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Ruszają prace przy budowie 
drugiego toru WKD!

REGION  
Kolejna dobra informacja 
dla pasażerów War-
szawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Po niedawnym 
zawarciu umowy z wy-
konawcą ruszają prace 
przy budowie drugiego 
toru WKD od Podkowy 
Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego. 

W poniedziałek 23 maja 
na końcowej stacji li-
nii WKD w Grodzisku 

Mazowieckim odbyła się inau-
guracja robót budowlanych 
z udziałem władz województwa, 

R E K L A M A

REGION
Walczą o tytuł Miss Mazowsza / str. 6 /

PRUSZKÓW
Wybrali wykonawcę łącznika / str. 4 /

REGION
Dramatyczny wypadek  
pod Tarczynem / str. 3 /
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Zarekwirowali narkotyki warte  
1,7 mln zł / str. 3 /
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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

Następne wydanie 9 czerwca
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samorządów lokalnych, władz 
spółki oraz przedstawicieli fir-
my INTOP Warszawa Sp. z o.o., 
generalnego wykonawcy.

Już w pierwszym kwartale 2023 
roku pociągi WKD będą jeździ-
ły po nowym drugim torze. To 
pierwszy element kompleksowej 

modernizacji infrastruktury kole-
jowej na odcinku Podkowa Leśna 
– Grodzisk Mazowiecki.

Jak podkreśla marszałek Adam 
Struzik, rozpoczynająca się bu-
dowa drugiego toru WKD to dłu-
go wyczekiwana, ale niezmiernie 
ważna inwestycja. – Przedsię-
wzięcie znacznie poprawi dostęp-
ność do szybkiego, bezpiecznego, 
a przede wszystkim przyjaznego 
środowisku środka transportu, 
jakim jest kolej aglomeracyjna. 
Od lat konsekwentnie wspie-
ramy rozwój kolei.. Jako samo-
rząd Mazowsza mamy swój wkład 
w rozwój inicjatywy podjętej na 
tych terenach niemal 100 lat te-
mu przez budowniczych EKD  
– dodaje marszałek.
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MICHAŁOWICE

Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych w Komorowie 
coraz bliżej

Mieszkańcy Komorowa od wielu lat zabiegają, by na 
terenie ich miejscowości powstało miejsce do wspól-
nych spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych. 
We wrześniu ubiegłego roku nastąpił w tej sprawie du-
ży przełom. Władze gminy podpisały umowę ze Stowa-
rzyszeniem Architektów Polskich na przeprowadzenie 
konkursu na przygotowanie koncepcji Centrum Inicja-
tyw Kulturalnych. CIK ma powstać na terenie placu 

Markowiczów. W konkursie wyłoniono koncepcję architek-
toniczną Centrum. Zdecydowano, że zrealizowna zostanie 
praca, która zajęła II miejsce. To projekt autorstwa Nata-
lii Wilczak, Małgorzaty Wiśniewskiej i Marka Kucińskiego. 
W środę 11 maja wójt gminy Michałowice Małgorzata Pa-
checka powiadomiła, że gmina otrzymała ostateczną decyzję 
Pozwolenia na Budowę CIK. Teraz czekamy na ogłoszenie 
przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca.  AL

Aplikuj i rozpocznij pracę w młodym zespole! Zdobądź doświadczenie 
i rozwijaj się w nowoczesnym przedszkolu o profilu sportowo-językowym!

Osoby zainteresowane ofertą proszone o przesłanie CV na adres: 
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737374241.

poszukuje 
Osób pełnych energii, chętnych do pracy 

i lubiących prace z ludźmi.

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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Odcinek linii kolejowej WKD 
o długości 7,5 km pomiędzy 
Podkową Leśną i Grodziskiem 
Mazowieckim zostanie rozbu-
dowany i przebudowany. Poza 
budową nowego toru kom-
pleksowo zmodernizowany 
zostanie również ten obec-
nie istniejący, a także sta-
cje „Podkowa Leśna Główna” 
oraz „Grodzisk Mazowiecki Ra-
dońska”. Prace obejmą infra-
strukturę torową, sterowanie 
ruchem kolejowym, systemy 
zasilania, obiekty inżynieryj-
ne, przejazdy kolejowo-dro-
gowe, perony przystankowe. 
Co istotne, infrastruktura kole-
jowa zostanie dostosowana do 
wymagań podróżnych z nie-
pełnosprawnościami. – Zależy 
nam na tym, by modernizacja 
linii na tym odcinku odbyła się 

jak najsprawniej – mówi wi-
cemarszałek Rafał Rajkowski. 
– To inwestycja, która bez wąt-
pienia ułatwi podróże mieszkań-
com okolicznych gmin. Mamy 
także nadzieję, że zachęci jesz-
cze więcej osób do korzysta-
nia z Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej – dodaje wicemarszałek.

