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Milanówek doczeka się 
nowego targowiska?

MILANÓWEK
Plany związane z prze-
budową milanowskiego 
targowiska pojawiły się 
już dekadę temu. 
Jednak pomysł przez 
lata nie doczekał się 
realizacji. Niebawem 
ma się to zmienić. 

L okalne targowiska to miej-
sca chętnie odwiedzane 
przez mieszkańców. I nie 
ma się co dziwić. Wiele 

osób ma swoich ulubionych spraw-
dzonych kupców. Wielu z nich ofe-
ruje świeże warzywa, owoce, mięsa, 
nabiał oraz swojskie wyroby. Kło-
pot jednak w tym, że w wielu przy-
padkach targowiska nie są ozdobą. 

R E K L A M A

Wręcz odwrotnie rozstawiane na-
mioty, koślawe stoliki, a niekiedy 
sam stan targowiska jako placu 
pozostawiają wiele do życzenia. 

W ostatnich latach włodarze oko-
licznych gmin postanowili zmienić 
wygląd targowisk. Prym wiedzie tu 
Grodzisk Mazowiecki, który już kil-
ka lat temu przebudował gminne 
targowisko. Przez wielu jest ono 
dziś stawiane jako wzór przystępnie 
wyglądającego targowiska. Rów-
nież Brwinów może pochwalić się 
zmodernizowanym targowiskiem. 
Lifting przeszły również place tar-
gowe w Piastowie i Pruszkowie. 

Na swoją kolej na remont cze-
ka już targowisko w Milanówku. 
I jak zapowiadają włodarze jeszcze 
w tym roku milanowskie targowisko 
przejdzie gigantyczną przemianę. 

REGION
W regionie pojawią się elektryczne 
autobusy / str. 6 /

GRODZISK MAZ.
19-latek znęcał się 
nad rodziną / str. 4 /

BRWINÓW
Gmina doczeka się 
nowoczesnej biblioteki / str. 4 /

PRUSZKÓW
Ruszył przetarg na PRM / str. 2 /

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

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   
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Władze miasta-ogrodu zaplano-
wały na ten rok modernizację tar-
gowiska miejskiego. W budżecie 
na ten cel zarezerwowano 2 mln 
zł. Co więcej połowa tej kwoty to 
środki zewnętrzne. 

Co zatem stoi na przeszko-
dzie w realizacji tej inwestycji? 
Okazuje się, że nie wszyscy chcą 
dopuścić do jej realizacji. – Zdu-
miony jestem, że obecny wygląd 
naszego targu, nie każdemu prze-
szkadza. Część kupców nie chce 
pożegnania ze starymi obskurny-
mi i brudnymi „budami” i zmiany 
warunków swojej pracy na cy-
wilizowane. Aktualnie, niemal 
żadna budka nie spełnia standar-
dów BHP, PIP, PPoż i wszelkich 
innych norm, nie mówiąc o ich 
wyglądzie – zaznacza Piotr Re-
miszewski, burmistrz Milanów-
ka. – Moim zadaniem jest dbać 
o Miasto, w tym o jego estety-
kę. Nie mogę i nie chcę pozwo-
lić, żeby w XXI wieku targowisko 
w Milanówku wyglądało jak wy-
jęte z poprzedniej epoki, zwłasz-
cza że zmiany są w zasięgu ręki. 
Nie zgadzam się również by parę 
osób uzurpujących sobie władzę 
do targowiska, decydowało o wi-
zerunku miasta – dodaje. 

Co ciekawe burmistrz Remi-
szewski liczy na to, że również 
sami kupcy wesprą go przy re-
alizacji inwestycji. Kłopot jednak 
w tym, że ci zamiast wsparcia, 

raczej blokują to przedsięwzię-
cie. – Kupcy powinni być pierwszą 
grupą wspierająca tę inwestycję, 
nawet jeśli obecne obskurne wa-
runki im nie przeszkadzają, to 
nie wolno im zapominać, że targ 
nie jest ich własnością i nie tylko 
oni z niego korzystają. Mam wra-
żenie graniczące z pewnością, 
że sprzedawcy z milanowskiego 
targowiska stali się ostatnim ba-
stionem ataku na mnie, stając się 
zakładnikami i narzędziem wal-
ki toczonej przez opozycję. Ko-
lejny raz podejmowany na mój 
wniosek dialog, za sprawą kilku 
osób przekształca się z meryto-
rycznej dyskusji w awanturniczą 
burzę bez argumentów i bez ce-
lu – podkreśla burmistrz Mila-
nówka. -- Targ w Milanówku jest 
wspólną przestrzenią w samym 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

jego centrum, z której od lat chęt-
nie korzystają mieszkańcy. Mila-
nowianie oczekują rewitalizacji 
targowiska i stworzenia nowo-
czesnego miejsca na miarę po-
trzeb i możliwości naszego Miasta. 
Ja będąc Burmistrzem dołożę 
wszelkich starań, by te uzasad-
nione oczekiwania realizować. 
Nie pozwólmy by po raz kolejny 
kilka osób blokowało rozwój na-
szego Milanówka – dodaje.

Władze miasta planują ogło-
szenie przetargu na przebudowę 
targowiska w trybie „projektuj 
i buduj”. Prace miałyby wystar-
tować 1 lipca i zakończyć się pod 
koniec roku. 

Nie wszyscy kupcy są przeciwni 
modernizacji, ale dla wielu z nich 
w planach milanowskich włodarzy 
jest zbyt wiele niewiadomych. Na 

– to kwota jaką Warszawska Kolej Dojazdowa  
chce przeznaczyć na budowę drugiego toru między 
Grodziskiem Mazowieckim a Podkową Leśną.

Milanówek doczeka się  
nowego targowiska?

108

GRODZISK MAZ.
W sobotę 21 lutego jed-
nym z budynków przy 
ul. Tylnej w Grodzisku 
Mazowieckim zawaliła 
się ściana. Mieszkańcy 
zostali ewakuowani.

D o zdarzenia doszło 
przed godziną 20.00. 
Na miejsce wezwa-
no straż pożarną. Jak 

informuje Krzysztof Tryniszewski 
z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Grodzisku 
Mazowieckim mieszkańcy zo-
stali ewakuowani, nikomu nic 
się nie stało.

Na miejscu działały trzy za-
stępy straży. O sytuacji zostali 
powiadomieni burmistrz oraz 
powiatowy inspektorat nadzoru 
budowlanego. PINB zajmie się 
ustaleniem przyczyn zawalenia.

Władze gminy Grodzisk Ma-
zowiecki zorganizowały pomoc 
poszkodowanym. – W ciągu go-
dziny od zgłoszenia o zawaleniu 
ściany budynku mieszkańców 

Zawalona ściana w budynku.  
Co dalej z mieszkańcami?

umieszczono w hotelu należą-
cym do gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. Ten obiekt powstał, aby 
dać schronienie grodziszczanom 
w krytycznej sytuacji. Poszko-
dowani będą przebywać w bu-
dynku hotelowym do momentu 
aż gmina znajdzie im mieszka-
nia socjalne – informuje Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
gminy Grodzisk Mazowiecki.  
– Mieszkańcy zniszczonego do-
mu otrzymują na bieżąco pomoc 
rzeczową – dodaje.

