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Dzieci już w nowym przedszkolu, 
stary budynek w rozbiórce

PRUSZKÓW
Można powiedzieć, 
że dzieci uczęszczające 
do Przedszkola Miejskie-
go nr 8 otrzymały 
prezent od Świętego 
Mikołaja. Maluchy już 
korzystają z nowego 
budynku przedszkola. 

T rzy lata zajęło zaprojek-
towanie i budowa nowe-
go budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 8. Zważyw-

szy na wydarzenia ostatnich lat- 
pandemia, wojna w Ukrainie oraz 
ogromny wzrost cen materiałów 
budowlanych – realizację tak du-
żej inwestycji wraz z jej projekto-
waniem należy uznać za ogromny 
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sukces. Warto podkreślić, że sama 
budowa zajęła tylko półtora roku! 

I choć prace na terenie przed-
szkola jeszcze trwają – rozbierany 
jest stary budynek oraz planowa-
ne są prace związane z aranża-
cją zieleni i otoczenia – to dzieci 
już dziś korzystają z przedszko-
la zbudowanego i wyposażonego 
na najwyższym poziomie.– Cieszę 
się, że na terenie naszego Miasta, 
na pruszkowskim Żbikowie, po-
wstała nowoczesna i funkcjonalna 
placówka. 5 grudnia dzieci prze-
kroczyły jej próg. Na przedszkolaki 
czekają wspaniale wyposażone sa-
le. Wierzę, że na twarzach naszych 
małych mieszkańców uśmiech nie 
będzie schodził z buzi – powie-
dział Prezydent Miasta Pruszko-
wa Paweł Makuch.

R E K L A M A
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PRUSZKÓW

Weź ze sobą 
Światło Pokoju

Tradycyjnie, przed świętami Prezydent Prusz-
kowa wraz z harcerzami  przekażą mieszkań-
com Pruszkowa Betlejemskie Światło Pokoju. 
Spotkanie przepełnione będzie bożonarodze-
niową atmosferą. Betlejemskie światło pokoju 
to coroczna akcja harcerzy i skautów. Odbywa 
się ona kilka dni przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Podczas uroczystości przekazywany jest 

symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia 
Chrystusa w Betlejem. Już 16 grudnia o godz. 17.30
harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju 
mieszkańcom Pruszkowa. Gdzie? Przy Urzędzie Sta-
nu Cywilnego (pl. Jana Pawła II). Wydarzeniu będzie 
towarzyszyć śpiewanie kolęd wraz z Zespołem Tańca 
Ludowego „Pruszkowiacy” i Grupami Artystycznymi
z MOK „Kamyk”.  Red.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Przypomnijmy. W starym budyn-
ku mieściło się 5 oddziałów. Te-
raz przedszkole pomieści ich dwa 
razy więcej, bo aż 10! Inwestycja 
już na etapie projektowania, by-
ła tworzona z myślą o komforcie 
dzieci.  Sale znalazły się od stro-
ny południowej i wschodniej, aby 
zapewnić malcom jak najwięk-
szy dostęp do światła dziennego. 
Nowoczesny budynek wyposa-
żono w klimatyzację, windę, salę 
do zajęć sensorycznych oraz za-
bawki, sprzęt i pomoce nauko-
we. Jest także przystosowany 
do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami. –  Przedszkole 
Miejskie nr 8 to placówka wy-
konana z zachowaniem najwyż-
szych standardów. To inwestycja 
zrealizowana z myślą o dzieciach, 
które zyskały świetną bazę do na-
uki, rozwoju i integracji – przed-
stawia Konrad Sipiera, Zastępca 
Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Maluchy już 5 grudnia zaczęły 
naukę w nowym budynku Przed-
szkola Miejskiego nr 8. Nie ozna-
cza to jednak zakończenia prac. 
Po przeniesieniu maluchów do 
nowej siedziby rozpoczęły się 

roboty rozbiórkowe. Dzieci miały 
okazję na pożegnanie ze starym 
obiektem. Tuż przed rozpoczę-
ciem rozbiórki starego przed-
szkola maluchy mogły ozdobić 
ściany starej placówki koloro-
wymi malunkami. 

Teren wokół starego budynku 
został odgrodzony i zabezpieczo-
ny. Wyeksplowatowany obiekt 
ustąpi miejsca terenom sporto-
wo-rekreacyjnym. „Na gruzach” 
starego przedszkola powstanie 
nowoczesny plac zabaw oraz wie-
lofunkcyjne mini boisko. Cześć te-
renu zostanie zagospodarowana 
na dodatkowy parking oraz do-
datkowy budynek gospodarczy. 

Finał wszystkich robót jest prze-
widziany na II kwartał 2023 r. 
– Dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym w budowę nowego bu-
dynku Przedszkola Miejskiego nr 
8. Szczególne słowa podziękowa-
nia kieruję do Wydziału Realizacji 
Inwestycji. Dziś możemy podzi-
wiać efekt ciężkiej pracy i z du-
mą patrzeć na obiekt, który przez 
kolejne lata będzie służył naszym 
dzieciom – podkreśla Prezydent 
Miasta Paweł Makuch

Łączna wartość robót budow-
lanych wynosi ok 15 mln zł, z cze-
go 3,5 mln zł to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.  Red.
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Dzieci już w nowym przedszkolu, 
stary budynek w rozbiórce
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Wiary, która odmieni nasze serca.
Nadziei, że jutro będzie lepsze.

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Kolejny zaś Nowy Rok 
niech będzie czasem wszelkiej pomyślności

i realizacji osobistych zamierzeń
życzy

Dariusz Olszewski
Poseł na Sejm RP 

O G Ł O S Z E N I E
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REGION 
Prezydent Andrzej 
Duda podpisał nowe 
przepisy w Kodeksie 
karnym. Zmiany  
wprowadzają zaostrze-
nie prawa wobec  
pijanych kierowców.