Znaczna pomoc z UE
Całkowita wartość projek-
tu to ponad 150 mln zł, z cze-
go koszt robót budowlanych 
wyniesie 142,46 mln zł. Na re-
alizację inwestycji spółka pozy-
skała środki unijne – 74,5 mln zł
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko, z czego dofinansowanie 
do robót budowlanych wynosi 
68,8 mln zł. Rozpoczęte dziś 
prace będą prowadzone w kilku 
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 trzeci 
i ostatni przebudowę istnieją-
cego dotychczas toru na szlaku 
Podkowa Leśna Główna – Gro-
dzisk Maz. Radońska.

Co zostało dotychczas
zrobione?
Dla potrzeb projektu zostało 
opracowane studium wyko-
nalności wraz z analizą kosz-
tów i korzyści, dokumentacja 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach wraz z raportem 
oddziaływania na środowisko, 
opracowano kompletną doku-
mentację projektowo-kosz-
torysową obejmującą także 
projekt budowlany i wyko-
nawczy, uzyskano niezbędne 

PRUSZKÓW
Nowoinżynierska i Elek-
tryczna to dwie ulice na 
Gąsinie, które niebawem 
doczekają się budowy. 
Prezydent Pruszkowa, 
Paweł Makuch wraz 
z Zastępcą, Konradem 
Sipierą podpisali 
umowę w tej sprawie.

N owe ulice mają na celu 
odciążyć ul. Waryńskie-
go, Batalionów Chłop-
skich i Łączniczek AK 

w kierunku ul. Poznańskiej. Tak-
że dzięki temu mieszkańcy Gąsi-
na szybciej dojadą do autostrady.

19 maja włodarze Pruszkowa 
podpisali umowę, dzięki której 
powstanie 1230 m nowych dróg. 
Ul. Nowoinżynierska będzie wy-
budowana od ul. Promyka do 
skrzyżowania z ul. Poznańską i od
ul. 3 Maja do ul. Mostowej. Ul. Elek-
tryczna zostanie poprowadzona od 

Nowoinżynierska i Elektryczna 
– budowa już niebawem

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ul. Nowoinżynierskiej do Batalio-
nów Chłopskich.

W ramach umowy wykonana 
zostanie jezdnia, chodniki, ścieżki 
rowerowe, kanalizacja deszczowa, 
kanały technologiczne, oświe-
tlenie. Dodatkowo przebudowę 
przejdzie skrzyżowanie z ul. Po-
znańską, a na Utracie powstanie 
nowy most drogowy.

Nowe ulice powstaną w ciągu 
1,5 roku. Koszt inwestycji to prze-
szło 17,7 mln zł. AZ

pozwolenia, zezwolenia, opi-
nie i decyzje administracyjne, 
w tym m.in. o ustaleniu lokali-
zacji linii kolejowej, pozwolenie 
wodno-prawne, dokumentację 
geologiczno-inżynierską oraz 
pozwolenie na budowę.

Umowa na budowę drugiego 
toru na linii kolejowej pomiędzy 
Podkową Leśną i Grodziskiem 
Mazowieckim została podpisa-
na w dniu 10 maja 2022 roku,
prace przygotowawcze ruszyły 
natychmiast, zaś termin zakoń-
czenia realizacji całej inwe-
stycji to koniec 2023 roku. Po 
nowym drugim torze, którego 
budowa została zaplanowana 
w pierwszej fazie realizacji in-
westycji, pasażerowie powinni 
pojechać już w I kwartale 2023
roku. Wraz z jego otwarciem 
rozpocznie się rozbiórka oraz 
kompleksowa przebudowa 
toru istniejącego. Inf. pras.

Ruszają prace przy budowie 
drugiego toru WKD!
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Godziny otwarcia
Piątek 15:00 – 22:00
Sobota 12:00 – 22:00

Niedziela 12:00 – 20:00

27.05  29.05
2022

Food Trucki
w ożarowie
mazowieckim

Teren Boiska
UKS Ołtarzew

Kuchnie świata

Mini wesołe
miasteczko

Animacje
dla dzieci

Niedziela
z Psim
Patrolem

Dom Kultury „Uśmiech”

Zarekwirowali narkotyki warte 1,7 mln zł
REGION

Czujność celników 
z pruszkowskiego 
oddziału Służby Celno-
-Skarbowej pozwoliła 
na udaremnienie próby 
przemytu 30 kg marihu-
any z Kanady. Narkotyki 
o wartości 1,7 mln zł 
przemycano w przesył-
kach pocztowych. 

Funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej z Od-
działu Celnego I w Prusz-
kowie podczas rutynowej 

kontroli przesyłek RTG zwróci-
li uwagę na podejrzany kształt 
dwóch z nich. Podczas rewizji oka-
zało się, że zamiast poduszek są 
w nich narkotyki.

30 kg marihuany zamiast 
poduszek i ręczników
Przesyłki, nadane w Kanadzie, 
miały zawierać pościel, poduszki, 
słodycze, koce i ręczniki. W rze-
czywistości tylko jedna z podu-
szek zgadzała się z deklarowanym 

opisem i zawierała wypełnienie 
bambusowe. W pozostałych funk-
cjonariusze znaleźli hermetycznie 
zamknięte foliowe torebki z su-
szem roślinnym. Przeprowadzone 
testy potwierdziły, że jest to mari-
huana. W akcji funkcjonariuszom 
KAS pomógł pies służbowy Nut-
ka, wyszkolony do wykrywania 
substancji psychotropowych. Za-
bezpieczono 31 opakowań z narko-
tykami o wadze prawie 30 kg. Ich 
wartość rynkowa to ok. 1,7 mln zł.

Policja zatrzymała
odbiorcę przesyłek
Marihuana została przekazana 
radomskim policjantom, którzy 

ustalili i zatrzymali adresata prze-
syłek. 41-letni mieszkaniec Ra-
domia został doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w Prusz-
kowie, gdzie przedstawiono mu 
zarzuty wewnątrzwspólnotowe-
go przemytu narkotyków. Decyzją 
Sądu Rejonowego w Pruszkowie 
został aresztowany na 3 miesiące.

Śledztwo w tej sprawie, pod nad-
zorem Prokuratury Rejono-
wej w Pruszkowie, prowadzą 
policjanci z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Narkotykową 
KMP w Radomiu. 

Funkcjonariusze nie wyklucza-
ją dalszych zatrzymań osób, które 
uczestniczyły w przemycie.  AZ

45-latek podejrzany o spowodowanie 
śmiertelnego wypadku został zatrzymany

REGION
Policjanci z powia-
tu piaseczyńskiego 
zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o spowo-
dowanie wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym. 
Mężczyzna uciekł z 
miejsca zdarzenia nie 
udzielając pomocy oso-
bom poszkodowanym. 

W środę 18 maja w go-
dzinach wieczor-
nych doszło do tra-
gicznego wypad-

ku w miejscowości Przypki 
(gm. Tarczyn) przy ulicy Nada-
rzyńskiej. Samochód osobowy 
wjechał w grupę rowerzystów. 
Kierowca auta uciekł z miejsca 
zdarzenia. W wyniku wypadku 
śmierć poniósł 44-letni męż-
czyzna, a 4 inne osoby z obra-
żeniami zostały przewiezione 
do szpitala.

– Zajmujący się sprawą po-
licjanci natychmiast podjęli 
czynności w kierunku ustalenia 
sprawcy zdarzenia. Na podsta-
wie zebranych informacji ustalili 
markę i typ pojazdu oraz numery 
rejestracyjne. Intensywne dzia-
łania funkcjonariuszy oraz ogło-
szony alarm doprowadziły do 
tego, że w godzinach nocnych 
zatrzymano 45-letniego miesz-
kańca gminy Tarczyn. Odna-
leziony został również pojazd, 
którym poruszał się mężczyzna. 
Został on zabezpieczony pro-
cesowo na policyjnym parkin-
gu. Badanie alkomatem wykazało, 
że mężczyzna ma promil alkoholu 

w wydychanym powietrzu – in-
formuje asp. Magdalena Gąsow-
ska, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Piasecznie.

45-latek został zatrzyma-
ny i doprowadzony do jednost-
ki policji, gdzie w chwili obecnej 
oczekuje na czynności z udziałem 
prokuratora. Wszelkie przyczy-
ny i okoliczności tego zdarzenia 
będą wyjaśniane w toku dalszego 
postępowania.Postępowanie w tej 
sprawie prowadzone jest pod ści-
słym nadzorem Prokuratury Re-
jonowej w Grójcu. Mężczyźnie 
grozi kara do 12 lat pozbawienia 
za spowodowanie wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym  AZ

GRODZISK MAZ.

Kolorowy 
Grodzisk Mazowiecki 

Party na Stawach Walczewskiego. Będzie kolo-
rowo i radośnie! Darmowa, plenerowa impreza 
skupia w jednym miejscu młodzież, dorosłych, 
a niejednokrotnie starszych mieszkańców. Ho-
li to co prawda hinduskie święto, jednak jest 
w nim tyle radości i barw, że z powodzeniem 
przyjęła się także w Europie. Coraz więcej miast 
decyduje się na organizację tego typu imprezy. 

