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Umowa na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 3 podpisana

PRUSZKÓW
Nowy rok przyniósł do-
bre wieści dla uczniów 
Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Pruszkowie. 
Władze miasta podpisały 
umowę na rozbudowę 
placówki. Inwestycja ma 
zostać zrealizowana do 
połowy przyszłego roku.

L iczba mieszkańców 
Pruszkowa wciąż wzra-
sta, podobnie jak liczba in-
westycji mieszkaniowych 

realizowanych na terenie miasta. 
Nowe osiedla to również większa 
liczba dzieci, które muszą znaleźć 
miejsce w szkole. Dlatego tak waż-
na jest rozbudowa bazy oświatowej 
na terenie miasta.

PRUSZKÓW
Jest przetarg na budowę Broniewskiego 
w nowym przebiegu / str. 6 /

BRWINÓW
Nietrzeźwy wjechał w słup / str. 8 /

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe
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Następne wydanie 10 lutego

PODKOWA LEŚNA
Nowe oblicze przystanku / str. 5 /

REGION
Licea z regionu 
z „Perspektywami” / str. 2 /

Żbików i Gąsin mają już nowe 
obiekty, które zaspokoją potrzeby 
najmłodszych mieszkańców miasta. 
Kłopot pojawia się w centrum. Głów-
nie w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 6. Tylko przy samej ul. Lipowej 
powstało kilka nowych osiedli. Kło-
pot jednak w tym, że podstawówka 
już dziś pęka w szwach. Co więcej nie 
ma miejsca na to by ja rozbudować.

Władze Pruszkowa znalazły jed-
nak pomysł na rozwiązanie pro-
blemu. To rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 3. Ta wizja poja-
wiła się dwa lata temu. Teraz przy-
szła pora na wcielenie jej w życie. Po 
kilku przetargach w końcu udało 
się znaleźć firmę, która zajmie się 
na rozbudowę, przebudowę i nad-
budowę Szkoły Podstawowej nr 3 
Pruszkowie. Wykonawcą została 
firma Unihouse S.A
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REGION 
Właśnie opublikowano 
coroczny ranking liceów 
ogólnokształcących 
„Perspektyw”. Gdzie 
uplasowały się szkoły  
z naszego regionu?

P rzyszłoroczni liceali-
ści, i w sumie nie tylko, 
z wypiekami na twarzy 
wyczekują publikacji 

rankingu liceów „Perspektyw”. 
Jak podkreśla Waldemar Siwiń-
ski, twórca polskich rankingów 
edukacyjnych – Od wielu lat po-
wtarzamy, że ranking Perspektyw 
to „profesjonalnie uporządkowa-
na informacja”, pochodząca wy-
łącznie ze sprawdzonych źródeł 
zewnętrznych (protokoły komi-
tetów głównych olimpiad, ze-
stawienia okręgowych komisji 
egzaminacyjnych (OKE) z wy-
nikami matur z przedmiotów 
obowiązkowych i przedmiotów 
dodatkowych oraz dane Systemu 
Informacji Oświatowej).

Ocenie podlegają sukcesy szko-
ły w olimpiadach, wyniki matury 

z przedmiotów obowiązkowych 
oraz wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych.

Najlepszą szkołą w Polsce nie-
zmiennie od 2 lat jest LO im. S. Sta-
szica z Warszawy. Drugie miejsce 
przypadło V LO im. A. Witkowskie-
go z Krakowa, a trzecie – XIII LO 
ze Szczecina.

Na których miejscach można 
znaleźć szkoły z naszego regionu? 
Poniżej prezentujemy listę liceów 
z powiatu grodziskiego i pruszkow-
skiego, które pojawiły się w ran-
kingu ogólnopolskim:
• 12. Społeczne LO nr 5 STO (Mi-

lanówek) – miejsce 6 w rankin-
gu wojewódzkim;

Licea z regionu z „Perspektywami”

• 51 „Pryzmat” Akademickie LO 
Fundacji STERNIK (Pruszków) – 
miejsce 19 w rankingu woje-
wódzkim;

• 197. Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki (Pruszków) – 
miejsce 58 w rankingu woje-
wódzkim;

• 439. Podkowiańskie LO nr 60 
(Podkowa Leśna) – miejsce 108 
w rankingu wojewódzkim;

• 535. LO im. T. Zana (Pruszków) – 
miejsce 124 w rankingu woje-
wódzkim;

• 559. Niepubliczne LO Fundacji 
Królowej Świętej Jadwigi (Gro- 
dzisk Mazowiecki) – miejsce  
130 w rankingu wojewódzkim;

• 580. LO im. M. Dąbrowskiej (Ko-
morów) – miejsce 134 w rankin-
gu wojewódzkim;

• 725. LO im. Jana Pawła II (Nada-
rzyn) – miejsce 155 w rankin-
gu wojewódzkim;

• 808. LO (ZS nr 1) (Grodzisk Ma-
zowiecki) – miejsce 173 w ran-
kingu wojewódzkim;

• 850. Społeczne LO nr 23 (Prusz-
ków) – miejsce 182 w rankin-
gu wojewódzkim;

• 886. LO (ZS nr 1) (Milanówek) – 
miejsce 186 w rankingu woje-
wódzkim;

• 972. LO z Oddz. Dwujęz. im. A. 
Mickiewicza (Piastów) – miejsce 
195 w rankingu wojewódzkim.

W rankingu wojewódzkim znala-
zły się także szkoły, których zabra-
kło na liście ogólnopolskiej: na 224 
miejscu znalazła się Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego LO z Pruszkowa, 
a na 242 miejscu – LO im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza z Brwinowa.

Co ciekawe, w drugim rankin-
gu, zbierającym technika, na 445. 
miejscu znalazło się Technikum 
ZSTiL nr 2 z Grodziska Mazowiec-
kiego. To jedyna szkoła z regionu 
na tej liście.  Red

Jak będzie wyglądała podsta-
wówka w Parzniewie? W nowej 
szkole ma się znaleźć 18 sal lek-
cyjnych dedykowanych dla klas 
0-8, dwie sale językowe, jedna 
sala komputerowa, pomiesz-
czenia do zajęć socjoterapeu-
tycznych przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych z wyj-
ściem bezpośrednio na zewnątrz 
wraz z aneksem kuchennym 
i odrębnym węzłem sanitarnym  
(wc, prysznic). W budynku będą 
się znajdować również: świe-
tlica, biblioteka, pokój nauczy-
cielski z aneksem kuchennym 
i węzłem sanitarnym, a także 
gabinety: psychologa, logopedy 
i lekarski, sklepik szkolny oraz 
toalety dostosowane do wieku 
dzieci i szatnia dla 450 uczniów.

W budynku szkoły zaplano-
wana jest również kuchnia wraz 
ze stołówką. Wstępne założenia 
projektu przewidują ponadto 
powstanie pełnowymiarowej sali 
sportowej, mieszczącej boisko 
o wymiarach 44,75 m × 22,50 m. 
Zastosowanie kurtyn da możli-
wość podziału pola gry na trzy 
części i jednoczesne prowa-
dzenie treningów koszykówki, 
siatkówki i innych dyscyplin 
wymagających mniejszego pola 
gry. Poza tym w tej części obiek-
tu znajdować się będzie również 
siłownia oraz zaplecza szatnio-
wo-sanitarne. 

