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WKD buduje drugi tor! 
REGION  

Dobra informacja dla 
pasażerów Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Umo-
wa na budowę drugiego 
toru na linii kolejowej po-
między Podkową Leśną  
i Grodziskiem Mazowiec-
kim została podpisana. 

J uż w pierwszym kwartale 
2023 roku pociągi WKD będą 
jeździły po nowym drugim  
torze. To pierwszy element 

kompleksowej modernizacji  
infrastruktury kolejowej na od-
cinku Podkowa Leśna – Gro- 
dzisk Mazowiecki.

7,5 km odcinek pomiędzy Pod-
kową Leśną i Grodziskiem Mazo-
wieckim zostanie rozbudowany 
i przebudowany. Poza budową 
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nowego toru kompleksowo zmo-
dernizowany zostanie również ten 
obecnie istniejący, a także stacje 
„Podkowa Leśna Główna” oraz 
„Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska”. Co ważne, infrastruktura 
kolejowa zostanie dostosowana 

do wymagań podróżnych z nie-
pełnosprawnościami. 

Włodarze gmin przez, które 
przebiega linia WKD podkreśla-
ją, że realizacja inwestycji moc-
no wpłynie na nasz region. – To 
informacja oczekiwana i myślę, 

że sprawi wiele radości tym, któ-
rzy korzystają z kolejki, a przede 
wszystkim tym, którzy zaczną 
korzystać z kolejki. Przypomi-
nam, że zwiększenie częstotli-
wości to jest poprawa komfortu 
dojazdu, czyli mniej trochę lu-
dzi w tych pociągach – zaznacza 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. – Cieszę się, bo drugi tor 
na linii WKD umożliwi moim 
mieszkańcom lepszy dojazd do 
Warszawy. I jeszcze inna ważna 
rzecz zmniejszy korki. My bar-
dzo rozwinęliśmy komunikację 
miejską, czyli dojazd autobusa-
mi, a w związku z powyższym 
wierze, że te dwie rzeczy: drugi 
tor plus rozbudowana komuni-
kacja miejska spowoduje popra-
wę sytuacji również w naszym 
mieście – dodaje.
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Aleja Tysiąclecia 
w Piastowie już przejezdna

Po prawie trzech miesiącach kierowcy będą mogli 
wrócić na Al. Tysiąclecia. Odcinek między ul. Orzesz-
kowej a wjazdem na wiadukt został otwarty. Przypo-
mnijmy: przebudowa odcinka rozpoczęła się 14 lutego. 
Przez ten czas kierowcy musieli wykazać maksimum 
cierpliwości i jeździć objazdami. Poprowadzono je 
ulicami: Tuwima, 11 Listopada i Harcerską. Przebu-
dowę zakończono. Ulica zyskała nową nawierzchnię, 

zatoka autobusowa, chodniki i zjazdy zostały także wy-
remontowane. Dodatkowo wykonano korektę łuków na 
skrzyżowaniach. Modernizację przeszła także infrastruk-
tura towarzysząca. Wybudowano kanał technologiczny, 
kanalizację deszczową. Przebudowy doczekała się także 
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszko-
wej. Koszt tej przebudowy wyniósł ponad 1,7 mln zł. Za-
danie wykonała firma „FAL-BRUK” z Warszawy.  Red.

karolinmazowsze.pl

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
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Inwestycja obejmuje nie tylko 
budowę nowego toru wraz z in-
frastrukturą oraz istniejącego 
toru. W ramach zadania prze-
budowane zostaną również dwie 
stacje oraz sześć przystanków. 
Na przystankach Podkowa Le-
śna Zachodnia, Kazimierówka, 
Brzózki, Grodzisk Mazowiecki 
Okrężna, Grodzisk Mazowiec-
ki Piaski, Grodzisk Mazowiecki 
Jordanowice oraz Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska powstaną no-
we perony. Dodatkowo zmieni się 
również ich stylistyka. Zamiast 
blaszanych wiat przystankowych 
w ostrych niebiesko-czerwonych 
barwach pojawią się eleganckie 
konstrukcje z profili stalowych. 
Wiaty będą ozdobione obudową 
z kompozytu imitującego drewno. 
Dodatkowo na tylnej ścianie wiaty 
przewidziano rośliny pnące . Na 
przystankach pojawią się bileto-
maty, nie zabraknie ławek, stoja-
ków rowerowych oraz murków 
gabionowych i donic z kwiata-
mi, które mają stanowić deko-
racje. Wszystkie perony na linii 

Podkowa Leśna – Grodzisk Ma-
zowiecki będą naprzemianległe. 
Wyjątkiem są jedynie te na sta-
cjach Podkowa Leśna Zachod-
nia oraz Grodzisk Mazowiecki 
Radońska. Na tej ostatniej prze-
widziano peron wyspowy dwu-
krawędziowy oraz jeden peron 
jednokrawędziowy. Warto zazna-
czyć, że w ramach inwestycji re-
mont przejdą również budynku 
dworcowe na stacjach Podkowa 
Leśna Główna i Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska.

Całkowita wartość projek-
tu to ponad 150 mln zł, z czego 

koszt robót budowlanych wynie-
sie 142,46 mln zł. Prace rozpocz-
ną się niezwłocznie po zawarciu 
umowy i będą prowadzone w kil-
ku etapach. W ramach pierwsze-
go wybudowany zostanie drugi 
tor na szlaku Podkowa Leśna 
Zachodnia – Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska. Kolejny za-
kłada kompleksową przebudowę 
układu torowego stacji Grodzisk 
Mazowiecki Radońska, a trze-
ci ostatni przebudowę istnieją-
cego dotychczas toru na szlaku 
Podkowa Leśna Główna – Gro-
dzisk Maz. Radońska. – W roku, 

MILANÓWEK
Policjanci z Grodziska 
Mazowieckiego zatrzymali 
mężczyznę, który 
w trakcie awantury 
domowej zranił swoją 
konkubinę nożem. 

P olicjanci otrzymali wezwa-
nie do jednego z domów 
na terenie Milanówka. 
Z informacji wynikało, że 

doszło tam do awantury domowej. 
Na miejscu funkcjonariusze zastali 
kobietę z ranami klatki piersiowej, 
której udzielana była pomoc me-
dyczna. Kobieta w poważnym sta-
nie trafiła do szpitala. 

