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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
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Następne wydanie 2 grudnia

Paweł Makuch: Miasta trzeba dotykać

Inwestycje w powiecie
nabierają kształtu / str. 2 /

Z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem rozmawiamy o inwestycjach, komunikacji
miejskiej i wyzwaniach na nadchodzącą zimę i kolejny przedwyborczy rok.

Jak Paweł Makuch Prezydent
Pruszkowa patrzy na miasto i jego problemy?
Ja przede wszystkim jestem mieszkańcem tego miasta. Każdą decyzję którą dziś podejmuje, to raz,
że konsultuję ją z ludźmi, ze swoimi współpracownikami, a dwa to
nim złożę podpis „przechodzę”
na „drugą stronę” – zastanawiam
się jak to będzie oddziaływało na
mnie, jako na mieszkańca. Ja w tym
mieście jestem, chodzę, żyję, tu
do szkoły chodzą moje córki. To
co jest dla mnie rzeczą oczywistą i normalną, to to, że z takiej
prostej. ludzkiej zasady, no nie
chciałbym, żeby się tego wstydziły.
Patrzę na miasto i jego problemy.
Prosty przykład: jak jeżdżę autobusem i któregoś razu stałem na
przystanku autobusowym między
Komorowską a Polną koło targu
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i wystarczyła mi naprawdę chwila obserwacji. Zobaczyłem jak kilka starszych pań stoi z siatkami
i czeka na autobus, a nie było tam
ławki. Podjęcie decyzji o tym, żeby
tam stanęły ławki było naprawdę
bardzo, bardzo szybkie. Dla mnie
miasta i jego problemów trzeba
dotykać. Jakkolwiek to nie brzmi.
Zbliża się koniec roku, a inwestycje w Pruszkowie idą pełną parą.
Na jakim etapie znajdują się najważniejsze zadania?
Duży postęp prac widać na ul. Nowoinżynierskiej. Trwa budowa
wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Końca dobiegają prace
w Przedszkolu Miejskim nr 10.
Mam nadzieję, że jeszcze w grudniu przeniesiemy dzieci do nowego budynku. Szykujemy się też
do podpisania umowy na inną

bardzo ważną inwestycję oświatową, a mianowicie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3. Tu
czekamy na wyjaśnienia od wykonawcy. Dla nas ta inwestycja
jest nie tylko ważna z perspektywy
polepszenia warunków nauki dla

dzieci z tej szkoły, ale również ze
względu na fakt, że będzie mocno
oddziaływać również na pozostałe
pruszkowskie szkoły. Bardzo cieszy mnie również otwarcie Parku
Kościuszki i likwidacja ogrodzenia. W przypadku ul. Kościuszki prace również trwają. Ta ulica
powinna wyglądać zupełnie inaczej, ale tu niestety radni nie wyrazili zgody na planowaną przez
nas przebudowę. Dlatego jedyne co możemy obecnie zrobić,
to odtworzyć nawierzchnię na
fragmencie jezdni. Nie mniej jest
to bardzo ważne dla kierowców,
mieszkańców oraz z punktu widzenia lokalnego biznesu. Jesteśmy również blisko uruchomienia
linii autobusowej nr 10, tu jednak
czekamy na Żyrardów i Grodzisk.

WIĘCEJ NA STR. 2
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Paweł Makuch: Miasta trzeba dotykać
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Skoro przeszliśmy na temat związany z komunikacją miejską, to
chciałabym zapytać o linię 817.
Uruchomienie autobusu do Warszawy do duże osiągnięcie. Czy ta
linia się sprawdziła?
Trasa linii powstała na podstawie
ankiety przeprowadzonej wśród
mieszkańców. Średnie obłożenie to 20 - 30 osób zatem linia się
przyjęła. Warto też podkreślić, że
nawet ZTM w pewnym momencie na linię wprowadził większe
pojazdy. Miało to związek z remontem i utrudnieniami na ko-

lei. My z naszej strony nie mamy
zastrzeżeń do tego połączenia,
a i sam ZTM nie planuje wprowadzać tu zmian.
A co z planami Warszawy i budową nowych linii metra. Dwie
z nich mają docierać do Ursusa.
Może warto porozmawiać, by nowe linie docierały do Pruszkowa?
Na ten moment to tylko plany.
I mimo wszystko odległe. Ewentualne rozmowy o przedłużeniu
linii metra do Pruszkowa nie
mogą odbywać się bez Piastowa,
który oddziela nas od stolicy. To
raczej od Piastowa powinna wyjść
inicjatywa takich rozmów. Według mnie warto rozważyć nieco
inne rozwiązania, które mogłyby ułatwić naszym mieszkańcom
podróżowanie. To w stolicy trzeba zmienić myślenie. Wystarczy
spojrzeć na centrum. Gdzie mamy stację WKD, a gdzie jest stacja
R E K L A M A

metra - może warto lepiej skomunikować te węzły przesiadkowe. Albo wzorem Francji i Paryża
włączyć podmiejskie połączenia
jak WKD w system metra. Warszawa również powinna spojrzeć
niekiedy szerzej i rozmawiać.
Czy do takich rozmów Pruszków
nie miałby „lepszej karty przetargowej”, gdyby był członkiem
związku Grodziskie Przewozy
Autobusowe? Powiat Pruszkowski przyłączył się do tego związku. A co z samym Pruszkowem?
Rozważaliśmy przyłączenie
do GPA. Jednak mamy trwają-