P rezydent Andrzej Du-
da podpisał nowelizację 
KK. Jednym z punktów 
jest zaostrzenie kar 

dla kierowców jeżdżących na 
„podwójnym gazie”. Będzie to 
realizowane m. in. poprzez kon-
fiskatę auta.

Kiedy konfiskata  
samochodu?
Nowe przepisy stanowią, że au-
to przepada, gdy kierowca będzie 
miał nie mniej niż 1,5 promila 
alkoholu we krwi. Auto będzie 
skonfiskowane bez względu na 
to, czy kierowca spowodował wy-
padek, czy nie.

Jak będzie wyglądać procedu-
ra konfiskaty? Z wyjaśnieniami 
spieszy ministerstwo sprawie-
dliwości - Najpierw policja tym-
czasowo zajmie jego [pijanego 
kierowcy – przyp. red.] samo-
chód na okres do 7 dni. Następnie 
prokurator zabezpieczy pojazd 
i wreszcie sąd obligatoryjnie 
orzeknie przepadek auta.

Kiedy kierowca nie spowodu-
je wypadku, a „jedynie” będzie 

przyłapany na kierowaniu w sta-
nie nietrzeźwości, prokurator 
będzie mógł odstąpić od konfi-
skaty. Auta będą konfiskowane 
bezwzględnie, jeśli kierowca po 
raz kolejny będzie przyłapany na 
jeździe po alkoholu.

Co jeśli..
…kierowca nie jest właścicielem 
pojazdu? Auto jest np. w leasin-
gu. Wówczas sąd orzeknie prze-
padek... równowartości takiego 
pojazdu. Krótko mówiąc – pijany 
kierowca będzie musiał zapłacić 
tyle, ile jest warte auto. Aby nie 
wyceniać każdego auta bezpo-
średnio, w ustawie przyjęto, że sąd 
będzie przyjmować „średnią war-
tość rynkową pojazdu odpowiada-
jącego pojazdowi prowadzonemu 
przez sprawcę”. Co więcej nie ma 
tu rozróżnienia na to, czy jest to 
powypadkowy wrak, czy dosko-
nale zachowany samochód. Nie 
będzie to obniżało kwoty stano-
wiącej równowartość pojazdu, 
co zapobiegnie uprzywilejowa-
niu sprawców wypadków, w któ-
rych pojazd uległ uszkodzeniu.

Uważaj, możesz stracić auto. 
Zmiany w Kodeksie karnym

Alternatywne kary
Dziś prowadzenie pojazdu w sta- 
nie nietrzeźwości, sprawcę cze-
ka kara więzienia od 2 do 12 lat 
więzienia. Jeśli kierowca spo-
woduje wypadek, kierowca bę- 
dzie miał do odsiadki minimum 
2 lata. Za spowodowanie cięż- 
kiego uszczerbku na życiu prze- 
widziano min. 3 lara, a za śmierć  
5 lat. Spowodowanie wypadku lub 
spowodowanie śmierci po pija-
nemu będzie obardczone karą 
do 16 lat pozbawienia wolności.

Kierowcy zawodowi również 
nie „zasilą” statystyk drogów-
ki. W ich przypadku nie będzie 
konfiskaty ani przepadku równo-
wartości. Wówczas 5 tys. zł będą 
musieli zapłacić na rzecz Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym i po-
mocy postpenitencjarej.

Kiedy zmiany będą  
obowiązywać?
Zmiany w KK będą obowiązy-
wać za trzy miesiące, ale nie-
które z nich, jak konfiskata auta, 
wejdą w życie rok po podpisa-
niu nowelizacji.  Red.
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Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa,
zbliża się wyjątkowy czas - Święta Bożego Narodzenia.
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

radości ze wspólnego świętowania w rodzinnym gronie,
spokoju oraz ciepła.

Niech to będzie czas odpoczynku i serdeczności
w gronie najbliższych, a zbliżający się rok 2023 będzie pełen

sukcesów i pomyślności.
Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Krzysztof Biskupski
Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

O G Ł O S Z E N I E

REGION 
Dwie zalesione działki 
w Strzeniówce mają 
być przekształcone, 
odlesione i zabudowa-
ne. Mieszkańcy Strze-
niówki wraz z Zielonymi 
protestowali przeciw 
zapowiadanym 
zmianom.

J estem mieszkańcem Strze-
niówki od ponad 20 lat. Krąży 
nad nami niebezpieczeństwo 
utraty cennego lasu. Chciał-

bym przekazać władzom Gminy, że 
chcemy tu żyć jak normalni ludzie, 
w otoczeniu przyrody a nie otocze-
ni halami i tirami. Mamy nadzieję, 
że radni wesprą naszą inicjatywę 
i pomogą ocalić ten kawałek zieleni 
dla mieszkańców i przyszłych po-
koleń – mówił mieszkaniec Strze-
niówki Mariusz Rędowicz.

4 grudnia odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli mieszkańcy 

Strzeniówki, Sołtys Andrzej Pie-
trzak, radna Michałowic Joanna 
Kowalczyk, radna Podkowy Le-
śnej Małgorzata Łaskarzewska, 
sekretarz regionu Zielonych Mi-
rosław Kazanowski i przedstawi-
ciel Inicjatywy Las Młochowski 
– Marcin Pańkow. Wyrazili oni 
swój sprzeciw i niepokój w spra-
wie planów wobec dwóch działek 
o łącznej powierzchni 5,6 ha. Le-
żą one w obrębie Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu, w rozlewisku Utraty.