W ramach inwestycji zago-
spodarowany zostanie też te-
ren wokół szkoły. Powstanie tu 
infrastruktura sportowa: boisko 
do piłki nożnej  z piłkochwytami. 
Wokół niego zostanie wybudowa-
na czterotorowa bieżnia okręż-
na. Pojawią się tu również dwa 
place zabaw, a na nich zastawy 
zabawowe, równoważnie, bu-
jaki, zestawy drążków, koloro-
we siedziska i wiele innych. Nie 
zapomniano również o infra-
strukturze dla uczniów, którzy 

do szkoły będą przyjeżdżać ro-
werami (do tego gmina zachęca 
uczniów wszystkich swoich szkół 
biorąc udział w rozmaitych ak-
cjach m.in. Rowerowy Maj). Przy 
szkole znajdzie się wiata, w któ-
rej uczniowie będą mogli zosta-
wiać swoje jednoślady.

Obecnie władze gminy Brwi-
nów szukają firmy, która zajmie 
się budową szkoły w Parzniewie. 
Pierwszy przetarg już za nami. 
Chętnych na realizację inwe-
stycji nie brakowało. Aż 11 firm 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

zgłosiło swoje oferty do prze-
targu. Najniższa z nich opiewała 
na kwotę prawie 79,5 mln zł. Mi-
mo tak dużego zainteresowania 
przetarg trzeba było unieważnić. 
– Zamawiający gmina Brwinów 
zawiadamia, że unieważnia po-
stępowanie, ponieważ cena ofer-
ty z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą zamawiający prze-
znaczył na sfinansowanie zamó-
wienia i zamawiający nie może 
tej kwoty podwyższyć – czyta- 
my w dokumentacji.  AZ

MILANÓWEK
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Milanówku 
tymczasowo przeniosła 
się do hal „Jedwabiu”. 
Powód? Budowa  
nowej strażnicy.

D ruhowie z milanow-
skiej OSP już nie 
mogą doczekać się 
rozpoczęcia budo-

wy nowej strażnicy, która będzie 
częścią centrum bezpieczeń-
stwa. Rozbiórka starej siedziby 
rozpocznie się lada dzień. Na 
czas budowy nowej strażnicy, 
druhowie korzystają z hal „Je-
dwabnika” przy ul. Warszawskiej. 
Przenosiny są na końcowym eta-
pie, jednak do akcji wyjeżdżają 

już z tymczasowej siedziby. Na-
potykają tam jednak na trudno-
ści. Jakie?

W piątek, 13 stycznia strażacy 
mieli pierwszy wyjazd z „Jedwab-
nika”. Po powrocie okazało się, że 
nie mogą wrócić do swojej hali, bo 
przed bramą wjazdową ktoś za-
parkował samochód. W przyszło-
ści będziemy publikować zdjęcia 
„mistrzów parkowania”, jeśli sy-
tuacja będzie się powtarzać, oraz 
powiadamiać odpowiednie służ-
by o zaistniałym fakcie – infor-
mują druhowie z OSP.

Wraz ze strażakami przypo-
minamy, że postój utrudniający 
wjazd lub wyjazd z bramy, gara-
żu, parkingu lub wnęki postojowej 
jest zabroniony. Złamanie tego 
zakazu grozi mandatem i odho-
lowaniem pojazdu.  Red

OSP Milanówek przeniesiony  
na ul. Warszawską

1000 nowych małych mieszkańców zarejestrowano  
w Pruszkowie w 2022 r. W przewadze byli chłopcy – 
ich odnotowano aż 524. Małych mieszkanek było 
niewiele mniej, bo 478.

Umowa na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 3 podpisana



REGION
Stanisław Kmiecik poka-
zuje, że niepełno-
sprawność nie jest 
przeszkodą w realizacji 
swoich marzeń. 

I ntegracja społeczna osób 
z niepełnosprawnością to 
temat coraz szerzej obecny 
w wielu dziedzinach życia. 

Coraz częściej mamy możliwość 
podziwiać osób, które mimo swoich 
ograniczeń, z wielkimi sukcesami 
realizują się m. in. w przestrzeni za-
wodowej, artystycznej, sportowej, 
czy edukacyjnej. Przykładem takiego 
człowieka jest Stanisław Kmiecik. 

52-letni artysta malarz uro-
dził się bez rąk. Mimo trudności, 
jakie wiążą się z tego rodzaju 
niepełnosprawnością, p. Stani-
sław postanowił spełniać swoje 
marzenia. Głównym z nich było 
osiągnięcie mistrzostwa w ma-
larstwie. Dzieła artysty są pre-
zentowane na wielu polskich 
i zagranicznych wystawach, są 
one także wydawane przez wy-
dawnictwo Amun z Raciborza. 

Poziom artystyczny p. Stani-
sława został doceniony przez 
międzynarodową organiza-
cję VDMFK. Laureat konkursu 
„Człowiek bez barier” z 2020 
roku, którego tytuł przypadł p. 
Stanisławowi, swoim talentem 
dzieli się z innymi osobami. Jed-
ną z nich jest 10-letni mieszka-
niec Falent (powiat pruszkowski) 

Lekcja o (nie)pełnosprawności

- Staś Salach, który także uro-
dził się bez rąk. Obaj artyści 
odwiedzili Niepubliczną Szko-
łą Podstawową Gaudeamus na 
warszawskim Bemowie, by po-
dzielić się z uczniami swoimi 
pasjami i pokazać im, że mimo 
ograniczeń, jakie w życiu moż-
na spotkać, warto spełniać swo-
je marzenia. Adam Krasnosielski

PRUSZKÓW
Eksperci z multiporów-
nywarki rankomat.pl 
przygotowali zestawie-
nie największych miast 
w Polsce pod względem 
kierowców deklarują-
cych spowodowanie 
szkody. W Pruszkowie 
to prawie 27 procent 
kierowców!

C elem rankingu było 
sprawdzenie, po któ-
rych polskich miastach 
porusza się najwięcej 

szkodowych kierowców, którzy 
przyznali się do spowodowania 
chociaż jednej szkody. Najwięcej 
szkodowych kierowców można 
spotkać w Sosnowcu (28,6 proc.), 
a najmniej w Gnieźnie (17,5 proc.). 
Wśród 84 uwzględnionych w ran-
kingu miast Pruszków znalazł się 
na 12. pozycji. Co ciekawe kierowcy 
ze stolicy zajęli 28 miejsce ze „szko-
dowością” na poziomie 24,8 proc.

Pruszków w liczbach
Aż 26,8 proc. kierowców z Prusz-
kowa przyznało, że spowodowa-
ło w przeszłości przynajmniej 
jedną szkodę. Jak zatem można 
scharakteryzować statystyczne-
go pruszkowskiego szkodowego 
kierowcę? Na 39 lub 40 lat i poru-
sza się po drogach Oplem Astrą, 
choć w przeszłości szkód mógł 
dokonać, prowadząc inny pojazd.