ce kontrakty, których związek
nie chciał przejąć. Co więcej
pruszkowska komunikacja jest
na wysokim poziomie. Zgodnie
z zapisami przetargu mieliśmy
wpływ na wygląd autobusów, ich
wiek czy komfort jaki zapewniają
podróżnym. Kolejna sprawa to
fakt, że nasza komunikacja dla
mieszkańców jest darmowa. Co
więcej sami niejako przejęliśmy
zadania, które realizować powinny władze powiatu i mówię
tu o liniach łączących Pruszków
z Piastowem czy Komorowem.
Mamy też linię do Ożarowa, a to
już połączenie międzypowiatowe, które organizować powinno województwo.
Natomiast w kontekście ZTM
i rozmów np. o wspólnym bilecie, to oni w tym temacie za partnera uważają nie nas, nie związek
międzygminny, a właśnie powiat
pruszkowski.

Kilka dni temu złożyliśmy projekt budżetu na 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Jak inwestycyjnie zapowiada się
nadchodzący 2023 r.?
Budżet z wiadomych względów będzie skromniejszy niż ten
obecny. Skupiamy się na dużych
inwestycjach i ich kontynuacji –
Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole Miejskie nr 11, wiadukt w ciągu ul. Grunwaldzkiej czy sama
ul. Grunwaldzka. Ciekawą inwestycją będzie również przebudowa
ul. 3 Maja gdzie planujemy zmiany w rejonie skweru z pomnikiem
Kościuszki czy stworzenie placu

przy Muzeum Dluag 121. Oczywiście będziemy się starać również
o dotacje. Ja zawsze powtarzam,
że Pruszków ma nieograniczone
możliwości przyjmowania dotacji.
Zmieńmy zatem temat inwestycji
na inny, ale za to równie ważny.
Chodzi tu o ceny energii. Rodzice
uczniów boją się srogiej zimy i zamknięcia szkół. Jak urząd i jednostki mu podległe przygotowują
się do zimy?
Oczywiście badamy możliwości
i różne warianty, ale mogę od razu
jasno powiedzieć, że nie będziemy
zaciemniać miasta. To nie będzie
tak, że w godzinach „od – do” latarnie zgasną. Pruszków jest miastem, które żyje przez całą dobę.
Sam poświęciłem kilka późnych
wieczorów, by sprawdzić jak to
wygląda. Co więcej mieliśmy też
kilka awarii oświetlenia w ostatnim czasie oraz masę telefonów
od mieszkańców z pytaniem co się

dzieje. Dlatego nie będziemy wyłączać oświetlenia. Raz ze względu
na bezpieczeństwo. Dwa, że duża cześć oświetlenia ma czujniki
zmierzchu, więc technicznie jest
to trudne do zrobienia. Oczywiście w takich miejscach, jak ulica
Kraszewskiego możemy zdecydować się na oszczędności w postaci wyłączenia co drugiej latarni.
Szukamy oszczędności, ale nie
oznacza to, że będziemy zamykać szkoły. Możemy nieco obniżyć
temperaturę, tak jak tu w urzędzie, wymienić oświetlenie na
ledowe, pilnować by gasić światła i wyłączać urządzenia. Warto
zaznaczyć, że większość szkół
to nowe placówki, z nowoczesną termoizolacją, nowoczesnym
oświetleniem. Tu gdzie możemy
będziemy oszczędzać, ale w szkołach będzie ciepło. Oszczędności
nie będą robione kosztem komfortu dzieci.
A co z problemem związanym z jakością powietrza, bo to problem,
który w okresie jesienno-zimowym
wraca co roku. Przy obecnych cenach opału możemy spodziewać się
pogorszenia sytuacji. Jak chcemy
sobie z tym radzić?
Tak, wiele osób powtarza, że dziś
segreguje się śmieci na te które
można palić w dzień i na te, które można palić w nocy. Ja się z tym
absolutnie nie zgadzam! Nasza
straż miejska jest przygotowana
i będzie interweniować. Strażnicy
będą reagować na każde wezwanie. W przypadku, gdy ktoś nie
będzie chciał wpuścić strażników
miejskich i pozwolić na pobranie
próbek sprawa może i będzie kierowana do sądu.
Przed nami ostatni rok tej kadencji. Ostatecznie decyzja o zmianie
terminu wyborów jeszcze nie zapadła. Czy planuje Pan kandydować
w kolejnych wyborach na stanowisko prezydenta Pruszkowa?
Gdyby wybory były jutro powiedział bym tak, na pewno próbowałbym swoich szans. Mam jeszcze
wiele pomysłów i działań , które
chciałbym realizować. Jednak patrząc na to jak dynamiczne zmiany zachodzą m.in. pandemia czy
wojna, trudno mi już dziś mówić
o takich decyzjach i składać jednoznacznych deklaracji. Zwłaszcza,
że dziś nawet nie wiemy kiedy te
wybory się odbędą.