Do 2017 roku las ten był chronio-
ny. Rada Gminy Nadarzyn jednak 
pozytywnie zaopiniowała zmianę 
jego statusu. Po dłuższej drodze 
administracyjnej – odwołaniach 
i sprzeciwach – sprawę ponow-
nie rozpatrywać będą Radni wraz 
z Wójtem, Dariuszem Zwolińskim.

Las, o który tak zabiegają miesz-
kańcy Strzeniówki jest dla nich 
szczególnie ważny. Oddziela on 
bowiem ich działki od trasy ka-
towickiej oraz od Centrum Ptak 
EXPO. Stanowi barierę dźwięko-
wą, ale też pełni funkcje retencyjne 

„Obudzicie się bez lasu, bez rzeki, wśród 
magazynów” - mieszkańcy Strzeniówki walczą o las

i jest siedliskiem wielu gatunków 
roślin i zwierząt.

Problem zestawiono z planowa-
ną wycinką Lasu Komorowskiego 
pod budowę drogi nr 721 – Pasz-
kowianki. Poruszono także fakt 
prowadzenia intensywnej gospo-
darki leśnej w Lesie Młochowskim. 
Problemy te naświetlili wspiera-
jących mieszkańców Strzeniówki 
Zieloni - Jeśli w Strzeniówce doj-
dzie do zniszczenia lasu, będzie 
to kolejne działanie w powiecie 

pruszkowskim na niekorzyść śro-
dowiska naturalnego. - I dodają – 
Na silnie zurbanizowanym terenie, 
jakim jest nasz region może dojść 
do zniszczenia kolejnych bezcen-
nych terenów zielonych. W inte-
resie wszystkich mieszkańców 
powiatu jest, by jak najwięcej la-
sów było chronionych.

Teren, o który toczy się walka 
leży na pograniczu trzech gmin: 
Nadarzyna, Michałowic i Brwinowa. 
Według radnej gminy Michałowice, 
Joanny Kowalczyk, decyzje o nim 
powinny być podejmowane wspól-
nie, bo wpłyną one na wszystkich 
mieszkańców. Radna dodaje - Ape-
luję do mieszkańców Gminy Nada-
rzyn, by śledzili zmianę Studium, bo 
będzie decydowało o przeznacze-
niu gruntów. Właściciel dużej pry-
watnej działki położonej w pobliżu, 
w której zapisane jest przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową 
złożył wniosek o zmianę prze-
znaczenia terenu pod zabudowę 
hal. Śledźcie zmiany Studium, bo 
obudzicie się bez lasu, bez rzeki, 
wśród magazynów. Red.

NADARZYN

Oficyna otwarta 
po remoncie

Nadarzyn zyskał nowe miejsce na kulturalnej mapie 
gminy. W Młochowie 7 grudnia otwarto oficjalnie budy-
nek oficyny zachodniej. Mieszkańcy i pozostali zainte-
resowani mogli zwiedzić nowe wnętrza oficyny. Obiekt 
zachęca do ciekawego spędzania czasu. Namiastką tej 
zachęty było interesujące spotkanie podczas otwar-
cia. Pierwszym gościem w oficynie była Renata Lebec-
ka – współautorka książki „Stare dzieje Młochowa”. 

Otwarcie uświetnił koncert fortepianowy Macieja Borow-
skiego – ucznia szkoły muzycznej w Nadarzynie. Oficyna 
będzie nową siedzibą Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
w Młochowie. Dodatkowo swoje miejsce będą mieli se-
niorzy i ich Klub, jak również Koło Gospodyń Wiejskich 
z Młochowa. Koszt remontu zabytkowej oficyny wyniósł 
około 3,7 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu Nada-
rzyna oraz Urzędu Marszałkowskiego.  Red.
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Otwarcie Klubu „Senior +”

P rzy ul. Kubusia Puchatka powstał 
Klub „Senior +”. Uroczyste otwarcie 
placówki odbyło się 9 grudnia 2022 r. 

Klub „Senior +” ma na celu pro-
mocję aktywnego i zdrowego trybu życia. Służy 
integracji osób starszych, a także poszerza-
niu ich zainteresowań i zdobywaniu nowych 
umiejętności. 

– Cieszy mnie otwartość i chęć działania 
pruszkowskich Seniorów. Klub „Senior +”
powstał z myślą o osobach w wieku 60+. 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miasta Pruszkowa. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Urzędu Miasta Pruszkowa Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
Tel. (22) 735 88 88

Autobusy elektryczne w Pruszkowie 

N a ulice Pruszkowa wyjechały au-
tobusy elektryczne, które obsłu-
gują nową linię nr 10. - Przejazdy 
dla wszystkich podróżujących są 
bezpłatne - mówi Prezydent Mia-

sta Pruszkowa Paweł Makuch.
Z autobusów elektrycznych można korzystać 

od 5 grudnia. Linia nr 10 kursuje w dni robocze 
na trasie: Os. Staszica – Targowisko – Lipowa 

W pomieszczeniach przy ul. Kubusia Puchat-
ka przeprowadziliśmy prace budowlane zwią-
zane z przebudową sal, prace wykończeniowe, 
roboty sanitarne i elektryczne, które zapewni-
ły odpowiedni standard i możliwość otwarcia 
Klubu. Życzę pruszkowskim Seniorom, aby to 
miejsce służyło im jak najlepiej i było źródłem 
wszelkiej radości – powiedział Prezydent Mia-
sta Pruszkowa Paweł Makuch.

„Senior +” składa się z sali zajęć, niewiel-
kiego aneksu kuchennego, toalet, w tym jednej 

dla niepełnosprawnych, pomieszczenia dla 
obsługi oraz szatni.

- Po remoncie Klub „Senior +” został wy-
posażony w meble i sprzęt. Stworzyliśmy wa-
runki, w których Seniorzy mogą spotykać się 
i integrować - dodaje Zastępca Prezydenta 
Miasta Pruszkowa Konrad Sipiera.

