Jeśli niestety 
już kliknąłeś w link i podałeś 
dane to koniecznie skontaktuj 
się z bankiem zastrzeż też ra-
chunek bankowy. Zrób to jak 
najszybciej. Następnie zgłoś się 
do najbliższej jednostki policji 
i wyjaśnij sytuację. 

Również dostawcy ener-
gii ostrzegają przed fałszywymi 
SMS-ami. – Prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostrożności, 
ignorowanie takich wiadomości 
i pod żadnym pozorem nie kli-
kanie w aktywne linki w nich za-
warte – czytamy w komunikacie  
PGE Dystrybucja SA.  AZ
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BRWINÓW
Gmina Brwinów przy-
stępuje do rozbudowy 
ul. Szkolnej w Żółwinie. 
Będzie to największa 
inwestycja drogowa  
w historii gminy. War-
tość umowy zawartej 
13 września 2022 r.  
ze spółką Fal-Bruk  
wynosi niemal  
16 milionów złotych.

R ozbudowa ul. Szkolnej 
rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Prace bę-
dą realizowane etapami 

i obejmą całą długość drogi, od ul. 
Nadarzyńskiej do ul. Granicznej, 
oraz odcinek ul. Jedwabnej do ul. 
Polnej wraz z budową ronda z pię-
cioma wlotami, gdzie już zaplano-
wane jest włączenie dwóch dróg 
przewidzianych w tym miejscu 
przez plan miejscowy. W ramach 

inwestycji zostanie wybudowana 
m.in. kanalizacja sanitarna, odwod-
nienie, wygodna ścieżka rowerowa 
odsunięta od jezdni, oświetlenie 
uliczne oraz kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych (na odcinku od kor-
tów tenisowych do wjazdu na Or-
lika). – Ta inwestycja będzie miała 
wielki wpływ na bezpieczeństwo 
dzieci poruszających się tą ulicą 
w drodze do i ze szkoły – podkre-
ślał burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Umowa ze spółką Fal-Bruk 
z Warszawy została podpisana 
13 września 2022 r. Wykonawca 

Brwinów gotowy do największej 
inwestycji drogowej w historii

będzie mieć 12 miesięcy na zreali-
zowanie tego zadania, więc moż-
na spodziewać się, że już wkrótce 
przystąpi do prac związanych 
z budową wodociągu, kanalizacji 
oraz odwodnienia drogi. Prezes 
firmy Bogdan Falenta może się 
pochwalić wieloma udanymi in-
westycjami realizowanymi w tej 
części Mazowsza. Całkowita war-
tość umowy wynosi 15.969.090,00 
zł. Gmina Brwinów pozyskała na 
tę inwestycję 5.000.000,00 zł 
dotacji z Rządowego Funduszu  
Rozwoju Dróg.  Inf. pras.

REGION
Niewielki odblaskowy 
element na odzieży, 
tobie czy plecaku 
może uratować  
zdrowie, a czasem 
nawet życie. 
Noście odblaski!

C o roku na polskich 
drogach gminie prze-
szło 6 tys. osób, a oka-
leczonych zostaje 

około 70 tys. Połowa z tych osób 
to piesi i rowerzyści. Statystyki 
są przerażające. Winę ponoszą 
zarówno kierowcy, jak i piesi. 
Kierowcy nie zawsze stosują się 
do ograniczeń prędkości. Na-
wet 10 km/h więcej sprawia, że 
w przypadku potrącenia piesze-
go jego szanse znacznie maleją. 
Pieszy potrącony przez samo-
chód jadący z prędkością 60 
km/h ma 15 proc. szans na prze-
życie, a z prędkością 50 km/h 
– około 40 proc. Piesi również 
powinni pamiętać, że widzieć 
i być widocznym to zupełnie 

inne pojęcia. Jeśli my widzimy 
nadjeżdżający samochód wca-
le nie oznacza, że kierowca au-
ta widzi nas.

Dla kierowców i pieszych 
szczególnie trudny jest okres 
jesienno-zimowy, gdzie nawet 
w centrum miasta przy oświe-
tlonej drodze kierowcy ma-
ją problem z dostrzeżeniem 

Odblaski ważna rzecz

przechodnia, który idzie chod-
nikiem lub chce przejść na przej-
ściu dla pieszych. Dlatego tak 
ważne jest noszenie ze sobą od-
blasków. Może to być przepaska, 
którą możemy założyć na rami, 
przyczepić do torebki lub plecaka. 
Innym rozwiązaniem jest taśma 
odblaskowa, którą można przy-
szyć do kurtki czy płaszcza.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Pozował do zdjęć  
i teraz szuka go policja

Policjanci z pruszkowskiej komendy szukają męż-
czyzny, który zniszczył samochód marki Lambor-
ghini. Do zdarzenia doszło 17 października 2021 r.  
w Warszawie. Mężczyzna zrobił sobie sesję zdjęciową 
na masce auta zaparkowanego przed hotelem przy  
ul. Emilii Plater w Warszawie. Następnie wszedł na dach 
Lamborghini. W ten sposób poszukiwany mężczyzna 
dokonał zniszczeń samochodu. Mężczyzna ubrany  

w czerwoną kurtkę i jasne spodnie zignorował taśmę od-
gradzającą i podszedł do auta. Kładł się na masce pojazdu 
i pozował do zdjęć. Po czym wszedł na dach samocho-
du. Policjanci apelują: Wszystkie osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje o tym mężczyźnie proszone są 
o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie  
nr tel.  47 72 46 213. Informacje można przekazać mailo-
wo oficer.prasowy.pruszkow@ksp.policja.gov.pl.  AZ

MICHAŁOWICE
Władze gminy Micha-
łowice chcą zakupić 
elektryczny samo- 
chód-laboratorium.  
W pojeździe ma  
być zainstalowana  
aparatura do badania  
jakości powietrza.

S mog to problem całej 
Polski. Najbardziej daje 
się nam we znaki późną 
jesienią i zimą. W tym 

okresie prawie każdego dnia stan 
powietrza nie jest zbyt dobry. 
Wszystko przez zanieczyszcze-
nia PM2,5 i PM10. Te pojawiają się 
w powietrzu, gdy w domowych 
piecach spalane są np. złej jako-
ści paliwo (węgiel niskiej jakości) 
lub co gorsza… śmieci.

Gmina Michałowice chce wy-
posażyć urząd w specjalny po-
jazd przeznaczony do badania 
jakości powietrza. Dzięki temu 
będzie można sprawdzać jego 

Michałowice z mobilnym 
laboratorium do badań powietrza

stan niemal w każdej części gmi-
ny. Trwa już postępowanie prze-
targowe w tej sprawie. Gmina 
chce, by samochód miał napęd 
elektryczny i był wyposażony 
w mobilne laboratorium. W skład 
laboratorium ma wchodzić: anali-
zator do ciągłego automatycznego 
pomiaru stężeń pyłu zawieszo-
nego PM10 i PM2,5, stację mete-
orologiczną badającą kierunek 
i prędkość wiatru, temperaturę, 
wilgotność względną powietrza 
oraz ciśnienie atmosferyczne.

Jeśli uda się znaleźć dostawcę 
pojazdu już w pierwszym prze-
targu, to ten będzie miał 6 mie-
sięcy na dostawę pojazdu.  AZ

GRODZISK MAZ.
Na początku września 
grodziscy policjanci 
pomogli rodzicom 
rocznej Klary. Dziecko 
z urazem głowy mu-
siało szybko trafić  
do szpitala. Przejazd 
do lecznicy w Warsza-
wie odbył się  
pod eskortą policji.

P olicjanci w swojej co-
dziennej pracy spo-
tykają się z różnymi 
sytuacjami. Kilka dni 

temu funkcjonariusze z grodzi-
skiej drogówki – sierż. sztab. Ra-
dosław Gazda i sierż. Krystian 
Hernik – pomogli ocalić życie 
rocznej dziewczynki. W trakcie 
służby, którą mundurowi pełnili 
w rejonie autostrady A2 podje-
chał do nich samochód. Kie-
rowca poinformował, że wiezie 
roczne dziecko z urazem głowy 

Policjanci eskortowali do szpitala 
roczne dziecko z urazem głowy

i musi szybko dostać się wdo 
szpitala w Warszawie. Na drodze 
był spory ruch, a dziewczynka 
potrzebowała pilnej pomocy.

Po szybkiej ocenie sytuacji 
i zbadaniu stanu zdrowia dziec-
ka funkcjonariusze ustalili, że 
nie wymaga udzielenia pierwszej 
pomocy. Mundurowi wiedzieli 
jednak, że dziecko potrzebuje 
szybkiej pomocy lekarza. Stąd 
decyzja o eskorcie do szpitala. – 
Mundurowi, wiedząc, jak waż-
na jest każda sekunda w takiej 
sytuacji, natychmiast przy uży-
ciu sygnałów uprzywilejowania 
podjęli pilotaż samochodu do 
warszawskiej placówki służby 
zdrowia. Dzięki szybkiej reakcji 
policjantów i sprawnemu pilo-
tażowi dziecko w porę trafiło do 
szpitala, gdzie otrzymało pomoc 
medyczną. Rodzice w swoim li-
ście podziękowali funkcjonariu-
szom drogówki za uratowanie 
życia córki, podkreślając ich 
profesjonalizm i zachowanie 
zimniej krwi w trudnej dla nich 
sytuacji – informuje asp. Sztab. 
Katarzyna Zych.  AZ
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MILANÓWEK
Już po raz trzeci  
Milanówek przyłącza 
się do akcji zbierania  
żołędzi i orzechów  
dla zwierząt  
mieszkających  
w warszawskim  
ZOO. Zbiórka  
będzie trwać do  
28 września.

W raz ze spadający- 
mi jesiennymi liś- 
ćmi, spadają także 
żołędzie i orzechy 

laskowe. O ile nie wykorzysta-
cie ich na własne potrzeby, mo-
żecie przynieść je do jednego 
z punktów zbiórki i w ten spo-
sób pomóc zwierzakom. Są to 
przysmaki niejednego lokatora 
ogrodu zoologicznego.

W tym roku zbierane będą żo-
łędzie i orzechy laskowe. Zebra-
ne smakołyki można przynosić 

i wrzucać do specjalnych po-
jemników ustawionych w po-
niższych punktach w dniach 
20-28 września.

Tutaj możecie przynosić żo-
łędzie i orzechy od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy:
• Urzędzie Miasta „Budynek B” 

przy ul. Kościuszki 45
• Urzędzie Miasta „Budynek C”, 

przy ul. Spacerowej 4
• Żłobku Publicznym nr 1, przy 

ul. Warszawskiej 18
• Przedszkolu Publicznym nr 1, 

przy ul. Herberta 45 i ul. Pod-
górnej 49

• Szkole Podstawowej nr 1, przy 
ul. Królewskiej 69

• Szkole Podstawowej nr 2, przy 
ul. Literackiej 20

• Szkole Podstawowej nr 3, przy 
ul. Żabie Oczko 1, a także przez 
cały tydzień, przez całą dobę 
w budynku Straży Miejskiej 
przy ul. Warszawskiej.

Co istotne? Żołędzie i orze-
chy muszą być suche i bez śla-
dów pleśni. Kasztany nie będą  
przyjmowane!  AL

Smakołyki w łupinach  
dla warszawskiego ZOO
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Rewitalizacja stawu na terenie parku miejskiego
Trwają prace I etapu 
rewitalizacji stawu 
znajdującego się 
w brwinowskim 
parku miejskim. 
W ramach planowanej 
inwestycji zostanie 
m.in. wykonane 
oczyszczenie oraz 
zagospodarowanie 
zbiornika. 

N a liście zadań inwesty-
cyjnych w 2022 r. zna-
lazło się 80 pozycji, 
a wśród nich rewita-

lizacja naturalna stawu w Par-
ku Miejskim w Brwinowie. Staw 
zostanie oczyszczony z zalega-
jącego na dnie osadu bez usu-
wania wody ze zbiornika. W tym 
celu zastosowana będzie spe-
cjalna metoda zapobiegająca 
ewentualnemu uszkodzeniu dna 
zbiornika stanowiącego warstwę 
wodoszczelną oraz nadmierne-
go wzrostu zmętnienia wody, 
czego następstwem mogłoby 
być zagrożenie dla siedlisk or-
ganizmów i roślin znajdujących 

się w zbiorniku oraz jego oto-
czeniu. Wydobycie oraz odwad-
nianie wydobytego osadu nie 
spowoduje zniszczenia, nie bę-
dzie uciążliwe dla otaczającej 
infrastruktury, a także środo-
wiska przyrodniczego. Wybrany 

osad zostanie wykorzystywany 
jako naturalny nawóz do zasile-
nia roślin w ogrodzie botanicz-
nym oraz w miejscach zieleni na 
terenie gminy. Osad znajdują-
cy się w zbiorniku został wcze-
śniej przebadany – nie zawiera 

składników niebezpiecznych 
dla środowiska. Wiosną tego ro-
ku pobrano próbki, które pod-
dano specjalistycznej analizie 
na obecność substancji szko-
dliwych m.in. arsenu, kadmu, 
rtęci, ołowiu, kobaltu, benzo(a)

antracenu, benzo(b)fluorantenu. 
Nie stwierdzono przekroczenia 
wartości badanych parametrów. 

Ze stawu zostały usunięte po-
łamane i powalone drzewa oraz 
gałęzie. Brzegi zbiornika zostały 
utwardzone. Uprzątnięto suche 

gałęzie drzew i krzewów z oto-
czenia stawu. Przygotowano plan 
nasadzeń roślin wodnych – bę-
dzie tatarak, oczeret oraz kosać-
ce, grążele i grzybienie. Zostaną 
wykonane naturalne zejścia do 
stawu. Aby przywrócić prawidło-
we warunki tlenowe, w zbiorniku 
zostanie zamontowany aerator 
umożliwiający napowietrzanie 
wody. W celu poprawy jakości 
wody, a także jej przejrzystości 
zostanie wprowadzony do wo-
dy naturalny preparat oparty na 
kompozytach mikrobiologicz-
nych, mający pozytywny wpływ 
na powstające osady denne. Za-
stosowana substancja będzie 
bezpieczna dla ludzi, zwierząt 
oraz środowiska.   

Aktualny stan zbiornika 
wskazuje na jego degradację 
– rewitalizacja zapewni odno-
wienie i regenerację fauny i flo-
ry. Przeprowadzone działania 
przyczynią się do zwiększenia 
atrakcyjności całego parku. Zre-
witalizowany staw korzystnie 
wpłynie na otoczenie – w po-
bliżu znajduje się niedawno od-
restaurowany Brwinowski Pałac 
Kultury, a także ogród botanicz-
ny, który jest chętnie odwiedza-
ny zarówno przez mieszkańców, 
jak i przyjezdnych.

     

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Serdecznie zapraszamy na Dni Gminy 
Michałowice 2022, które odbędą się 

w weekend, 24-25 września, w Regułach

Na rozpoczęcie, w so-
botę, przybyli goście 
będą mogli poczuć 
nutkę zdrowej ry-

walizacji biorąc udział w Ro-
werowej Grze Terenowej „Weź 
Głęboki Oddech”, która wy-
startuje między godz. 12:00 

a 13:00. Natomiast o godzi-
nie 13:00, na parkingu przed 
Urzędem Gminy Michałowi-
ce rozpocznie się Eco Piknik, 
w którego programie znajdą 
się m.in.: wykłady o perma-
kulturze oraz dbaniu o ro-
śliny przed zimą, dymomierz, 

analizator spalin i Eco śmie-
ciarka, stoiska z roślinami, 
Eco produktami i rękodzie-
łem, akcja wspólnego sadzenia 
drzew, a także wiele atrakcji 
dla dzieci. Sobotnie wydarze-
nia zakończy widowisko mu-
zyczne Tangosphere. 

Drugi dzień rozpocznie o godz. 
13:00, na parkingu przed urzę-
dem gminy - Festyn Rodzin-
ny, na którym na uczestników 
będzie czekał pokaz tańca la-
tynoamerykańskiego z warsz-
tatami, teatrzyk i warsztaty 
teatralne dla dzieci, zawody 

strong woman i strong man, 
Elvis Presley show i wie-
le innych niespodzianek.  
Zwieńczeniem Dni Gminy
Michałowice będzie kon-
cert gwiazdy polskiego po-
pu - Dawida Kwiatkowskiego
z Zespołem.

DATA: 24-25 września 2022 r.
MIEJSCE: Parking przy 
Urzędzie Gminy Michałowice,
Al. Powstańców Warszawy 1, 
Reguły.

Więcej informacji na:
www.michalowice.pl
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BRWINÓW
Dbanie o sprawność 
ruchową jest bardzo 
ważne, zwłaszcza w 
przypadku seniorów. 
Brwinowscy seniorzy 
(i nie tylko) będą mogli 
korzystać z nowej stre-
fy rekreacji.

Z ielona strefa rekreacji 
powstała właśnie między 
Osiedlem Sochaczewska 
i ul. 11 Listopada. Co tam 

się pojawi? Na ponad 740 mkw. 
są urządzenia dla seniorów, dwa 
bulodromy i alejka prowadząca 
w stronę ul. Moczydłowskiego.

Seniorzy, i nie tylko, w stre-
fie rekreacji będą mogli korzy-
stać z dwóch ogólnorozwojowych 
zestawów sprawnościowych, gry 
pamięciowej, kół do ćwiczeń dło-
ni, trenera nadgarstków, rów-
noważni i dwóch bulodromów 
o wym. 16 x 5 m.

Powstała także wygodna alej-
ka prowadząca do strefy od ul. 
Moczydłowskiego. Uliczka ma 
nawierzchnię z betonu asfalto-
wego z granitowym obrzeżem. Do 
tego na całym skwerze pojawiły 
się ławki, kosze oraz oświetlenie.

Strefa jest dostępna dla wszyst-
kich, ale zaprojektowano ją z myślą 
o seniorach. Nie ma tu typowych 
urządzeń dla siłowni plenero-
wych. Urządzenia tu ustawione 
mają raczej za zadanie poprawie-
nie ruchomości w stawach, krąże-
nie krwi, wydolność oddechową 

Nowa strefa rekreacji w gminie 
Brwinów

i koordynację ruchową organizmu. 
Kolejnym celem jest integracja se-
niorów, którzy mogą spotykać się 
na świeżym powietrzu we wła-
snym gronie, ale też integrować 
się z młodszymi osobami, które 
korzystają ze strefy.

Aby seniorzy bez problemu 
mogli korzystać z ustawionych 
sprzętów, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Brwinowie zorganizował za-
jęcia, podczas których uczestnicy 
nauczyli się obsługi przyrządów, 
aby ćwiczenia były przyjem- 
ne i bezpieczne.  Red

GRODZISK MAZ.
Jeszcze w tym roku  
w Grodzisku Mazo- 
wieckim ma ruszyć  
budowa nowego 
parku handlowego.  
Strefa Park Grodzisk,  
bo o nim mowa 
ma być największym 
tego typu obiektem  
w mieście i całym  
powiecie.

P ark Handlowy Strefa 
Park Grodzisk powsta-
nie przy ul. Żyrardow-
skiej tuż przy zjeździe 

z obwodnicy miasta. To właśnie 
obwodnicą mieszkańcy Grodziska 
będą wjeżdżać zjeżdżając z au-
tostrady. Dodatkowo obwodnica 
ułatwi połączenie miasta z oko-
licznymi miejscowościami

Strefa Park Grodzisk 
w liczbach
Kompleks handlowy będzie miał 
powierzchnie ponad 11 000 mkw. 
Znajdzie się w nim 20 lokali. Na 
parkingu przewidziano 350 miejsc 
postojowych. Firma GHRE inwe-
stor zadania ma już pozwolenie na 
budowę obiektu i planuje ruszyć 
z pracami w IV kwartale tego roku. 
Otwarcie parku ma nastąpić rok 
później, czyli w IV kwartale 2023 r. 

W Grodzisku powstanie  
nowy park handlowy. 

 Będzie największy w powiecie

Są już pierwsi  
najemcy
Choć budowa jeszcze nie ru-
szyła to park handlowy ma już 
sfinalizowane umowy z pierw-
szymi najemcami. Jakie sklepu 
pojawią się w Strefie Park Gro-
dzisk? To Biedronka, Rossmann, 
TEDi, Sinsay oraz Martes Sport. 
Większość pozostałych lokali 
jest już zarezerwowana i trwa 
finalizacja umów.  AZ
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• 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

• Pracownik magazynu. 
Również praca dla osób 
z niepełnosprawnością. 
Pruszków. 2 zmiany.  
734 108 163    
 

NIERUCHOMOSCI  
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha  
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio 
 tel. 668566576

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

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

• Działka budowlana 1567 m 
Adamów-Wieś. Media  
w drodze. tel. 602-374-566 

DAM PRACĘ

NIERUCHOMOSCI  
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

• 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  

PRZEPROWADZKI 
I TRANSPORT

BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju 
501 702 604 

USŁUGI

• ELEKTRYK 507172749

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

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

• Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne 
ceny. 502-723-055 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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

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