Inwestycje w powiecie
nabierają kształtów
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W powiecie pruszkowskim w trakcie budowy
są trzy duże inwestycje:
budowa basenu,
budowa i rozbudowa
LO im. T. Kościuszki
oraz budowa gmachu
Zespołu Szkół
Specjalnych przy
ul. Wapiennej.
Na jakim etapie są
poszczególne budowy?

N

ajbardziej zaawansowany w budowie
jest Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Wapiennej. I etap prac jest już właściwie na finiszu – zakończenie
zaplanowano na koniec lutego
2023 roku. Teraz montowane są
instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczna, a także wentylacyjna. Budowana jest również
kanalizacja deszczowa. Montowane jest też oświetlenie terenu i toczą się roboty drogowe.
Co słychać przy ul. Gomulińskiego? Budowa krytej pływalni
wre. O stanie robót informuje Marta Cygan, kierownik ds.
inwestycji kubaturowych i remontów – Trwają prace polegające na zbrojeniu i szalowaniu
ścian podziemnych budynku
pływalni i betonowania słupów na poziomie -1 budynku,
a następnie zostanie wykonana hydroizolacja oraz betonowanie ścian fundamentowych.
W „Kościuchu” prace przeprowadzane są etapowo. Wynika to z faktu, że obok budowy
nadal funkcjonuje szkoła. 150
licealistów uczy się w tymczasowo wybudowanej szkole
kontenerowej. A co z budową?

Jesteśmy na etapie wykonywania konstrukcji budynku.
Ponadto zrealizowano konstrukcję podziemia oraz kondygnację parteru i I-ego piętra. Trwa wznoszenie piętra
II-ego, oraz na poziomie -1
wykonano ściany działowe/
murowane, a także docelowe
przyłącze cieplne do nowej szkoły. Trwa uzgadnianie projektów sieci wodno-kanalizacyjnej
w MPWIK – mówi Agnieszka
Kuźmińska, Członkini Zarządu Powiatu.
Poza inwestycjami oświatowymi, powiat realizuje również
budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie. Koszt budowy
Centrum wynosi 9,5 mln zł,
z czego 2,8 mln zł pochodzi
z Funduszu Solidarnościowego.
W październiku została podpisana umowa na wybudowanie obiektu. Placówka zapewni
opiekę dzienną dla 22 osób oraz
całodobową – dla 8. Zakończenie inwestycji zaplanowano na
sierpień 2023 roku, a obecnie
trwają prace porządkowe i geodezyjne – wytyczanie obiektów.
Realizacja tych czterech
ważnych projektów inwestycyjnych nie byłaby możliwa
bez wyjątkowo efektywnego
modelu finansowania. Fundusze zewnętrzne pozyskane przez powiat pruszkowski
do wdrożenia tych inwestycji
zmniejszyły udział środków
budżetowych powiatu, które
mogły zostać skierowane na
inne cele. Jestem optymistycznie nastawiony co do zakończenia tych wszystkich, dużych
inwestycji na terenie powiatu
pruszkowskiego w ustalonych
terminach, które są bardzo
istotne z perspektywy naszych
mieszkańców – podsumowuje
Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza. Red.
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Obecnie prowadzone są prace związane z budową tężni solankowej w Parku Mazowsze.
„Prace postępują i nowa tężnia solankowa w Parku Mazowsze już nabiera konkretnego kształtu. Cieszy mnie,
że i ta część naszego Miasta zyska miejsce wypoczynku, z jakiego w Parku Kościuszki możemy korzystać już od 2020
roku” – mówi Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
Tężnia w Parku Mazowsze ma działać w obiegu zamkniętym, wytwarzając
solankę o maksymalnym stężeniu 4,5%.
Wokół znajdą się ławki dla odwiedzających, gdzie będzie można przysiąść
i w pełni odetchnąć. Przy tężni ustawiona zostanie również tablica informacyjna. Bez wątpienia będzie to miejsce
chętnie odwiedzane przez Mieszkańców!

FOT. UM PRUSZKÓW

a mapie Pruszkowa powstaje kolejne miejsce relaksu.
Mowa o tężni solankowej,
której budowa trwa w Parku Mazowsze.
Tężnia składa się z konstrukcji drewnianej wypełnionej tarniną, po której
spływa solanka. Ta parując, tworzy
aerozol o właściwościach leczniczych.
Instalacja ma działanie prozdrowotne oraz relaksacyjne, szczególnie dla
astmatyków i alergików. Przebywanie
przy tężni pozwala zadbać o układ oddechowy, a także odprężyć się i wyciszyć. Mieszkańcy Pruszkowa chętnie
korzystają z tężni zlokalizowanej w Parku Kościuszki. Wobec jej popularności, Urząd Miasta Pruszkowa realizuje
kolejną inwestycję z zakresu działań profilaktycznych i leczniczych.