Warto pamiętać, że statysty-
ki dotyczące kolizji i wypadków 
wpływają na cenę OC w danym 
regionie, a w Pruszkowie śred-
nia składka w III kwartale 2022 r. 
wyniosła 571 zł. To o 74 zł więcej 
niż wynosi średnia dla całego kraj. 

Niechlubny ranking 
pruszkowskich kierowców

REGION
Policjanci ze stołeczne-
go Wydziału do walki 
z Przestępczością 
Narkotykową zatrzymali 
trzech mężczyzn, którzy 
mieli przygotowywać 
znaczną ilość narkoty-
ków do wprowadzenia 
do obrotu. Zostali oni 
tymczasowo aresztowa-
ni na trzy miesiące.

F unkcjonariusze zabezpie-
czyli marihuanę, kokainę, 
amfetaminę, mefedron, 
klefedron oraz extasy, 

które trzej schwytani mężczyźni 
mieli wprowadzić na czarny rynek. 
Zatrzymani wpadli w Woli Mrokow-
skiej dzięki działaniom policjan-
tów z Wydziału Narkotykowego. 
Rozpracowywali oni środowisko 
przestępcze, które wprowadzało do 
obrotu środki odurzające. Podczas 
pracy operacyjnej wpadli na trop 
grupy, która w jednym z mieszkań 
w Woli Mrokowskiej miała stwo-
rzyć magazyn narkotykowy.

Z ustaleń policjantów wynika-
ło, że w mieszkaniu miało spotkać 
się trzech mężczyzn, którzy mieli 
przygotować narkotyki do sprzeda-
ży, a potem faktycznie je sprzedać. 
Kilkugodzinna obserwacja lokalu 
nie poszła na marne. W pewnym 
momencie policjanci zauważyli, jak 
w pobliże mieszkania podjeżdża 

mercedes. Z samochodu wysia-
dło trzech mężczyzn, i udało się 
do jednego z lokali na poddaszu. 
Po kilkunastu minutach mężczyźni 
opuścili mieszkanie. Kiedy znajdo-
wali się na zewnątrz budynku do 
akcji wkroczyli policjanci – rela-
cjonuje Edyta Adamus z Komendy 
Stołecznej Policji. Dwóch podej-
rzanych próbowało uciec, ale po 
krótkim pościgu zostali zatrzyma-
ni. Trzeciego obezwładniono i wy-
legitymowano przed wejściem do 
klatki schodowej.

Przy mężczyznach funkcjona-
riusze znaleźli pakunek z narkoty-
kami, a kolejne środki odurzające 

Czarny rynek „lżejszy” 
o 120 kg narkotyków

zabezpieczyli w lokalu znajdującym 
się na poddaszu budynku. Były to 
marihuana, kokaina, amfetamina, 
mefedron, klefedron i tabletki extasy –
łącznie prawie 120 kg narkotyków.

Mężczyźni w wieku 21-30 lat 
usłyszeli już zarzuty posiadania 
znacznej ilości środków odurzają-
cych i przygotowania ich do wpro-
wadzenia na rynek.

Sąd przychylił się do prośby pro-
kuratora, który wnioskował o areszt 
tymczasowy dla mężczyzn. Za po-
siadanie środków odurzających 
i przygotowanie ich do wprowa-
dzenie na rynek grozi do 10 lat po-
zbawienia wolności. Red

– Historia ubezpieczenia kierowcy 
jest najważniejszym czynnikiem 
branym pod uwagę przez ubez-
pieczycieli, jeśli chodzi o wycenę 
OC. Bezszkodowi kierowcy mo-
gą liczyć na maksymalne zniżki. 
Jednak towarzystwa ubezpiecze-
niowe na podstawie danych doty-
czących kolizji i wypadków, sieci 
dróg oraz natężenia ruchu oce-
niają ryzyko wystąpienia szkody 
w danym mieście czy regionie. 
Wysokie ryzyko może oznaczać 
wyższą cenę obowiązkowej po-
lisy – komentuje Stefania Stuglik, 
ekspertka ds. ubezpieczeń ko-
munikacyjnych multiporówny-
warki rankomat.pl. AZ

Pozostawione auta na terenie parkingu P&R przy ul. Sienkiewicza blokowały możliwość zaparkowania 
przez Mieszkańców korzystających z komunikacji. Podjęliśmy działania, dzięki którym kilkanaście 
samochodów zostało odholowanych z parkingu! Dzięki temu mieszkańcy mogą swobodnie korzystać 
z miejsc postojowych. Działania trwają – Konrad Sipiera, zastępca Prezydenta Pruszkowa, o zmianie regulaminu na parkingu P+R 
przy ul. Sienkiewicza i odholowaniu wraków z parkingu

PRUSZKÓW
Śledztwo w sprawie 
wypadku radiowozu 
w Dawidach Banko-
wych oraz postępowa-
nie dyscyplinarne we-
szły na wyższy stopień 
administracyjny. 
Jeden z policjantów 
został zawieszony.

O d 2 stycznia w ogólno-
polskich mediach na 
tapecie jest wypadek 
radiowozu, w którym 

przewożone były dwie nastolatki. 
Policjanci zostali wezwani na in-
terwencje dotyczącej pożaru. Po 
dotarciu na miejsce nie potwier-
dzili wcześniejszych informacji 
i zakończyli działania. W drodze 
powrotnej funkcjonariusz stra-
cił panowanie nad samochodem 
i uderzył w drzewo. Okazało się, 
że w radiowozie oprócz policjan-
tów jechały również dwie nasto-
latki, które zostały poszkodowane 
w wypadku.

Teraz sprawa weszła na wyższy 
stopień – postępowanie dyscypli-
narne przejął Komendant Sto-
łeczny Policji, który zdecydował 
o zawieszeniu dowódcy patrolu. 
Śledztwo prowadzi Prokuratura 
Okręgowa w Warszawie, która 
przejęła śledztwo od Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie. Wynika 
to z faktu, że policjanci podczas 
odbywania swojej służby mogli 

współpracować z Prokuratu-
rą w Pruszkowie.

Teraz zlecono przesłuchanie 
świadków. W planach jest także 
powołanie biegłego, który oceni 
obrażenia, jakie odniosła poszko-
dowana w wypadku dziewczyna.