W domu przy ulicy Tylnej in-
spekcję przeprowadził również 
nadzór budowalny. Ze wzglę-
du na naruszenie konstruk-
cji budynek nadaje się jedynie  
do rozbiórki.  AZ

REGION
Od 1 lipca właściciele  
i zarządcy domów będą 
mieli nowy obowiązek. 
Każdy z nich będzie mu-
siał zgłosić do rejestru 
czym ogrzewa budynek.

O d 1 lipca zacznie funk- 
cjonować rejestr do-
tyczący wykorzysty-
wanych źródeł ciepła. 

Każdy właściciel i zarządca nie-
ruchomości będzie miał obo-
wiązek złożenia deklaracji. Na 
szczęście będzie można zrobić 
to elektronicznie. W przypad-
ku nowo wybudowanych do-
mów deklarację trzeba będzie 
złożyć w ciągu 14 dni od uru-
chomienia źródła ciepła. Warto 
podkreślić, że jeśli deklaracji nie 
złożymy to… dostaniemy karę! Do 
rejestru muszą zostać wpisane 
budynki mieszkalne, usługowe, 
ale i budynki użyteczności pu-
blicznej z nominalną mocą źró-
dła spalania paliw w budynku do 
1 MW. W Centralnej Ewidencji 

Będziesz musiał przyznać się 
czym ogrzewasz dom

Emisyjności Budynków doce-
lowo może się znaleźć nawet 
6 mln budynków. 

Pojawia się pytanie w jakim 
celu tworzony jest wspomnia-
ny rejestr. – Jeśli wpiszemy, jakie 
mamy parametry naszego bu-
dynku, jaki sposób ogrzewania, 
w kolejnych etapach - jakie ma-
my drzwi i okna itd., to wówczas 
możemy uzyskać informację, 
jakie działania musimy podjąć, 
żeby nasz budynek doprowa-
dzić do pożądanego stanu je-
go efektywności energetycznej.  
To nie jest mechanizm karania  
za niewłaściwy sposób ogrzewa-
nia domu – wyjaśniała w progra-
mie „Money. To się liczy” Anna 
Kornecka, wiceminister roz-
woju, pracy i technologii.  AZ

GRODZISK MAZ.
Gmina Grodzisk Mazo-
wiecki zdecydowała  
o wycięciu zniszczonych 
drzew we wsi Szczęsne. 
Urzędnicy przewidzieli 
jednak nasadzenia  
zastępcze.

W gminie Grodzisk 
Mazowiecki pod 
koniec tygodnia 
nastąpiła wycinka 

topoli rosnących na terenie cmen-
tarza komunalnego przy ul. Orlej we 
wsi Szczęsne. Drzewa były w złym 
stanie i zagrażały bezpieczeństwu. 
Urzędnicy długo zastanawiali się 
nad zasadnością wycinki. Drzewa 

Wycinka topoli w Szczęsnem
były w złym stanie i nie było szans 
na ich odratowanie. Ponadto za-
grażały one bezpieczeństwu.

Topole to niezwykle kruche 
drzewa. Przy gwałtownych zmia-
nach pogodowych a w szczegól-
ności podczas silnych wichur 
mogą one doprowadzić do groź-
nego wypadku.

Urzędnicy przewidzieli nasa-
dzenia zastępcze. Gmina Grodzisk 
Mazowiecki posadzi w pobliżu 
i na terenie cmentarza 24 plata-
ny klonolistne, 19 klonów czerwo-
nych oraz 3 brzozy brodawkowe. 
W przyszłości rozrośnięte drzewa 
stworzą zielone aleje. Urzędni-
cy wybrali do nasadzeń zastęp-
czych gatunki, które nadają się do 
parków oraz do pasa zieleni tuż 
przy ulicy.  AZ

ostatnim spotkaniu nikt z miej-
skich urzędników nie powiedział 
im jak będzie wyglądać funkcjo-
nowanie targowiska w trakcie 
przebudowy. Nie wiadomo czy 
targowisko będzie całkowicie za-
mknięte, czy może przeniesione 
do innej lokalizacji. Nie wiadomo 
również co sprzedawcy, którzy 
odnowili swoje pawilony, mają 
z nimi zrobić. 

Kupcy z milanowskiego tar-
gowiska oczekują od władz mia-
sta-ogrodu przeprowadzenia 
konsultacji i współpracy. Z ostat-
niego spotkania z przedstawicie-
lami urzędu wyszli „z pustymi 
rękami”. Czy obu stronom uda 
się dojść do porozumienia, czy 
może szykuje się gorący spór na 
linii magistrat-kupcy? Przeko-
namy się niebawem.  AZ 

PRUSZKÓW
W Pruszkowie  
wypożyczalnia rowe-
rowa zacznie działać 
w połowie kwietnia. 
Urząd miejski ogłosił 
przetarg na dostawę 
pojazdów.

W środę 3 marca urząd 
miasta uruchomił 
przetarg na dosta-
wę rowerów. Za-

kres zamówienia obejmuje usługi 
polegające m.in. na zarządzaniu 
i utrzymaniu Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego.

Zgodnie z założeniami sezon 
PRM rozpocznie się 15 kwietnia.

Na terenie miasta będzie funk-
cjonować 13 stacji rowerowych. Do 
dyspozycji mieszkańców ma być 
aż 106 rowerów. Lokalizacje sta-
cji wytypowano w taki sposób, aby 
Pruszkowski Rower Miejski był wy-
godną alternatywą do komunikacji 
miejskiej i ułatwiał użytkownikom 

Ruszył przetarg 
na Pruszkowski Rower Miejski

dotarcie do głównych miejsc  
przesiadkowych.

Korzystanie z wypożyczalni ro-
werowej będzie darmowe przez 
pierwsze 20 minut.

Stacje Pruszkowskiego Rowe-
ru Miejskiego:
• Rejon stacji WKD Pruszków
• ul. Plantowa na osiedlu Staszica
• Park Mazowsze
• Gąsin – skrzyżowanie ulic Pro-

myka i ul. Robotniczej
• Teren CDK ul. Bohaterów War-

szawy 4
• Ostoja – placyk na Ostoi w re-

jonie ul. Zdzisława
• ul. Spacerowa – Malichy
• Rejon PKP – przy ul. Kościuszki
• Rejon PKP – Parking przy  

ul. Waryńskiego
• Park Żwirowisko
• ul. Gałczyńskiego róg ul. Zimnej
• Park przy ul. Mickiewicza
• Aleja Niepodległości w rejonie 

ul. Chopina

Sezon Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego zakończy się 15 paź- 
dziernika.  MS
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KINO W CKIS  
ZAWSZE DOBRE FILMY
Najbliższe seanse filmowe:

KINO DZIECI 
– 7.03 (niedziela) g. 12.00 – „Filonek Bezogonek”, animacja Szwecja 2020
– 14.03 (niedziela) g. 12.00 – „Magiczne Muzeum”, Czechy 2017, PREMIERA

DOUBLE MADS z Okazji Dnia Kobiet – dwie PRZEDPREMIERY  
z Mads’em Mikkelsen’em w roli głównej:
– 7.03 (niedziela) g. 16.00 – „Na rauszu”, komediodramat, Dania 2020
– 7.03 (niedziela) g. 19.00 – „Jeźdźcy Sprawiedliwości”, kryminał, akcja, 

Dania 2020

– 8.03 (poniedziałek) g. 18.00 – „Palm Springs”, komedia, USA 2019
– 9.03 (TANI WTOREK) g. 18.00 – „Obraz pożądania”, thriller, USA 2019
– 11.03 (czwartek) g. 19.00 – „Helmut Newton. Piękno i Bestia, dokument”, 