Gmina Miasto Pruszków otrzymała do-
tację w wysokości 200.000,00 zł w ramach 
programu wieloletniego „SENIOR+” na lata
2021-2025.

– WKD Pruszków – UM Pruszków – USC – PKP 
Pruszków – ZUS – Jasna – Os. Staszica. 

- Naszym priorytetem było zapewnienie miesz-
kańcom dogodnych warunków do transportu. 
Autobusy elektryczne są dostosowane do podró-
żowania osób starszych, dla wózków dziecięcych 
oraz inwalidzkich, a także osób z problemami 
ruchowymi - opisuje Prezydent Paweł Makuch.
– Niezmiernie cieszę się, że udało nam się zrea-

lizować ten ważny projekt. Autobusy elektrycz-
ne to krok do zrównoważonego rozwoju nasze-
go miasta i wyraz troski o środowisko – dodaje.

Każdy autobus elektryczny może przewozić 
65 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących. 
Pojazdy są nowoczesne, funkcjonalne i dosto-
sowane do potrzeb osób z dysfunkcjami rucho-
wymi. Autobusy mają blisko 10 metrów długości. 
Każdy jest wyposażony w elektroniczne tablice 

kierunkowe z zapowiedziami głosowymi, kli-
matyzację, ładowarki USB w przestrzeni pasa-
żerskiej. Podróż autobusami elektrycznymi jest 
w pełni komfortowa dzięki niższej emisji hała-
su i poziomu drgań.

Autobusy zakupiono w ramach projektu „Zie-
lone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miej-
skiej w gminach południowo-zachodniej części 
województwa”.
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Ulice za ponad 8 mln zł
Gmina Brwinów roz-
poczyna kolejną dużą 
inwestycję drogową 
wartą ponad 8 mln zł.
W środę 7 grudnia 
2022 r. została 
podpisana umowa 
na rozbudowę ul. Lilpo-
pa, a także przebudowę 
ul. Sienkiewicza 
oraz ul. Żwirki i Wigury 
w Brwinowie.

P o południowej stro-
nie Brwinowa zo-
stanie rozbudowana 
ul. Lilpopa na odcin-

ku ok. 530 m, od ul. Wilsona do 
ul. Borkowej. Powstanie nowa 
nawierzchnia jezdni, dwa wy-
niesione skrzyżowania, chod-
nik, ścieżka pieszo-rowerowa, 
zjazdy do posesji oraz oświetle-
nie uliczne. Planowane są tak-
że miejsca postojowe w rejonie 

przedszkola samorządowego 
i Parku Niepodległości. Po wyko-
naniu prac będzie można m.in. 
wygodniej i bezpieczniej doje-
chać do przedszkola.

Ulica Sienkiewicza zostanie 
przebudowana na całym odcin-
ku, tj. ok. 928 m (od ul. Piłsud-
skiego, z wyłączeniem skrzyżowa-
nia z ul. Biskupicką), a ul. Żwirki

i Wigury – na odcinku ok. 78 m. 
Zaplanowano wykonanie no-
wych nawierzchni jezdni, czte-
rech wyniesionych skrzyżowań 
z drogami publicznymi, chodni-
ków, zjazdów do posesji. Prze-
budowa ul. Sienkiewicza oraz 
ul. Żwirki i Wigury podwyższy 
komfort przejazdu i znaczą-
co wpłynie na bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu. Ulice te 
stanowią istotny element połą-
czeń drogowych w mieście, łączą 
dwie drogi powiatowe ul. Pow-
stańców Warszawy z ul. Piłsud-
skiego, a także krzyżują się z dro-
gą wojewódzką.

Całkowity koszt prac to 
8.372.610 zł, a ich wykonawcą 
wybranym w przetargu jest firma 
FAL-BRUK sp. z o.o. sp. k. z War-
szawy. Prezes firmy Bogdan Fa-
lenta może się pochwalić wie-
loma udanymi inwestycjami 
realizowanymi w tej części Ma-
zowsza. Firma obecnie realizuje 
największą inwestycję na tere-
nie gminy Brwinów – rozbu-
dowę ul. Szkolnej w Żółwinie. 

Rozbudowa ul. Lilpopa, a tak-
że przebudowa ul. Sienkiewicza 
oraz ul. Żwirki i Wigury będzie 
możliwa dzięki bezzwrotnemu 
dofinansowaniu z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych. 
Kwota pozyskanego dofinan-
sowania to 5 mln zł. Planowa-
ny termin zakończenia prac to 
październik 2023 r. 
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Wyładował się
na bankomacie

Jak się okazuje wyładowanie złości na bankomacie 
może słono kosztować. Przekonał się o tym 30-latek 
podejrzany o uszkodzenie jednego z bankomatów 
znajdujących się na terenie Grodziska Mazowieckie-
go Policjanci od kilku tygodni poszukiwali mężczy-
zny, który uderzył pięścią w klawiaturę bankomatu. 
Uderzeniem tym 30-latek uszkodził urządzenie. 
Straty poniesione przez właściciela na skutek tego 

agresywnego zachowania zostały wycenione na ponad 
18 tysięcy złotych – dodaje asp. sztab. Katarzyna Zych 
z grodziskiej komendy. Mężczyzna został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy w miejscu swojego zamieszka-
nia. Przyznał się do postawionych zarzutów i poddał 
dobrowolnie karze. Uszkodzenie lub zniszczenie mie-
nia zagrożone jest karą nawet 5-letniego pozbawienia 
wolności – dodaje Zych.  Red.