Sprawą ze strony jednej z po-
szkodowanych dziewczyn zajął 
się Roman Giertych. Mecenas 
po zapoznaniu się z tematem, 
rzucił inne światło na całą spra-
wę – policjanci wywozili dziew-
czyny w kierunku odwrotnym od 
komendy. Ponadto ma on złożyć 
zawiadomienie na mataczenie 
w tej sprawie i niestety nie tylko 
w wykonaniu samych sprawców –
czytamy na Twitterze. Swoją po-
moc zaoferowały posłanki KO, 

Co dalej w sprawie wypadku 
radiowozu w Dawidach Bankowych?

które zorganizowały konferen-
cję prasową przed Komendą 
Powiatową Policji w Pruszko-
wie. Posłanka Aleksandra Ga-
jewska zaapelowała - Apelujemy 
do dziewczyn, kobiet, które mia-
ły podobne zdarzenia. Jeżeli ma-
cie taką sprawę, zgłoście się do 
nas. Macie nasze pełne wsparcie, 
dyskrecję, pomożemy jako ko-
biety, posłanki, matki. - To ko-
lejny przypadek, który pokazuje 
że w polskiej policji funkcjonuje 
poczucie bezkarności. Kto będzie 
rozliczał tych policjantów? Może 
komendant główny, który bawiąc 
się granatnikiem prawie wysadził 
komendę, a potem został uznany 
za poszkodowanego? - skomen-
towała sprawę Gajewska.  Red.
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UL. SPORTOWA 29

KONCERTY OD GODZ. 17:00:

Więcej informacji: www.grodzisk.pl oraz www.centrumkultury.eu

OD GODZ. 14:00:

∞ Bijemy Rekord Polski w przecięciu wstęgi
∞ Przyjdź, weź udział w konkursie wiedzy o Grodzisku i wygraj rower!
∞ Występ Mediatekowej Grupy Wokalnej Dagmary Jaworskiej
∞ Taneczna rozgrzewka grupy Magdy Wójcik
∞ Wystawa zabytkowych samochodów
∞ Stoiska sołeckie
∞ Kuchnia polowa oraz herbata zimowa

ecięciu wstęgi
onkursieonkursie wiedwiedzzy o y o GGrrodzisku i wodzisku i wyyggrraj aj rroowwer!er!

WWooWoWWoW kalnej kalnej DDagmaagmarry Jy Jaawworskiejorskiej
y Magdy WójcikWójcikW

h samochodów

ata zimowa

4 LUTEGO 2023 R., SOBOTA 
4 LUTEGO 2023 R., SOBOTA 

OTWARCIE OBWODNICY
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

20:00 Enej

17:00 Grodziska Orkiestra Rozrywkowa 

18:00 Viki G
abor
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Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 05-800 Pruszków, ul Bolesława Prusa 86, 
ogłasza przetarg na roboty remontowe przewidziane do realizacji w roku 2023 wg niżej 
wyszczególnionych branż: sanitarnej, budowlanej, robót ślusarskich, remontu chodników. 
Przetarg dotyczy budynków w zasobach PSM w Pruszkowie.
1.  Wymiana instalacji kanalizacyjnej /poziomy z przykanalikami budynków:
 Wróblewskiego 6 – poziomy, przykanalik ~ 14,0 m, Wokulskiego 4 – poziomy kanalizacji 

sanit.- przykanalik ~ 6,0 m,
2.  Polimeryzacja instalacji gazowej w bud.: Wojska Polskiego 27, Lipowa 7, Zgoda 11, 

Zgoda 9.
3.  Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, 

roboty towarzyszące /remont balkonów/ loggii/, budynków oraz roboty dodatkowe 
(szczegółowy zakres robót w materiałach przetargowych) jn.:
3.1. Wojska Polskiego 32 – elewacja (na szer. ~11,0 m), remont balkonów szt. 4 /małe/, + 

4 /duże/ od strony wsch., oraz szczyt od str. płn. – ww.  zakres robót dotyczy kl. sch. I.
3.2. Kopernika 11 – szczyt bud. kl. sch. I. Dodatkowo do wykonania: remont loggii 

budynków:, Wróblewskiego 6 – szt. 2, Wojska Polskiego 36 – szt. 3, Plantowa 2 – 
szt. 2,

3.3. Ceglana 14 – elewacja wejściowa kl. sch. I, II. Dodatkowo do wykonania: remont loggii: 
Ramzesa 8 – szt. 2, Wokulskiego 11 – szt. 4, Emancypantek 1 – szt. 2, 

3.4. Ceramiczna 6 – elewacja wejściowa kl. II, III. Dodatkowo do wykonania: remont 
balkonów/ loggii: Działkowa 6 (piętro X) – szt. 1, Jasna 8 (piętro IX, X) – szt. 2, Woj. 
Polskiego 60 (IX, X) – szt. 2,

3.5. Dębowa 20 – elewacja balkonowa, remont balkonów szt. 16 kl. sch. I, II.  
3.6. Woj. Polskiego 56 – elewacja od strony loggii, rem. loggii szt. 9 kl. I
3.7. Dębowa 4 – elewacja wejściowa kl. I. Dodatkowo do wykonania: remont balkonów/ 

loggii: Dobra 12 (piętro VI, VII) – szt. 2, Dobra 10 (piętro II, III, IV) – szt. 3, Plantowa 
5 (piętro III, IV) – szt. 2,

3.8. Dobra 6 – elewacja balkonowa, remont balkonów szt. 20 kl. I, II.
4.  Remont dachu w zakresie krycia papą termozgrzewalną/blachą trapezową z wymianą 

obróbek blacharskich /pasy pod i nad rynnowe, rynny i rury spustowe/ remontu kominów 
oraz roboty dodatkowe budynków: 
4.1. Kosynierów 22 – remont dachu /blacha trapezowa/, remont kominów, wymiany obróbek 

blacharskich pomiędzy kl. I-II /środkowa część dachu. Dodatkowo: wyk. wyprawy 
elewacji od str. północnej ok. 16,0.

4.2.  Powstańców 105 – krycie papą termozgrzewalną oraz wymiana obróbek blacharskich /
rynny i rury spustowe/ kl. I, II (szczegółowy zakres robót w materiałach przetargowych).

4.3. Wokulskiego 9 – krycie papą termozgrzewalną.  

5.  Remont wejść, daszków, roboty tynkarskie i malarskie, ułożenie gresu na ścianach przy 
drzwiach do kl. schodowych, wykonanie lastryka schodów, podestów bud.: Zgoda 7  
kl. I-VII.

6.  Wymiana drzwi do klatek schodowych oraz roboty towarzyszące.
 Wymiana drzwi kl. schodowych: Al. Wojska Polskiego 64 kl. I, II szt. 2 /wsp. 1,5/. Dodatkowo 

wymiana stolarki okiennej kl. schodowej bud.: Wojska Polskiego 16 szt. 20, piwnic: Tomcia 
Palucha 8 – szt. 8

7.  Remont chodników / kostka Bauma – ułożenie kostki z wymianą obrzeży/: 
Niepodległości 2 ~85 m2 (przed budynkiem), Niepodległości 6 ~ 40m2 (przed budynkiem), 
Wojska Polskiego 16a, 20a /przełożenie chodnika/, Ceglana 6 ~175 m2 /przed budynkiem 
dojście do pergoli śmietnikowej/, Kopernika 8, 10 ~120 m2 /wzdłuż ogrodzenia/ Kopernika 
6, 8 ~ 150 m2. /zerwanie asfaltowego utwardzenia, wykonanie chodnika oraz renowacja 
zieleni/.  W osiedlach PSM - naprawy nawierzchni ulic po zimie ~ 400,00 m2.