USA 2020
– 12.03 (piątek) g. 19.00 – „Oto my”, dramat, Włochy/Izrael 2020 PREMIERA
– 13.03 (sobota) g. 17.00 – „Oto my”, dramat, Włochy/Izrael 2020 PREMIERA
– 13.03 (sobota) g. 20.00 – „Jeźdźcy Sprawiedliwości”, kryminał, akcja,  

Dania 2020 PRZEDPREMIERA
– 14.03 (niedziela) g. 17.00 – „Oto my”, dramat, Włochy/Izrael 2020 PREMIERA

Zapowiedzi filmowe CZYLI wkrótce w Kinie w CKiS
– „Na rauszu” – komediodramat, Dania 2020
– „Sound of metal” – romans, dramat, USA 2019
– „Nocny konwój” – kryminał, Francja 2020
– „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” – komedia, Polska 2021
– „Sweat” – dramat, Polska, Szwecja 2020
– „La Gomera” – komedia, Francja, Niemcy, Rumunia 2019
– „Minari” – dramat, USA 2020
– „Jeszcze jest czas” – dramat, Kanada, Wielka Brytania 2020

CO TYDZIEŃ nowy repertuar

Cennik biletów:
– 15 zł (ulgowy) 
– 18 zł (normalny)
– Kino Dzieci – wszystkie bilety w cenie 15 zł
– Tani Wtorek – wszystkie bilety w cenie 15 zł

Zakup biletów:
– Kasa kina działa 45 min. przed seansem
– Kasa Kina CKiS działa na 45 minut przed każdą projekcją 

repertuarową
– Rezerwacja biletów – Recepcja CKiS tel. 668 999 635
– Zakup przez Internet – biletyna.pl/Pruszkow
– Repertuar dostępny w www.ckis.pl w zakładce KINO

KINO w CKiS:
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie

ul. Bohaterów Warszawy 4 
biuro@ckis.pruszkow.pl

CINEMART  PREZENTUJE PRODUKCJĘ ROLLING PICTURES, GRID ANIMATION i KINOATIS FILM ANIMOWANY „MAGICZNE MUZEUM“,
GŁOSY ORYGINALNE: MARTIN KLÁSEK, HELENA ŠTÁCHOVÁ, ONDŘEJ LÁŽNOVSKÝ, PETR RYCHLÝ, MARTIN DEJDAR, JAN VONDRÁČEK, JIŘÍ LÁBUS, OTAKAR JIRÁK, VILÉM UDATNÝ, VÁCLAV VYDRA, JANA POSTLEROVÁ, JITKA SEDLÁČKOVÁ, LIBOR TERŠ a ZBYŠEK PANTŮČEK,

POMYSŁ: JESPER MØLLER, SCENARIUSZ: JESPER MØLLER, MILOŠ KIRSCHNER, PETR NEPOVÍM i DAN HARDER, DYREKTOR ARTYSTYCZNY: MARTIN ZAHRADNÍK, MUZYKA: JIŘÍ ŠKORPÍK, DŹWIĘK: JIŘÍ KLENKA, MONTAŻ: KAREL COMA, KIEROWNIK ZESPOŁU GRAFIKÓW: JAN RYBÁŘ - PFX, KIEROWNIK ANIMACJI: DIMITRIJ LESTKOV,
WSPÓŁREŻYSERIA: JESPER MØLLER, REŻYSERIA: MARTIN KOTÍK, INNA EVLANNIKOVA, KOPRODUCENCI: MARK MERTENS, JAN GOOSSEN, VADIM SOTSKOV, PRODUCENCI:  JAN MUNZAR, KLÁRA PETRŠOVÁ, ZUZANA DĚDOCHOVÁ, PRODUCENT LINIOWY: IGOR FÜRNBERG, PRODUCENT: MARTIN KOTÍK

WSPÓŁFINANSOWANIE PARTNERZY DYSTRYBUCJA



GRODZISK MAZ. 
W Grodzisku Mazowiec-
kim młody mężczyzna 
urządził awanturę 
w domu. 19-latek 
od ponad roku znęca się 
nad swoją rodziną.

Pod koniec lutego poli-
cjanci otrzymali zgło-
szenie o awanturze 
rodzinnej w jednym 

z grodziskich mieszkań. Agre-
sorem miał być syn i brat ofiar. 
Funkcjonariusze udali się na 
wskazany adres w zgłoszeniu. 
– Na miejscu dowiedzieli się, że 
agresorem jest 19-letni syn zgła-
szających. Z ustaleń funkcjona-
riuszy wynikało, że mężczyzna 
od ponad roku stosuje przemoc 
wobec rodziców i siostry. Mi-
mo wcześniejszych interwencji 

19-latek znęcał się 
nad rodziną

młody człowiek nie zaprzestał 
wszczynania kłótni, ubliżania, 
grożenia, a nawet używania siły 
wobec członków rodziny. 19-la-
tek został zatrzymany. Zgro-
madzone przez policjantów 
materiały pozwoliły na przedsta-
wienie mężczyźnie zarzutu psy-
chicznego i fizycznego znęcania 
się nad osobami najbliższymi 
– informuje asp. sztab. Kata-
rzyna Zych, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. – Prokura-
tor zdecydował o zastosowaniu 
wobec 19-latka policyjnego do-
zoru. Oprócz zgłaszania się do 
jednostki Policji 3 razy w tygo-
dniu młody człowiek musi na 
3 miesiące opuścić dom i nie 
może zbliżać się do krzywdzo-
nych przez niego osób – dodaje.

Za stosowanie przemocy wo-
bec rodziny grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności. MS

NADARZYN
W gminie Nadarzyn 
planowana jest prze-
budowa skrzyżowania 
dróg powiatowych 
nr 3101W i 3103W ul. Pla-
tanowej w Młochowie. 
Inwestycję sfinansuje 
powiat pruszkowski.

W piątek 26 lutego
w obecności człon-
ka zarządu powia-
tu Agnieszki Kuź-

mińskiej, przedstawicieli urzędu 
gminy Nadarzyn oraz starostwa 
wykonawcy przekazano teren 
przeznaczony do przebudowy 
skrzyżowania dróg powiato-
wych nr 3101W i 3103W ul. Pla-
tanowej w Młochowie.

Nowe rondo na terenie gmi-
ny Nadarzyn to konieczność. 
– Przebudowa tego skrzyżo-
wania jest niezwykle potrzebna 

W Młochowie powstanie 
nowe rondo

z uwagi na wysokie natęże-
nie ruchu oraz ograniczoną 
widoczność. Będzie ona po-
legała na budowie ronda, co 
znacznie zwiększy bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowników 
ruchu drogowego – informu-
je Krzysztof Rymuza, starosta 
pruszkowski. Rondo w Mło-
chowie to ważna inwestycja 
dla powiatu. – Mieszkańcy Pa-
rol, Woli Krakowiańskiej, Kra-
kowian i Młochowa od dawna 
czekali na tę inwestycję – mówi 
Agnieszka Kuźmińska, członek 
zarządu powiatu.