Budowa tężni w Parku Mazowsze

Pruszków
Wczoraj i Dziś
«Pruszków Wczoraj i Dziś»,
z którą mogą Państwo zapoznać
się w Parku Kościuszki”– mówi Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
„Przedszkole Miejskie nr 8,
przebudowa ul. Stalowej i ul. Mokrej, budowa ul. Działkowej, park
sensoryczny przy ul. Wapiennej, nowe place zabaw w Parku
Kościuszki, kładka nad torami
PKP, tężnia solankowa w Parku Kościuszki – to tylko kilka
z blisko 100 inwestycji, które
zrealizowaliśmy od 2018 roku.
Nowe drogi, przedszkola, plac
zabaw czy tereny zielone to
ważne kroki do zwiększenia
atrakcyjności Pruszkowa. Realizujemy i planujemy kolejne działania z myślą o naszych
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Mieszkańcach. Bo przecież
ulepszanie przestrzeni publicznej jest działaniem ciągłym”
– zapewnia Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa Konrad Sipiera.
Wystawę „Pruszków Wczoraj
i Dziś” można oglądać w Parku
Kościuszki przy wejściu od strony ul. Kościuszki i ul. Chopina.
„Zachęcam do zapoznania
się z wystawą. Warto porównać
wczorajsze i dzisiejsze Miasto.
Mam nadzieję, że doświadczają Państwo pozytywnych zmian
i nadal tak będzie. Rozwój Miasta musi wykraczać poza dzień
dzisiejszy. Dziś tworzymy przestrzeń, z której będziemy korzystać jutro ” – podkreśla Prezydent Paweł Makuch.

omfort i bezpieczeństwo – to efekty
przebudowy ul. Majowej i ul. Pięknej.
Inwestycje w infrastrukturę stanowią priorytet dla
władz Miasta Pruszkowa.
Zakończyła się przebudowa
ul. Majowej i ul. Pięknej. Kilkumiesięczne prace zaowocowały
powstaniem nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury, która
zwiększa podniesienie komfortu użytkowników ruchu.
„W pierwszej połowie listopada dokonaliśmy odbioru prac
związanych z przebudową ul. Majowej i ul. Pięknej. Odwiedzając
regularnie plac budowy, obserwowaliśmy kolejne zmiany na

wspomnianych ulicach. Dziś
możemy podziwiać efekt końcowy inwestycji i korzystać z nowej
nawierzchni jezdni oraz chodników” – mówi Prezydent Miasta
Pruszkowa Paweł Makuch. „To
kolejna inwestycja infrastrukturalna, którą zrealizowaliśmy
w tym roku. Konsekwentnie
zwiększamy bezpieczeństwo
na lokalnych drogach i dbamy
o podniesienie komfortu kierowców, rowerzystów i pieszych”
– dodaje Prezydent.
W ramach inwestycji związanej z przebudową ul. Majowej
i ul. Pięknej, została wykonana
nowa jezdnia i chodniki. Dzięki temu piesi bezpiecznie dostaną się ul. Majową do kładki

FOT. UM PRUSZKÓW

ruszków rozwija się
na naszych oczach.
Zachodzące zmiany przedstawia wystawa „Pruszków
Wczoraj i Dziś”, którą można
oglądać w Parku Kościuszki.
Inwestycje ostatnich lat
sprawiają, że Pruszków staje
się z dnia na dzień coraz bardziej atrakcyjnym, przyjaznym,
ekologicznym i bezpiecznym
miastem.
„Coś, co kiedyś wydawało
się niemożliwe, dziś staje się
realne, namacalne. Kolejne inwestycje mają za zadanie jak
najlepiej służyć lokalnej społeczności. Tworzymy Miasto,
które jest przyjazne Mieszkańcom. Obrazuje to wystawa

Nowa jakość
ulic Majowej i Pięknej

Wystawa w Parku Kościuszki

nad torami PKP, a kierowcy
w komfortowy sposób dojadą
do ul. Bohaterów Warszawy.
Wyznaczone zostały również
miejsca postojowe. Zadanie
obejmowało również budowę
oświetlenia.
„Niezwykle istotnym aspektem inwestycji związanej z przebudową ul. Majowej i ul. Pięknej
było wykonanie odwodnienia
drogi, którego wcześniej nie było. Dodatkowo, w ramach porozumienia z PGE, napowietrzną
linię energetyczną zastąpiono
kablową” – uzupełnia Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa Konrad Sipiera.
Wartość przedmiotu zamówienia to 2 462 126 zł.
FOT. UM PRUSZKÓW
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Kolejna tężnia w naszym mieście

Ulica Majowa w Pruszkowie po przebudowie
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Rusza projektowanie CPK. Jest umowa
z generalnym projektantem architektury
Do głównych zadań Master Architekta lotniska CPK należy zaprojektowanie budynku terminala
pasażerskiego, dworca kolejowego oraz węzła transportowego.
Pierwsze koncepcje projektowe
firmy Foster + Partners zaprezentowane w ramach postępowania
przetargowego obejmują terminal przesiadkowy i strefę obsługi
pasażerów, którą wypełnia bujna
zieleń i naturalne światło. Miejsce
to łączy trzy środki transportu węzła: lotniczy, kolejowy i drogowy.
Koncepcje to jednak nie wszystko. Jednym z głównych założeń
projektu jest modułowość i przemyślana konstrukcja zapewniająca
efektywną rozbudowę portu lotniczego. Przed projektantami zatem nie lada wyzwanie. Dzięki
zastosowaniu takiej technologii
będzie możliwe wybudowanie
i uruchomione lotniska do 2028

roku oraz przygotowanie go do
obsługi nawet 40 mln pasażerów, a następnie bezproblemową rozbudowę tak, aby w 2060
roku osiągnąć docelowy poziom
65 mln pasażerów. AZ

FOT. WAWA HOT NEWS 24
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S

półka CPK podpisała
umowę ze wspomnianym konsorcjum. Wartość kontraktu opiewa
na kwotę 696 mln zł. – Zwycięzcę wyłoniliśmy w trybie dialogu
konkurencyjnego. Jego częścią
były warsztaty projektowe, podczas których kandydaci mogli
przedstawić swoją wizję projektu
CPK. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się jednak dopiero teraz. Razem ze światowymi architektami
opracujemy ostateczny projekt
najważniejszego elementu polskiego układu transportowego.
To wyjątkowy moment – mówi
Mikołaj Wild, Prezes Spółki CPK.