8.  Remont balkonów/ logii w zakresie: wykonania izolacji, szlichty cementowej, obróbek 
blacharskich, remontu ślusarki balkonowej, naprawy tynków bud.:
8.1.  Wojska Polskiego 28 kl. I szt. 8
8.2.  Andrzeja 28 – szt. 8 /str. zach./ 
8.3.  Pasażerska 3 – szt. 15 – 3 piony od kl. I
8.4.  Akacjowa 6 – szt. 10 kl. IV 
8.5.  Helenowska 22 – szt. 12 kl. I
8.6.  Wojska Polskiego 72 – szt. 11 – kl. III,

Informacje ogólne:
1. Informacje dot. przetargu można uzyskać w dziale inwestycji i remontów PSM (tel. 022 758 

79 81 wew. 134).
2. Materiały przetargowe: specyfikacja, projekt umowy, zakres robót, należy odebrać osobiście 

w biurze Zarządu PSM od 20.01.2023 r. (piątek), pok. 30 II p.
3. Ofertę z podpisanym projektem umowy należy złożyć w sekretariacie spółdzielni przy  

ul. B. Prusa 86 w Pruszkowie pok. nr 24 do dnia 06.02.2023 r. (poniedziałek) do godz. 
1000. (za termin składnia ofert uznaje się datę wpływu określoną pieczątką sekretariatu  
spółdzielni) natomiast komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. (poniedziałek), 
godz.1200, po czym komisja dokona wyboru najkorzystniejszych ofert. 

4.  Terminy odbioru materiałów przetargowych należy uzgodnić telefonicznie.
5.  Inwestorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert w wyniku głosowania członków 

Komisji, jak też uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty, bez podania przyczyn.

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

BRWINÓW

Zupa dla każdego na 
targowisku w Brwinowie

Akcję „Zupa Ponad Miedzą” prowadzą w Brwinowie 
społecznicy z lokalnej organizacji pozarządowej Sto-
warzyszenie Ponad Miedzą. Stowarzyszenie zaprasza  
w każdą niedzielę na posiłek oraz spotkanie osoby  
w kryzysie, potrzebujące wsparcia i samotne. W godzinach 
10.00 –12.00 można przyjść do pawilonu Centrum In-
tegracji Mieszkańców na brwinowskim targowisku, by 
posilić się bezpłatną zupą, porozmawiać przy kawie lub 

herbacie oraz posmakować domowego ciasta przynoszo-
nego przez wolontariuszy. Z takiej pomocy korzysta stała 
grupa osób, ale Stowarzyszenie zachęca też innych potrze-
bujących, by wstąpili na targowisko – alejka łącząca Rynek  
z ul. Armii Krajowej znajduje się w centrum miasta i jest każ-
demu po drodze. Stowarzyszenie Ponad Miedzą współpracu-
je w swoich działaniach ze Strażą Miejską w Brwinowie oraz 
Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Red.

PODKOWA LEŚNA
Nowy przystanek  
WKD Podkowa Leśna 
Zachodnia jest jeszcze  
w trakcie budowy, jednak 
powoli wyłania się jego 
kształt. Postępy prac na 
zdjęciach zaprezento-
wał burmistrz Podkowy – 
Artur Tusiński.

B udowa drugiego toru 
WKD między Grodzi-
skiem Mazowieckim 
a Podkową Leśną to 

jedna z ważniejszych i głośniej-
szych inwestycji w regionie. Wszy-
scy czekają z niecierpliwością na 
jej zakończenie, które zaplanowa-
no na koniec tego roku.

Do tego czasu możemy ob-
serwować postępy prac. O tych 
informuje nas zarówno WKD, 
jak i włodarze miast, których 
inwestycja dotyczy. Ostatnio 
zdjęciami nowego przystan-
ku Podkowa Leśna Zachodnia 

podzielił się burmistrz Podkowy 
Leśnej – Artur Tusiński.

Wygląd nowego przystanku 
i wiaty przypadł do gustu miesz-
kańcom Podkowy - Bardzo ładny! 
Idzie to w dobrą stronę. Przysta-
nek Wschodnia też liczy na taką 
metamorfozę – pisze Pani Agata. 
Super, mogły by takie być na ca-
łej linii! - ocenia Pani Agnieszka.

Nowe oblicze przystanku  
Podkowa Leśna Zachodnia

Budowa drugiej linii WKD mię-
dzy Grodziskiem a Podkową Leśną 
wyniesie ponad 150 mln zł. Ro-
boty budowlane pochłoną ponad  
142 mln zł. Spółka WKD pozyskała 
fundusze zewnętrzne – prawie 75 
mln zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Trzy-
etapowa inwestycja ma zakończyć 
się na koniec 2023 roku.  Red

PĘCICE
Cmentarz z I Wojny 
Światowej w Pęcicach to 
jeden z ważniejszych za-
bytków na terenie gminy 
Michałowice. W ostat-
nim czasie przeszedł  
on remont inwestycyjno- 
-zabezpieczający.

Cmentarz w Pęcicach 
znajduje się niedaleko 
pomnika-mauzoleum 
oraz zabytkowego Ze-

społu Pałacowo-Parkowego. W tym 
miejscu spoczywa 49 żołnierzy nie-
mieckich i 218 rosyjskich z pierw-
szej wojny światowej, którzy polegli 
jesienią 1914. Doszło wówczas do 
rosyjskiego kontrataku, który odbił 
wieś, a miejscowa ludność została 
ostrzelana przez niemiecką artyle-
rię. Pochowano tu także Polaka – 
Ignacego Tarczyńskiego – pole-
głego w 1914 roku.

Nekropolia była w złym stanie. 
Na naprawę lub remont czekały 

m.in. betonowe ogrodzenie, dębo-
we krzyże na środku placu. Skra-
dziona kilka lat temu brama i furtki 
czekały na odtworzenie.

Koszt remontu cmentarza osza-
cowano na 143 tys. zł. 70 tys. zł to 
dofinansowanie z Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Na koniec 2022 roku udało się 
zrealizować remont zabytkowego 
cmentarza. Odrestaurowano dwa 
drewniane krzyże, mogiła otrzymała 

Cmentarz w Pęcicach  
już po remoncie

nowe obrzeża, a ogrodzenie popra-
wiono. Wstawiono również nową 
bramę stylizowaną na I połowę XX 
wieku. Jej kształt uzgodniono z kon-
serwatorem zabytków.

Z tego miejsca roztacza się ładny 
widok na gminę, tereny jeszcze nie 
przerośnięte zurbanizowaną tkan-
ką. Jest pięknie. Miejsce w sam raz 
na spacer. Także zimowy – podsu-
mowuje wójt Michałowic – Małgo-
rzata Pachecka.  Red
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MILANÓWEK

Kładka w Milanówku  
na nowo

Kładka nad torami PKP w Milanówku zostanie wybudowa-
na od nowa. Urząd wybrał wykonawcę nowej przeprawy. 
Nowa kładka będzie wybudowana w formule „zaprojektuj 
i wybuduj Inwestycję rozłożono na dwa etapy. Pierwszy 
– przygotowanie dokumentacji technicznej, drugi – 
budowa. Nowa kładka będzie miała wymienioną na-
wierzchnię (na antypoślizgową), balustrady będą od-
tworzone. Przeprawa zyska także nowe oświetlenie. Gmina 

planowała przeznaczyć na ten cel 953 tys. zł. Przetarg zo-
stał rozstrzygnięty, a wykonawca wyłoniony spośród kilku 
chętnych. Przetarg wygrała firma PRB MOSTY z Piaseczna 
z ofertą na przeszło 1 mln zł. W wybraniu oferty przewa-
żyła większa ilość punktów za „doświadczenie osób do re-
alizacji zamówienia (kierownika budowy)”. Wykonawca do 
30 kwietnia musi opracować dokumentację projektową, 
a do 29 września – zakończyć roboty budowlane.  Red.