Na Color Fest Party poza wszędobylskim koloro-
wym proszkiem, szykuje się doskonała zabawa. 
Całość uświetni dobra muzyka, którą puszczać 
będzie DJ. Największa frajda będzie dopiero pod-
czas wzajemnego brudzenia się nawzajem koloro-
wym proszkiem. Impreza odbędzie się 12 czerwca 
w godz. 14.00-18.00 na Stawach Walczewskiego. 
Wstęp wolny.  AL.
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PRUSZKÓW

Marihuanę  
schował w... bucie

Kilka dni temu, patrolowcy w Piastowie zatrzymali do 
kontroli mercedesa. W pojeździe znajdowało się dwóch 
mężczyzn. Podczas kontroli pojazdu mundurowi ujaw-
nili w kieszeni drzwi od strony pasażera „zawiniątko” 
z folii aluminiowej z zawartością białej sproszkowanej 
substancji. Podejrzewając, że któryś z mężczyzn mo-
że posiadać zabronione substancje policjanci doko-
nali kontroli osobistej. W bucie 36-latka znaleźli folię  

z suszem roślinnym. Mężczyzna przyznał, że zarówno bia-
ła substancja jak i susz należą do niego. 36-latek został 
zatrzymany i przewieziony do komisariatu w Piastowie. 
Tam wstępne badania testerem narkotykowym wykaza-
ły, że susz roślinny to marihuana, a biała substancja to 
metamfetamina. Za posiadanie środków odurzających 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę 
do 3 lat pozbawienia wolności.  AZ

PRUSZKÓW
Władze Powiatu Prusz-
kowskiego podpisały 
umowę z firmą  
Stabag na przebudowę  
budynku LO im.  
Tadeusza Kościuszki.

J uż od kilku lat okoliczne pla-
cówki oświatowe cieszą się 
nowymi siedzibami. W koń-
cu nadszedł czas na LO  

im. T. Kościuszki. Przez blisko 
50 lat budynek liceum składał 
się z sali gimnastycznej, baraku 
z salami lekcyjnymi oraz czte-
ropiętrowego budynku z salami 
lekcyjnymi i pomieszczeniami 
administracji. We wrześniu 2006 
roku na miejscu starej sali gim-
nastycznej oraz baraków otwarto 
nową część szkoły. Zlokalizowa-
no w niej nową, pełnowymiarową 
salę gimnastyczną wraz z zaple-
czem, sale lekcyjne, oraz gabine-
ty psychologa i pedagoga Powiat 
Pruszkowski zdecydował się roz-
począć pracę nad przebudową 
pozostałej starej części budyn-
ku. – To bardzo trudna organi-
zacyjnie inwestycja na długiej 
wąskiej działce z działającą bardzo 
dobrą szkołą w okresie przebu-
dowy. Z bardzo dużym wysił-
kiem zdobyliśmy finansowanie  
- 40 mln zł pochodzi ze środków 
powiatu pruszkowskiego, blisko 14 
mln zł z Polskiego Ładu i 4 mln zł 
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wszystkim 

naszym darczyńcom dziękujemy. 
Myślę, że mieszańcy, zwłaszcza 
młodzi czekają na tę inwesty-
cję od lat – podkreśla Krzysztof 
Rymuza, starosta pruszkowski.

Również przedstawiciele wy-
konawcy zaznaczają, że inwesty-
cja nie należy do najprostszych 
do realizacji. A to ze względu na 
konieczność utrzymania pracy 
szkoły. – Obiekt sam w sobie nie 
jest obiektem dużym, ma 8,5 tys 
mkw powierzchni. Natomiast je-
go realizacja, czyli podział reali-
zacji na dwa etapy plus kwestia 
zapewnienia wybudowania szko-
ły tymczasowej kontenerowej dla 
uczniów, którzy będą z nami ca-
ły czas na terenie budowy to jest 
dla nas wyzwanie – zaznacza Ka-
tarzyna Wacławek, dyrektor tech-
niczny Strabag Sp. z o.o.

Wykonawca jest odpowiedzialny 
za stworzenie tymczasowej szkoły. 
Młodzież będzie się w nim uczyś 
tylko przez rok. – My przenosi-
my szkołę do budynku tymczaso-
wego od września, czyli nowego 

Umowa na przebudowę LO  
im. Tadeusza Kościuszki podpisana

roku szkolnego. W okresie wa-
kacyjnym już zniknie pierwsza 
część starego obiektu, który bę-
dzie wyburzany i na jego miej-
scu powstanie pierwsze skrzyło 
nowej szkoły. Zaczynamy od  
ul. Kościuszki. Zakończenie I eta-
pu planujemy na marzec 2023 r., 
z tym że będzie tu jeszcze kwe-
stia wyposażenia obiektu. Ucznio-
wie przejdą do nowego skrzydła 
w kolejnym roku szklonym. Har-
monogram prac ustawiony jest 
w taki sposób, żeby wprowadzać 
jak najmniej zaburzeń w pracy 
uczniów. Te największe przepro-
wadzki logistyczne są zaplanowa-
ne na okresy wakacyjne – dodaje 
Katarzyna Wacławek. 