W ramach inwestycji wyko-
nawca przeprowadzi prace dro-
gowe i odwodnienie. Robotnicy
przebudują kolizje z sieciami 
podziemnymi, m.in.: gazo-
wą, teletechniczną i wodocią-
gową. Wykonawca wybuduje 
kanał technologiczny oraz wy-
remontuje nawierzchnię jezd-
ni i chodników na odcinku od 
przyszłego ronda do ronda przy 
ul. Kasztanowej. MS

KP
P 

G
RO

D
ZI

SK
 M

A
ZO

W
IE

C
KI

 

PO
W

IA
T 

PR
U

SZ
KO

W
SK

I 

R E K L A M A

04
P i ą t e k ,  5  M A R C A  2 0 2 1

0404
W ciągu godziny od zgłoszenia o zawaleniu ściany budynku mieszkańców umieszczono 
w hotelu należącym do gminy Grodzisk Mazowiecki. Ten obiekt powstał, aby dać 
schronienie grodziszczanom w krytycznej sytuacji. Poszkodowani będą przebywać 
w budynku hotelowym do momentu aż gmina znajdzie im mieszkania socjalne
– Grzegorz Benedykciński, burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki o pomocy udzielonej mieszkańcom budynku przy ul. Tylnej 
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REGION
Dziewięcioletni chłopiec 
z Otrębus potrzebuje 
pomocy. Ratunkiem dla 
Filipa Siczka, który swoją 
dzielną walką z chorobą 
zyskał przydomek 
„Lwie Serce”, jest kosz-
towna operacja w USA.

M ały chłopiec walczy 
z przeciwnościami 
losu od już począt-
ku swego życia. – 

O chorobie dowiedzieliśmy się 
w czasie ciąży. Najpierw podej-
rzewano wadę genetyczną, ale 
choć ostatecznie ją wykluczono, to 
wynik badań przyniósł tragiczną 
diagnozę, mówiącą o znacznych 
nieprawidłowościach w budowie 
serduszka – opowiada Martyna 
Siczek, mama Filipka. Wada ser-
ca chłopca, tetralogia Fallota ze 
współistniejącymi wadami ukła-
du krążenia, sprawia, że organizm 
dziecka jest za słabo natleniony.

Filip ma już za sobą trzy opera-
cje kardiochirurgiczne w Polsce. 

Wciąż trwa zbiórka na leczenie Filipa

– Pierwsza odbyła się, kiedy Filip 
miał niecałe cztery latka. Trudno 
opisać to, co czuje rodzic, oddając 
swoje ukochane dziecko na blok 
operacyjny, nie wiedząc, jakie in-
formacje otrzyma za kilka godzin. 
My przeżyliśmy to już trzy razy, za 
każdym bojąc się tak samo. Dru-
gą operację Filip przeszedł, kiedy 
miał 6 lat, a trzecią rok później. Bał 
się, nie rozumiał, dlaczego wciąż 
musi wracać do szpitali. Ciężko 
wytłumaczyć dziecku, że to jedy-
na droga, by ratować jego życie… 
– wspomina mama Filipa. Po ko-
lejnym pogorszeniu stanu zdrowia 

lekarze doradzili, by szukać pomo-
cy w Stanford.

Tamtejszy szpital dziecięcy jest 
gotowy na operację chłopca. Po ana-
lizie wyników badań okazało się, że 
Filip jest „świetnym kandydatem 
do pełnej rekonstrukcji”. Profe-
sor Frank Hanley twierdzi, że pod-
czas jednej operacji będzie w stanie 
przywrócić prawidłowy obieg krwi 
i zamknąć ubytek międzykomoro-
wy. Prawdopodobieństwo sukcesu 
ocenia na bardzo wysokie. Opera-
cja w Stanford to dla Filipa jedyna 
możliwość na dalsze życie. Nieste-
ty, jej koszt to ponad 1 milion USD.

Stan Filipa jest teraz stabilny, 
ale poziom natlenienia jego or-
ganizmu wyrażony wskaźnikiem 
saturacji krwi wynosi tylko 80%. 
Filip rozwija się wolniej i bardzo 
szybko się męczy. Przebiegnię-
cie kilkunastu metrów kończy się 
zawsze zadyszką, a w skrajnych 
przypadkach kaszlem i wymio-
tami. Nie ma czasu do stracenia. 
W akcję pomocy włączają się ro-
dzina, znajomi oraz Szkoła Pod-
stawowa w Otrębusach.

Zbiórka prowadzona jest za po-
średnictwem fundacji SiePomaga – 
www.siepomaga/filip-siczek. MS
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Brwinów doczeka się 
nowoczesnej biblioteki

BRWINÓW
W Brwinowie przy 
ul. Grodziskiej powstanie 
biblioteka. Gmina Brwi-
nów ogłosiła przetarg na 
wykonawcę inwestycji.

Gmina ogłosiła przetarg 
na wykonawcę budo-
wy biblioteki publicz-
nej w Brwinowie.

W budynku będzie się znaj-
dować strefa wejściowa z wia-
trołapem, czytelnia czasopism, 
toalety również dla osób niepeł-
nosprawnych, oddział wypo-
życzalni dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży, sala wielofunk-
cyjna, pokoje administracyjne, 
pomieszczenie socjalne oraz 
techniczne na piętrze.

Wykonawca zbuduje biblio-
tekę w standardzie energo-
oszczędnym. W budynku mają 
znajdować się wentylacja me-
chaniczna z wysokoefektywnym 
odzyskiem ciepła, powietrzne 
pompy ciepła, instalacja grzew-
cza i chłodnicza.

W ramach inwestycji powsta-
nie 6 miejsc postojowych, w tym 
dwa dla osób niepełnosprawnych. 
Przyszły wykonawca utworzy tak-
że miejsca postojowe dla mini-
mum 7 rowerów schowanych pod 
wiatą. Pod wiatą rowerową pla-
nuje się miejsca postojowe o na-
wierzchni z kostki betonowej. 
Wiata będzie ustawiona w pobliżu 
miejsc postojowych dla osób nie-
pełnosprawnych. Powierzchnia 
zabudowy wyniesie 586,59 m kw. 

Na parterze powierzchnia netto 
ma wynieść 505,52 m kw, w tym 
użytkowa 443,94 m kw oraz po-
wierzchnia ruchu 61,58 m kw. 
Powierzchnia netto piętra tech-
nicznego: 58,38 m kw. Budynek 
będzie miał 2 kondygnacje.

Przyszły wykonawca zamon-
tuje na terenie objętym inwesty-
cją elementy małej architektury, 
czyli ławki, siedziska, huśtaw-
ki, kosze na śmieci i słupek
na wideodomofon.  MS
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Chinkali i Puri, czyli gruzińskie 
smaki w sercu Pruszkowa

Kuchnia zajmuje szczególne miejsce w gruzińskiej tradycji – kto Gruzję 
odwiedził – ten wie. Kto jeszcze nie miał sposobności odwiedzenia tego 
pięknego i różnorodnego kraju ma wielką szansę rozsmakować się we 
wspaniałej gruzińskiej kuchni dzięki załodze Chinkali i Puri Tradycyjne 
Wypieki Gruzińskie, która mieści się w Pruszkowie przy ul. Prusa 60. 

Piekarz z 40-letnim doświadczeniem codziennie wypieka dla Pruszkowian 
i mieszkańców okolicznych miejscowości cudowny chleb Puri w gruzińskim 
piecu zwanym Tone. Przygotowuje najsłynniejsze wypieki rodem z gruzińskich 
piekarni, których pełno na ulicach Tbilisi i innych większych i mniejszych 
miasteczek, takie jak chaczapuri, kubdari, penovani, chaczapuri adżarskie. 