MILANÓWEK
W Milanówku powsta-
je parking Park&Ride. 
Przy okazji tej budowy, 
odświeżony zostanie 
fragmeny ul. Warszaw-
skiej, przy której  
stanie parking.

K ilka dni temu informo-
waliśmy Was o utrud-
nieniach w Milanówku, 
które spowodowane są 

budową parkingu P&R. Przypo-
mnijmy: Parking powstanie wzdłuż 
ul. Warszawskiej, na odcinku od 
ul. Smoleńskiego do ul. Brzozowej. 
Dzięki temu kierowcy będą mo-
gli zostawić swoje auta i przesiąść 
się do pociągu PKP. Do tej pory 
zostawiali je (nielegalnie) na pa-
sie zieleni. Nowy parking ma po-
mieścić 40 aut.

Znaczenie tego parkingu pod-
kreśla burmistrz Milanówka, Piotr 
Remiszewski - Celem budowy 
parkingów jest nie tylko popra-
wa komfortu mieszkańców, ale 
także redukcja emisji zanieczysz-
czeń powietrza.

Milanowianie codziennie dojeż-
dżający do innych miast swoimi 
samochodami, teraz będą mo-
gli je pozostawić w bezpiecznym 
miejscu w sąsiedztwie stacji PKP 
i zmienić swój codzienny środek 
transportu na pociąg.

Prace na ul. Warszawskiej mię-
dzy ul. Smoleńskiego a Brzozową 
idą pełną parą. Nawierzchnia dro-
gi jest zerwana, teraz czeka na no-
wą. Całość ma być zrealizowana do 
końca kwietnia.  Red

Milanowski 
P&R  

w budowie

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Kornela  
Makuszyńskiego  
z Pruszkowa otrzy-
mała nowoczesne wy-
posażenie sali infor-
matycznej. To jedna 
z trzech szkół, które 
wylosowały nagrody 
główne w loterii jed-
nego z dyskontów.

O wygranej infor-
mowaliśmy Was 
30 listopada. SP 
nr 2 w Pruszko-

wie wygrała główną nagrodę 
w Wielkiej Szkolnej Loterii sieci 
sklepów Lidl. To wyposażenie 

sali informatycznej o łącznej 
wartości ponad 252 tys. zł.

O jakim wyposażeniu mo-
wa? Będzie to 21 sztuk: note-
booków, tabletów, kamerek, 
ale też podłoga interaktywna, 
monitor interaktywny, a tak-
że biurka i krzesła.

To będzie sala naszpiko-
wana nowoczesną techno-
logią. Uczniowie będą mogli 
korzystać ze stanowiska do 
druku 3D, 10 robotów Skribot, 
10 zestawów konstrukcyjnych 
SkriKit. Szkoła otrzyma też 
programy edukacyjne.

Poza pruszkowską „dwójką”, 
główne nagrody powędrowa- 
ły do szkół z Bogatyni i Katowic. 
Akcja zbierania „Talenciaków” 
zintegrowała i pobudzi-
ła do działania całą szkolną  
społeczność.  Red

Nowa sala informatyczna  
w pruszkowskiej szkole

REGION 
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe szuka firmy, 
która zajmie się budową 
nowego przebiegu ulicy 
Broniewskiego w Prusz-
kowie. Ta inwestycja jest 
powiązana z trwającą 
budową wiaduktu nad 
torami PKP w ciągu  
ul. Grunwaldzkiej.

W iadukt, który po-
wstaje na pogra-
niczu Pruszkowa 
i Piastowa zmieni 

układ drogowy w tamtym regio-
nie. Budowa nowej przepra-
wy postępuje, ale konieczne 
jest dostosowanie pozostałych 
dróg do przewidywanego ru-
chu. Władze Pruszkowa przy-
gotowują się do przebudowy 
ul. Grunwaldzkiej, natomiast 
władze powiatu pruszkowskie-
go zgodnie z założeniami mają 
wybudować ul. Broniewskiego 
w nowym przebiegu.

Pruszkowskie starostwo powia-
towe ogłosiła przetarg, w którym 
zostanie wyłoniony wykonawca 
prac. Inwestycja została podzie-
lona na trzy etapy. Pierwszy za-
kłada przebudowę odcinka od 
z skrzyżowania z ul. Długą. Dru-
gi obejmuje rozbudowę odcinka 
w nowym przebiegu, a w ramach 
trzeciego powstanie nowe włą-
czenie w ul. Warszawską.

„W ramach nowych rozwią-
zań projektowych przewiduje 
się rozbudowę ulicy Broniew-
skiego o długości ok 473 m po-
przez poprowadzenie jej w nowym 
przebiegu. Skorygowany układ 
drogowy poprawi płynność jaz-
dy pojazdów poprzez wyelimi-
nowanie ostrych łuków w planie. 
Wszystkie połączenia nowej ul. 
Broniewskiego z drogami gmin-
nymi zostaną zachowane. Jed-
nocześnie ul. Broniewskiego 
w dotychczasowym przebiegu 
pozostanie drogą o charakterze 
lokalnym o klasie drogi D” – czy-
tamy w dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji oprócz 
budowy ul. Broniewskiego w no-
wym przebiegu wykonane zosta-
ną chodnik, ścieżka rowerowa, 

Jest przetarg na budowę Broniewskiego w nowym przebiegu

ciąg pieszo-rowerowy oraz 
wszelkie wymagane instala-
cje: wodociągowa, elektryczna, 
deszczowa, kanalizacyjna itp.

Budowa ul. Broniewskiego 
w nowym przebiegu mocno wy-
płynie na cały układ drogowy 
w okolicy. Ul. Broniewskiego od 
ul. Długiej w rejonie „wieżyczki” 
zostanie niejako wyprostowana. 
W starym przebiegu ulica stanie 

się drogą bez wyjazdu i zakoń-
czy niewielkim placem w rejo-
nie pałacyku.

Wszystkie ulice, które do tej 
pory krzyżowały się z ul. Bro-
niewskiego nadal będą miały bez-
pośrednie połączenie z tą drogą 
poza… ul. Studzienną. Miesz-
kańcy osiedli mieszkaniowych  
z ul. Studziennej na ul. Bro-
niewskiego będą mogli dostać 

się przez… ul. Zimną. To będzie 
możliwe przez przejazd ul. Gał-
czyńskiego lub zaprojektowanym 
fragmentem drogi wewnętrznej, 
który będzie przebiegać równo-
legle do ul. Broniewskiego.