FOT. WAWA HOT NEWS 24

REGION

Spółka Centralny
Port Komunikacyjny
rozstrzygnęła kluczowy przetarg związany
z budową nowego
lotniska. Generalnym
projektantem architektury (Master Architekt)
zostało konsorcjum
Foster + Partners
i Buro Happold
Limited.

Nocny pożar w Pruszkowie
PRUSZKÓW

Około godz. 23:30
w nocy 16 listopada
w sklepie z elektroniką
doszło do pożaru.
W akcji udział brało
osiem zastępów
straży pożarnej.

D

o zdarzenia doszło
w sklepie z elektroniką zlokalizowanym
przy ul. Powstańców
5 w Pruszkowie. Strażacy byli na
miejscu już po kilku minutach

jednak ze względu na asortyment sklepu, akcja gaśnicza była utrudniona.
Mieszkańcy z kondygnacji położonych bezpośrednio nad sklepem zostali ewakuowani. Z relacji
świadków wynika, że usłyszeli
wybuch, a następnie zobaczyli
dym i ogień. Witryna sklepu została uszkodzona i wypchnięta
na zewnątrz.
W akcji brało udział 8 zastępów
straży pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, OSP
Piastów, OSP Moszna i OSP Nowa
Wieś. Na miejscu była także policja i pogotowie ratunkowe. Red.
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BRWINÓW

W Brwinowie o jeden plac
zabaw (chwilowo) mniej

Jeden z brwinowskich placów zabaw został zamknięty w sierpniu tego roku. Przejdzie on modernizację
i niebawem dzieci będą mogły bawić się na nowych
atrakcjach. Chodzi o wybudowany dekadę temu
plac zabaw NIVEA, zlokalizowany w Parku Miejskim
w Brwinowie. Przez 10 lat brwinowski magistrat zlecał co roku wiosenne przeglądy i naprawy z nich wynikające, a także prace konserwatorskie. – Niestety,

Ma być bezpieczniej
na nadarzyńskich drogach

NADARZYN

Wójt Nadarzyna
– Dariusz Zwoliński
– podsumował zebrania
sołeckie. Jednym
z nich było poświęcenie
jabłka innym uczestnikom ruchu. Jakie działania podjęła gmina?

Z

akończył się czas spotkań sołeckich w gminie
Nadarzyn. Jak podkreślił wójt Dariusz Zwoliński – bezpieczeństwo było na
nich niemal na pierwszym miejscu. Wiele zależy od pieszych, ale
gmina podjęła szereg czynności,
by zwiększyć bezpieczeństwo
pieszych na drodze.
Co dzieje się w gminie? Budowane są przejścia dla pieszych,
aby skomunikować parking P&R
z ciągiem pieszo-rowerowym
po drugiej stronie ul. Granicznej. Ponadto Na ul. Jemiołowej
w Starej Wsi będą wybudowane wyniesione skrzyżowania, na
ul. Mszczonowskiej i Babiego
Lata w Nadarzynie pojawią się
nowe znaki pionowe i poziome. Niebawem także w Rozalinie

pojawią się ciągi pieszo-rowerowe, a na ul. Błońskiej w Nadarzynie pojawi się nowe bezpieczne
przejście pieszo-rowerowe z sygnalizacją świetlną.
Ponadto rozpoczął się remont
mostka w Krakowianach, na
ul. Nad Utratą w Walendowie.
Także w Walendowie, na ul. Błońskiej, pojawią się wyświetlacze
prędkości. Urząd Gminy w Nadarzynie i w Brwinowie do spółki projektują ścieżkę rowerową
z Nadarzyna do Otrębus wzdłuż
DW 720 oraz pełną przebudowę (rondo) skrzyżowania ulicy
Błońskiej, Jeżynowej (Nadarzyn),
Anny Marii (Podkowa Leśna)
i Warszawskiej (Brwinów).
Realizowany jest też projekt
budowy ronda na skrzyżowaniu
ul. Pruszkowskiej, Działkowej
i Jeżynowej. Do tego Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał pozwolenie w procedurze
ZRID na przebudowę skrzyżowania ulicy Błońskiej z Mszczonowską w Nadarzynie. W tym
roku ma być ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji
– dodaje Zwoliński.
Wójt dodaje także, że każdy
z nas ma wpływ na bezpieczeństwo i apeluje – Noga z gazu i oczy
szeroko otwarte na drodze. Red

Będą cztery nowe stacje
Grodziskiego Roweru Miejskiego
GRODZISK MAZ.