W drugim etapie planowane 
jest wybudowanie II części bu-
dynku i modernizacja sali gimna-
stycznej. Całość uzupełnią prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu obejmujące budowę bo-
isk zewnętrznych. 

Termin zakończenia wszystkich 
prac to 30 czerwca 2024r.   AZ

R E K L A M A

R E K L A M A

Wybrali wykonawcę łącznika
PRUSZKÓW

Do przetargu na budowę 
łącznika drogowego mię-
dzy ul. Sienkiewicza a Miry 
Zimińskiej Sygietyńskiej 
w Pruszkowie zgłosiła się 
tylko jedna firma. Oferta 
przekracza jednak zakła-
dany 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.

Ostatecznie rada powiatu prusz- 
kowskiego na majowej sesji zde- 

cydowała o tym, by dołożyć braku-
jące środki. Tym samym przetarg 
udało się pozytywnie rozstrzygnać 
i niebawem należy spodziewać się 
rozpoczęcia robót budowlanych.

Przypomnijmy. Przedłużenie  
ul. Sienkiewicza do ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej w Pruszko-
wie to element wspólnej strategii 
komunikacyjnej miasta i powia-
tu zapoczątkowanej jeszcze za 
czasów starosty pruszkowskiego 
Elżbiety Smolińskiej i prezyden-
ta Pruszkowa Jana Starzyńskie-
go. Dopiero kilka lat temu plany 
udało wcielić się w życie. Za-
początkowały je obecne władze 
Pruszkowa, które przeprowadzi-
ły remont fragmentu ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej. W ramach 

inwestycji na całej długości drogi 
został wprowadzony ruch dwukie-
runkowy oraz zostały wybudowane 
lewoskręty do skrętu w al. Woj- 
ska Polskiego. Kolejnym elemen-
tem tej drogowej układanki ma 
być przedłużenie ul. Sienkiewi-
cza 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
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Jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić  
nowego pracownika?

Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pruszkowie!

Możesz otrzymać nawet  

30 000 zł  
na stworzenie stanowiska pracy.

Bliższe informacje uzyskasz  

pod numerem telefonu: (22) 770 20 45  
lub w siedzibie Urzędu przy ul. Drzymały 30  

(pokój 129),  
a także na stronie internetowej:  

www.pruszkow.praca.gov.pl

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Bezpieczniejsi piesi w powiecie 
pruszkowskim 

PRUSZKÓW
Każdy z nas, częściej lub 
rzadziej, znajduje się na 
drodze w roli pieszego. 
Wówczas bardzo ważne 
jest, by inni uczestnicy 
ruchu drogowego nas 
widzieli. Właśnie dlate-
go na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego zrealizo-
wano inwestycje mające 
na celu poprawę widocz-
ności pieszych. 

W 2021 roku doszło 
do 4571 wypad-
ków z udziałem 
pieszych. To sta-

nowiło 20 proc. wszystkich wy-
padków. Zginęło w nich 517 osób, 
a 4316 zostało rannych. Najwię-
cej wypadków z ich udziałem by-
ło w listopadzie i grudniu. Można 
uznać, że wpływ na te statystyki 
mają złe warunki atmosferyczne 
w tym czasie i szybciej zapada-
jący zmierzch. Właśnie dlatego 
tak ważne jest oświetlenie miejsc, 
gdzie pojawiają się piesi. 

Starostwo powiatu pruszkow-
skiego postanowiło podsumować 
inwestycje związane z bezpieczeń-
stwem pieszych z 2021 i 2022 roku. 
Były to budowy sygnalizacji świetl-
nych oraz doświetleń przejść dla 
pieszych. Z pewnością przyczy-
nią się one do wyraźnej poprawy 
bezpieczeństwa pieszych.  

Poniżej prezentujemy listę  
tych inwestycji: 
• Budowa sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu drogi powia-
towej nr 3138W ul. Długiej i drogi 
gminnej ul. Mostowej w Prusz-
kowie oraz doposażenie sygna-
lizacji świetlnej w doświetlenie 
4 przejść dla pieszych. Koszt  
inwestycji: 258 792,00 zł. 

• Budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu drogi powia-
towej nr 3114W ul. Powstań-
ców Warszawy i drogi gminnej  
ul. Granicznej w Regułach oraz 
doposażenie sygnalizacji świetl-
nej w doświetlenie 2 przejść 
dla pieszych. Koszt inwestycji:  
263 220,00 zł. 