Policjanci zebrali informację 
o okolicznościach zajścia. Ustalili, 
że kobieta została zraniona nożem 
przez swojego konkubenta, z któ-
rym spożywała alkohol. Mężczyzny 
nie było na miejscu. – Po krótkich 
poszukiwaniach policjanci zatrzy-
mali podejrzanego  w jego miejscu 
zamieszkania i osadzili w celi gro-
dziskiej komendy. 55-latek miał 2,5 
promila alkoholu w organizmie. Po 

Aresztowany za usiłowanie 
zabójstwa
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wytrzeźwieniu gdzie usłyszał zarzut 
usiłowania zabójstwa – informu-
je asp. sztab. Katarzyna Zych, ofi-
cer prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. 

Sąd zastosował wobec 55-letniego 
mężczyzny środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowa-
nia na okres 3 miesięcy. Popełnione 
przez zatrzymanego przestępstwo 
zagrożone jest nawet dożywotnim 
pozbawieniem wolności. AZ

w którym przypada piękny jubi-
leusz 95-lecia powstania linii kolei 
elektrycznej z Warszawy do Gro-
dziska Mazowieckiego wykonu-
jemy bardzo ważny krok służący 
dalszemu rozwojowi spółki i za-
pewniający znaczące usprawnie-
nie jej funkcjonowania. Cieszymy 
się, że dzięki środkom Unii Euro-
pejskiej, ale także dzięki wsparciu 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego możemy wypełnić 
założenia strategii mającej na 
celu polepszenie jakości usług 
przewozowych oraz zwiększenie 
mobilności mieszkańców aglo-
meracji warszawskiej – mówi 
Michał Panfil, Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Termin zakończenia realiza-
cji całej inwestycji to koniec 2023 
roku. Z kolei po nowym drugim 
torze, którego budowa została 
zaplanowana w pierwszej fazie 
realizacji inwestycji, pasażerowie 
powinni pojechać już w I kwarta-
le 2023 roku. Wraz z jego otwar-
ciem rozpocznie się rozbiórka 
oraz kompleksowa przebudowa 
toru istniejącego. AZ/Inf. pras.

WKD buduje drugi tor! 
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Powiat Pruszkowski zajął drugie 
miejsce w Rankingu Finanso-
wym Samorządu Terytorial-
nego. Jak udało się zając tak 
wysoką pozycję?
Poprzez wytężoną pracę wszyst-
kich pracowników naszego ze-
społu, wykorzystanie dotychczas 
niewykorzystanych możliwo-
ści oraz wzorcowo układającą 
się współpracę pomiędzy sa-
morządami, osiągnęliśmy ten 
sukces. Dzięki wspięciu się na 
najwyższy poziom zaangażowa-
nia, zbudowaliśmy rekordowy 
plan budżetu i zrealizowali-
śmy go w satysfakcjonującym 
zakresie. To oznacza, że wy-
korzystujemy wszystkie możli-
wości realizacji inwestycji, a to 
był czynnik decydujący o ocenie 
naszej działalności. Co więcej, 
większość inwestycji jest reali-
zowana przy udziale środków 
zewnętrznych. Coś co cieszy 
mnie najbardziej, to fakt, że 
po raz pierwszy wyprzedzili-
śmy Poznań, który stawialiśmy 
sobie za wzór. Ważne jest to, by 
porównywać się do najlepszych.

Wspomnieliśmy wcześniej o du-
żym budżecie na inwestycje. 
Faktycznie w ostatnim czasie są 
planowane i realizowane bardzo 
kosztowne inwestycje. Może za-
cznijmy od Szpitala Powiatowe-
go, gdzie trwa rozbudowa. Na 
jakim etapie są prace? 
W szpitalu, nowy pawilon „D” 
jest już wybudowany. Obecnie 
trwają odbiory techniczne. Na 
parterze, w przyziemiu znajdują 
się pomieszczenia przeznaczone 
do centralnej sterylizacji z czę-
ścią diagnostyczną oraz pracow-
nia tomograficzna. Natomiast na 
wyższych piętrach znajdować 
będzie się blok operacyjny dla 
chirurgii oraz sale operacyjne 
z pełnym zapleczem dla gine-
kologii i położnictwa, w tym do 
wykonywania cięć cesarskich. 
Przygotowując się do realiza-
cji inwestycji, Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego zdecydował 
o wybudowaniu dodatkowego 
piętra, by w przyszłości mieć 
możliwość rozszerzenia pakietu 
usług medycznych o dodatkowe 
świadczenia dla pacjentów. Re-
alizacja tej inwestycji przebiegła 
bez większych problemów. Ofi-
cjalne otwarcie pawilonu „D” 
najprawdopodobniej odbędzie 
się jeszcze w czerwcu. 

Niestety nie wszystkie inwesty-
cje są bezproblemowe. Sporo 
perypetii przysporzyła budowa 
nowego budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych (dawniej Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego) przy ul. Wapiennej.

Ta złożona inwestycja okazała 
się dla Zarządu jedną z najtrud-
niejszych. Problemy rozpoczęły 
się już na etapie projektu, który 
został zlecony w 2017 r. Finalnie 
okazało się, że dokumentacja 
zawiera błędy merytoryczne, 
przez co  nastąpiła konieczność 
wyłonienia w trybie przetargu 
kolejnego projektanta. Pojawi-
ła się potrzeba nowych rozwią-
zań projektowych co wpłynęło 
na wzrost kosztów i opóźnienie 
w realizacji tego zadania

Zarząd Powiatu stale moni-
toruje tę inwestycję. Regularnie 
organizowane są narady koordy-
nacyjne. Powoli zbliżamy się  do 
zakończenia pierwszego etapu 
budowy. W budynku trwają już 
prace wykończeniowe. Myślę, że 
jest szansa by zakończyć pierw-
szy etap prac jeszcze w tym roku.