Urząd gminy w Grodzisku Mazowieckim
planuje rozbudowę
systemu rowerów miejskich. Prawdopodobnie w przyszłym roku
oferta poszerzy się
o kolejne 4 stacje.
Ogłoszono przetarg.

G

rodziski Rower Miejski
liczy 12 stacji i 92 rowery. Od przyszłego
sezonu, czyli od marca 2023, pojawią się cztery nowe
stacje. Trzy z nich otrzymają dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, jedna – w ramach
zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez
budowę parkingów Parkuj i Jedź”.
Gdzie pojawią się nowe stacje?
Rowery miejskie będzie można
zaparkować przy ul. Osowieckiej
w Adamowiźnie, ul. Teligi, ul. Dalekiej i ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim.

WIADOMOŚCI

Wykonawca ma dostarczyć elementy wyposażenia stacji. Jego
zadaniem będzie też instalacja
i uruchomienie stacji i włączenia ich do systemu GRM. Każda
z czterech stacji będzie wyposażona w terminal z panelem
informacyjnym i sterującym, 12 stojaków rowerowych, 10 rowerów
w każdej stacji, w tym 3 z fotelikami dziecięcymi.
Stacje powinny stanąć na
swoich miejscach jeszcze przed
rozpoczęciem nowego sezonu
rowerowego, czyli do końca lutego 2023. Red.
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w sierpniu stwierdziliśmy uszkodzenia, których już naprawić się nie dało – mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz
Brwinowa. Od tamtej pory plac zabaw jest zamknięty.
Z placu zabaw zdemontowano również zabawki. Czy
to oznacza, że najmłodsi mieszkańcy Brwinowa stracili
miejsce do zabaw? Nic podobnego! Już niebawem na
placu pojawią się całkiem nowe, a przede wszystkim
bezpieczne atrakcje. Red.

Brwinowski staw jak nowy
BRWINÓW

Zakończył się właśnie
I etap renaturyzacji
stawu centralnego
w Parku Miejskim
w Brwinowie. Prace
trwały przez wrzesień
i październik. Kolejne
etapy są zapowiadane
na przyszły rok.

W

sierpniu pisaliśmy o rozpoczęciu
rewitalizacji stawu w brwinowskim parku. To jedno z 80 zadań
inwestycyjnych w 2022 roku. Kilka dni temu burmistrz Arkadiusz
Kosiński poinformował o zakończeniu pierwszego etapu prac.
Były one przeprowadzane w jego centralnej części.
Co konkretnie wykonano?
Przede wszystkim usunięto powalone i połamane drzewa z okolic stawu. Dno akwenu
oczyszczono z mułu specjalną
maszyną, która równomiernie
i precyzyjnie zgarnęła osad, nie

R E K L A M A

uszkadzając dna pierwotnego.
Dzięki niej udało się także wykonać tę pracę bez wzruszania dna
i zwiększania zmętnienia wody.
Zbiornik obsadzono roślinami,
zamontowano napowietrzacz
(pływak z pompą), a na koniec
wprowadzono naturalny preparat do oczyszczania akwenów.
Staw został oczyszczony, odmulony a na jego brzegach posadziliśmy rośliny wodnolubne.
Do tego do wody wpuściliśmy
bakterie, które mają za zadanie „wyżerać muł” a na płytkim
stawie pływa aerator, który ma
napowietrzać wodę – podsumowuje Kosiński.
Nie poddano całego stawu
renaturyzacji na raz ze względu na… kaczki. Gdyby prace zostały przeprowadzone na całym
stawie, przepłoszyłoby to ptaki.
Podczas prowadzenia prac na
stawie centralnym, zwierzęta żerowały na drugiej części.
W przyszłym roku, kiedy renaturyzacji poddana będzie część
od ul. Sochaczewskiej i Ogrodu
Botanicznego, kaczki będą mogły przenieść się na zrewitalizowaną część. Red.

Wybrano wykonawcę hali
sportowej w Piastowie
PIASTÓW

Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3
w Piastowie już niebawem będą mogli korzystać z nowej hali sportowej w swojej placówce.
Wybrano wykonawcę,
który wybuduje obiekt.

P

rzetarg na wybudowanie
hali sportowej przy SP
nr 3 w Piastowie ogłoszono na koniec września tego roku. Zadanie to miało
być zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Już niebawem
przy ul. Tysiąclecia stanie nowy
obiekt sportowy.
Hala będzie miała nowoczesną, dwudzielną bryłę. Znajdą się
w niej szatnie, magazyn, niezależne wejście, a także łącznik ze
szkołą oraz zielone patio. Na sali