Jeśli wykonawcę uda się wy-
brać już w pierwszym podejściu 
to na realizację robót firma bę-
dzie miała tylko 420 dni od mo-
mentu podpisania umowy.  Red
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Powiat Grodziski ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

P owiat Grodziski kładzie duży nacisk na 
pomoc osobom z niepełnosprawnościa-
mi. Zadania z zakresu wsparcia niepełno-
sprawnych realizowane są głównie przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Wśród form pomocy można wymienić placówki 
dziennego pobytu: Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Podkowie Leśnej i Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Milanówku prowadzone przez Katolickie Stowa-
rzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku 
Mazowieckim prowadzony przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”. Pla-
cówki te są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, gdzie realizowane są różnorodne 
zajęcia (np. ceramiczne, komputerowe, plastycz-
ne) oraz aktywizacja społeczna (organizacja imprez 
okolicznościowych, udział w wydarzeniach czy kier-
maszach, gdzie prezentowane jest rękodzieło wytwo-
rzone uczestników).

Kolejną formą pomocy jest „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – program finansowany ze środków 
Funduszu Solidarnościowego, wspierający osoby nie-
pełnosprawne w czynnościach dnia codziennego oraz 
funkcjonowaniu społecznym (dotarcie do i z pracy, pla-
cówki oświatowej, gabinetu lekarskiego, urzędu, banku, 
muzeum, kina, świątyni czy innych miejsc). Program 
adresowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców 
Powiatu Grodziskiego (w tym dzieci do 16 roku życia), 
które wymagają opieki lub pomocy innej osoby.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) można uzyskać dofinan-
sowanie, które może zostać przeznaczone na turnusy 
rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się, przedmioty orto-
pedyczne (np. protezy, kule, wózki inwalidzkie) i środki 
pomocnicze (np. pomoce optyczne dla niedowidzą-
cych, aparaty słuchowe), sprzęt rehabilitacyjny, usłu-
gi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika.

W ramach środków PFRON realizowany jest rów-
nież program „Aktywny Samorząd”. Dofinansowanie 

przyznawane jest w ramach modułów: I – likwidacja 
barier utrudniających aktywizację społeczną i zawo-
dową (w tym: likwidacja bariery transportowej, ba-
rier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz pomoc 

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywają-
cego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu 
opieką);  II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym (dla osób ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności), pobierających 
naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub ko-
legium, a także do osób mających przewód doktorski 
otwarty poza studiami doktoranckimi.

Od bieżącego roku Powiat Grodziski przystąpił także 
do realizacji Programu PFRON „S-A-M! Samodzielność–
Aktywność– Mobilność” w zakresie pomocy: w wynajęciu 
lokalu mieszkalnego dla absolwentów szkół (Mieszka-
nie dla absolwenta) oraz w zakupie mieszkania wolnego 
od barier architektonicznych (Dostępne mieszkanie).

Liczne działania podejmowane przez władze Powiatu 
Grodziski gwarantują udzielenie osobie z niepełnospraw-
nościami takiej pomocy, która pozwoli na osiągnięcie 
jak największej życiowej samodzielności i aktywności.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Malwa Plus”.

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

Powiat Grodziski pomaga osobom 
z niepełnosprawnościami

PRUSZKÓW

Czas na bal!

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch zaprasza dzie-
ci na bal karnawałowy. Na małych imprezowiczów będzie 
czekała moc atrakcji! Karnawał trwa w najlepsze. Wokół 
pełno wspaniałych imprez. Jedna z nich odbędzie się już 
28 stycznia w godz. 11.00-14.00 w Szkole Podstawowej 
nr 4 przy ul. Hubala 4. To będzie bal dla nietuzinkowych 
gości – małych imprezowiczów. To będzie bal przebie-
rańców z prawdziwego zdarzenia! Co zaplanowano?

Będzie DJ, zabawy taneczne, animacje i słodki poczęstunek. 
Niespodzianki przygotowała też Młodzieżowa Rada Miasta 
Pruszkowa. Po harcach na parkiecie, o godz. 13.00 dzieci 
będą mogły wziąć udział w pokazie iluzjonisty. Przeniesie 
on maluchy w świat magii. Wstęp na imprezę za okazaniem 
wejściówek (dostępnych będzie 200 sztuk). Będą one do 
pobrania od 23 stycznia, od godz. 8.00 na stronie interne-
towej – www. evenea.pl.  Red.

BRWINÓW 
W sobotę, 7 stycznia, 
w Brwinowie doszło 
do kolizji. Jeden 
z kierowców biorących 
udział w zdarzeniu 
był pod wpływem 
alkoholu.

T uż przed 19.00 w sobo-
tę, 7 stycznia, do OSP 
w Brwinowie wpłynęło 
zgłoszenie o wypadku 

na skrzyżowaniu ul. Powstańców 
Warszawy i Wiśniowej.

Po dojeździe na miejsce stwier-
dzono zderzenie dwóch pojazdów 

osobowych, w wyniku zderzenia je-
den z pojazdów wjechał na chodnik 
uszkadzając przy tym słup teleko-
munikacyjny – informują druho-
wie z brwinowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

W zdarzeniu wzięły udział dwa 
auta – daihatsu oraz audi. Okaza-
ło się, że kierowca drugiego samo-
chodu zjechał na chodnik i uderzył 
w słup telekomunikacyjny znaj-
dujący się przy drodze.– dodaje 
Małgorzata Wersocka z Komen-
dy Stołecznej Policji. Na szczęście 
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało, że kierowca daihatsu był 
pod wpływem alkoholu. Za zdjęcia 
dziękujemy OSP Brwinów. Red

Nietrzeźwy wjechał w słup

PARZNIEW
Gmina Brwinów ogłosi-
ła przetarg na budowę 
szkoły. Etap I nie obej-
muje jednak budowy 
sali gimnastycznej.

P arzniewska szko-
ła będzie sąsiadować 
z Niepubliczną Szko-
łą „Przylądek” przy 

ul. Przyszłości. Pierwszy etap 
budowy będzie obejmował sam 
budynek szkolny, bez sali gimna-
stycznej, która powstanie w ra-
mach II etapu budowy.

Budynek o powierzchni użyt-
kowej ponad 7,4 tys. mkw. bę-
dzie miał jedną kondygnację 
podziemną i dwie naziemne. 
Będzie wybudowany na planie 
litery „W”. Poza licznymi salami 
lekcyjnymi z zapleczami, znaj-
dzie się tu pokój logopedy, psy-
chologa. Nie zabraknie też sali 
terapeutycznej, stołówki z za-
pleczem kuchennym, a także 
szatni, czy węzłów sanitarnych. 

Uczniowie z Parzniewa będą 
mieli bliżej do szkoły

PRUSZKÓW
Pruszków podsumował 
rok w temacie 
nowych mieszkańców. 
Małych pruszkowian 
przybyło – i to 
całkiem sporo!

WPruszkowie zare-
jestrowano aż 1000
nowych małych 
mieszkańców. 

W 2022 roku w przewadze by-
li chłopcy – ich odnotowano aż 
524. Ale małych pruszkowia-
nek było niewiele mniej – 478. 
Warto wspomnieć, że przyby-
ło o 161 pruszkowian więcej niż 
w 2021 roku.

Jeśli chodzi o ogólnopolski 
ranking, najczęściej wybierany-
mi imionami były: dziewczyn-
ki – Zofia, Zuzanna i Hanna, 
chłopcy – Antoni, Jan i Aleksan-
der. Wybory imion były raczej 
tradycyjne – najmniej popu-
larne imiona to Tulia, Aldona 
i Iwa oraz Jamie, Ari i Ambroży.