Uniewinniony za zabójstwo 
matki. Teraz policja zatrzymała 
go w sprawie zabójstwa babki

PRUSZKÓW
Policjanci z prusz-
kowskiej komendy 
zatrzymali 33-letniego 
Marcina Z podejrzane-
go o zabójstwo babki. 
Mężczyzna wcześniej 
był oskarżony o zabój-
stwo matki i w ubie-
głym miesiącu został 
uniewinniony przez sąd.

D o zabójstwa 77-let-
niej mieszkanki 
Pruszkowa doszło 
we wtorek. Poli-

cjanci zatrzymali podejrzanego 
33-latka, wnuczka ofiary. Męż-
czyzna w chwili zatrzymania był 
pijany. Mężczyzna w przeszłości 
był notowany m.in. za posiada-
nie środków odurzających czy 
jazdę pod wpływem alkoholu. 
Marcin Z. był również podej-
rzany o zabójstwo matki, do 
którego doszło dwa lata temu. 

Wtedy sekcja zwłok zlecona 
przez prokuraturę wykazała, że 
przyczyną zgonu kobiety były 
m.in. rany cięte znajdujące się 
na głowie i przedramieniu. Do-
datkowo okazało się, że kobieta 
na szyi miała ślady, które wska-
zywały, że mogła być duszona.

W połowie ubiegłego roku 
prokuratura skierowała do Sądu 
Okręgowego w Warszawie akt 
oskarżenia przeciwko Marci-
nowi Z. Mężczyzna nie przy-
znał się jednak do dokonania 
zabójstwa. W sprawie odbyło 
się pięć rozpraw. Sąd w połowie 
sierpnia tego roku zdecydował 
o zmianie środka zapobiegaw-
czego z tymczasowego aresztu 
na dozór. Tę decyzję zaskarżyła 
prokuratura, jednak sąd osta-
tecznie utrzymał ja w mocy.

Wyrok w sprawie śmierci 
matki Marcina Z. zapadł w po-
łowie listopada. Sąd uniewinnił 
mężczyznę od zarzutu zabój-
stwa kobiety. Mężczyzna po 
wyjściu na wolność zamieszkał 
ze swoją 77-letnią babcią. Teraz 
został zatrzymany jako podej-
rzany w sprawie jej zabójstwa.

Z decyzją o uniewinnieniu nie 
zgadza się prokuratura. – Pro-
kurator stanowczo kwestionuje 
wyrok sądu, w którym Marcin 
Z. został uniewinniony. W oce-
nie oskarżyciela publicznego 
materiał dowodowy zebrany 
w sprawiedawał podstawy do 
przypisania odpowiedzialności 
oskarżonemu za zarzucane za-
bójstwo – poinformowała PAP 
rzeczniczka Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie Aleksan-
dra Skrzyniarz.  AZ.

MICHAŁOWICE
Stało się! Budowa przed-
szkola w Regułach dobie-
gła końca, a 230 dzieci 
z gminy Michałowice 
już korzysta z nowej pla-
cówki. Mieszkańcy mieli 
już okazję do obejrzenia 
placówki „od środka”.

P rzypomnijmy przedszko-
le w Regułach to ener-
goefektywna „perełka”. 
Dzięki nowoczesnej 

technologii w budynku wykorzy-
stano szereg rozwiązań pozwalają-
cych ograniczać koszty utrzymania. 
Co przy obecnej sytuacji na rynku 
energetycznym jest niezwykle istot-
ne. Do technologii pozwalających 
zaoszczędzić energię można zali-
czyć: konstrukcję dachu („zielony 
dach”), system ogrzewania i wen-
tylacji, panele fotowoltaiczne, ste-
rowanie sztucznym oświetleniem, 
oświetlenie typu LED, a także pod-
ziemny zbiornik wody deszczowej 
służący gromadzeniu deszczówki 
używanej do podlewania zieleni. 

Powierzchnia użytkowa przed-
szkola to ok. 2000 m2 . Na parterze 
wokół centralnego patio doświetla-
jącego wnętrze usytuowany jest hol 
wejściowy oraz 9 sal dydaktycznych 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym, 
z których dwie przystosowane są do 
pełnienia w przyszłości funkcji sali 
rekreacyjnej oraz sali do zajęć ru-
chowych. Na parterze znajduje się 

także kuchnia obsługująca wszyst-
kie sale dydaktyczne oraz jadalnia 
dla dzieci starszych. Na piętrze są 
sale m.in. do terapii sensorycz-
nej oraz doświadczania świata, 
pokoje biurowo-administracyj-
ne oraz pomieszczenia technicz-
ne. Duże przeszklenia budynku, 
otwierające przestrzeń na otacza-
jącą zieleń i teren wokół budynku 
oraz estetyka wykończenia i kolo-
rystyka sal zostały zaprojektowane 
z myślą o jak najlepszym samopo-
czuciu dzieci w miejscu, w którym 
spędzają kilka godzin dziennie.

Otwarcie przedszkola, które od-
było się 9 grudnia  uświetniły pięk-
ne występy dzieci z przedszkolnych 
grup: „Pszczółki”, „Słoneczka”, „Mi-
sie”, „Zajączki” i „Biedronki”. Były to 
dla wszystkich naprawdę wzru-
szające chwile. Z okazji otwarcia 
nowego przedszkola wójt Małgo-
rzata Pachecka przygotowała nie-
spodziankę dla przedszkolaków. 
Każdemu wręczyła książeczkę zaty-
tułowaną „Gmina Michałowice – Mój 
zielony dom” ilustrującą wszystkie 
miejscowości gminy, w tym także 
Reguły z jego nowym przedszkolem.