• Budowa sygnalizacji świetl-
nej z doświetleniem 2 przejść 
dla pieszych na skrzyżowa-
niu drogi powiatowej 3113W  
ul. Pruszkowskiej i drogi gmin-
nej DG 310618W ul. Godeb- 
skiego w Raszynie. Koszt inwes- 
tycji: 327 918,00 zł. 

O G Ł O S Z E N I E

• Budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu drogi powia-
towej nr 3145W Al. Krakowskiej 
i drogi powiatowej nr 3117W  
ul. Leszczynowej w Sękocinie 
Nowym oraz doposażenie sy-
gnalizacji świetlnej w doświet- 
lenie 3 przejść dla pieszych.  
Koszt inwestycji: 510 450,00 zł  

• Doposażenie sygnalizacji świetl-
nej w doświetlenie 2 przejść 
dla pieszych na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej nr 2860W 
ul. Nad Utratą i drogi gminnej 
ul. Stawowej w Walendowie. 
Koszt inwestycji: 129 150,00  

• Budowa doświetleń przejść 
dla pieszych: – skrzyżowanie 
drogi powiatowej nr 3127W  
ul. Sportowej i drogi gminnej 
nr 311414W ul. Żwirowej przy 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Brwinowie, – droga 
powiatowa nr 3129W ul. Dwor-
cowa przy parkingu P+R/posto-
ju TAXI w gminie Piastów. Koszt 
inwestycji: 176 221,85 zł.  AL
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Romatycy na ulicy
MICHAŁOWICE

I nie chodzi o „Dzia-
dów”. W osiedlach 
Michałowice i Komorów 
na chodnikach pojawi-
ły się cytaty naszych 
romantyków – Słowac-
kiego i Mickiewicza. 
To realizacja akcji „Znaj 
cytaty” przeprowa-
dzonej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną 
im. Zbigniewa Herberta 
w Michałowicach.

R ok 2022 został ogłoszony 
przez Sejm RP Rokiem 
Polskiego Romantyzmu. 
W tym roku przypada 

200. rocznica ukazania się mic-
kiewiczowkiego dzieła „Ballady 
i romanse”, które dały początek 
nowej epoce i wszystkim prze-
mianom jej towarzyszącym.

Ta okazja i Tydzień Bibliotek 
były doskonałym momentem, aby 
przypomnieć mieszkańcom Micha-
łowic i Komorowa cytaty roman-
tycznych wieszczów. Pojawiły się 
ona na chodnikach ulic noszących 
nazwy Mickiewicza i Słowackie-
go – nie sposób było je pominąć. 
Jaskrawe litery zwracają uwagę – 
w końcu nie trzeba podnosić wzro-
ku znad smartfona.

Napisy jednak nie utrzymają 
się wiecznie. Przez troskę o śro-
dowisko namalowano je zmywal-
nym sprayem kredowym i zostaną 
po prostu starte.

Piękna pogoda zachęca do 
spacerów. Widzieliście te cytaty 
na chodnikach?  AZ

Pływalnia Kapry 
ponownie otwarta

PRUSZKÓW
Końca dobiegły prace 
związane z remontem 
pruszkowskiej pływalni 
„Kapry”. Mieszkańcy 
mogą z niej korzystać 
od środy 18 maja. Na 
basenie czeka na nich 
kilka nowych atrakcji!

W ramach inwestycji 
pływalnia zyska-
ła nowe pokrycie 
dachowe, nowe 

oświetlenie hali basenowej, 
podbasenia oraz niecek base-
nowych oraz dwie nowe wan-
ny z hydromasażem

To tylko część prac, które zo-
stały wykonane na miejskiej pły-
walni. – To co najbardziej ucieszy 
młodszych bywalców naszej pły-
walni, to zapewne nowe ślizgi 
zjeżdżalni. Możemy pochwalić 
się zjeżdżalniami, których nie 
ma nigdzie w najbliższej okolicy 

– mówi Paweł Makuch, prezy-
dent Pruszkowa.

Miejska Kryta Pływalnia KA-
PRY zyskała dwie nowe zjeżdżal-
nie. Jedną pontonową, której 
dodatkową atrakcję stanowi wie-
lobarwne oświetlenie z efektami 
multimedialnymi w jej wnętrzu 
oraz tzw. rożek na trasie zjazdu, 
który wprawia pontony w ruch 
wahadłowy. Drugą tradycyjną 
z przezroczystym fragmentem, 
dzięki któremu osoba zjeżdża-
jąca będzie mogła zobaczyć, 
co się dzieje na zewnątrz pły-
walni i będzie miała wrażenie 
„wypadania” ze ślizgu.