W smakowaniu Gruzji nie może zabraknąć chinkali – pierożków w kształcie 
sakiewek, których zawartość stanowi mięsny farsz i rosół. Rosół ten należy 
„wypić” z pierożka już przy pierwszym kęsie. Trzeba uważać żeby cenny 
i aromatyczny płyn nie rozlał się na talerzu, jedzenie chinkali to mały rytuał 

Przy Prusa 60 mieszkańcy Pruszkowa mogą spróbować chinkali w 3 smakach, 
m. in. chinkali z baraniną, która często gości na stołach w tym górzystym kraju. 

Chinkali i inne gruzińskie dania przygotowuje dla Państwa kucharz, który 
doświadczenie zdobył w swoim rodzinnym mieście – Tbilisi. 

Gruzińskie menu to także rozgrzewające i aromatyczne zupy pełne świeżych 
ziół i przypraw charakteryzujących dania zza Kaukazu – kolendry, estragonu 
i mieszanki o nazwie chmeli suneli. W Chinkali i Puri można dostać słynną 
zupę Charczo gotowaną na wołowinie czy Czakapuli z dużą ilością baraniny, 
estragonu, kolendry, dymki, koperku i natki pietruszki.

Chinkali i Puri Tradycyjne 
Wypieki Gruzińskie

czeka na Państwa 
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-20, a w soboty 

od 9 do 18. 
Lokal przyjmuje także 

zamówienia z dostawą pod 
numerem telefonu 535 602 407

Znajdziecie go również 
na portalu pyszne.pl 

i ubereats oraz zjemy.co. 

Z uwagi na panującą sytu-
ację obecnie wiele osób 
pracuje z domu. Jednak 
jak poradzić sobie z natło-
kiem firmowych i domo-
wych obowiązków gdy 
panują upały? Tu pomocna 
będzie klimatyzacja.

Klimatyzacja w domu 
to prawdziwe zbawie-
nie. Znacie przecież to 
uczucie gdy z palącego 

słońca wchodzicie do przyjem-
nie chłodnego sklepu. Klimaty-
zacja w sklepach, biurowcach, 
komunikacji miejskiej czy naszych 
własnych samochodach to żadna 
nowość. Jednak wiele osób waha 
się przed montażem klimatyza-
torów we własnym domu. Oka-
zuje się jednak, że nie ma się nad 
czym zastanawiać! 

Dlaczego warto? 
Klimatyzacja pozwala nam na za-
pewnienie sobie komfortu ter-
micznego. Wspomniane wejście do 
chłodnego sklepu w gorący dzień 
przynosi ulgę. Dlaczego wiec nie sko-
rzystać i zamontować klimatyzato-
ra w domu. Nowoczesne urządzenia 
maja szereg czujników i „samodziel-
nie” wie jak dostosować parametry 
pracy do naszych oczekiwań. 

Nasze klimatyzatory nie tyl-
ko regulują temperaturę ale, 
również oczyszczają powietrze 

Czy warto montować klimatyzator w 
domu lub mieszkaniu?

z niebezpiecznych drobnoustrojów 
pozwalając Tobie cieszyć się czy-
stym i świeżym powietrzem. Do-
datkowo filtr plazmowy zmniejsza 
ilość alergenów w powietrzu. Urzą-
dzenia wyższej klasy są 
w stanie dodatkowo jo-
nizować przepływają-
ce powietrze oraz dbać 
o jego wilgotność. Te pa-
rametry szczególnie do-
cenią…alergicy.

Warto zaznaczyć, że 
klimatyzator nie tylko 
chłodzi. Zimą możemy 
skorzystać z możliwo-
ści ogrzewania pomieszczeń. Jed-
nak ogrzewanie klimatyzatorem 
najlepiej sprawdza się w sezonie 
przejściowym. Gdy ogrzewanie 
musimy włączyć tylko w chłod-
niejsze wieczory. Decydując się na 
ogrzewanie klimatyzatorem, zakup 
i montaż urządzeń warto zaplano-
wać poza sezonami: grzewczym 
i letnim. Można wówczas liczyć na 
okazyjne ceny i znaczne rabaty.

Montaż klimatyzacji 
od czego zacząć? 
Gdy już zdecydujemy się na mon-
taż klimatyzacji warto znaleźć 
odpowiednią firmę, która wyko-
na wszystkie prace. Nawet będąc 
„złotą rączką” lepiej nie podej-
mować się tego wyzwania. Tu 
najlepiej sprawdzą się fachowcy 
z firmy Podklimbra z Brwinowa. 
– Nasza firma zajmuje się kom-

pleksową obsługą w kwestii kli-
matyzacji. Doradzimy jaki sprzęt 
najlepiej wybrać, zrobimy kal-
kulacje kosztów oraz zajmiemy 
się montażem sprzętu – zazna-
cza Marcin Podymniak właściciel 
firmy Podklimbra. – Montujemy 
urządzenia najlepszej klasy ta-
kich firm, jak Mitsubishi Heavy 
Industries, Sinclair, Bosch, LG 
oraz Gree – dodaje. 

PODKLIMBRA
ul. Janusza Kusocińskiego 12, 05-840 Brwinów
tel: 883 155 288; mail: kontakt@podklimbra.pl

Znajdź nas na Facebooku
https://www.facebook.com/Podklimbra.Marcin.Podymniak

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

CZAD – cichy zabójca

G łównym źródłem zatruć w bu-
dynkach mieszkalnych jest ich 
niewłaściwa eksploatacja oraz 
niesprawność urządzeń oraz 

przewodów kominowych, tj. wentylacyj-
nych, spalinowych i dymowych. Tlenek 
węgla, potocznie zwany czadem lub ci-
chym zabójcą, jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym 
smaku, nieco lżejszym od powietrza, co 
powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. 
Powstaje w wyniku niepełnego spalania 
wielu paliw, tj.: drewna, oleju, gazu, ben-
zyny, nafty, propanu, węgla, ropy. Jest to 
szczególnie groźne w mieszkaniach, w któ-
rych okna są szczelnie zamknięte. Tlenek 
węgla blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
prowadząc tym samym do niedotlenie-
nia, a przy długotrwałym narażeniu na-
wet do śmierci.

PODSTAWOWE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA:
• Nie można zatykać przewodów wenty-

lacyjnych i otworów nawiewnych, np. 
w drzwiach łazienkowych. Całkowi-
te uszczelnienie mieszkania powodu-
je niezachowanie lub zaburzenie cyklu 
wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.

• Należy pamiętać o okresowych przeglą-
dach i czyszczeniu kanałów kominowych 

i wentylacyjnych, ponieważ niedrożne 
mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem 
węgla, szczególnie podczas kąpieli w ła-
zienkach wyposażonych w gazowe ogrze-
wacze wody. 

• Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią ga-
zową. Nowoczesne gazowe urządzenia 
promiennikowe, mimo że są wyposażo-
ne w katalizatory, powinny być używa-
ne z zachowaniem określonych zasad 
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać 
instrukcji ich użytkowania.  
Stanowczo niedopuszczalne jest pozo-
stawianie takich urządzeń włączonych 
na noc w zamkniętym pomieszczeniu, 
w którym śpią ludzie.

• Instalowanie pieców gazowych powin-
no być dokonywane tylko przez wy-
kwalifikowanych fachowców i zgodnie 
z zaleceniami producentów. Wszelkie 
samowolne przeróbki są niedozwolone.