Po występach przyszedł czas 
na przemówienia. Wójt gminy Mi-
chałowice, Małgorzata Pachecka 
zaznaczyła -- Przedszkole wybu-
dowaliśmy z myślą o dzieciach, któ-
re są w tym przedszkolu dziś i tych, 
które będą w przyszłości. Szczęście 
dziecka jest najważniejsze, dlatego 
zadbaliśmy o to, o co mogliśmy za-
dbać: o architekturę, o technologię, 
które są w tym przedszkolu i o do-
bry klimat – podkreślała.  Red.

REGION
W poniedziałek 12 grud-
nia podpisano umowę 
na dofinansowanie 
rozbudowy ul. Dworco-
wej i Bodycha. Ulice te 
po przebudowie będą 
dobrą alternatywą dla 
Al. Jerozolimskich.

U mowa na dofinanso-
wanie rozbudowy ulicy 
Dworcowej w Piastowie 
i ulicy Bodycha w Re-

gułach została podpisana w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódzkim. 
Dokument po stronie powiatu 
pruszkowskiego podpisał Staro-
sta Pruszkowski – Krzysztof Ry-
muza, Członkini Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego – Agnieszka Kuź-
mińska oraz Skarbnik Powiatu – 
Małgorzata Zielonka. Po stronie 
Urzędu Wojewódzkiego wystąpił 
Sylwester Dąbrowski – I Wice-
wojewoda Mazowiecki.

Całkowity koszt inwestycji wy-
nosi ponad 9,1 mln zł. Koszty po-
dzielone są na kilka stron. Ponad 
4,2 mln zł pochodzi z dofinan-
sowania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, 1,5 mln zł pochodzi 

z budżetu Piastowa, a 750 tys. zł – 
z budżetu gminy Michałowice. Po-
zostałą kwotę – przeszło 2,6 mln zł
– pokrywa powiat pruszkowski.

Co zmieni się po przebudowie 
ul. Dworcowej i Bodycha? Remont
będzie przeprowadzony na 
668-metrowym odcinku od skrzy-
żowania ul. Dworcowej z ul. Sien-
kiewicza do skrzyżowania ul. Bo-
dycha z ul. Górna Droga. Znikną
wysłużone betonowe płyty MON 
i trylinka, a zamiast nich pojawi 
się równy asfalt.

Po jednej stronie 6-metrowej 
jezdni pojawi się szeroki na 2 m 
chodnik, a po drugiej stronie – 
szeroki na 3 m ciąg pieszo-rowe-
rowy. Zaplanowano też 20 zatok 
postojowych w tym dwie dla osób 
z niepełnosprawnościami. Będzie 
także przebudowana infrastruk-
tura towarzysząca – sieć gazowa, 
elektroenergetyczna, telekomu-
nikacyjna i oświetlenie uliczne.

Dzięki tej przebudowie kierow-
cy zyskają dobrą alternatywę dla 
Al. Jerozolimskich. Z uwagi na pla-
nowaną przez miasto Pruszków 
przebudowę ul. Grunwaldzkiej 
i zakładane tam rozwiązania dro-
gowe, taka drogowa alternatywa 
mieszkańcom Piastowa i po czę-
ści również Pruszkowa może oka-
zać się bardzo przydatna.   Red.

Nowe przedszkole 
w Regułach już działa!

Rozbudowa 
Bodycha i Dworcowej 
z dofinansowaniem
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www.powiat-grodziski.pl

W 2022 roku Powiatowi Grodzi-
skiemu udało się zrealizować 
wiele inwestycji, na które 
czekali mieszkańcy i które 

w dużym stopniu wpływają na bezpieczeń-
stwo oraz poprawiają warunki życia w na-
szym Powiecie.

Inwestycje drogowe
Jak co roku Powiat Grodziski przeznaczył 
znaczne nakłady finansowe na inwestycje 
drogowe. Są one niezwykle ważne, ponie-
waż poprawiają bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego.

Na przestrzeni bieżącego roku udało się 
zrealizować modernizacje następujących 
dróg: ul. Chełmońskiego w miejscowo-
ściach Budy Grzybek oraz Chylice, ul. Tar-
czyńskiej w Ojrzanowie, drogi powiatowej 
nr 3832 w Baranowie i Holendrach Baranow-
skich. Ponadto poprawiono bezpieczeństwo 
na przejściach dla pieszych w Baranowie, 
Grodzisku Mazowieckim, Jaktorowie, Mi-
lanówku i Osowcu oraz zbudowano kładkę 

dla pieszych przez Rokitnicę. Rozpoczęto 
prace remontowe na ul. Słowika w Zarębach 
oraz na skrzyżowaniu dróg 1508 i 150210 
w Chlebni, które zostaną ukończone w przy-
szłym roku.

Najkosztowniejszym z ukończonych za-
dań była przebudowa ul. Chełmońskiego. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 4 755 478 zł.
Na jej przeprowadzenie Powiat Grodziski po-
zyskał dotację z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w wysokości 3 321 729 zł.

Zakończone inwestycje kosztowały ponad 
8,5 mln zł. Ich realizację ułatwiły pozyska-
ne środki ze źródeł zewnętrznych – łącznie 
niecałe 4,5 mln zł.

Oświata
Ważne dla Powiatu Grodziskiego są rów-
nież inwestycje w placówkach oświatowych. 
Niebawem zakończy się termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku. 
Montowane są także panele fotowoltaicz-
ne na budynkach 6 szkół prowadzonych 
przez Powiat Grodziski: Zespołów Szkół 

nr 1 i 2 w Milanówku, Zespołów Szkół nr 1 i 2
w Grodzisku Mazowieckim, Zespole Szkół 
Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim 
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Grodzisku Mazowieckim. Wartość tej in-
westycji to ok. 1,8 mln zł, na jej przeprowa-
dzenie Powiat pozyskał środki z Rządowego 
Programu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych w wysokości ponad
1,7 mln zł.