będzie można grać w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Będzie można ją też podzielić na
dwie mniejsze sekcje, aby lekcje
WF mogły być prowadzone niezależnie dla dwóch grup uczniów.
Poza zajęciami sportowymi, na
sali będzie można zorganizować
festyny, przedstawienia, czy imprezy szkolne.
Na budowę hali Urząd Miasta
Piastowa otrzymał dofinansowanie
w wysokości 15,3 mln zł z Programu Polski Ład. Budżet, jaki przeznaczono na tę inwestycję sięga
16,7 mln zł.
Do przetargu przystąpiło siedmiu chętnych. Oferty, jakie przedstawili opiewały na kwoty od prawie
14,6 do nawet 26,8 mln zł. Ostatecznie wybrano firmę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. ze Skierniewic,
która wystartowała właśnie z najniższą kwotą – prawie 14,6 mln zł.
Na realizację zadania wykonawca
będzie miał 14 miesięcy od dnia
podpisania umowy. AZ
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Nadarzyn, dnia 18 listopada 2022 r.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. dla działki nr ew. 987/2 w obrębie Wolica w Gminie Nadarzyn
2. dla Obszarów Nr I-II we wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 987/2 w obrębie Wolica w Gminie Nadarzyn, którego
granice zostały wyznaczone na załączniku do uchwały Nr XLVII.
616.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 2021 r.,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I-II we wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn, którego granice
zostały wyznaczone na załączniku do uchwały Nr XLVII.607.2021
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 2021r.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 110, w godz.
od 1000 do 1400.
Projekty planów wraz z prognozami udostępnione zostaną także
w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn
www.nadarzyn.pl oraz www.bip.nadarzyn.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w pok. nr 220
(sala konferencyjna):
• o godz. 1400 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr ew. 987/2 w obrębie Wolica w Gminie Nadarzyn,
• o godz. 1500 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Obszarów Nr I-II we wsi Kajetany w Gminie
Nadarzyn.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko
należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn w formie papierowej lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.
Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii
Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn,
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.
Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
• elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie
ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nadarzyn.
W przedmiotowych sprawach postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn,
ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175,
e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny
ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu
ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji
publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających
uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• ograniczenia ich przetwarzania,
• usunięcia,
• przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to
osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma
to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych
informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby,
od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wójta Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

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

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

Otwarcie hali sportowej w Michałowicach

Od 15 listopada br.
uczniowie Szkoły
Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Michałowicach
mogą się cieszyć nowoczesną i przestronną
halą sportową.

Z

akończyła się trwająca
od czerwca 2021 r. kompleksowa przebudowa
sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Michałowicach, której uroczyste otwarcie
nastąpiło 15 listopada.

W miejscu starej sali gimnastycznej powstała nowoczesna hala
sportowa z pełnowymiarowym boiskiem m.in. do koszykówki, piłki
ręcznej, siatkówki i tenisa. Nowa
hala zyskała trybuny, na których
pomieści się 190 kibiców bezpiecznie dopingujących sportowców.  
W dniu otwarcia nie tylko trybuny były wypełnione, ale również
parkiet, na którym to odbyło się
uroczyste otwarcie oraz pierwsze
prezentacje i rywalizacje sportowe.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, radni
gminni i powiatowi, a także ks. kanonik Marek Małkiewicz, komendant Powiatowej Straży Pożarnej

w Pruszkowie bryg. mgr inż. Lesław Pawul, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego, Emil Sawicki,
przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, Beata Rycerska i wójt
gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.
Niemalże w samo południe wójt
Małgorzata Pachecka wspólnie
z dyrektor Szkoły Podstawowej
w Michałowicach, Magdaleną Fimowicz-Wasiak oraz nauczycielką w-f, Jolantą Kołpaczyńską-Kozą
i jedną z uczennic przecięły symboliczną wstęgę i tym samym hala została otwarta.
Wśród wielu prezentacji taneczno-sportowych publiczność

mogła obejrzeć pokazy grup tanecznych, karateków, gimnastyków i koszykarek.
Nowa hala sportowa w Michałowicach została przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych
m.in. poprzez specjalnie przystosowane toalety oraz windy. Nowa
hala to także nowe szatnie z toaletami i prysznicami, nowe pomieszczenia dla nauczycieli i magazyny
na sprzęt sportowy.
Rozbudowa sali to nie jedyna
inwestycja. Szkoła przeszła także
kompleksową termomodernizację, tj. budynek został ocieplony,
zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz pompy ciepła,

przebudowano także instalacje
gazową oraz ogrzewanie szkoły.
Wymieniona została również część
okien i drzwi, wyremontowano

dach, schody wejściowe i pochylnię dla osób z niepełnosprawnością. Wymieniono także sieć
komputerową.
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Inwestycje drogowe Powiatu Grodziskiego

P

owiat Grodziski kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury drogowej. Modernizacje i remonty dróg
nie tylko wpływają korzystnie na
komfort kierowców, ale przede wszystkim na
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
Jedną z większych inwestycji Powiatu jest
budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr
1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.
Prace będą obejmowały odcinek o długości
1 km 630 m, zaś samo skrzyżowanie zostanie wybudowane jako rondo. Roboty będą
obejmowały wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem na
całym przebudowywanym odcinku drogi
oraz odwodnieniem drogi i usunięciem kolizji z urządzeniami obcymi (sanitarne teletechniczne i energetyczne). Całkowity koszt
zadania wynosi 9 800 820 zł (2 947 351 zł to
wkład własny Powiatu, 6 853 469 zł pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg). Roboty budowlane zostaną
ukończone w przyszłym roku.
W czerwcu bieżącego roku Powiat Grodziski otrzymał wstępną promesę w wysokości
4 750 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę drogi powiatowej nr 2855W ul. Słowika
w Zarębach (gmina Żabia Wola). Całkowita wartość inwestycji to ok. 5 000 000 zł (wkład własny: 250 000 zł). Jeszcze nie rozpoczęte prace
będą obejmowały rozbudowę drogi na odcinku o długości 1 km 459 m. W ramach inwestycji
zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0m wraz z elementami
spowalniającymi ruch w postaci wysp dzielących
(2 szt.), jednostronny chodnik asfaltowy o szerokości 3,0m, pobocza o szerokości 1,0m oraz
rowy odwadniające elementy pasa drogowego.
Użytkownicy dróg mogą poruszać się swobodnie po niedawno przebudowanej drodze
nr 1515 ul. Chełmońskiego w miejscowościach
Budy Grzybek i Jaktorów (gmina Jaktorów).
Prace na odcinku 870 m. polegały m.in. na wykonaniu nowej konstrukcji drogi, poszerzeniu