• Użytkowanie wszystkich urządzeń grzew-
czych zawsze powinno odbywać się 
zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
cją użytkowania.

• W trosce o własne bezpieczeństwo, war-
to rozważyć zamontowanie w domu czu-
jek dymu i gazu. Koszt zamontowania 
takich czujek jest niewspółmiernie ni-
ski do korzyści, jakie daje zastosowanie 
tego typu urządzeń.

Ponadto: 
• Nie wolno lekceważyć objawów duszno-

ści, bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą one być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem. W takiej sy-
tuacji natychmiast należy przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się znajduje-
my i zasięgnąć porady lekarskiej. 

• Często wietrzyć pomieszczenia, w których 
odbywa się proces spalania (kuchnie, 
łazienki wyposażone w termy gazowe), 
a najlepiej zapewnić nawet niewielkie 
rozszczelnienie okien lub drzwi.

UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU 
ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:
• Kiedy znajdziemy osobę z objawami za-

burzenia świadomości w kuchni, łazience 
lub garażu nie wolno wpadać w panikę. 
Należy jak najszybciej zapewnić dopływ 
świeżego powietrza, w skrajnych przy-
padkach nawet wybijając szybę w oknie.

• Wynieść osobę poszkodowaną w bez-
pieczne miejsce, zapewniając dopływ 
świeżego powietrza, pod warunkiem, 
że nie stanowi to zagrożenia dla zdro-
wia osoby ratującej. 

 W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia 
przeprowadzenie akcji należy pozosta-
wić służbom ratowniczym.

• Wezwać służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe nr 999, straż pożarna nr 998 
lub nr alarmowy 112).

PAMIĘTAJMY! 
OD STOSOWANIA SIĘ 

DOPOWYŻSZYCH RAD MOŻE 
ZALEŻEĆ ZDROWIE I ŻYCIE NASZE

ORAZ NASZYCH BLISKICH.

W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera 
wiele osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospi-
talizacji. Takie przypadki miały miejsce również na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Okres grzewczy jeszcze się nie skończył, dlatego 
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i strażacy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apelują o szczególne 
zachowanie zasad bezpieczeństwa.
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Problemy ze szczepieniami 
w pruszkowskiej przychodni

Otrzymaliśmy informację od jednego z naszych 
czytelników w sprawie trudności w skorzysta-
niu ze szczepienia przeciwko COVID-19 w przy-
chodni przy ul. Drzymały w Pruszkowie. Senior 
kilkukrotnie miał przełożony termin zabiegu. Po-
stanowiliśmy sprawdzić ten problem u źródła. 
Jak poinformowała jedna z pracownic przychod-
ni w Pruszkowie przy ul. Drzymały są ogromne 

trudności z dostawą szczepionek przeciwko COVID-19. 
Placówka medyczna otrzymuje raz w tygodniu prze-
syłkę z 30 dawkami szczepionki. Pielęgniarki mogą 
jednego dnia zaszczepić tylko 6 osób! W przypadku 
zwiększenia dostawy będzie można podać szczepion-
kę nawet 30 pacjentom dziennie. Problem z dos- 
tawą szczepionek dotyczy także innych placówek 
medycznych w regionie.  MS

KOMORÓW
W budynku socjalnym 
znajdują się cztery 
mieszkania. Dwie ro-
dziny z gminy Michało-
wice otrzymały klucze 
do lokali.

W Komorowie przy 
ul. Sieradzkiej 
powstał nowy 
dom komunal-

ny. Dwie rodziny otrzymały już 
klucze do mieszkań.

W budynku socjalnym znaj-
dują się cztery lokale. Trzy z nich 
przeznaczono na mieszkania ko-
munalne. Czwarty lokal otrzymał 
GOPS na organizację tzw. opieki 
wytchnieniowej. Mieszkania mają 
podobny układ. W lokalach znaj-
duje się salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia i łazienka. – To 

W Komorowie powstał nowy 
dom komunalny

nowe mieszkania, które z całą 
pewnością poprawią warunki 
życiowe obu rodzinom. Przede 
wszystkim dadzą nową, lepszą 
perspektywę życiową dzieciom. 
W przekazaniu kluczy było też coś 
osobiście mnie wzruszającego, to 
pierwsze tego typu wydarzenie 
także dla mnie. Rodzinom pani 
Marty i pani Małgorzaty życzę, aby 
mieszkania te były miejscem, któ-
re będzie się kojarzyć z ciepłem 
i spokojem. Do życzeń dołączają 
się także radni, a wśród nich Ma-
ciej Polarczyk, który szczególnie 
prosił, aby zaznaczyć, „że liczy iż 
gmina dołoży starań, aby to nie 
był ostatni dom komunalny” – 
mówi Małgorzata Pachecka, wójt 
gminy Michałowice – Specjalne 
podziękowania dla: Doroty Bagiń-
skiej, Iwony Popowicz, Andrzeja 
Łuszczyńskiego i Michała Cebuli 
za spełnianie marzeń mieszkań-
ców – dodaje.  MS

REGION
Żyrardów, Grodzisk 
Mazowiecki i Pruszków 
otworzyły oferty w ra-
mach wspólnego prze-
targu na dostawy sześ- 
ciu elektrobusów i in-
frastruktury do ładowa-
nia. Na realizację zamó-
wień przeznaczono rok.

Z amówienie podzie-
lono na dwie części. 
Pierwsza z nich do-
tyczy dostawy sześciu 

elektrobusów (po dwa na każde 
miasto) wraz z dodatkowym wy-
posażeniem, usługi serwisu na-
prawczego oraz szkoleń z obsługi 
i naprawy pojazdu. Zamawiają-
cy chcą kupić pojazdy o długości 
od 8,5 do 10 m, do przewozu co 
najmniej 50 pasażerów, w tym 20 
na miejscach siedzących.

Przetarg dotyczy również 
dostawy stacji ładowania elek- 
trobusów. W każdym z trzech 

W regionie pojawią się 
elektrobusy

miast pojawi się dwuwyjściowa 
stacja wolnego ładowania o mo-
cy 120 kW. W Grodzisku Mazo-
wieckim i Pruszkowie powstanie 
dodatkowo jednowyjściowa sta-
cja ładowania o mocy 120 kW.

Zamówienie dotyczące do-
stawy elektrobusów jest w sta-
nie dostarczyć jedynie firma 
Solaris, za kwotę 12,915 mln zł. 
To cena znacznie większa niż 
zakładały miasta. Zamawiający 
zamierzali przeznaczyć na do-
stawy pojazdów 11,820 mln zł.

W przypadku drugiej czę-
ści zamówienia wpłynęły dwie 
oferty. Firma Medcom wyceni-
ła swoje usługi na tkwotę 1,092 
mln zł natomiast Ekoenerge-
tyka-Polska na 1,059 mln zł.

W przypadku stacji ładowa-
nia kryteriami wyboru są cena 
(60 proc.) oraz okres gwaran-
cyjny (40 proc.).

Przyszły dostawca usług bę-
dzie miał 12 miesięcy na realizację 
inwestycji. To oznacza, że elek-
trobusy na ulicach Żyrardowa, 
Grodziska i Pruszkowa pojawią 
się już w przyszłym roku.  MS
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REGION
Szykuje się wielka rewo-
lucja dla konsumentów. 
W sejmie trwają prace 
nad nowelizacją ustawy 
o prawie energetycz-
nym. Zgodnie z uchwałą 
w domach i mieszka-
niach mają być zainstalo-
wane liczniki ze zdalnym 
odczytem zużycia prądu.