Szpital
Znaczne środki przeznaczono na inwestycje 
w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazo-
wieckim. Budowane jest całodobowe lą-
dowisko dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Inwestycja ta znacząco wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa – zwiększy 
dostępność do leczenia pacjentów w sta-
nie bezpośredniego zagrożenia życia oraz 
zmniejszy czas ich transportu. Jej koszt to 
8 mln zł, Powiat Grodziski otrzymał dofi-
nansowanie z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości 3 600 000 mln oraz 
dotację od spółki Centralny Port Komuni-
kacyjny wynoszącą 1 000 000 zł.

Rozpoczęto również modernizację in-
stalacji gazów medycznych, a także ogło-
szono przetarg na wykonanie dodatkowej 
sali operacyjnej w ramach istniejącego Blo-
ku Operacyjnego w Szpitalu Zachodnim. Na 
przeprowadzenie tych inwestycji Powiat 
Grodziski pozyskał środki z Rządowego 
Programu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych.

Starostwo
Inwestycje trwają również w budynku Staro-
stwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 
11A. W tym roku zakończono jego termomo-
dernizację oraz zamontowano instalację fo-
towoltaiczną. Wciąż trwa przebudowa wejść 
– do użytku oddano wejście główne do Sta-
rostwa, trwają prace przy wejściu od strony 
parkingu, który również został przebudowa-
ny. Wykonano nową nawierzchnię i drogi do-
jazdowe z kostki betonowej oraz 102 miejsca 
postojowe i zamykaną wiatę na rowery. Nie 
jest to jednak koniec tej modernizacji. Pod 
koniec października ogłoszono przetarg na 
budowę instalacji fotowoltaicznej wspar-
tej na wiatach, które nie tylko posłużą jako 
konstrukcja wsporna dla modułów fotowol-
taicznych, ale również ochronią parkujące 
pojazdy przed czynnikami atmosferycznymi. 
Wytworzona energia zasili Szpital Zachodni.

Powiat Grodziski remontuje również budynki 
przy ul. Kościuszki 30 i 32 – dawną siedzibę Sta-
rostwa. Budynki są modernizowane pod przy-
szłą siedzibę m.in. Powiatowego Urzędu Pracy.Siedziba Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Rok 2022 w Powiecie Grodziskim

     

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

Mikołajki w gminie Michałowice
4 grudnia, w niedzielę 
poprzedzającą Mikołajki, 
w gminie Michałowice mia-
ło miejsce wiele wydarzeń, 
które tłumnie przyciągnęły 
mieszkańców. Świąteczny 
Kiermasz Rękodzieła przed 
Urzędem Gminy Michało-
wice, Dzień Otwarty nowe-
go przedszkola w Regułach, 
Mikołajki w OSP Nowa 
Wieś i radosny korowód 
MotoMikołajów, zapewniły 
zarówno tym młodszym, 
jak i starszym dzień pełen 
mikołajkowych wrażeń.

Świąteczny Kiermasz Rękodzie-
ła był okazją nie tylko do zaku-
pienia świątecznych prezentów, 
czy dekoracji, których na sto-

iskach wystawców nie brakowało, ale 
także do zwolnienia przedświąteczne-
go tempa i spędzenia czasu z rodziną, 
wśród kolęd, na warsztatach świątecznych 
i w towarzystwie Świętego Mikołaja. Kier-
masz odwiedzili także MotoMikołaje, za-
kańczając tym samym swój całodniowy 
objazd po gminie. Wydarzenie to było 
także idealną okazją do rozstrzygnię-
cia gminnego Konkursu na Świąteczną 

Kartkę Bożonarodze-
niową, w którym udział 
wzięło 54 uczestników. 

A tuż obok, w nowym 
przedszkolu w Regu-
łach miał miejsce Dzień 
Otwarty, podczas którego 
mieszkańcy mogli zwiedzić nie 
tylko sale lekcyjne, ale także pozostałe 
pomieszczenia. Chętnych do zwiedza-
nia nie brakowało, i jak się na miejscu 
okazało, nie tylko dzieci miały ocho-
tę na zabawę, ale także ich rodzice 
i dziadkowie, którzy chętnie cofnę-
liby się do lat dzieciństwa. Tego dnia 

na wszystkich gości cze-
kały także mikołajkowe 
niespodzianki i gorą-
ca czekolada.

W niedzielę, na Miko-
łaja można było natknąć 

się także na spotkaniu mi-
kołajkowym w OSP Nowa Wieś. 

Tam też dzieci mogły wykazać się 
umiejętnościami plastycznymi na 
warsztatach zdobienia bombek, pier-
niczków, czy robienia łańcuchów cho-
inkowych. A na najmłodszych czekał 
również teatrzyk kukiełkowy „Po-
mocnicy św. Mikołaja”. 
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OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 881 918 888, reklama@wprmedia.plZAMÓW: 

• 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

• Pakowanie gąbek.  
Również dla osób z 
niepełnosprawnością. Janinów.  
3 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 

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

DAM PRACĘ • 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

• Lokal użytkowy 29m2 
Pruszków Ostoja,  
503 018 068

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju  
501 702 604

USŁUGI

• Projektowanie graficzne  
oraz skład DTP.  
Kontakt: 509-443-977,  
509-443-877 
marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl

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

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

• WYMIANA OPON,  
795-569-659

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

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

Firma sprzątająca zatrudni pracowników  
do sprzątania biur i pomieszczeń socjalnych  

przy ul. Zachodniej w Grodzisku Mazowieckim  
w systemie zmianowym po 8 godzin.

Wymagane badania do celów  
sanitarno-epidemiologicznych.

Umowa zlecenie.
Kontakt: 728 880 978

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 publicz-
nej poprzez wywieszenie w dniu 7 grudnia 2022 roku na tablicy 
ogłoszeń wykazów, w których przeznaczył do  wynajęcia sale  
w budynkach Szkoły Podstawowej w Sękocinie i w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ładach, w godzinach uzgodnionych  
z Dyrektorami placówek oświatowych w celu prowadzenie do-
datkowych zajęć pozalekcyjnych,
Wykazy wywieszono na okres 21 dni.

GRODZISK MAZ.
Grodziska Szkoła  
Podstawowa nr 6  
im. Szarych Szeregów 
została wyróżniona  
w konkursie Edukreator 
na Mazowszu. Nagro-
dę odebrała dyrektor 
Agnieszka Rutecka.

K onkurs „Edukreator 
na Mazowszu” ma na 
celu wyróżnienie na-
uczycieli oraz szkół 

z województwa mazowieckiego. 
Jakich? Kreatywnych! Nagradzane 
są szkoły, które stwarzają prze-
strzeń do kreatywnego rozwoju 
ucznia poprzez rozpowszech-
nianie kultury. Nagrody trafiają 
także do nauczycieli, których ce-
chuje wyobraźnia i pomysłowość 
w prowadzeniu zajęć i działają 
inspirująco dla swoich uczniów.

Grodziska „szóstka” otrzyma-
ła wyróżnienie w kategorii „Kre-
atywna szkoła podstawowa” na 
terenie gminy/miasta do 20 tys. 
mieszkańców. Szkoła ta wyróżniła 
się na tle innych mazowieckich 

placówek kreatywnym podejściem 
do nauczania. To m. in. wzbo- 
gacenie programu nauczania 
elementami kulturotwórczymi, 
wprowadzenie metod naucza-
nia pobudzających w uczniach 
twórcze myślenie oraz kreatywne 
podejście do rozwiązywania pro-
blemów edukacyjnych.

To wyróżnienie jest dla nas tym 
bardziej ważne, gdyż utrzymali-
śmy poziom najbardziej kreatyw-
nej szkoły na Mazowszu. Wiemy, 
że nie spoczniemy teraz na lau-
rach i kolejne nasze pomysły będą 
jeszcze lepsze, zaskakujące i pomy-
słowe. To tylko dodało nam wiatru 
w skrzydła – czytamy w mediach 
społecznościowych szkoły.  Red

Kreatywna szkoła z Grodziska

PRUSZKÓW
W piątek 9 grudnia 
został otwarty Klub 
„Senior+”. Powstał on  
z myślą o osobach  
powyżej 60 roku życia.
Czym jest Klub „Senior 
60+”? To miejsce inte-
gracji i spotkań senio-
rów w wieku powyżej 
60 lat. Tutaj zdobywają 
także nowe umiejętno-
ści i poszerzają swoje 
zainteresowania.

K lub od początku cie-
szy się dużym zain-
teresowaniem, co 
zauważył Prezydent 

Pruszkowa, Paweł Makuch - Cie-
szy mnie otwartość i chęć dzia-
łania pruszkowskich seniorów. 
Klub „Senior +” powstał z myślą 
o osobach w wieku 60+. Życzę, 
aby to miejsce służyło Państwu 
i było źródłem wszelkiej radości.

Siedziba Klubu mieści się w lo-
kalu przy ul. Kubusia Puchatka. 
Przeprowadzony został tam grun-
towny remont. Teraz seniorzy 
mogą korzystać w nim z nowej 
sali zajęć, wyposażonego aneksu 
kuchennego, toalet (w tym rów-
nież dla osób z niepełnospraw-
nościami) i szatni. Znalazło się tu 
też pomieszczenie dla personelu. 
Klub „Senior +” został wyposażo-
ny w meble i sprzęt. Stworzyliśmy 
warunki, w których seniorzy mogą 
spotykać się i integrować – doda-
je Zastępca Prezydenta Pruszko-
wa, Konrad Sipiera. Zadanie to 
otrzymało dofinansowanie. Do-
tacja wyniosła 200 tys. zł i pocho-
dziła z programu „SENIOR+” na 
lata 2021-2025.  Red.

Seniorzy nareszcie mają 
swoje miejsce

MICHAŁOWICE
Michałowiccy policjanci 
zatrzymali 48-latka  
za posiadanie znacznej 
ilości marihuany  
i jej rozprowadzanie.  
Wobec mężczyzny za-
stosowano 2-miesięcz-
ny areszt tymczasowy.

F unkcjonariusze z poste-
runku w Michałowicach 
otrzymali informację 
o mężczyźnie, który po-

siada i rozprowadza narkotyki. 
Policjanci natychmiast przeszli 
do czynności sprawdzających, 
po czym udali się w teren.

Efektem ich pracy było wy-
typowanie 48-latka. Policjanci 
niezwłocznie udali się do je-
go mieszkania. Jak relacjonu-
je kom. Karolina Kańka z KPP 
w Pruszkowie - Ten, od razu 
„zaprosił” policjantów na pię-
tro domu, gdzie ujawnili susz 
roślinny, łącznie ponad 2,6 kg 
marihuany. Funkcjonariusze 

pozyskali również materiał do-
wodowy świadczący o tym, że 
48-latek udzielał środki odu-
rzające. Rzecz jasna, mężczy-
zna został zatrzymany.

Policjanci zabezpieczyli dowo-
dy, a materiał dowodowy prze-
kazali Prokuraturze Rejonowej 
w Pruszkowie. Zatrzymany usły-
szał już zarzut posiadania znacz-
nej ilości środków odurzających 
oraz ich sprzedaży. Prokuratura 
wystąpiła także do sądu o zasto-
sowanie wobec 48-latka 2-mie-
sięcznego aresztu. Sąd przychylił 
się do wniosku.  Red

Posiadał 2,6 kg marihuany  
– trafił do aresztu