Pływalnia jest ponownie do-
stępna dla mieszkańców od 
18 maja. Przypominamy godzi-
ny otwarcia:
• poniedziałek 6:30 – 22:00
• wtorek 6:30 – 22:00
• środa 6:30 – 22:00
• czwartek 6:30 – 22:00
• piątek 6:30 – 22:00
• sobota 6:30 – 22:00
• niedziela 7:00 – 22:00  AZ

REGION
Kamila Szadkowska 
z Pruszkowa i Monika 
Szczepańska z Nadarzy-
na zakwalifikowały się 
do finału konkursu Miss 
Mazowsza. Mieszkańcy 
naszego regionu mogą 
im pomóc w zdobyciu 
tytułu Miss Mazowsza 
Publiczności.

F inał konkursu piękno-
ści zbliża się wielkimi 
krokami. Warto zazna-
czyć, że konkurs Miss 

Mazowsza to regionalna edycja 
konkursu Miss Polski. Do finału 
zakwalifikowało się 16 kandydatek, 
w tym aż dwie z naszego regionu! 
Wielka gala finałowa odbędzie się
5 czerwca w Ciechanowie.

W finale znalazła się Kami-
la Szadkowska, która jest rodo-
witą Pruszkowianką. Ukończyła 

studia na kierunku pedagogika 
w specjalności edukacja wcze-
snoszkolna w obszarze kształce-
nia nauk humanistycznych i spo-
łecznych na Akademii Pedago-
giki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej  Warszawie. Szczególnie

cechami osobowości są - empa-
tyczność, wrażliwość i otwartość 
na nowe doświadczenia.

Drugą kandydatką z naszego re-
gionu jest 23-letnia Monika Szcze-
pańska z Nadarzyna. Kobieta wielu 
pasji - aktorka, wokalistka, skrzy-
paczka i saxhornistka. Trenuje ta-
niec latynoamerykański oraz pole 
dance. Mówi, że jest połączeniem 
energetycznej salsy z ognistym tan-
giem. Razem z Dorotą i Agniesz-
ką tworzy aktorsko-muzyczne 
trio Siostry Szczepańskie, które 
we wrześniu wydało debiutancki 
singiel „El Complemento”. Uwielbia 
adrenalinę - stąd zamiłowanie do 
sportowych samochodów i sałatek.

O ile w samym finale nie może-
my pomóc kandydatkom z nasze-
go regionu, to zupełnie inaczej ma 
się sprawa w głosowaniu na Miss 
Mazowsza Publiczności. Co trze-
ba zrobić? Należy wysłać sms na 
nr 72480 (koszt 2,46 z VAT) o tre-
sci TYP.NUMER KANDYDATKI. 
Aby zaglosować na Kamile nale-
ży wpisać nr 10, natomiast Moni-
ka otrzymała nr 11  AZ

Mieszkanki naszego regionu walczą 
o tytuł Miss Mazowsza

interesuje ją oligofrenopedago-
gika. Jej marzeniem jest w nie-
dalekiej przyszłości założenie 
własnego przedszkola integra-
cyjnego. W wolnych chwilach lubi 
aktywnie spędzać czas na świe-
żym powietrzu. Jej dominującymi 

Bliżej gwiazd 
w Grodzisku

GRODZISK MAZ.
Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej 
nabiera ostatecznych 
kształtów. Gmina Gro-
dzisk Mazowiecki szuka 
teraz dostawcy wypo-
sażenia obserwatorium 
astronomicznego.

C AiIS ma być otwarte do 
połowy września. Te-
raz urząd gminy szu-
ka wykonawcy, który 

dostarczy wyposażenie obser-
watorium astronomicznego 
i tarasu widokowego. Dodat-
kowo do wykonania jest ca-
ła infrastruktura techniczna.

Realizacja zamówienia będzie 
odbywać się w czasie budowy 
hali sportowej. Wykonawca bę-
dzie miał za zadanie wykonanie 
instalacji elektrycznych i multi-
medialnych. Do tego wyposażenie 
obserwatorium astronomicznego 

– sterowanie kopułą i teleskopem, 
dostarczenie samego teleskopu 
głównego, meble, wyposażenia 
ruchomego obserwatorium. Za-
aranżować będzie trzeba również 
poczekalnię oraz taras widoko-
wy – tutaj jedynie przewidziano 
lunety widokowe. Na koniec zo-
staje wykonanie dokumentacji 
powykonawczej i przeszkolenie 
pracownika z obsługi zainstalo-
wanych systemów.

Na realizację tego zamówie-
nia wykonawca ma 12 tygodni od 
podpisania umowy (jednak nie 
później niż do 9 września).  AL

OFERTA PRACY !