W Pruszkowie górowały zgoła 
inne imiona. Najwięcej dziew-
czynek otrzymało imię Laura 
(miejsce 5. w rankingu ogólno-
polskim), Alicja (miejsce 8.) i Zo-
fia (miejsce 1.). Wśród chłopców 
najwięcej było Leonów (miejsce 
7. w rankingu ogólnopolskim), 
Franciszków (miejsce 4.) i Ni-
kodemów (miejsce 5.).

Wszystkim rodzicom i ich po-
ciechom życzymy pięknych chwil 
w Pruszkowie!  AZ

Ilu małych mieszkańców 
przybyło w Pruszkowie?

Obiekt będzie przystosowany 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami.

Teren, na którym będzie znaj-
dować się szkoła, zostanie upo-
rządkowany – pojawią się nasa-
dzenia, trawa. Zaplanowano też 
plac zabaw, bieżnie ze skocznią 
w dal i inne obiekty.

Pozwolenie na budowę wy-
dano już w czerwcu. Wykonaw-
ca będzie miał 25 miesięcy na 
wybudowanie szkoły. Na ofer-
ty gmina Brwinów oczekuje do 
6 lutego. Red.

 O
SP

 B
RW

IN
Ó

W
 



P i ą t e k ,  2 0  S T Y C Z N I A  2 0 2 3
W I A D O M O Ś C I08

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 

• Sprzątanie na produkcji 
22.00-6.00. Umowa o pracę. 
Duchnice tel.691906003 

• Pakowaczka. Natolin. Również osoby 
z niepełnosprawnością. 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  

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

• Żaluzje, rolety,  
moskitiery, verticale,  
pranie verticali, 9-20,  
501-175-813  
 
 
NAPRAWA KRYCIE DACHU 
511-928-895

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

REGION 
Przepisy z 2013 roku 
„zlikwidowały” bezter-
minowe prawa jazdy. 
Wymienić będą musieli 
je wszyscy kierowcy, 
bez wyjątku.

O bowiązujący wzór pra-
wa jazdy obowiązuje 
od stycznia 2013 ro-
ku. Od tego momen-

tu wystawiane są tylko dokumenty 
z terminem ważności. Najdłuż-
szy termin to 15 lat, o ile kierowca 
przed otrzymaniem prawa jazdy 
był w pełni zdrowy, nie ma pro-
blemów ze wzrokiem lub innych 
przeciwwskazań do prowadze-
nia pojazdów.

Kierowcy, którzy uzyskali praw-
ko przed 2013 rokiem, również bę-
dą musieli wymienić dokumenty. 
Ich będzie obowiązywać zasada  
20 lat. Przykładowo wygląda to tak, 
że kierowca, który prawo jazdy ma 
od 17 lipca 2010 roku, będzie musiał 
je wymienić do 17 lipca 2030 roku.

Do wymiany potrzebny będzie 
wypełniony wniosek, aktualne 

zdjęcie, kopia aktualnego prawa 
jazdy i opłata za wydanie nowego 
dokumentu – 100 zł i opłata ewi-
dencyjna – 50 gr. Przy wymianie 
bezterminowego prawa jazdy nie 
będą wymagane dodatkowe ba-
dania lekarskie. Te będą musiały 
przejść osoby, które miały doku-
ment z datą ważności.

Jeśli jednak z jakichś powo-
dów nasze prawo jazdy się „prze- 
terminuje”, nie będzie to ozna- 
czać utraty uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów. Co za tym  
idzie – nie będzie trzeba ponow-
nie brać udziału w kursie, ani  
zdawać egzaminu.  Red

Prawa jazdy do wymiany

PRUSZKÓW
W Szpitalu na Wrzesi-
nie, w Sylwestra, urodził 
się ostatni pruszkowianin.

G rodzisk Mazowiec-
ki z wielką pompą 
przyjmuje pierwsze-
go grodziszczanina 

narodzonego w nowym roku,  
a w Pruszkowie wyjątkowe naro-
dziny są te ostatnie, jeszcze w sta-
rym roku. Właśnie 31 grudnia 
2022 roku o godz. 2.19 przyszedł 
na świat kolejny mieszkaniec po-
wiatu pruszkowskiego. Syn Pani 
Oleksandry, mieszkanki powia-
tu, ważył 3200 g i mierzył 53 cm. 
Chłopiec był 988 dzieckiem, które 

przyszło na świat w pruszkow-
skim szpitalu.

W związku z ostatnimi naro-
dzinami w Szpitalu Powiatowym 
w Pruszkowie, mama i malu-
szek otrzymali bon podarunkowy 
na pierwsze zakupy i upomin-
ki dziecięce. Podarki w imie-
niu Krzysztofa Rymuzy Starosty 
Pruszkowskiego, wręczył perso-
nel medyczny Oddziału Gineko-
logiczno-Położniczego szpitala 
na Wrzesinie.

Świeżo upieczonym rodzicom 
oraz ich synkowi, a także rodzi-
com i dzieciom, którzy dopiero 
planują pojawienie się na oddzia-
le położniczym pruszkowskiego 
szpitala, życzymy dużo zdrowia, 
siły i radości.  Red.

Ostatni poród na 
Wrzesinie w 2022 roku

RASZYN
W sobotę 14 stycznia 
do placówki medycznej 
w Raszynie zgłosił się 
32-latek. Mężczyzna 
miał ranę postrzałową 
nogi. Policjanci  
zatrzymali mężczyznę, 
który może być  
powiązany z ta sprawą.

D o placówki medycz-
nej przy ul. Sportowej 
w Raszynie w sobo-
tę zgłosił się 32-latek. 

Nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie fakt, że został… 
postrzelony w kolano. O całym 
zajściu została poinformowana 
również policja.Sprawą zajęli się 
funkcjonariusze z raszyńskiego 
komisariatu. Szybko udało im się 
ustalić, gdzie może przebywać 
podejrzany mężczyzna , który 
może mieć związek ze sprawą.

W zatrzymaniu podejrzanego 
brali udział policjanci ze stołecz-
nego samodzielnego podod-
działu kontrterrorystycznego 
policji. Policja ze względu na 
dobro postępowania nie udzie-
la szczegółowych informacji  
w tej sprawie.  AZ

Do placówki medycznej 
zgłosił się z postrzeloną nogą

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Prezydent Miasta Pruszkowa 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 20.01.2023 r. na 
okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy Urzędu 
Miasta.

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

INNE

• Mężczyzna szuka pokoju  
za pomoc lub opiekę  
tel. 797 767 330. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodtarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r, poz.1899)

Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do wiadomości publicznej poprzez  
wywieszenie w dniu 17 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń wykazu, w których 
przeznaczył do:
1)  wynajęcia sale w budynkach Szkoły Podstawowej w Raszynie i w Zespo-

le Szkolno-Przedszkolnym w Ładach, w godzinach uzgodnionych z Dy-
rektorami placówek oświatowych w celu prowadzenie dodatkowych zajęć  
pozalekcyjnych

2) oddania w użyczenie sale w budynku biblioteki w Raszynie na rzecz  
Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich KLUB ARKA, 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni.
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