M inisterstwo Klima- 
tu i Środowiska 
wskazuje, że dzięki 
inteligentnym licz-

nikom mogą oszczędzić klienci in-
dywidualni oraz dostawcy energii. 
Zniżki mają być wynikiem m.in. 
„redukcji strat handlowych i tech-
nicznych oraz kosztów odczytu”. 
– Korzyści finansowe związane 
z instalacją inteligentnych liczni-
ków w horyzoncie czasowym 15 lat 
dla ok. 13 mln odbiorców końco-
wych sięgają aż 11,3 mld zł. Koszty 
związane z wdrożeniem systemu 
inteligentnego opomiarowania są 
zdecydowanie niższe i kształtu-
ją się na poziomie nieco ponad 7 
mld zł – czytamy w komunikacie.

Michał Kurtyka, minister kli-
matu i środowiska, za pośred-
nictwem portalu gov.pl wskazał 
korzyści płynące z montażu zdal-
nych liczników. – Oprócz postępu 
technologicznego i inwestycyj-
nego przedsiębiorstw sieciowych 
instalacja liczników zdalnego 

Wkrótce zmienią się liczniki 
energii elektrycznej

odczytu zwiększy konkuren-
cyjność rynku energii, z której 
skorzystają wszyscy użytkownicy 
systemu, a w szczególności od-
biorcy. Nie można też pominąć 
pozytywnego wpływu regulacji 
na producentów liczników – za-
znaczył minister.

Rząd planuje wymienić licz-
niki energii na zdalne w czte-
rech etapach: 15 proc. – do  
31 grudnia 2023 r., 35 proc. – do 
31 grudnia 2025 r., 65 proc. – do 
31 grudnia 2027 r., 80 proc. – do 
31 grudnia 2028 r.

Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska poinformowało o kwocie 
wymiany licznika. – Całkowity 
jednostkowy koszt przypadają-
cy na licznik zdalnego odczytu 
to ok. 360 zł – wyliczył resort.

Koszt wymiany rozłożono na 
wiele lat. Klienci indywidualni 
i dostawcy energii nie poczują 
gwałtownej podwyżki. Operator 
wliczy opłaty w kolejnych latach 
do taryf energii jako koszty przed-
siębiorstw energetycznych.  MS
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WKD ponownie liderem 
punktualności

REGION
Warszawska Kolej Dojaz-
dowa znów ma powody 
do dumy. Przewoźnik 
może pochwalić się 
najwyższym wskaźnikiem 
punktualności za  
2020 roku.

W edług danych opu-
blikowanych przez 
Urząd Transportu 
Kolejowego War-

szawska Kolej Dojazdowa była 
najpunktualniejszym przewoźni-
kiem w Polsce ze wskaźnikiem na 
poziomie 99,52 proc. Za naszym lo-
kalnym przewoźnikiem uplasowały 
się m.in. PKP SKM w Trójmieście 
i Usedomer , a także spółki dzia-
łające „po sąsiedzku” czyli Kole-
je Mazowieckie (szósta pozycja 
w kraju) warszawska SKM (siód-
me miejsce w rankingu).

Jak WKD komentuje swój sukces? 
– Podejmowane sukcesywnie dzia-
łania wpisują się w dążenie spół-
ki do zapewnienia jak najwyższej 

konkurencyjności w ramach pro-
wadzonej działalności podstawowej 
obejmującej organizację i realizację 
kolejowych przewozów pasażer-
skich z najwyższą niezawodno-
ścią, bezpieczeństwie, komforcie 
oraz o odpowiedniej intensyw-
ności i sprawności. Znajduje to 
odzwierciedlenie w statystykach 
kwartalnych oraz rocznych podsu-
mowaniach publikowanych przez 
Urząd Transportu Kolejowego – 
zaznaczają władze „wukadki”. – 
Wysokie wskaźniki regularności 
i punktualności przewozów na li-
nii WKD to również rezultat przy-
jętej od początku stanu epidemii 
COVID-19 strategii stawiającej na 

pierwszym miejscu bezpieczeństwo 
i odpowiedzialność. Stanowi ona 
wyznacznik dla całokształtu podej-
mowanych przez spółkę WKD dzia-
łań, aby uczynić podróż bezpieczną, 
komfortową i niezawodną – dodają.

Wśród czynników, które zło-
żyły się na ten wynik spółka wy-
mienia m.in. połączenie funkcji 
przewoźnika i zarządcy infra-
struktury kolejowej, prowadze-
nie przewozów kolejowych na 
całkowicie wydzielonej linii ko-
lejowej, posiadanie własnych za-
pleczy utrzymaniowych taboru 
oraz infrastruktury, oferta prze-
wozową skonstruowaną na bazie 
cyklicznego rozkładu jazdy.  MS
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REGION
WKD przygotowuje się 
do rozbudowy drugiego 
toru pomiędzy Grodzi-
skiem Mazowieckim  
a Podkową Leśną. Pod 
koniec lutego zakoń-
czyła się wycinka drzew 
i krzewów w miejscu 
planowanej inwestycji. 
Spółka WKD złożyła już 
wniosek o pozwolenie 
na budowę.

W arszawska Kolej 
Dojazdowa szy-
kuje się do jednej 
z najważniejszych 

inwestycji w infrastrukturę. Cho-
dzi o budowę drugiego toru mię-
dzy Grodziskiem Mazowieckim 
a Podkową Leśną. Przedsięwzię-
cie ma usprawnić komunika-
cję nie tylko na wspomnianym 
odcinku, ale na całej linii WKD.

Trwają przygotowania  
do budowy drugiego toru

Pod koniec lutego robotnicy 
wycieli drzewa i krzewy na tere-
nie przyszłej budowy. – Wycin-
ka drzew i krzewów w ramach 
działań przygotowawczych na 
potrzeby inwestycji zakończy-
ła się w niedzielę 28 lutego. Na 
wywózkę drewna oraz upo-
rządkowanie terenu wykonaw-
ca wycinki ma czas do 31 marca 
– informuje Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Przewoźnik planuje przebu-
dowę 7,5 km odcinka linii WKD 
od Podkowy Leśnej Głów-
nej do Grodziska Mazowiec-
kiego Radońskiej. Planowana 

jest modernizacja istniejące-
go toru oraz budowa drugiego 
toru. WKD zamierza zmienić 
układ przystanku Podkowa Leś- 
na Zachodnia.

Nowa linia będzie przystosowa-
na do prędkości 80 km/h. Dzięki 
inwestycji zwiększy się przepu-
stowość przejazdu pociągów.

WKD zamierza jak najszyb-
ciej rozpocząć prace budowla-
ne. – Aktualnie procedowana 
jest procedura administracyjna 
w sprawie uzyskania pozwole-
nia na budowę – na podstawie 
wniosku złożonego do wojewo-
dy mazowieckiego w grudniu 
2020 roku. Równolegle przygo-
towywana jest dokumentacja do 
ogłoszenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych  
– wskazuje rzecznik WKD.

Koszt inwestycji ma wynieść 
prawie 108 mln zł. Kiedy drugim 
torem pojadą pociągi? Jest szansa, 
że już na przełomie 2023 i 2024 r. 

Kiedy pociągi pojadą drugim 
torem? Jest szansa, że jeszcze na 
przełomie 2023 i 2024 roku.  MS
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Mokotowskie kurczaki również w Pruszkowie!
Najlepsze kurczaki, wyborna 
marynata i doświadczenie – 
to przepis na kurczaka 
z rożna, który podbił żołądki 
i serca mieszkańców 
warszawskiego Mokotowa, 
Konstancina-Jeziorny 
i Piaseczna. Teraz okazję 
do posmakowania pysznych 
kurczaków będą mieli 
mieszkańcy Pruszkowa. 

C hrupiąca skórka, soczyste de-
likatne mięso i aromatyczne 
przyprawy – to przepis na 
idealnego kurczaka z rożna. 

Jednak jego upieczenie w taki sposób 
jest nie lada sztuką. Doskonale wie-
dzą o tym właściciele Akurat – Kur-
czak z rożna z Dolnej, którzy od ponad 
25 lat dopracowują sztukę pieczenia 
i przyprawiania kurczaków z rożna. 

Rodzinna tradycja
Właściciele Akurat – Kurczak z rożna 
z Dolnej to już kolejne pokolenie, które 
zajmuje się pieczeniem wyśmienitych 
kurczaków na rożnie. Pomysł na stwo-
rzenie tego gastronomicznego biznesu 
zrodził się w głowie Tadeusza Bartosie-
wicza w 1993 r. Pan Tadeusz prowadził 
biuro księgowe. Biurową pracę zamie-
nił jednak na pracę w gastronomii i jak 

Łukasz Bartosiewicz, który kontynu-
uje rodzinną tradycję. – Pieczemy tyl-
ko świeże kurczaki z wolnego wybiegu, 
które były hodowane bez użycia anty-
biotyków. Każdy kurczak ma wagę około 
kilograma i w piecu znajduje się przez 
1,5 godziny. Sekretem smaku naszych 
kurczaków jest marynata. Przepis na 
nią to prawdziwa rodzinna tajemnica! 
Jedyne co mogę zdradzić to to, że uży-
wamy w niej najlepszych naturalnych 
przypraw. Wśród nich są pieprz, sól, 
papryka i czosnek – dodaje. 

Smak godny nagrody
Kurczaki z rożna z baru Akurat pod-
biły również żołądki jury Warszaw-
skiej Pyzy. W 2019 r. organizowany 
był jubileuszowy plebiscyt. Zazwyczaj 
Pyzy przyznawane są nowym restau-
racjom. Jednak w 2019 r. postanowio-
no na mapie stolicy znaleźć te punkty 
gastronomiczne, które powstały w la-
tach transformacji i działają do dziś. 
Jury większością głosów zdecydowało, 
że to właśnie kurczaki z rożna na Dol-
nej najlepiej spełniły kryteria konkur-
sowe. Zarówno jeśli chodzi o walory 
smakowe, jak i dostępności cenowej, 
obecności w internecie czy dbaniem 
o środowisko.

Kurczaki kręcą się 
w Pruszkowie
Akurat – Kurczak z rożna z Dolnej otwie-
ra swoje podwoje również w Pruszko-
wie. Przepyszne kurczaki znajdziecie 
przy Kraszewskiego 44. Przez pierw-
szy tydzień po otwarciu będzie obo-
wiązywać promocja -20 proc. 

Akurat – Kurczak z rożna z Dolnej
Pruszków, Kraszewskiego 44
Pn-sb: 10:00–20:00 nd: 11:00–19:00
Znajdź nas na FB: akuratdolna

się później okazało, ze świetnym skut-
kiem. To właśnie Tadeusz Bartosiewicz 
stworzył przy skrzyżowaniu ulic Dolnej 
i Sobieskiego na warszawskim Moko-
towie legendarnego w stolicy kurcza-
ka z rożna. 

Warto zaznaczyć, że stołeczne Biu-
ro Architektury chciało zlikwidować 
budkę z kurczakami, twierdząc, że nie 
wpisuje się w reprezentacyjny charak-
ter Traktu Królewskiego. W obronie 
kurczaków stanęli jednak mieszkań-
cy i klienci. Przeciwko decyzji Biura 

podpisało się aż 1500 osób! Co tylko 
potwierdza, jak pyszne dania są tam 
serwowane. 

Najlepsze składniki 
i tajemnicza receptura
Autorką pysznego smaku kurczaków 
z rożna jest Pani Małgosia. To ona suk-
cesywnie ulepsza tajną rodzinną re-
cepturę marynaty do kurczaka oraz 
sztukę pieczenia. Niezwykle istotne jest 
również pochodzenie i jakość mięsa. 
Tu rąbka tajemnicy uchyla nieco syn 
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• Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

• Poszukujemy kierowców do pracy 
kat B, zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl lub 
pod numerem 607-073-354 

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokołowie 
koło Janek 504204700 

• Pakowacz/ka. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 
Janinów k/Grodziska M. 734 108 163. 
Dojazdy z Żyrardowa i Milanówka 

• ZATRUDNIE MECHANIKA 
PRUSZKÓW, CV MAXICARS@IQTS.PL
570 797 504  

NIERUCHOMOŚCI 
– 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 

NIERUCHOMOŚCI 
– 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 

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:
• 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 

AUTO-MOTO KUPIĘ

AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA 515-514-100 

USŁUGI

AUTO SKUP - ZŁOMOWANIE 
ZAŚWIADCZENIE OD RĘKI 
515 -514-100 

Pożyczki  pozabankowe.  
Szybka decyzja. 
690-016-555 

Ocieplenia poddaszy, piana 
PUR, izolacje poddaszy, 
natrysk pianki, tel 604 489 255 
www.purterm.pl 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, prześwietlanie 
drzew owocowych; 
ochrona roślin 
(w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65 

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Biuro Rachunkowe MONETA SC
oferuje obsługę w zakresie m.in.:
 ksiąg podatkowych ryczałtu ewidencjonowanego
 rozliczania deklaracji podatkowych i ZUS
 kontaktów z urzędami (US, ZUS), wsparcie  podczas kontroli

DODATKOWO:
 elastyczność w kwestii przekazywania dokumentów,
 atrakcyjne ceny  
możliwość odbioru dokumentów od Klienta 

Gwarantujemy profesjonalizm i przyjazną atmosferę.

05-822 Milanówek, ul. Krzywa 11
biuro@brmoneta.pl

Monika Borysiuk
511 990 551

Aneta Pietraszek
511 281 757

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie 
poszukuje kandydata na stanowisko: 

PEDAGOGA
 

Szczegółowa informacja na temat zatrudnienia jest 
udostępniona na stronie internetowej: 

http://zowpiastow.pl

MIEJSCA NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

       tel. 577 706 505
e-mail: ppruszkow@kurier-btl.pl

PRZESYŁKI KURIERSKIE  
AGENCJA TŁUMACZEŃ   
W PRUSZKOWIE

Aleja Wojska Polskiego 16A/10 
05-800 Pruszków

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

• 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 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

PANI  DO SPRZĄTANIA
Poszukuję Pani do sprzątania domu 
jednorodzinnego w Komorowie. Dom 
180m², sprzątanie raz w tygodniu.

Dam pracę zaangażowanej Pani, która 
rzetelnie i solidnie wykonuje swoje 
obowiązki oraz posiada doświadczenie.

W celu uzyskania szczegółów zapraszam 
do kontaktu pod numerem telefonu:

602 389 051