Kolejną z ważnych inwestycji 
jest budowa krytej pływalni przy 
ul. Gomulińskiego. Czy mamy 
już dokładny plan na to jak ten 
obiekt ma funkcjonować?
Rozwijanie aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży oraz promo-
wanie zdrowego stylu życia jest 
dla nas priorytetem. Pływalnia 
przy ul. Gomulińskiego będzie 
pełnić funkcję basenu pływac-
kiego przyszkolnego, aby ułatwić 
uczniom zajęcia pływania oraz 
kształcić przyszłych mistrzów. 
Obiekt będzie udostępniony tak-
że dla ogółu mieszkańców, któ-
rzy będą mogli realizować swoje 
pasje i aktywnie spędzać czas 
wolny. Jednak priorytetem jest  
przede wszystkim zabezpiecze-
nie potrzeb szkolnych. Warto tu-
taj podkreślić, że basen będzie 
dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. 

Jeśli chodzi o samą budowę, 
w ogłoszonym postępowaniu 
zwyciężyła firma Moris Polska 
Sp. z o. o, której oferta wynosi-
ła blisko 30 mln złotych. Gene-
ralny wykonawca jest na etapie 
m.in. planowania organizacji ru-
chu na terenie budowy. Jest to 
bardzo ważny aspekt, bo prace 
budowlane  będą realizowane na 
terenie szkoły podczas jej nor-
malnego funkcjonowania. 

Przejdę teraz do inwestycji dro-
gowych, bo tych w planach jest 
dużo. Jedną z nich jest przebu-
dowa ciągu ulic Bodycha w gmi-
nie Michałowice i Dworcowej 
w Piastowie. Na jakim etapie są 
przygotowania do tego przed-
sięwzięcia?
Planujemy rozpocząć realizację 
tego zadania jeszcze w tym roku. 
Mamy deklarację od władz gminy 
Michałowice i miasta Piastów, że 
na czerwcowych sesjach zostaną 

przełomie 2022 – 2023 r. Dru-
gi etap to oczywiście rondo 
w Strzeniówce przy basenach. 
Tu czekamy na projekt, który 
przygotowuje gmina Nadarzyn. 
Chcemy tę inwestycje zreali-
zować jak najszybciej. Ostat-
ni i najbardziej newralgiczny 
fragment znajduje się w gminie 
Michałowice – od torów kolejki 
WKD, który biegnie w kierunku 
Nadarzyna. Musimy uaktualnić 
projekt, by móc ten fragment 
zrealizować. 

Jak jesteśmy już przy gminie 
Michałowice to co z planami 
przebudowy al. Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie? 
Z uwagi na fakt, że al. Marii Dą-
browskiej od torów WKD aż do 
ronda, na wniosek mieszkań-
ców, została objęta ochroną 
konserwatora zabytków, ma-
my dość ograniczone pole ma-
newru. Mieliśmy gotowy projekt, 
ale konserwator nie zaakcep-
tował rozwiązań zapropono-
wanych przez architekta. Ten 
natomiast stwierdził, że nie jest 
w stanie przystosować projek-
tu do zaleceń konserwatorskich. 
W następstwie czego musieliśmy 

Wytężona praca podstawą 
sukcesu

podjęte uchwały o wsparciu fi-
nansowym  i Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego będzie mógł 
ogłosić przetarg. Być może inwe-
stycję uda zrealizować się jesz-
cze w tym roku, ale niestety nie 
w takim kształcie jak pierwotnie 
planowaliśmy.  Powodem tego 
jest wycofanie się  m.st. War-
szawa z partycypacji w kosztach 
w tej inwestycji. A to właśnie 
na terenie Warszawy znajdu-
je się część ronda, które miało 
powstać u zbiegu ulic Bodycha 
i Spisaka. Bez tej współpracy nie 
możemy wybudować ronda, co 
więcej m.st. Warszawa nie wy-
raziło także zgody na ustawie-
nie w tym miejscu sygnalizacji 
świetlnej. 

Kolejny ważny ciąg drogowy 
to ulice Komorowska i Prusz-
kowska łączące Pruszków, 
Komorów, Nową Wieś, Kanie 
Strzeniówkę i Nadarzyn. Tu 
jeszcze nie wszystko jest gotowe.
Do zakończenia realizacji pozo-
stały nam trzy etapy. Pierwszy 
to fragment ul. Komorowskiej 
od al. Armii Krajowej do ronda 
na ul. Pogodnej w Pruszkowie, 
który planujemy realizować na 

rozwiązać umowę z projektan-
tem i zlecić projektowanie od 
nowa. Zalecenia konserwatora 
są takie, że w ramach inwesty-
cji nie możemy wykonać nicze-
go ponad to, co jest obecnie, np. 
nie wolno nam wybudować no-
wego chodnika czy drogi ro-
werowej. Obecnie mamy dwie 
koncepcje. Zostały one prze-
słane do uzgodnień z władzami 
gminy Michałowice. Pani Wójt 
wybrała jedną z nich i ta trafiła 
do konserwatora. Teraz czeka-
my na jego opinię. 

Na pograniczu Pruszkowa i Pia-
stowa rozpoczęła się budowa 
wiaduktu nad torami PKP. 
Z jednej strony ruch ma dopro-
wadzać do niego ul. Broniew-
skiego? . Jednak musi zmienić 
swój przebieg?. Co dzieje się 
w tym temacie?
Ulica Broniewskiego docelowo 
ma zmienić swój przebieg, tak 
jak jest to zapisane w studium 
miasta Pruszkowa. Mamy już 
gotowy projekt i porządkujemy 
kwestie związane z podziałem 
nieruchomości i wykupem grun-
tów. Będziemy starać się o do-
finansowanie do tej inwestycji 

i zamierzamy złożyć wniosek 
do Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg (dawniej Funduszu 
Dróg Samorządowych) o przy-
znanie środków.

Zostawmy drogi i wróćmy 
do inwestycji kubaturowych. 
Przed nami rozbudowa Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tade-
usza Kościuszki. Czy wiadomo 
już jak zostanie rozwiązana 
kwestia pracy szkoły w trak-
cie budowy?
Jesteśmy w tej chwili po uzgod-
nieniu z panią dyrektor, że na 
czas realizacji prac budowlanych 
szkoła na 1,5 roku przeniesie się 
do pomieszczeń zastępczych, 
które zostaną umiejscowione od 
strony ul. Miry Zimińskiej- Sy-
gietyńskiej. Jeśli chodzi o samą 
budowę, to roboty rozbiórko-
we rozpoczniemy od budyn-
ków przy ul. Kościuszki. Wiem, 
że uczniowie i kadra pedago-
giczna długo czekali na rozbu-
dowę placówki. Myślę, że ten 
jeden rok w nieco trudniejszych 
warunkach zostanie im wyna-
grodzony w nowym obiekcie. 
O szkole świadczą przecież lu-
dzie, nie zabudowania.