  Praca na magazynie  
4000 pln brutto + do 10% premii  

i 200 zł dodatku za weekendy

Umowa o pracę  
 

Benefity:  
Medicover, Multisport,  

ubezpieczenie na życie, obiady,  
zniżki do kin restauracji,  

rożnego rodzaju rozrywek

Miejsce pracy: Kopytów koło Błonia

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny:  

573 182 404  

O G Ł O S Z E N I E

REGION

Pasażer napadł 
na kierowcę podczas 
kursu

Kilka dni temu policjanci z grodziskiej komendy otrzy-
mali informacje, że w jednej z miejscowości w gminie 
Jaktorów mężczyzna potrzebuje pomocy. Patrol wy-
słany na miejsce ustalił, że kierowca z firmy przewozo-
wej został napadnięty przez pasażera podczas kursu. 
Zgłaszający wyjaśnił, że mężczyzna przystawił mu nóż 
do szyi, przez co kierowca wjechał do rowu. Na szczę-
ście poszkodowanemu udało mu się uciec. Napastnik 

zabrał mu dwa telefony komórkowe, dokumenty, pieniądze 
i kluczyki od auta. Policjanci szybko wytypowali potencjal-
nego sprawcę i dokonali zatrzymania. W miejscu zamiesz-
kania 21-latka znaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży. 
Żyrardowski sąd zastosował wobec 21–latka ten środek za-
pobiegawczy na okres 3 miesięcy. Za popełnienie rozbo-
ju z użyciem noża zgodnie z kodeksem karnym grozi mu 
pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 3.  AZ
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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 

• Magazyn. Kopytów/ Błonie. 
2 zmiany. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 
Bezpłatny dojazd. 
734 108 163 

• Magazynier. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 
2 zmiany. Moszna-Parcela. 
734 108 163 

• Zatrudnię mężczyzn do 
produkcji wyrobów gumowych. 
Praca stała w Pruszkowie. 
Tel. 227282500, 790 494 224.

DAM PRACĘ 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 

• 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 

• Wydzierżawię pod usługi plac 
1000 m2, Nadarzyn,696-023-878

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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

Wójt Gminy Raszyn informuje, 
że podał do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń, na okres 21 dni wykazu, w którym przeznaczył 
do wynajęcia pomieszczenia w budynku pływalni, przeznaczo-
ne pod działalność gastronomiczno-handlową – prowadzenie 
kawiarenki.
Wykaz wywieszono w dniu 23 maja 2022 r.

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 

• Zasilenie elektryczne placów 
budowy tel. 606 117 707 

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

INNE

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

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

Powiat Grodziski ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Dołącz do społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku 
– zbuduj z nami swoją przyszłość!

Z espół Szkół nr 1 w Mi-
lanówku to szkoła po-
nadpodstawowa o ponad 
stuletniej tradycji. Obec-

nie w szkole działa jedna placów-
ka – Liceum Ogólnokształcące. Jej 
organem prowadzącym jest Po-
wiat Grodziski, którego zadaniem 
jest dbanie o poziom kształcenia 
uczniów oraz jak najlepsze wypo-
sażenie placówek.

Szkoła od wielu lat utrzymuje 
wysoki pozom nauczania, co ro-
ku wykazuje wysoką zdawalność 
egzaminu maturalnego: powyżej 
średniej dla województwa mazo-
wieckiego oraz średniej krajowej. 
W roku 2021 Liceum Ogólnokształ-
cącemu po raz drugi został przy-
znany znak jakości – brązowa 
tarcza „Perspektyw”. 

Celem szkoły jest zapewnie-
nie każdemu uczniowi warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, 
przygotowanie go do wypełniania 
obowiązków rodzinnych i obywa-
telskich w oparciu o zasady soli-
darności, demokracji, tolerancji 
i sprawiedliwości z poszanowa-
niem jego godności oraz wolności 
światopoglądowej i wyznaniowej, 
a także stworzenie optymalnych 
warunków nauki, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz promocji 
i ochrony zdrowia. Szkoła umoż-
liwia uczniom zdobycie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do 
zdania egzaminu maturalnego 
oraz kontynuowania edukacji na 
wyższym poziomie, wspiera tak-
że uczniów w planowaniu karie-
ry zawodowej. Celem szkoły jest 
ponadto wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży oraz rozwijanie ich zaintere-
sowań i uzdolnień. 

Szkoła dba o wszechstronny 
rozwój uczniów – w tym ich pasji 
i zainteresowań. Prowadzone są 
koła zainteresowań, organizowa-
ne konkursy (wiedzy ekologicznej, 
historycznej, językowej, sportowej) 
oraz projekty edukacyjne, kultu-
ralne i społeczne. Uczniowie mogą 
brać udział w zajęciach sportowych 
czy uczestniczyć w zawodach mię-
dzyszkolnych i powiatowych. