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Nowe tereny rekreacyjne
w gminie Michałowice / str. 3 /

Następne wydanie 18 listopada

Wiadukt na Grunwaldzkiej nabiera kształtów
MARCIN ZIÓŁKOWSKI

PRUSZKÓW

Za nami już ponad rok
od momentu podpisania umowy na budowę
wiaduktu nad torami
PKP w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Jak w przypadku innych dużych
inwestycji kolejowych,
Covid-19 i sytuacja wojenna na Ukrainie mogą
mieć wpływ na termin
realizacji inwestycji.

N

owy wiadukt nad torami PKP powstaje na
pograniczu Pruszkowa i Piastowa w ciągu
ul. Grunwaldzkiej. Na tę inwestycję od lat czeka wielu mieszkańców i kierowców. Dla Pruszkowa
R E K L A M A

będzie to już czwarta przeprawa,
która umożliwi komunikację przez
tory PKP –trzy pozostałe to kolejno

wiadukt w ciągu ul. Poznańskiej,
tunel w ciągu ul. Działkowej i przejazd kolejowy na pograniczu

z gminą Brwinów w ciągu ul. Przejazdowej. Natomiast dla mieszkańców Piastowa przeprawa w ciągu
ul. Grunwaldzkiej będzie alternatywą dla przeprawy w ciągu.
Nic więc dziwnego, że nowa przeprawa nad torami PKP
w Pruszkowie w ciągu ul. Grunwaldzkiej to jedna z najbardziej
wyczekiwanych inwestycji w naszym regionie. Wiadukt docelowo ma ułatwić mieszkańcom
Pruszkowa i Piastowa dojazd
do autostrady A2 oraz przejazd
do Al. Jerozolimskich.
Umowa na budowę wiaduktu
została podpisana na początku
sierpnia 2021 r. Zatem za nami
już ponad rok od rozpoczęcia inwestycji. Jednak patrząc na stan
zaawansowania prac po tym czasie można mieć spore wątpliwości
dotyczące terminowego zakończenia prac.

WIĘCEJ NA STR. 2

PRUSZKÓW

Barbórka po raz drugi
w Pruszkowie / str. 4 /

PRUSZKÓW

Park przy parku w Pruszkowie / str. 5 /

REGION

Cichy zabójca nie śpi.
Uwaga na czad! / str. 5 /
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„Razem bezpieczniej”
w powiecie
pruszkowskim

W czwartek 20 października Starosta Powiatu Pruszkowskiego podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim
na dofinansowanie bezpiecznych przejść dla pieszych na
terenie powiatu. Dotacja wyniesie 100 tys. zł i została
przyznana w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Na
co powiat otrzymał dofinansowanie? Pieniądze pomogą

w realizacji zadania „Bezpieczne przejścia dla pieszych
w Powiecie Pruszkowskim – inwestycja w infrastrukturę
oraz w edukację mieszkańców, edycja 2022”. Obejmie ono
budowę sygnalizacji świetlnej i doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul Armii Krajowej, Pęcickiej, Ireny
i Kwiatów Polnych. W ramach zadania zostanie nagrany
również spot profilatyczno-edukacyjny, a także będą zakupione odblaski. Red.

Wiadukt na Grunwaldzkiej nabiera kształtów
MARCIN ZIÓŁKOWSKI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W ostatnich miesiącach prace faktycznie zaczęły być „widoczne”.
– Za nami cześć robót obejmujących prace zmienne. To niestety one często wprowadzają
wiele komplikacji. Usuwanie kolizji instalacji jest czasochłonne i wymaga wielu uzgodnień.
Dziś jednak widać już podpory
wiaduktu, a to główny element
konstrukcji – zaznacza Konrad
Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa. – Teraz z każdym tygodniem i miesiącem postęp prac
będzie dobrze widoczny. Kulminacyjnym momentem będzie
przyjazd konstrukcji wiaduktu,
która ma zostać podwieszona – dodaje.

GRODZISK MAZ.

Policjanci z Grodziska
zatrzymali 21-latka
podejrzanego o kradzieże sklepowe. Został on
rozpoznany przez pracowników okradzionej
placówki. Grozi mu teraz
nawet 5 lat więzienia.

Pruszkowski
Świętokrzyski

Warto w tym momencie zaznaczyć, że wiadukt został zaprojektowany właśnie jako konstrukcja
podwieszana. W taki sposób został zbudowany warszawski Most
Świętokrzyski. Pruszków zyska podobny obiekt, oczywiście w znacznie mniejszej skali.
Sam wiadukt wraz z najazdami będzie miał 292 m długości
i prawie 14 m szerokości. Kierowcy zyskają jezdnię z dwoma
pasami ruchów. Przewidziano
także ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. Bezpieczeństwo
zwiększy jasne oświetlenie. Wygodny dostęp do wiaduktu zapewnią windy.

Nowy układ drogowy

Po wybudowaniu nowej przeprawy zmieni się układ drogowy w tej części miasta. Wjazd
na wiadukt będzie możliwy z ul.
Grunwaldzkiej dla kierowców jadących od strony Al. Jerozolimskich. Warto zaznaczyć, że władze
Pruszkowa zleciły już wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. Grunwaldzkiej,
dzięki czemu przejazd właśnie

G

rodziscy policjanci
ruszyli na miejsce niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Tam czekał już ujęty złodziej.
Okazało się, że mężczyzna ma na
sumieniu jeszcze jedną kradzież
– z poprzedniego dnia. Okazało się, że zabrał on ze sklepu

z Al. Jerozolimskich ma być
znacznie płynniejszy.
Duże zmiany szykują się także „po drugiej stronie” wiaduktu. Tu obecnie skrzyżowanie ulic
Broniewskiego i Warszawskiej
zostanie przesunięte i zmieni się
w rondo. Do nowego ronda dobudowany zostanie łącznik do ul.
Warszawskiej. Dodatkowo z bezpośredniego wjazdu będą mogli
korzystać mieszkańcy ul. Skrajnej.
Ostatni „wlot” dla ronda będzie
stanowił wjazd na ul. Broniewskiego. Tu jednak konieczne jest wybudowanie drogi w nowym śladzie.
Przebudowa ul. Broniewskiego
to jednak odrębne zadanie, które

będzie spoczywać na barkach Powiatu Pruszkowskiego, który jest
zarządcą ul. Broniewskiego.

Co z terminami?

Zgodnie z zapisami w umowie
wiadukt powinien być gotowy
w II kwartale 2023 roku. Dziś istnieje ryzyko, że tego terminu nie
da się dotrzymać . – Na opóźnienie inwestycji duży wpływ miała pandemia COVID-19. Kolejny
czynnik to trwająca w Ukrainie
wojna. Mamy świadomość, że
inwestycja ma opóźnienia i jest
ryzyko, że umowa z wykonawcą będzie musiała być aneksowana – dodaje Konrad Sipiera.

NADARZYN

O

rkiestrę OSP Nadarzyn
założył w 1998 r. Mirosław Chilmanowicz.
Jest także jej dyrygentem. Każdy koncert przyciąga wielu słuchaczy. Nic zatem dziwnego,
że orkiestra jest uważana za jedną

przedmioty o łącznej wartości
ponad 4 tys. zł. Policjanci zatrzymali podejrzanego o ten czyn
21-latka. W toku dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych
funkcjonariusze sprawdzili inne zgłoszenia kradzieży w okolicznych sklepach – dodaje asp.
sztab. Katarzyna Zych. Policjanci ustalili, gdzie jeszcze mógł
grasować złodziej. Okazało się,
że jego ofiarą padł jeszcze jeden sklep na terenie Grodziska
Mazowieckiego. Jego właściciel
wycenił straty na ok. 2 tys. zł.
Po zebraniu materiałów w obu
sprawach zatrzymany usłyszał
zarzuty karne dokonania obu
przestępstw. Za kradzieże grozi
mu teraz nawet 5 lat pozbawienia
wolności – dodaje Zych Red.

O G Ł O S Z E N I E

Realizacją inwestycji zajmuje
się konsorcjum firm PBW Inżynieria i Dromosttor Polska. Umowa opiewa na kwotę niespełna
22 mln zł. Władze Pruszkowa na
budowę wiaduktu zdobyły dofinansowanie z Fundusz Dróg
Samorządowych w wysokości
przeszło 5 mln zł. Część kosztów
na swoje barki wzięły PKP, które
dofinansowały to zadanie kwotą
ponad 11,5 mln zł. Inwestycja obejmująca budowę wiaduktu drogowego wraz z przyległym układem
ulic realizowana jest we współpracy Miasta Pruszków, przy udziale Powiatu Pruszkowskiego oraz
Miasta Piastów oraz PKP. AZ

Mają moc! Orkiestra z OSP Nadarzyn gra
z Dawidem Podsiadło.

Najnowszy krążek
Dawida Podsiadło został
wydany. I nie byłoby
w nim nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,
że do współpracy artysta zaprosił Orkiestrę
z OSP Nadarzyn.

W tym sklepie zrobił to
„dwa” razy: pierwszy i ostatni

z najlepszych w Polsce i Europie.
Zgromadziła już wiele nagród i wyróżnień zdobytych na festiwalach
i konkursach. Zespół zdobył wiele
nagród w kraju i za granicą. Występuje również w wielu programach telewizyjnych. Od lat z Jerzym
Owsiakiem otwiera Finały Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podsiadło to muzyczny przedstawiciel młodego pokolenia. Jego
muzyka cieszy się popularnością
niezmiennie od 2013 r., kiedy to
nagrał debiutancki album „Comfort and Happiness”. Jest również
laureatem prestiżowych nagród
muzycznych, choćby takich jak
Fryderyki, czy Paszport Polityki.

21 października ukazała się najnowsza płyta artysty „Lata dwudzieste”. Już na okładce pojawili się
muzycy Orkiestry OSP Nadarzyn.
Zagrali z nim kawałek „Szarość
i róż”. Można było ich zobaczyć na
uroczystej gali promującej krążek
Podsiadło. Mieliśmy przyjemność
wziąć udział w Gali promującej
najnowszą płytę Dawida Podsiadło „Lata Dwudzieste”. (…) Jeszcze
raz dziękujemy Dawidowi i całemu
Zespołowi za możliwość wzięcia
udziału w tym wspaniałym projekcie. (…) Jest power! - czytamy
w facebookowym wpisie Orkiestry.
Muzykom gratulujemy sukcesu i czekamy na następne! A poniżej utwór „Szarość i róż” z gali
z udziałem orkiestry. Red

Ja, Igor Skworcow, wyrażam ubolewanie
z powodu niefortunnego sformułowania przeze
mnie oceny działalności Wójta Gminy Nadarzyn
Dariusza Zwolińskiego.
Jednocześnie tą drogą składam w/w osobie
życzenia pomyślności oraz zdrowia.
Z wyrazami szacunku Igor Skworcow.
R E K L A M A
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Budowa ul. Głównej
w Ruścu

Ul. Główna to jedna z dłuższych ulic w Ruścu. Jej stan
pozostawiał wiele do życzenia, dlatego też zapadła decyzja o jej przebudowie. W maju podpisano umowę na
realizację tego zadania. Droga zyska nową podbudowę
i asfalt. Zostanie dodatkowo poszerzona i wyposażona
w nową instalację kanalizacyjną, sanitarną i deszczową.
Przebudowana będzie też sieć energetyczna, a także sieć
gazowa, kanał telekomunikacyjny. Pojawi się też ścieżka

WIADOMOŚCI
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rowerowa, chodniki, zatoczki autobusowe, oświetlenie i obiekt
mostowy. Całe przedsięwzięcie kosztować będzie 11 mln zł.
Będzie przede wszystkim bezpiecznie i wygodnie. Za nim jednak to nastąpi musicie uzbroić się w cierpliwość - prosi Dariusz Zwoliński, wójt Nadarzyna i dodaje – Rozumiem ,że dla
mieszkańców tego fragmentu ulicy Głównej zaczął się istny
armagedon, ale obiecuję ,że do Wielkanocy będzie cieszyli
się z nowej naprawdę Głównej w Ruścu. AZ

Są plany na nowe tereny rekreacyjne w Michałowicach
MICHALOWICE.PL

REGION

We wtorek 18 października odbyło się
spotkanie w sprawie
zagospodarowania
terenów wokół
zbiorników retencyjnych w Michałowicach.
Urząd Gminy
ogłosił swoje plany.

Z

biorniki wodne w Michałowicach są położone wzdłuż rzeki Raszynki,
tuż przy Klubie Golfowym
i Boulodromie w Michałowicach.
Można dojechać do nich rowerem
niedawno wybudowaną ścieżką rowerową od strony Pęcic. Jest także
możliwość dojechania tam autem
od strony al. Topolowej. Już teraz to
świetne miejsce do spacerowania,
czy rowerowych wycieczek. Gmina jednak chce wycisnąć z niego
trochę więcej.
Tereny rekreacyjne będą jak najbliższe naturze. Projekt zakłada zachowanie naturalnego charakteru

obiektu, dodatkowe nasadzenia
roślin rodzimych – takich, które
już tu występują. Do elementów
małej architektury wykorzystane będą naturalne materiały. Cały
teren będzie podzielony na części,
którym nadane zostaną konkretne funkcje.

Co pojawi się na tym terenie?
Będzie dużo drewnianych ławek
i koszy na śmieci. Pojawią się instalacje z wikliny – altany i tunele oraz kompozycje w kształcie
zwierząt: żurawi, dzików, zajęcy,
czy lisów. Zaplanowano też drewniane instalacje – kółko i krzyżyk,

dzwonki, proca, liczydło, bębny.
Urozmaiceniem całości mają być
kamienne rzeźby. Dla miłośników
aktywnego spędzania czasu zaplanowano słupki do siatkówki i hamaki. W trosce o najmniejszą faunę
pojawią się budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów.

Na całym terenie poprowadzone będą ścieżki i alejki: drewniane i mineralne z obramowaniem
z ciętego otoczaka. Pojawi się też
dyskretne oświetlenie kierunkowe.
Obecna zieleń będzie uzupełniona. Dosadzonych ma być 114
sztuk drzew – m. in. klon, brzoza,

jesion, topola. Będą też nowe nasadzenia krzewów, np. kaliny, dereni, bzu czarnego. Nowe rośliny
pojawią się u brzegu zbiorników –
będą to m. in. kosaćce, mięta, wiązówka, śmiałek, czy bodziszek. Oko
cieszyć będzie łąka kwietna i trawnik z kwiatami. AZ

Taneczny turniej pełen emocji

Na dwa dni Pruszków stał się stolicą tańca. Wszystko za sprawą największego turnieju
tanecznego w Polsce – Top Dance Open organizowanego przez UKS Top Dance

W

eekend 22-23 października był
prawdziwym tanecznym świętem w Pruszkowie. Aż 700 zawodników z 85 klubów z ośmiu
europejskich krajów stanęło w Pruszkowie do
tanecznej rywalizacji. Widzowie mogli podziwiać zmagania par w stylach tanecznych standardowym i latynoamerykańskim. Dodatkowo

w tych dniach odbyły się również Mistrzostwa
Polski w klasach tanecznych B i A Federacji
Tańca Sportowego.
Jednak nim o wynikach trzeba wspomnieć
o dwóch aspektach. Ci z Was, którzy w weekend odwiedzili halę Znicz wiedzą, że turniej taneczny to niesamowite widowisko. Przepiękne
kolorowe kreacje, misternie upięte fryzury i wyraziste makijaże zapadają w pamięć. Nie inaczej
było w tym roku. Nawet najmłodsi uczestnicy
na turniej przygotowują się bardzo profesjonalnie. Aspekt wizualny również w tańcu jest
bardzo ważny.
Jednak nie tak jak sam taniec. A warto podkreślić, że taniec podobnie jak piłka nożna czy
tenis to sport. I to bardzo wymagający. Uczestnicy turnieju UKS Top Dance w „nogach” mają
wiele przetańczonych godzin. Taniec, podobnie
jak inne dyscypliny wymaga ciężkich treningów i poświęceń. Te jednak szybko się „zwracają” właśnie w trakcie zawodów tanecznych.
UKS Top Dance turniej taneczny w Pruszkowie organizuje co roku. I to z coraz większym rozmachem. Nie inaczej było w tym
roku. O wysokiej jakości świadczy ogromna
liczba uczestników. Warto jednak pamiętać,
że za sukcesem tej tanecznej imprezy stoją
ludzie. -- Pragniemy podziękować wszystkim klubom, trenerom którzy wsparli to wydarzenie. Wszystkim tancerzom którzy wzięli

udział w turnieju. Ogromne podziękowania
dla naszych patronów , sponsorów i partnerów imprezy. Dziękujemy całej obsłudze
turnieju, sędziom skrutinerom, opiece medycznej, DJ, prowadzącym i wszystkim wspaniałym ludziom którzy pomogli w realizacji
tego Międzynarodowego Festiwalu. Miesiąc
ciężkiej pracy ale możemy dumnie stwierdzić że było warto! Skala turnieju - jak za
dawnych czasów. Przeżyliśmy prawdziwe
emocje i już nie możemy doczekać się Top
Dance Open 2023! – podkreślają organizatorzy z UKS Top Dance.
Warto również zaznaczyć, że sam klub taneczny UKS Top Dance do udziału w turnieju wystawił reprezentacje aż 90 tancerzy!
Na ogromne uznanie zasługują i zawodnicy i ich trenerzy, bowiem z sześciu kategorii Mistrzostw Polski w aż czterech zwyciężyli

zawodnicy reprezentujący barwy UKS Top Dance. W piątej kategorii zabrakło niewiele bowiem
kolejni tancerze UKS Top Dance zakończyli rywalizację na 2 miejscu.
Natomiast w międzynarodowej konkurencji
pod egidą Światowej Federacji Tańca Sportowego (WDSF) oraz Europejskiej Federacji Tańca
Sportowego (DSE) 3 pary klubu UKS Top Dance awansowały do finału i wywalczyły miejsca medalowe!
Patronami Honorowymi turnieju są Starosta
Pruszkowski Krzysztof Rymuza oraz Prezydent
Miasta Pruszkowa Paweł Makuch. Turniej jest
dofinansowany ze środków ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, ze
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków z budżetu Gminy Miasto
Pruszków oraz przy wsparciu Fundacji ARP.
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Koszykarze
z komorowskiego liceum
najlepsi w kraju!

Koszykówka 3x3 to stosunkowo nowa, ale dynamiczna i niezwykle widowiskowa dyscyplina sportowa. Koszykarze z liceum
z Komorowa zajęli pierwsze miejsce w kraju. Reprezentanci
z komorowskiego liceum wzięli udział w turnieju w Gdańsku
w dniach 25-27 września. Zawody Otwartych Mistrzostw Szkół
w koszykówce 3×3 zorganizowane zostały przez Akademicki
Związek Sportowy przy współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki i AZS COSA Górki Zachodnie. Zespół z Komorowa był

Zeroemisyjne autobusy
w Michałowicach

U

mowa w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” została
zawarta 27 października między Gminą Michałowice
a NFOŚiGW. Wydarzenie odbyło
się w sali multimedialnej Urzędu
Gminy Michałowice. Umowa zagwarantowała samorządowi 4 mln
dofinansowania na zakup dwóch
zeroemisyjnych autobusów.
Umowa została podpisana
w obecności wiceminister klimatu
i środowiska Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, wójt gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej,
wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego. Na spotkaniu pojawili się także skarbnik gminy, Anna
Jankowska, przewodnicząca rady
gminy, Beata Rycerska i radny, Maciej Polarczyk, dyrektor Centrum
Biznesowego w Banku Ochrony
R E K L A M A

Będzie głośno, szybko i widowiskowo.
Barbórka po raz drugi w Pruszkowie!
MICHALOWICE.PL

MICHAŁOWICE

Coraz więcej gmin
z regionu inwestuje
w autobusy elektryczne.
Do ich grona już niedługo dołączą Michałowice.
Samorząd otrzymał
dofinansowanie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na zakup dwóch pojazdów elektrycznych.

Środowiska S.A., Anna Matusiak
oraz przedstawiciele mediów.
Obecna podczas uroczystego
podpisania umowy wiceminister
klimatu i środowiska i jednocześnie mieszkanka Michałowic, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska
podkreśliła – Czysty transport publiczny, dwa autobusy, które będą
współfinansowane przez Narodowy Fundusz, którym będą jeździć
też moje dzieci, którymi ja będę
jeździć. Dzięki którym, te czyste
powietrze w tej gminie będzie jeszcze lepsze. Ta współpraca, o którą
proszę, za którą dziękuję, o którą
apeluję jest na wielu poziomach.
O dbałości o środowisko w Michałowicach przypomniała wójt
gminy, Małgorzata Pachecka - Środowisko w gminie Michałowice jest
bardzo ważne. Nasza gmina angażuje dużo swojej pracy, czasu, ale
także środków, w działania, które
są związane z ekologią i ze środowiskiem. Są to bardzo różne działania. I te działania są w dużej mierze

oparte o styl życia w tej gminie.
I dodała - U nas, szczęśliwie, nie
ma takich autobusów, które wypuszczają kłęby czarnego dymu
i myślę, że nasze dzieci nie znają
takich autobusów i oby ich nigdy
nie poznały. Z tego powodu podpisanie takiej umowy, jaką dzisiaj
podpisujemy. To jest kolejny krok.
To jest po prostu konsekwencja
tego, co w tej w gminie się dzieje.
Cały projekt „Zerosmisyjne autobusy dla Gminy Michałowice”
wyniesie prawie 4,1 mln zł. Dotacja otrzymana z NFOŚiGW wyniesie
niemal 2,4 mln zł i pokryje ponad
58% kosztów. Dodatkowo gmina
uzyskała pożyczkę w wysokości
prawie 1,7 mln zł (41% kosztów). Za
te pieniądze Michałowice zakupią
dwa niskopołogowe autobusy o napędzie elektrycznym. Pojazdy będą dostosowane do przewozu osób
z niepełnosprawnościami. Dodatkowo na terenie gminy pojawi się
łądowarka typu plug-in na dwa
miejsca do ładowania. Red.

jedną z 28 reprezentacji szkolnych z całej Polski. W czasie turnieju w obiektach AZS COSA Gdańsk rozegrano 512 minut gry podczas 62 spotkań. Komorowscy koszykarze wygrali wszystkie mecze
i pewną ręką sięgnęli po pierwsze miejsce. Skład wygranej drużyny
koszykówki 3x3 to Michał Stelmach, Michał Strojek, Antoni Wróblewski i Michał Kolasa. Drużynę trenuje Grzegorz Tomaszewski. Na
co dzień zawodnicy trenują w UKS Akademia Koszykówki Komorów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Red.

PRUSZKÓW

To już 60. edycja legendarnego Radu Barbórka. Jubileuszowa edycja
będzie miała swój start
honorowy i prolog po
raz drugi w Pruszkowie.

Z

dania co do obecności Rajdu Barbórka
w Pruszkowie są podzielone. Przeciwników
zostawmy. Miłośnicy – to będzie
Wasz weekend pełny warkotu silników, brawurowych przejazdów
i aut prowadzonych przez śmietankę polskiego motorsportu!
60. Rajd Barbórka rozpocznie
się w piątek, 2 grudnia. W porównaniu z harmonogramem
z sezonu 2021, zmienia się tylko
godzina startu odcinka SZNAJDER BATTERIEN PRUSZKÓW
– informują organizatorzy z Automobilklubu Polski. Start honorowy zaplanowano na godz 17.30,
a już o 17.35 na trasę piątkowego odcinka wyjedzie pierwsza

rajdówka. Dyrektor Rajdu Barbórka, Daniel Semczuk - Do organizacji tegorocznej Barbórki
podchodzimy tak samo, jak przy
okazji poprzednich edycji. Oczywiście pamiętamy o jubileuszu,
ale od strony przygotowań ten
rajd nie będzie różnił się od
innych. Wszystko musi zostać
zapięte na ostatni guzik bez
względu na to, jaka liczba stoi
przez nazwą rajdu. Oczywiście

pamiętamy o okrągłej rocznicy
i na pewno przygotujemy kilka niespodzianek, więc kibice
mogą być spokojni – na pewno
tegoroczna Barbórka będzie kolejnym niezapomnianym wydarzeniem i dostarczy ogromnej
ilości emocji – dodaje
Organizatorzy nie przedstawili jeszcze szczegółów tras.
O wszystkim będziemy informować Was na bieżąco. Red

Piastowskie ulice pięknieją
PIASTÓW

Kolejne ulice w Piastowie zyskują nowe oblicze. Właśnie zakończono przebudowy trzech
dróg: ul. P. Wysockiego,
Jaśminowej i Placu
Słonecznego. Z ulic
można już korzystać
bez przeszkód.

U

lica P. Wysockiego była przebudowywana na
odcinku od Al. J. Piłsudskiego i Al. Wojska
Polskiego. Po remoncie zyskała

nową nawierzchnię asfaltobetonową. Są tam również zatoki
postojowe z kostki betonowej,
a także nowe odwodnienie.
Dwie pozostałe ulice – Jaśminowa i Plac Słoneczny – także
mają nową nawierzchnię. Jez-

dnia, zjazdy i chodniki zostały
wykonane z kostki betonowej.
Odwodnienie tych ulic zostało poprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Łączna wartość
zrealizowanego projektu wynosi
ponad 2 mln zł. Red

PRZEPROWADZKI

I TRANSPORT
BUS IVECO
Tel. 668 566 576
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T

lenek węgla jest bezwonny i niewidoczny, dlatego też zyskał przydomek
„cichego zabójcy”.Skąd
bierze się czad w mieszkaniu? Poprzez zapchany lub nieszczelny komin, uszkodzony lub wadliwy piec
grzewczy albo słabą wentylację.
Czad jest o tyle niebezpieczny,
że uszkadza organizm od środka,
bez gwałtownych, jednoznacznych
objawów. Jak dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla? Wchłania się
do organizmu poprzez drogi oddechowe i łatwo łączy z hemoglobiną. Utrudnia on transport
tlenu do tkanek i przez to zostają one niedotlenione. Prowadzi

to do uszkodzeń narządów wewnętrznych. Najwrażliwszym na
to jest ośrodkowy układ nerwowy. Duże stężenie czadu powoduje szybką śmierć.
Jakie są objawy zaczadzenia?
Pierwsze z nich to zawroty głowy,
mdłości, wymioty i ogólne osłabienie. Następnie ból głowy się
nasila, pojawia się senność, zaburzenia równowagi i świadomości.
Najbardziej charakterystycznym
objawem jest czerwone zabarwienie skóry, przyspieszenie oddechu, trudności z oddychaniem,

przyspieszenie akcji serca, drgawki. W takim wypadku należy niezwłocznie przewietrzyć wszystkie
pomieszczenia. Dobrze jest też zasięgnąć porady lekarza.
Aby zapobiec tragedii warto zaopatrzyć się w odpowiednie czujniki wykrywające czad – ale uwaga
– z legalnego, sprawdzonego źródła! Należy też wykonywać regularne przeglądy urządzeń grzewczych
i czyścić komin. Sprawdzajmy regularnie wentylację. Tych kilka prostych kroków może uchronić nas
od nieszczęścia. Red.

W Pruszkowie
przybyło kamer

G

dzie zatem zamontowano nowe kamery? Jedna z nich pojawiła się
na skrzyżowaniu ulic
Reja i Obrońców Pokoju. Kolejną
zamontowano przy Przedszkolu
Miejskim nr 10 w rejonie skrzyżowania ulic Kubusia Puchatka
i Baśniowej. Dwie kamery pojawiły się przy Szkole Podstawowej
nr 9 – jedna zamontowana jest na
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Mostowej, druga na skrzyżowaniu ulic
Długiej i Mostowej. Monitoringiem miejskim objęty został również Plac Mechaników znajdujący
się przy ul. Stalowej.
Mieszkańcy w ramach Budżetu
Obywatelskiego zgłosili też szereg
innych lokalizacji, gdzie powinny
znaleźć się kamery. I dzięki ich
działaniom monitoring pojawił się
w Parku Potulickich. Jedną zamontowano na końcu ul. Hubala, kolejna pojawiła się w rejonie altanki

REGION

Na Mazowszu będzie
prowadzony program
leczenia niepłodności.
Realizowany będzie
w 11 klinikach. Na ten
cel przeznaczono
prawie 12 mln zł.

P
Parkrun obok dużego stawu przy
ul. Bolesława Prusa, a ostatnia znajduje się na wysokości bloku przy
ul. Bolesława Prusa 12 (w środkowej części) i obejmuje zasięgiem
dolny chodnik w parku.
Kolejna lokalizacja, w której pojawił się miejski monitoring to tunel
w ciągu ulic Działkowej i Błońskiej. Tu zamontowanych zostało
aż siedem kamer. Dwie obrotowe po obu stronach tunelu, kolejne trzy wewnątrz. Natomiast
ostatnie dwie pojawiły się na klatkach schodowych.
W ramach zadania również studio monitoringu miejskiego obsługiwane przez straż miejską przeszło
małą metamorfozę i zyskało nowy
sprzęt potrzebny do obsługi nowych kamer. AZ

PRUSZKÓW

Przy ul. Kopernika
w Pruszkowie, przy Parku Potulickich, powstał
nowy park kieszonkowy. To kolejne miejsce,
gdzie można przysiąść
i odpocząć na świeżym
powietrzu.

P

omiędzy Szkołą Podstawową nr 4 a Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego powstał park kieszonkowy.
Zbudowano go w miejscu, gdzie
niegdyś był plac zabaw – ostatnio ograniczony jedynie do ławki i jednej huśtawki. Teraz jest
to kolejne miejsce przeznaczone odpoczynkowi.
Czym jest park kieszonkowy?
Z wyjaśnieniem spieszy Konrad
Sipiera, zastępca prezydenta
Pruszkowa – Parki kieszonkowe
powstają na małych obszarach,
które są niezabudowane. Mieszkańcy zyskują miejsce, gdzie mogą
przysiąść i odpocząć na świeżym

powietrzu. Dodatkowo nasadzenia i mała architektura zwiększają atrakcyjność terenu.
Całość ma powierzchnię 186
mkw. 137 mkw to teren dla roślin.
Co znalazło się w miniparku przy
ul. Kopernika? krzewy i byliny:
hortensje (pnąca i bukietowa),

trzcinnik ostrokwiatowy, róża
pomarszczona, milin amerykański i tawuła. Do tego posadzono drzewo – wiśnię piłkowaną,
odmianę „Kanzan”. Pozostałe
49 mkw zajmuje nawierzchnia
mineralna. Do odpoczynku postawiono ławki. Red

Dotacje na in vitro
na Mazowszu
PIXABAY.COM

PRUSZKÓW

Zakończył się kolejny
etap rozbudowy pruszkowskiego monitoringu. Na terenie miasta
pojawiło się aż 17 nowych
kamer miejskiego monitoringu, a część lokalizacji
wytypowali mieszkańcy
i zgłosili w ramach
Budżetu Obywatelskiego
Pruszkowa.

dokonania dwóch do niezamieszkałych budynków i kradzieży z nich różnego rodzaju przedmiotów. Właściciele wycenili łącznie swoje straty na prawie 2,5 tysiąca złotych. Po
wykonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych mężczyzna w milanowskim komisariacie usłyszał dwa zarzuty karne. Za dokonanie kradzieży z włamaniem grozi mu nawet 10
lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tych sprawach
nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Maz. AZ

Park przy parku w Pruszkowie

Cichy zabójca nie śpi. Uważajcie na czad!
Nadszedł sezon grzewczy. To także czas, kiedy
strażacy mają pełne ręce
roboty – w ubiegłym
sezonie wyjeżdżali do
zdarzeń z tlenkiem węgla ok. 1,5 tysiąca razy!
Czad zabija, ale można
temu zapobiec – jak?
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Złapali włamywacza
z Milanówka

Policjanci z grodziskiej komendy zatrzymali 37-latka podejrzanego o dokonanie dwóch kradzieży z włamaniem.
Mężczyzna przyznał się do obu przestępstw. Grodziscy
kryminalni od kilku tygodniu pracowali nad ustaleniem
danych osoby, która dokonała dwóch włamań na terenie
Milanówka. W końcu udało im się wytypować i zatrzymać podejrzaną osobę. Okazał się nim 37-latek, który
po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy przyznał się do

ieniądze zarezerwowane na leczenie niepłodności sfinansuje
ponad 2 tys. procedur
in vitro. To szanse dla wielu par
na posiadanie dziecka.
Na Mazowszu program rozpoczął się w 2019 roku i do tej
pory dzięki niemu urodziło się
422 dzieci i potwierdzono 953
ciąże. Aktualnie program realizują trzy ośrodki: Medi Partner Sp. z o.o., Centrum Zdrowia
Warszawa Sp. z o.o. i Gravida Sp.
z o.o. Do końca 2025 roku realizować go będzie 11 klinik: 10
z Warszawy i jedna spoza stolicy.
Adam Struzik, marszałek
województwa mazowieckiego

podkreśla – Do 2025 r. zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 11,9 mln zł. Szacujemy,
że pozwoli to na przeprowadzenie ponad 2 tys. procedur
zapłodnienia pozaustrojowego. Doskonale zdajemy sobie
sprawę, że dla wielu par procedura in vitro to jedyna szansa na posiadanie potomstwa.
Równocześnie jest ona bardzo
kosztowna i stać na nią niewielu Mazowszan.
Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Pierwsze pacjentki mogą zapisywać
się do klinik już na początku listopada.
Dla kogo program? Dla par
powyżej 20 roku życia (kobieta i mężczyzna, nie ma górnej
granicy wieku!), mieszkających na terenie województwa
mazowieckiego (co najmniej
12 miesięcy przed aplikacją).
Musi być także stwierdzona
i potwierdzona bezwzględna
przyczyna niepłodności. Potwierdzone też musi być nieskuteczne jej leczenie. AZ

Chwilowo nie wyrobicie
paszportów. Będą zmiany.
REGION

W najbliższym czasie
utrudnione będą procedury związane z wydawaniem paszportów.
To wszystko przez nową
ustawę o wydawaniu
dokumentów.

N
PIXABAY.COM

MILANÓWEK

WIADOMOŚCI

a początku listopada
utrudnione będzie zarówno składanie wniosków paszportowych,
jak i wydawanie dokumentów. To
wszystko z powodu wejście w życie nowej ustawy o dokumentach
paszportowych oraz uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych.
Kiedy dokładnie możemy spodziewać się utrudnień? Na stronie rządowej widnieje komunikat
mówiący o terminie 8-10 listopada. Ponieważ 11 listopada wypada
w piątek, wznowienie działalności punktów paszportowych

nastąpi 14 listopada. Organy
paszportowe będą mogły jednak wydać paszport tymczasowy
– w szczególnie uzasadnionych,
krytycznych przypadkach.
Prace, które utrudnią teraz
składanie wniosków i odbieranie dokumentów, w przyszłości
nam pomogą. Dzięki nowej ustawie paszportowej i Rejestrowi Dokumentów Paszportowych, będzie
możliwe generowanie elektronicznego wniosku przez urzędnika paszportowego i podpisanie
wniosku cyfrowo. To także nowe
możliwości – np. elektroniczne
sprawdzanie ważności dokumentu oraz zgłoszenie jego zagubienia lub kradzieży.
Do tego zmienią się warunki
przyznawania paszportu tymczasowego. Dokumenty także będą
mogły być wydawane na wniosek
rodziców dzieciom poniżej 12 roku życia (z 10-letnim terminem
ważności i podpisem). O statusie
paszportu będziemy także otrzymywać powiadomienia. Red.
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Budżet Obywatelski
Milanówka rozstrzygnięty

cztery projekty: Plac zabaw (ul. Dembowskiej); Przebudowa i udostępnienie do powszechnego użytku placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2; Modernizacja
placu zabaw przy ulicy Kościelnej oraz doposażenie
placów zabaw przy SP nr 1 i przy ulicy Przyszłości; Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla
OSP Milanówek. Wartość wszystkich projektów wynosi 484 tys. zł. Red.

Mieszkańcy Milanówka zadecydowali na co przeznaczyć pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji będą cztery projekty. Głosowanie na projekty
milanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023
rok zakończyło się 15 września. Mieszkańcy mogli
wybrać spośród 10 propozycji. Do rozdysponowania było 490 tys. zł. Maksymalna wartość jednego
projektu to 150 tys. zł. Finalnie zrealizowane będą

Kolejne Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne w regionie
MICHAŁOWICE

PRUSZKÓW

Uśmiech jest tematem
fotografii Elżbiety
Dzikowskiej, które do
18 listopada będzie
można oglądać w Parku
Kościuszki w Pruszkowie. Na wystawę zaprasza Prezydent Pruszkowa – Paweł Makuch.

Po Brwinowie i Szczęsnem, ruszają procedury
na budowę Centrum
w Regułach. Na koniec
października michałowicki magistrat
ogłosił przetarg.

P

rzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku
Centrum opiekuńczo –
mieszkalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej, uzyskanie kompletu uzgodnień oraz warunków technicznych, uzyskanie
pozwolenia na budowę i wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu –
czytamy w dokumentacji przetargowej. Centrum ma zostać wybudowane w Regułach nieopodal skrzyżowania ul. Kuchy z Przytorową,
tuż za komisariatem policji.
Budynek, według warunków zabudowy, ma zostać wybudowany
w technologii prefabrykowanego

szkieletu drewnianego, dzięki czemu będzie on bardziej enegrooszczędny. Przewidziano tam
miejsce dla 20 osób: 14 osób na
pobyt dzienny, 6 – na stały. Budynek będzie podzielony na dwie
części: wspólną i mieszkalną.
Część wspólna będzie przeznaczona zarówno dla uczestników
w ramach pobytu dziennego, jak
i całodobowego. Będą tam: pomieszczenia kuchenne i jadalne,
sala rekreacyjna, sala zajęć ruchowych. Znajdą się tam także
pralnie, szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia dla personelu,

Milanowska kładka od nowa
MILANÓWEK

Milanowska kładka przy
ul. Przejazd ma przejść
gruntowną modernizację. Czy w obecnym
przetargu uda się
wyłonić wykonawcę
tego zadania?

P

rzypomnijmy: przeprawa pieszo-rowerowa
nad torami PKP w ciągu
ul. Przejazd w Milanówku trzy lata temu przeszła remont.
Był on związany z decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który nakazał
naprawę pomostu i stopni oraz
usunięcie wszelkich nieprawidłowości. To zostało wykonane
w 2019 roku. Według zaleceń WINB
gruntowna modernizacja powinna być przeprowadzona w ciągu
dwóch następnych lat.
Milanówek ogłosił przetarg na
wykonanie tego zadania w trybie
„zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie tego zadania zdecydowanie polepszy komfort życia mieszkańców

pokój medyczny (zabiegowy) oraz
gabinet psychologa i logopedy.
W części mieszkalnej przewidziano
4 pokoje jednoosobowe z łazienką i jeden pokój dwuosobowy,
także z łazienką.
Poza samym budynkiem, wykonawca zrealizuje zagospodarowanie terenu. Pojawi się tam nowe
oświetlenie, latarnie, instalacja
wodno-kanalizacyjna itd.
Na zgłoszenia gmina Michałowice będzie czekać do 14 listopada.
Centrum ma zostać wybudowane
w ciągu 70 tygodni (ok. 1,5 roku) od
daty podpisania umowy. Red.

zarówno północnej, jak i południowej części naszego miasta
– mówił Piotr Remiszewski, burmistrz Milanówka.
Na to zadanie gmina ma zamiar
przeznaczyć 953 tys. zł. Do przetargu zgłosiło się sześciu chętnych,
jednak nie ma wśród nich oferty,
która mieści się w budżecie. Najniższa oferta opiewa na 998 tys. zł,
trzy kolejne oferty – na więcej niż
1 mln zł, a kolejne dwie mieszczą
się w przedziale 2-6 mln zł.
Czy włodarze miasta wybiorą wykonawcę za pierwszym podejściem? Jeśli tak, będzie miał
on czas na wykonanie zadania do
29 września 2023. Red.
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U

śmiech świata” to
tytuł wystawy plenerowej Elżbiety
Dzikowskiej – historyczki sztuki, sinolożki, podróżniczki, reżyserki i operatorki
filmów dokumentalnych. Autorka wielu książek podróżniczych
zrealizowała wraz z Tonym Halikiem ok. 300 filmów dokumentalnych. Współprowadziła też
legendarny już program „Pieprz
i wanilia”.
Uśmiech to jedna z najcenniejszych i najpiękniejszych rzeczy,
jakie możemy w każdej chwili dać
drugiemu człowiekowi. Wystawa

„

Okradł emeryta,
został zatrzymany
REGION
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Wystawa Elżbiety Dzikowskiej
w Pruszkowie

Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego
zatrzymali 37-letniego
mieszkańca gminy,
który kilka dni wcześniej okradł emeryta.
Do zdarzenia doszło
w budynku poczty.

D

o dyżurnego komisariatu w Ożarowie Mazowieckim
zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował o kradzieży pieniędzy.
Do zdarzenia doszło w budynku
poczty. Policjanci zabezpieczyli monitoring i odtworzyli nagranie, na którym widać, jak
mężczyzna wykorzystując chwilę nieuwagi pokrzywdzonego,
gdy ten pobierał emeryturę,
ukradł mu pieniądze.
Wizerunek podejrzewanego
o kradzież mężczyzny dotarł do
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policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Kilka dni
później mundurowi rozpoznali
37-latka na ulicy i zatrzymali go.
Mieszkaniec ożarowskiej gminy usłyszał zarzut kradzieży, do
którego się przyznał. Policjanci odzyskali część skradzionych
pieniędzy. Po zakończonych
czynnościach procesowych trafił do aresztu śledczego. Był
poszukiwany przez sąd, który
wydał na niego nakaz doprowadzenia do jednostki penitencjarnej, gdzie spędzi teraz
najbliższe 4 miesiące odbywając karę pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Pruszkowie. AZ.
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Dzikowskiej pokazuje, że niezależnie od pochodzenia, kultury
czy temperamentu, uśmiech jest
wyrazem serdeczności i życzliwości. Stanowi on swoisty „język” międzynarodowy.
Uśmiech zbliża i jednoczy ludzi,
czyni nas piękniejszymi, zdrowszymi, optymistyczniej nastawionymi do świata. Nie kosztuje
nas nic, a może dać siłę i energię drugiemu człowiekowi. Jest

wyrazem życzliwości dla innych
– mówi o wystawie Prezydent
Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
W dzienną dawkę optymizmu
i energii można uzbrajać się codziennie w pruszkowskim Parku
Kościuszki. Wystawa umieszczona jest, w postaci wydruków
wielkoformatowych, na ogrodzeniu Przedszkola Miejskiego
nr 3. Zdjęcia można oglądać do
18 listopada. Red

Na sanki do Reguł
MICHAŁOWICE

To już niemal pewne
– Regułach powstanie
górka saneczkowa.
Do przetargu zgłosiła
się jedna firma i wygląda na to, że to jej
zostanie powierzona
ta inwestycja.

G

órka saneczkowa ma
zostać wybudowana
na działce pomiędzy
al. Samorządu Terytorialnego a al. Powstańców Warszawy w Regułach, niedaleko placu
zabaw. Będzie miała 5,5 m wysokości. Jej zbocza będą umocnione
poprzez humusowanie i obsianie
mieszanką traw.
Aby ułatwić i uregulować korzystanie z górki, zaprojektowane zostanie wejście na miejsce
zjazdu, czyli początek toru saneczkowego. Znajdzie się ono
poza obszarem zjazdu. Na samym
szczycie nasypu będą ustawione
barierki. Długość trasy, po której
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zjeżdżać będą saneczkarze będzie wynosić ok. 27,5 m. Nachylenie „stoku” określono na 20%.
Termin realizacji określono na
60 dni od daty podpisania umowy. Na inwestycję Gmina Michałowice zamierza przeznaczyć
320 tys. zł. Do przetargu przystąpiła jedna firma – RAD-MAR Marek Wieteska z Domaniewka (gm.
Brwinów). Jej oferta zmieściła się
w planowanym budżecie – wynosi prawie 265 tys. zł. Michałowicki
urząd jeszcze nie wydał decyzji co
do powierzenia inwestycji właśnie
temu wykonawcy. Red.
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
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ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Grodzisk Mazowiecki liderem na Mazowszu

W

2022 roku Grodzisk Mazowiecki wiedzie prym na
Mazowszu. W rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA jako miasto powiatowe
zajął pierwsze miejsca pod względem wydatków
na inwestycje oraz zamożności. Gmina jest także jedną z najbardziej innowacyjnych na Mazowszu wg konkursu Innowacyjny Samorząd 2022 Serwisu Samorządowego PAP.

Po raz trzeci z rzędu najbogatszy na Mazowszu

Grodzisk Mazowiecki utrzymał swoją pozycję najbogatszego
miasta powiatowego na Mazowszu. W prestiżowym rankingu
„Najbogatsze samorządy w 2021 r.” przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” uplasował się na
drugim miejscu w Polsce z kwotą 6511,68 zł (zamożność per capita 2021 r.). Szczególnie cieszy skok z 18 miejsca w 2012 roku
na 2 miejsce w 2021 r.
Utrzymanie drugiego miejsca w Polsce pod względem zamożności przez Grodzisk Mazowiecki było możliwe dzięki osiągnięciu przez gminę stabilizacji dochodów budżetowych poprzez
zbudowanie trwałego strumienia wpływów z podatków z działalności przemysłowej oraz z udziału w podatku dochodowym
od mieszkańców.
- Stabilizacja dochodów budżetowych to owoc wieloletniej
pracy. Gdy w 1994 roku zostałem wybrany burmistrzem, większość czasu poświęcałem przygotowywaniu stref przemysłowych
oraz sprowadzaniu firm. To był sens moich działań – przekazał
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
- Postawiliśmy na inwestorów z branż produkcyjnej oraz transportowej, gdyż one są najbardziej odporne na kryzysy. Rozwojowi przemysłu towarzyszyły inwestycje adresowane bezpośrednio
do mieszkańców – w infrastrukturę oraz rozwój bazy kulturalnej, rekreacyjnej i oświatowej – dodaje.
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w latach 2019-2021 w kategorii: miasta powiatowe. W 2021 roku Grodzisk Mazowiecki przeznaczył 100 mln zł na inwestycje,
co stanowiło 25 proc. wszystkich wydatków, jakie ponosi gmina.
Dyplom odebrał podczas uroczystej gali Samorządowe Forum
Kapitału i Finansów Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Otrzymana nagroda to 7. miejsce w Polsce.

Fot. 4. Tężnia z solanką z Ciechocinka

miast znalazły się tylko trzy gminy z województwa mazowieckiego: Kozienice, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno.

Fot. 3. Hala widowiskowo-Sportowa w Grodzisku Mazowieckim

W 2022 r. w Grodzisku powstało wiele nowych obiektów. We
wrześniu br. została otwarta Hala Widowiskowo-Sportowa z obserwatorium astronomicznym, która umożliwia organizowanie wielkich koncertów, wystaw, zawodów. W tym roku w parku
miejskim powstała tężnia z solanką z Ciechocinka, a już wkrótce zostanie otwarta obwodnica zachodnia, której jeden odcinek
już oddano do użytkowania.

Innowacyjnie i kreatywnie
Fot. 1. Stawy Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki to miasto pięknych parków, Stawów Walczewskiego z bogatą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, dworków
i dworów z ciekawą historią. W gminie działa 17 świetlic, w których organizowane są zajęcia kulturalne dla dzieci i dorosłych,
natomiast „Mediateka” zbudowała ofertę dla seniorów. Działają
tu chóry, orkiestra, big band, a także wiele klubów sportowych.
Odbywają się liczne wydarzenia kulturalne m.in. co niedzielne
koncerty w Parku Skarbków, pokazy, turnieje, festiwale muzyczne.

W tym roku Grodzisk Mazowiecki otrzymał także wyróżnienie
w kategorii gmina wiejsko-miejska za projekt „Rewizor” w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022 Serwisu Samorządowego PAP.
Przedmiotem konkursu były zrealizowane przez gminy i powiaty projekty, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali
kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Wśród 10 wyłonionych

Ratusz ﬁnalistą konkursów

Gmina otrzymała również nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2021” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa za realizację budynku administracyjno-biurowego: „Centrum Administracyjno-Informacyjne, Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu
Społecznemu” – siedziba Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 12A” oraz tytuł BUDOWA XXI w.
w kategorii „Przestrzenie Administracyjno-Biurowe” w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
Grodziski Ratusz wyróżnia się tym, że jest półkolisty i przeszklony niemal w całości - zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Jednocześnie spełnia najwyższe standardy estetyczne i funkcjonalne.
Jest także przygotowany do obsługi osób o ograniczonej sprawności
ruchowej. Budynek wyposażono w panele fotowoltaiczne i solary.
Tekst: Wydział Promocji, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Zdjęcia: Marcin Masalski

Inwestujemy najwięcej w województwie
mazowieckim

Gmina Grodzisk Mazowiecki zdobyła także pierwsze miejsce na
Mazowszu w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów

Fot. 1. Wręczenie nagród podczas uroczystej gali „Samorządowe
Forum Kapitału i Finansów”

Fot. 5. Ratusz w Grodzisku Mazowieckim – Generalny wykonawca: ZAB-BUD Sp. z o.o., Warszawa; Jednostka projektowa: LubCom Sp. z o.o., Lublin
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WIADOMOŚCI

Nowa strefa rekreacji – nowe drzewa Na węźle Opacz pojedziemy inaczej
BRWINOW.PL

BRWINÓW

Wolontariat jest nieobcy
urzędnikom brwinowskiego magistratu.
13 października
w ramach wolontariatu
pracowniczego zasadzili
drzewa przy nowej
strefie rekreacji.

S

B

rwinowski krajobraz
wzbogacił się o około
20 nowych drzew. Zasadzili je pracownicy
Urzędu Gminy Brwinów i Straży
Miejskiej. Wokół miejsca aktywizacji seniorów pojawiły się platany klonolistne, klony pospolite
oraz wiśnie piłkowate.
Zasadzone drzewa poprawią jakość powietrza, będą chronić przed
hałasem, a w przyszłości wpłyną
pozytywnie na estetykę miejsca –
mówią urzędnicy z brwinowskiego
Urzędu. Podkreślają oni również,
że w planach mają zasadzenie jeszcze większej ilości drzew.
Po pracy przyszedł czas na odpoczynek. Jak przystało na miejsce

– aktywny odpoczynek. Urzędnicy
rozegrali krótki turniej gry w boule.
Przy okazji wypróbowali dwa boulodromy na terenie miejsca aktywizacji seniorów. Spośród czterech
zespołów wygrał Arsenal Brwinów.
Ci, którzy chcieli po prostu odpocząć, mogli skorzystać
z ław i stołów lub licznych ławek.

OGŁOSZENIA
DAM PRACĘ
• Osoby do obsługi bistro
w salonie samochodowym
na Skoroszach 663-022-397
• Poszukujemy kierowców
do pracy kat B, zarobki
2500-5000 pln,
CV kontakt@fairplaytaxi.pl
lub pod numerem
502 685 598
• Praca dla Panów i Pań przy
sprzątaniu magazynu w Parzniewie.
Praca w godzinach 6-10,
tel. 504204700
• 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
NIERUCHOMOSCI
– DO WYNAJĘCIA
• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac,
800 zł, Nadarzyn – 506-906-002
• Wydzierżawię pod usługi plac
1000 m2, Nadarzyn, 696-023-878

REGION

Uwaga kierowcy.
W listopadzie szykuje
się spora zmiana na
węźle Opacz. Chodzi
o wprowadzenie
zwężenia na nitce
w kierunku Wrocławia.

• Do wynajęcia dwa lokale
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod
handel lub usługi tel. 601612930
• 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
• Wynajmę warsztat
samochodowy
w Milanówku z wyposażeniem
lub magazyn 120m2
z zapleczem socjalnym,
w dobrym punkcie,
blisko drogi powiatowej,
z placem manewrowym
tel. 793408465

Najaktywniejsi mogli skorzystać
z siłowni plenerowej z przyrządami, których w „normalnych”
miejscach tego typu nie są spotykane. Są to m.in. siatki do przechodzenia, równoważnie, drążki
do ćwiczeń, mostek z poręczami, koła do ćwiczeń dłoni, trener nadgarstków. Red.

kąd decyzja o zmianach?
Jak podkreślają drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad zwężenie prawego
pasa drogi ekspresowej S8 na jedni w kierunku Wrocławia w obrębie węzła Opacz ma poprawić
płynność ruchu. Dziś kierowcy włączający się do ruchu z S2
z węzła Konotopa mają z tym spory problem.
To nie jedyne zmiany. Drogowcy podkreślają, że przygotowują już program inwestycji
zakładający poprawę płynności
ruchu na węźle Opacz. Wiadomo już jakie zmiany chce wprowadzić tam GDDKiA. Tu zmiany
mają dotyczyć kierowców jadących trasą S8 z Wrocławia do węzła

CENY NETTO

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

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
KUPIĘ/SPRZEDAM
• Kupię starocie antyki
militaria biżuterię wszelkiego
rodzaju 501 702 604
USŁUGI
• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP. 509-443-977

Konotopa oraz do węzła Warszawa
Lotnisko. Drogowcy biorą też po
uwagę możliwość zjazdu z jezdni
zbiorczo-rozprowadzającej przejmującej ruch z węzła Warszawa
Lotnisko w kierunku Wrocławia.
Kolejną „nowością” ma być połączenie łącznic prowadzących

ZAMÓW:

• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055
• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali,
9-20, 501-175-813
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
INNE
• Mężczyzna 60 lat szuka pokoju
za pomoc, opiekę lub odpłatnie
tel. 797767330

ruch z S8 od strony Wrocławia
oraz od centrum w kierunku węzła Konotopa.
GDDKiA podkreśla jednak,
że propozycje zmian nie zostały jeszcze zatwierdzone. Drogowcy szczegóły będą podawać po
zatwierdzeniu finansowania. AZ

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
informuje, że zostało sporządzone i wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna
przy ul. Akacjowej 39/41 Zarządzenie Nr 83/2022
z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie
Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym.
Bliższych informacji udziela Referat Planowania
i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, pok. 16, tel. (22) 759-21-19.
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu bip.podkowalesna.pl