Ul. Chełmońskiego w miejscowościach
Budy Grzybek i Jaktorów
jedni do 6 m., wykonaniu chodnika o nawierzchni asfaltowej, odwodnienia oraz oczyszczenia
i pogłębienia rowów przydrożnych. Całkowita wartość inwestycji to 4 755 478 zł z czego
1 433 749 zł to wkład własny, 3 321 729 zł pochodzi
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Następną drogą, z której można już korzystać, jest droga nr 1503 ul. Tarczyńska w Ojrzanowie. Roboty budowlane na odcinku 961
m. obejmowały wzmocnienie i wymianę nawierzchni asfaltowej drogi, poszerzenie jezdni

OGŁOSZENIA

CENY NETTO

DAM PRACĘ

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

• 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
• Montaże okien zlecę
samodzielnej ekipie,
515-401-136
• Zatrudnię kobiety do obróbki
/gradowania/ wyrobów
gumowych. Praca stała
w Pruszkowie. Tel. 22 728 25 00.

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
• 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

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

USŁUGI
• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Zakładanie żaluzji,
rolet, moskitier.
Duży wybór asortymentu.
Przystępne ceny.
502-723-055

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

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

wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy oraz
wymianę przepustów pod koroną drogi. Koszt
zadania to 1 771 200 zł (1 371 200 zł – wkład własny, 400 000 zł pochodzi od Gminy Żabia Wola).
Wykonano również przebudowę odcinka
drogi nr 3832 w Baranowie i Holendrach Baranowskich. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6,0m na odcinku ok. 600 m, wykonano
obustronne pobocza o szerokości 1,0m wraz
z odwodnieniem pasa drogowego. Całkowity
koszt zadania wyniósł 1 079 000 zł (wkład własny: 729 000 zł, dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego: 350 000 zł).
Również niedawno zakończono roboty budowlane na nowo wybudowanej kładce łączącej
ścieżkę rowerową przez rzekę Rokitnicę w ciągu drogi 1509W na granicy miejscowości Natolin i Chrzanów Mały. Prace obejmowały budowę
kładki w rejonie istniejącego mostu o konstrukcji
rurowej z blach falistych typu HEL-COR o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,5 m, wraz ze
ścianami oporowymi oraz obrukowaniem kamieniem polnym skarp, dna wlotu i wylotu rzeki. Całkowity koszt zadania wynosi 549 509 zł

ZAMÓW:

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r, poz.1899)
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie w dniu 3 i 7 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń wykazów,
w których przeznaczył do wynajęcia sale w budynkach Szkoły Podstawowej w Raszynie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach, w godzinach
uzgodnionych z Dyrektorami placówek oświatowych w celu prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, oraz w wykazie z dnia 03 listopada została
zamieszczona informacja o wydzierżawieniu części działki 14/6 w Falentach
na rzecz Orange Polska SA.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni.

(wkład własny Powiatu: 276 754 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury: 272 755 zł).
Warto podkreślić, że z początkiem bieżącego roku zakończono i rozliczono inwestycje,
które znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Roboty
obejmowały wykonanie niezbędnych chodników
i doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych przy: ul. Armii Krajowej w Baranowie, ul. 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Kościuszki w Milanówku, ul. Skokowskiego
w Jaktorowie oraz ul. Mazowieckiej w Osowcu. Koszt wyżej wymienionych zadań wynosi
łącznie 743 509 zł (z czego 441 097 to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, 302 412 zł to wkład własny).
Realizację powyższych zadań znacznie ułatwiają skutecznie pozyskiwane przed Powiat
Grodziski dotacje. Całkowita wartość dofinansowań tylko tu opisanych inwestycji wynosi 16 389 050 zł. W sierpniu zostały złożone
wnioski na kolejne dofinansowania. Obecnie
czekamy na wyniki naboru.
Starostwo Powiatu Grodziskiego

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia
14.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji,
Mienia i Estetyki Miasta pok.63 lub pod nr tel. 22 735-87-23,
735-87-33 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, że w dniach od 16.11.2022 r. do 06.12.2022 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach
ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę, położonej w Milanówku przy ul. Piłsudskiego 14, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 132 z obrębu 06-03.
Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (https://
www.milanowek.pl/bip/menuprzedmiotowe/gospodarkanieruchomosciami/
obwieszczenia).
Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski
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