Ze starostą pruszkowskim Krzysztofem Rymuzą rozmawia Anna Zwolińska
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Fontanna  
do rozbiórki

Park Kościuszki kilkanaście lat temu przeszedł gruntow-
ną modernizację. Zmienił się nie tylko wygląd samego 
parku, ale i zabytkowego Pałacyku Sokoła. W ramach 
prac zlikwidowano kultowe „dechy” przy scenie pała-
cyku. W ich miejscu pojawiła się fontanna, która już od 
samego początku mocno dawała się we znaki. Głów-
nie przez awarie przyłącza energetycznego i mecha-
nizmów odpowiadających za odprowadzenia wody. 

Efekt – woda zalewała piwnice pałacyku. Ostatnią awarię 
fontanna miała dwa lata temu w lipcu. Wtedy też została 
wyłączona. Władze Pruszkowa zdecydowały o rozbiórce 
wadliwej fontanny.– Likwidacja fontanny przyczynia się do 
minimalizacji szkód, jak również przywraca mieszkańcom 
Pruszkowa miejsce, gdzie mogą odbywać się koncerty, spo-
tkania, pikniki w pięknej parkowej scenerii przy Pałacyku 
– informuje pruszkowski magistrat.  AZ

GDDKiA przygotowuje się  
do poszerzenia autostrady A2

REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych  
i Autostrad przygo-
towuje się do ogło-
szenia przetargu na 
wykonanie dokumen-
tacji projektowej  
poszerzenia autostra-
dy A2 między Łodzią 
a Warszawą. Drogo-
wcy zdecydowali, 
że inwestycja będzie 
realizowana w syste-
mie tradycyjnym.

Przypomnijmy. GDDKiA 
chce, by autostrada A2  
docelowo miała dwie 
jezdnie po cztery pa-

sy ruchu na odcinku Konoto-
pa Pruszków, a na dalszym 
odcinku aż do łodzi po trzy 
pasy ruchu. To zwiększy prze-
pustowość trasy oraz ułatwi 
szybki i bezpieczny dojazd 
m.in. do CPK.

Drogowcy od lutego pro-
wadzili konsultacje rynko-
we, które miały pozwolić na 
jak najlepsze przygotowanie 
się do ogłoszenia przetargu 
na wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz wy-
bór najlepszych rozwiązań. 
Ostatecznie GDDKiA chce 
przeprowadzić rozbudo-
wę w systemie tradycyjnym. 

– Realizacja inwestycji w sys- 
temie tradycyjnym zagwa- 
rantuje nam zarówno spój-
ność rozwiązań projekto- 
wych, jak i optymalne przy- 
gotowanie się do podziału 
inwestycji na odcinki reali-
zacyjne. Pozwoli także po-
tencjalnym wykonawcom 
na dłuższą obserwację sy-
tuacji na rynku budowlanym 
i złożenie ofert, które będą 
uwzględniały przewidywal-
ny poziom cen materiałów 
i usług oraz ewentualne 
ryzyka. System tradycyjny 
to także możliwość odpowied- 
niego zaplanowania orga-
nizacji całej budowy i kom-
pleksowego zastosowania 
przyjętych rozwiązań tech-
nologicznych. Rozbudowa 
autostrady pod ruchem to 
wielkie przedsięwzięcie – 
podkreślają drogowcy. 

GDDKiA obecnie rozpoczę-
ła przygotowania do ogłosze-
nia przetargu na wykonanie 
dokumentacji projektowej 
potrzebnej do rozbudowy A2. 
Samo postępowanie powin-
no zostać ogłoszone w cią-
gu najbliższych miesięcy. 
– W pierwszej kolejności ogło- 
simy przetarg na przygoto-
wanie kompletnego projek-
tu budowlanego. Planowane 
do ogłoszenia już w wakacje 
postępowanie obejmie opra-
cowanie dokumentacji wraz 
z uzyskaniem niezbędnych 
zgód i decyzji ZRiD – doda-
ją drogowcy.  AZ

Tylko jeden chętny  
na budowę łącznika
PRUSZKÓW

Do przetargu na budo-
wę łącznika drogowego 
między ul. Sienkiewicza 
a Miry Zimińskiej  
Sygietyńskiej w Prusz-
kowie zgłosiła się tylko 
jedna firma. Oferta 
przekracza jednak  
zakładany kosztorys. 

W piątek 6 maja prusz-
kowskie starostwo 
powiatowe otwo-
rzyło oferty złożo-

ne do przetargu na rozbudowę 
ul. Sienkiewicza wraz z budową 
łącznika do ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej. Doładnie poznało 
jedną ofertę, bowiem tylko jedna 
firma zgłosiła się do postępowania. 
To firma Efekt z Warszawy. Dro-
gowcy koszt wykonania wszyst-
kich prac wycenili na niespełna 
11,4 mln zł. To nieco więcej niż za-
kładali urzędnicy. Bowiem powiat 
pruszkowski na realizację tej inwe-
stycji chce przeznaczyć 11,1 mln zł. 

Urzędnicy zajmą się teraz oce-
ną poprawności złożonej oferty. 
Zarząd powiatu pruszkowskiego 
oraz rada powiatu staną natomiast 
przed decyzją o ewentualnym do-
łożeniu brakującej kwoty. W takim 

przypadku przetarg zostanie roz-
strzygnięty. W przeciwnym razie 
przetarg trzeba będzie powtórzyć. 

Przypomnijmy. Przedłużenie 
ul. Sienkiewicza do ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie 
to element wspólnej strategii ko-
munikacyjnej miasta i powiatu za-
początkowanej jeszcze za czasów 
starosty pruszkowskiego Elżbie-
ty Smolińskiej i prezydenta Prusz-
kowa Jana Starzyńskiego. Dopiero 
kilka lat temu plany udało wcie-
lić się w życie. Zapoczątkowały je 
obecne władze Pruszkowa, które 
przeprowadziły remont fragmentu 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 
W ramach inwestycji na całej dłu-
gości drogi został wprowadzony 
ruch dwukierunkowy oraz zostały 
wybudowane lewoskręty do skrętu 
w al. Wojska Polskiego. Kolejnym 
elementem tej drogowej układanki 
ma być przedłużenie ul. Sienkie-
wicza do ul. Miry Zimińskiej-Sy-
gietyńskiej, o które pruszkowscy 
radni wnioskowali już od kilku lat. 
W ten sposób powstać ma „mała 
obwodnica” centrum Pruszkowa. 
Docelowo to właśnie tędy ma zo-
stać poprowadzony ruch z osiedli 
znajdujących się przy ulicach Sta-
szica, Sienkiewicza czy Ołówko-
wej. Kierowcy jadący w kierunku 
stolicy lub autostrady A2 mieliby 
przemieszczać się właśnie tędy do 
al. Wojska Polskiego.  AZ

Rondo Zespołu 
„Mazowsze”

BRWINÓW
Rada gminy Brwinów 
zdecydowała, że nowe 
rondo w Otrębusach 
będzie nosiło nazwę 
Zespołu „Mazowsze”.  
W sobotę 7 maja odbyło 
się uroczyste odsłonięcie 
tablic z nową nazwą ronda. 

W wydarzeniu wzięli 
udział: marszałek 
województwa ma-
zowieckiego Adam 

Struzik, posłanka  Bożena Żelezow-
ska, przedstawiciel Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
władze samorządowe z powia-
tu pruszkowskiego oraz sąsied-
nich gmin, radni gminy Brwinów, 
mieszkańcy oraz artyści i dyr. Jacek 
Boniecki Państwowego Zespołu Lu- 
dowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

W trakcie wystąpienia burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Kosiń-
ski zdradził, krótką historię uzgad-
niania kwestii dotyczącej budowy 
ronda. Jak się okazało wszystko za-
częło się od przejażdżki… fiatem 
126p, należącym do gminy Brwi-
nów. Burmistrz Kosiński w trakcie 
nietypowego objazdu z marszał-
kiem Struzikiem opowiedział o wi-
zji przebudowy ronda. Pomysł 
zyskał uznanie wśród władz Ma-
zowsza. Dzięki temu kierowcy 
mogą korzystać z nowego ronda. 
– Dla mnie to jest naprawdę wiel-
ka satysfakcja, że udało nam się 

dopiąć te wspaniałą inwestycję. 
Że udało się pana marszałka na-
mówić na przejażdżkę maluchem. 
Od tego się wszystko zaczęło. To 
jest jedna z inwestycji z wielu in-
westycji w naszej gminie, która 
jest najlepszym przykładem do-
brej współpracy gminy Brwinów 
z województwem mazowieckim – 
mówił w trakcie wystąpienia Arka-
diusz Kosiński. – Wcześniej na tym 
skrzyżowaniu często dochodziło 
do wypadków i kolizji. Na co dzień 
na przejściu dla pieszych był „Pan 
Stopek”, czyli osoba, która dbała 
o bezpieczeństwo uczniów. Dziś 
sytuacja się zmieniła, dziś stoimy 
przy bezpiecznym skrzyżowaniu, 
po którym nie da się przemknąć 
z nadmierną prędkością. Może-
my przejść pieszo, możemy prze-
jechać rowerem– dodał. 

Na uroczyswtości nie mogło 
zabraknąć również występów 
artystycznych. Przed zebrany-
mi zaprezentował się chór Ze-
społu „Mazowsze” oraz dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego im. Włodzimierza Puchal- 
skiego w Otrębusach.  AZ

OFERTA PRACY !
Zatrudnienie bezpośrednio u naszego Klienta.

  Magazynier 4475 pln brutto podstawy
  OWW (tylko z UDT) 4700 pln brutto podstawy

Umowa o pracę  
(pierwsza na 3 miesiące, kolejna 1 rok,  

ostatnia na czas nieokreślony)

Dodatek do godzin nocnych + 5 pln brutto do każdej godziny

Praca od poniedziałku do piątku 1 zmiana  
(możliwe godziny rozpoczęcia 19:00, 20:00, 22:00)

Benefity: Medicover + dentysta (za dopłatą 5 pln),  
Multisport lub Multibenefit, ubezpieczenie na życie,  

platforma do nauki j. angielskiego,  
darmowe porady psychologa, prawnika, finansisty,  

dopłata do czesnego w wysokości do 3000 dolarów rocznie

Miejsce pracy: Wypędy

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny:  

573 182 404

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Dwa lata temu władze 
województwa mazo-
wieckiego zadeklarowa-
ły, że w miejscu istnieją-
cego wiaduktu w ciągu 
drogi wojewódzkiej  
nr 718  powstanie węzeł 
drogowy. Postanowili-
śmy sprawdzić jak  
idą przygotowania  
do tej inwestycji.

W iadukt nad torami 
PKP w Pruszkowie 
w ciągu ul. Poznań-
skiej dwa lata temu 

przeszedł „awaryjny” remont ze 
względu na stan techniczny. Do-
celowo jednak przeprawę trzeba 
będzie przebudować. Włodarze 
Pruszkowa poprzedniej i obec-
nej kadencji lobbowali o to, by 
wiadukt zamienić w węzeł dro-
gowy z bezkolizyjnymi łączni-
cami. Spotkania, wizje w terenie 
i szereg pism w końcu poskutko-
wały. Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich zaznacza, że jedy-
nym rozwiązaniem rozważanym 
w miejscu istniejącego wiaduktu 
jest węzeł komunikacyjny.

Na jakim etapie są przygotowa-
nia do tej inwestycji? W pierwszej 
kolejności konieczne jest wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
. Niestety drogowcy nie mieli do 
tej pory szczęścia przy poszuki-
waniu wykonawcy. – Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie trzykrotnie w 2021 
r. i 2022 r. prowadził postepowa-
nie przetargowe w celu wyłonienia 
wykonawcy dokumentacji projek-
towej dla zadania „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 718 od wę-
zła autostradowego „Pruszków” do 

łożysk. Pierwotnie władze woje-
wództwa w miejscu istniejące-
go wiaduktu chciały wybudować 
bliźniaczy obiekt. Z tym jednak nie 
chcieli zgodzić się pruszkowscy 
włodarze, którzy na każdym kro-
ku podkreślali, że w tym miejscu 
potrzebny jest duży węzeł drogo-
wy. Finalnie to właśnie ten drugi 
wariant ma zostać zrealizowa-
ny. – W ramach wspomnianego 
wcześniej opracowania w miej-
scu istniejącego wiaduktu zostanie 
zaprojektowany węzeł komuni-
kacyjny z głównym kierunkiem 
ruchu od węzła autostradowego 
„Pruszków” dwujezdniową drogą 
wojewódzką nr 718 przechodzącą 
dwujezdniowym wiaduktem nad 
linią kolejową nr 1 i 447 w dwujez-
dniową drogę wojewódzką nr 719 
w kierunku m. st. Warszawy wraz 
z budową niezbędnych bezkolizyj-
nych łącznic na pozostałych kie-
runkach w obrębie węzła – dodaje 
Monika Burdon.

Drogowcy przy projektowaniu 
nowej przeprawy mają zamiar 
w maksymalny sposób wykorzystać 
założenia wynikające z miejsco-
wego planu zagospodarowa- 
nia przestrzennego.  AZ

Co się dzieje w temacie budowy nowego wiaduktu?

skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 719 z ul. Partyzantów oraz roz-
budowy drogi wojewódzkiej nr 719 
od skrzyżowania z ul. Partyzantów 
do granicy m. st. Warszawa”. W ra-
mach tych postępowań nie został 
wyłoniony wykonawca. W II kwar-
tale 2022 r. planowane jest kolejne 
przeprowadzenie postępowania 
przetargowego w tej sprawie – in-
formuje Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Dla mieszkańców Pruszkowa 
istotnym elementem całego za-
dania jest wiadukt w ciągu ul. Po-
znańskiej. Przeprawa w 2020 r. 
przeszła awaryjny remont zwią-
zany z koniecznością wymiany 
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Konkurs „Mój ślad węglowy”
Trwa konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych Mój ślad 
węglowy będący częścią pro-
jektu „Działaj dla klimatu”. 
Zgłoszenia można przesyłać 
do 30 maja br.

W ramach projektu „Dzia-
łaj dla klimatu” reali-
zowanego w latach 

2022-2023 w szkołach w Brwinowie, 
Żółwinie i Otrębusach, a także w No-
wej Wsi, Michałowicach i Komoro-
wie uczniowie tych szkół mogą wziąć 
udział w pięciu międzyszkolnych ak-
cjach edukacyjnych, których tematy 
związane są z działaniami prokli-
matycznymi. Jedną z nich jest akcja 
„Mój ślad węglowy”, która promuje 

świadome wybory konsumenckie 
i zachęca do podejmowania aktyw-
ności społecznej na rzecz redukcji 
poziomu emisji dwutlenku węgla, 
tzn. zmniejszania śladu węglowego. 

Podczas akcji edukacyjnej orga-
nizowany jest konkurs, który polega 
na przygotowaniu prezentacji mul-
timedialnej zawierającej m.in. ana-
lizę codziennych działań rodziny, 
które odpowiadają za emisję dwu-
tlenku węgla - ogrzewanie miesz-
kania, jazda samochodem, przeloty, 
domowe zużycia prądu itd. 

Konkurs jest adresowany do 
uczniów i uczennic klas 7–8 szkół 
podstawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina Brwi-
nów lub gmina Michałowice, oraz 

ich rówieśnicy (uczniowie klas 8-10) 
ze szkoły Sandgerdi Elementary 
School w Islandii.

Prace wraz podpisanymi za-
łącznikami należy przesłać dro-
gą elektroniczną na adres e-mail:
klimat@sp1brwinow.pl do 30 maja 
2022 r. W temacie wiadomości należy 
wpisać nazwę szkoły oraz imię i na-
zwisko ucznia. Każdy uczestnik może 
przesłać tylko jedną pracę konkur-
sową. Przy ocenie prac będą brane 
pod uwagę m.in. – zgodność pracy 
z tematem, wartość merytoryczna, 
a także pomysłowość w przedsta-
wieniu tematyki konkursu. Najlepsze 
prace zostaną nagrodzone atrakcyj-
nymi upominkami. Do zdobycia są 
plecaki solarne i powerbanki solarne.

Regulamin konkursu wraz z za-
łącznikami dostępny jest na stro-
nie www.klimat.brwinow.pl oraz 
na stronach szkół biorących udział 
w akcji.

Konkurs jest organizowany w ra-
mach projektu „Działaj dla klimatu. 
Inicjatywy podnoszące świadomość 
ekologiczną w szkołach w gminach 
Brwinów i Michałowice w part-
nerstwie z Sandgerdi Elementary 
School z Islandii”. Projekt korzysta 
z dofinansowania o wartości po-
nad 2,9 mln zł otrzymanego od Is-
landii, Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach Mechanizmu Finansowe-
go EOG. Projekt otrzymał również 
dofinansowanie z budżetu państwa 
w wysokości ponad 0,5 mln zł.

Akcja Rowerowy Maj rozpoczęta  
4 maja 2022 r. ruszył 
Rowerowy Maj. 
W tym roku szkolnym 
w konkursie biorą udział  
uczniowie wszystkich 
samorządowych szkół pod-
stawowych z terenu naszej 
gminy. Akcja będzie trwała 
do końca maja br. 

P onad 2 400 uczniów – użyt-
kowników ekologicznych 
środków transportu ro-

werów, hulajnóg, rolek, desko-
rolek – będzie w maju aktywnie 
dojeżdżało do szkół. Dzięki sa-
modzielnym lub wspólnym z ro-
dzicami i rówieśnikami dojazdom 
uczniowie będą mogli lepiej po-
znać swoją okolicę, a także nabyć 

i utrwalić znajomość zasad bez-
piecznego poruszania się po dro-
gach. Codzienne dojazdy do szkoły 
to przede wszystkim ruch, a także 
działania proekologiczne – ograni-
czenie hałasu, redukowanie emisji 
spalin do środowiska. To również 
dobra motywacja dla uczniów do 
tego, aby nie opuścić ani dnia na-
uki - każda podróż zwiększa szansę 

na zdobycie nagrody indywidual-
nej jak i klasowej. 

Konkurs został wsparty przez 
sponsorów, którzy już zadeklaro-
wali ufundowanie atrakcyjnych 
nagród dla najaktywniejszych 
i najwytrwalszych uczniów.
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Budowa nowej świetlicy w Pęcicach 

Inwestycja  obejmuje rozbiórkę ist-
niejącego, wiekowego budynku, bu-
dowę nowego i zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy. Obecnie wy-

lana została płyta fundamentowa. Budy-
nek będzie mieć powierzchnię 247,5 m2, 
a sala zajęć - prawie 102 m2. Obok niej 
zaprojektowano zaplecze kuchenne oraz 
magazynek. W obiekcie będą 3 toalety, 

pomieszczenia techniczne i ciąg komuni-
kacyjny. Świetlica  będzie rzecz jasna do-
stosowana dla osób z niepełnosprawnością. 
Przy świetlicy zaprojektowano drewnia-
ny taras, a nad nim, a także przed budyn-
kiem, dwie zadaszone pergole.

Oprócz budowy świetlicy będzie rów-
nież realizowany  I etap zagospodarowa-
nia terenu. Obejmie on m.in. utworzenie 

placu zabaw, którego nawierzchnia zosta-
nie wykonana z bezpiecznych materiałów. 
Urządzenia zabawowe zostaną przenie-
sione z obecnej lokalizacji. Dodatkowo 
powstanie  linarium i „fabryka piasku”. 
Ponadto cała działka zyska nowe ogro-
dzenie, a przy świetlicy będą ustawione 
stojaki na rowery. Wykonawcą jest firma 
Renal Bud Adam Cebula z Bieniewic.

Mieszkańców Pęcic cieszy rozpoczęcie długo wyczekiwanej budowy nowej świetlicy. 
Trwają intensywne roboty budowlane. Zakończenie prac zaplanowano na połowę lipca
2023 roku.
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Nadarzyńskie baseny 
z nowymi atrakcjami

NADARZYN
Gmina Nadarzyn chce 
uatrakcyjnić kompleks 
basenów w Strze-
niówce. I to jeszcze 
przed startem sezonu. 
Wykonawca prac 
budowlanych został 
już wprowadzony 
na plac budowy.

W okolicy najbliż-
szy odkryty ba-
sen znajduje się 
w Milanówku, 

a kąpielisko w Parku Mazow-
sze w Pruszkowie. Dlatego też 
gmina Nadarzyn postanowiła 
wykorzystać potencjał odkry-
tego basenu i w ubiegłym ro-
ku w Strzeniówce wybudowała 
kompleks rekreacyjny. Inwesty-
cja została wykonana w ekspre-
sowym tempie. Okazała się też 
strzałem w dziesiątkę!

Nic więc dziwnego, że wła-
dze Nadarzyna zdecydowały 
się na… uatrakcyjnienie całego 
kompleksu. Jakie nowości bę-
dą czekać na basenie w Strze-
niówce? – Przede wszystkim 
użytkownicy basenów zyska-
ją nową, atrakcyjną, dodatko-
wą zjeżdżalnię. Będzie szał! 
Reszta niech pozostanie pó-
ki co w sferze niespodzianki 
– zaznacza Dariusz Zwoliń-
ski, wójt gminy Nadarzyn. To 
jednak nie koniec. Basen dla 

najmłodszych oraz jakuzzi bę-
dą miały podgrzewaną wodę! 
Pozwoli na to zainstalowanie 
pompy ciepła. Dodatkowo na 
terenie kompleksu pojawi się 
urządzenie, które pozwoli ko-
rzystać z basenów osobom 
niepełnosprawnym ruchowo.

Na terenie kompleksu bę-
dzie też więcej miejsca do pla-
żowania.—Nie bez znaczenie 
jest także budowa kolejnej 
plaży o podłożu piaszczystym. 
Wsłuchując się w głosy użyt-
kowników, tym razem będzie 
miała ona naturalny cień, po-
nieważ duża część drzew zo-
stanie zostawiona – podkreśla 
wójt Zwoliński.

Ostatnią kosmetyczną, ale 
też wyczekiwaną przez użyt-
kowników zmianą będą… szaf-
ki depozytowe. Wszystkie 
prace mają zostać wykonane
jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu kąpielowego.  AZ

Dofinansowania na Centra 
Opiekuńczo-Mieszkalne
REGION

Pod koniec kwietnia Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej opublikowało 
listę zatwierdzonych 
wniosków o przyznanie 
dofinansowania na budo-
wę Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego. W naszym 
regionie dotację otrzyma-
ją dwie gminy: Milanówek 
i Michałowice.

Odofinansowaniu w wy-
sokości ponad 3,3 mln zł
dla Milanówka poinfor-
mował nas burmistrz 

Piotr Remiszewski. Pozyskanie 
dofinansowania, to ogromny suk-
ces, który nie byłby możliwy bez 
zaangażowania i wielkiej pracy 
wykonanej przez Centrum Usług 
Społecznych w Milanówku i jej dy-
rektora panią Krystyna Kott, której 
serdecznie gratuluję – komentu-
je burmistrz.

Za te pieniądze zostanie wy-
budowany ośrodek na terenie 

własnym gminy. Będzie prze-
znaczony dla 20 dorosłych osób 
z niepełnosprawnością w stop-
niu znacznym lub umiarkowanym. 
18 osób będzie mogło skorzystać 
z centrum w trybie opieki dziennej 
(do 8 godzin dziennie), a 2 osoby 
w trybie 24/7. W obiekcie zaplano-
wano 2 pokoje z aneksem kuchen-
nym i łazienką. Ośrodek zapewni 
również opiekę specjalistyczną oraz 
usługi dostosowane indywidual-
nie do potrzeb każdego z miesz-
kańców – dodaje Remiszewski.

Całkowita powierzchnia tego 
dwukondygnacyjnego budynku 
będzie wynosić prawie 500 metrów 
kwadratowych. Planowany termin 
realizacji zadania to 1.04.2022 r. - 
30.06.2024 r.

Drugą gminą, która otrzyma do-
finansowanie będą Michałowice. 
To ponad 3 mln zł na budowę Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Regułach. Ośrodek zaplanowano 
dla 20 osób dorosłych: 14 na pobyt 
dzienny i 6 na pobyt całodobowy. 
Placówka przyczyni się do rozsze-
rzenia oferty usług rehabilitacji 
społecznej na terenie gminy. Pla-
nowany termin realizacji zadania 
to 1.01.2022 r. - 30.06.2023 r.  AZ

Tężnia ma być gotowa 
w czerwcu

GRODZISK MAZ.
Grodzisk Mazowiecki to 
kolejna po Pruszkowie, 
Piastowie i Nadarzynie 
gmina, która będzie 
miała swoja tężnie. 
Obiekt powstaje 
w Parku Skarbków i ma 
być gotowy w drugiej 
połowie czerwca. 

G rodziska tężnia po-
wstaje w północnej 
części Parku Skarb-
ków w sąsiedztwie 

fontanny. Tężnia będzie mia-
ła aż osiem metrów wysokości 
i w całości zostanie wykonana 
z drewna. Tężnia będzie wy-
posażona w instalację obiegu 
solanki. Teren wokół tężni rów-
nież zostanie odpowiednio za-
gospodarowany. Pojawią się tu 
alejki, oświetlenie, ławki oraz 
stojaki na rowery. 

Pojawia się tylko pytanie kie-
dy otwarcie? Już 19 czerwca i do 
tego huczne. Oficjalne otwar-
cie tężni solankowej w Parku 
Skarbków będzie elementem 
imprezy „W Grodzisku Letni-
sku”. Impreza rozpocznie się 
o godz. 12.00 a wśród atrak-
cji znajdą się: koncert zespołu 
Ferajna Jastrzębskiego, pokazy 
gimnastyczne, kawiarenka wie-
deńska, gry i zabawy parkowe, 
warsztaty biżuteryjne, pokazy 
cyklistów, koncert operetkowy 
i wiele innych!  AZ

NADARZYN
Dzieje się w Nadarzynie 
– gmina wciąż inwestuje 
w placówki oświatowe. 
Kolejną jest budowa 
przedszkola w Wolicy.

K olejne placówki prze-
chodzą modernizację 
– szkoły w Młochowie 
i Nadarzynie zostały 

rozbudowane, szkoła w Kostow-
cu zyskała nową sale gimnastyczną. 
Teraz przyszedł czas na budowę 
przedszkola w Wolicy.

W piątek 6 maja wójt gminy 
Nadarzyn Dariusz Zwoliński pod-
pisał umowę z prezesem firmy Ella, 
Bronisławem Gawrylczykiem, na 
budowę przedszkola. Wykonawca 
z Sochaczewa złożył najkorzyst-
niejszą ofertę przetargową – po-
nad 12 mln zł.

Poza Wójtem Nadarzyna i Pre-
zesem firmy wykonawczej, przy 
podpisaniu umowy obecni byli: 
zastępca Skarbnika Gminy – Beata 

Olszewska, Dyrektor Gminne-
go Zespołu Oświatowego – Maria 
Aleksińska oraz kierownik Refe-
ratu Inwestycji – Anna Gutowska. 
Byli tam również przedstawiciele 
wsi Wolica: radny - Jacek Żukow-
ski, sołtys – Stanisław Żukowski, 

powstanie na gminnej działce obok 
terenów rekreacyjnych w Wolicy – 
informuje Dariusz Zwoliński. Za-
kończenie prac i oddanie placówki 
do użytku planowane jest w lipcu 
2023 roku – dodaje.

Inwestycja ma właściwie same 
„plusy”. W placówce będzie stwo-
rzona grupa 2,5-latków. Lokalizacja 
przy trasie S8 pozwoli na spraw-
ne przywożenie i odbieranie dzie-
ci. Przedszkole będzie naprawdę 
„po drodze do pracy” w Warsza-
wie. I wreszcie – dzięki niej ilość 
miejsc w gminnych, publicznych 
przedszkolach i przyszkolnych od-
działach przedszkolnych zwiększy 
się do 600 miejsc.

Przy tej okazji wójt Nadarzyna po-
informował o dalszych projektach 
inwestycyjnych. Jeszcze w tym roku 
w planach jest: termomoderniza-
cja żłobka w Ruścu, budowa placu 
zabaw w przedszkolu w Nadarzy-
nie oraz remont łazienek w szkole 
podstawowej w Woli Krakowskiej. 
Ponadto planowana jest kontynu-
acja działań związanych z informa-
tyzacją szkół gminnych.  AZ

Nowe miejsce dla przedszkolaków

a także dyrektor przedszkola – 
Aneta Borys.

Sześciooddziałowe przedszko-
le gminne dla 150 dzieci z salami 
edukacyjnymi, salą do zajęć sen-
somotoryki, salą widowiskową, 
pokojami pedagoga oraz logopedy 

ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSTWO
NA PRZEJAZDACH WKD!

Wszystkie przejazdy 
kolejowe na linii WKD 
podłączone są do systemu
NUMERU ALARMOWEGO 112
Partnerzy projektu:

Patronat medialny:

O G Ł O S Z E N I E
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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 502 685 598 

• Praca dla Panów i Pań przy 
sprzątaniu magazynu 
w Parzniewie. Praca w godzinach 
6-10 tel. 504204700 

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 

DAM PRACĘ • 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 - 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

ZAMÓW:
• 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 

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

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 

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

USŁUGI

• Mazury Szczepankowo. 
Wynajem pokoi 
las jezioro kameralnie 
tel 601 270 940 
www.szczepankowo.pl

Obchody 500-lecia
MAJ 2022

WIĘCEJ INFORMACJI:  
www.centrumkultury.eu, www.grodzisk.pl

Tydzień Służb Mundurowych
Tydzień Bibliotek

14.V Europejska Noc Muzeów
 22.V Dzień Firm Grodziskich
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Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

ZAPRASZAM

DNI PRUSZKOWA

27-29
MAJA
2022
WEEKEND
Z DOBRĄ
MUZYKĄ

Więcej informacji: www.pruszkow.pl

DJ Insane
HAZEL & DRUM LIVE SHOW

 

NATALIA KUKULSKA
WALDEMAR MALICKI i Soliści Filharmonii Dowcipu
RAY WILSON - GENESIS CLASSIC
LADY PANK

27 MAJA - parking przy budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego

28 i 29 MAJA - skwer im. ZTL ,,Pruszkowiacy”

Obraz i dźwięk z wydarzenia będą rejestrowane na potrzeby informacyjne Miasta Pruszkowa.

Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

27 MAJA28 MAJA

28 MAJA


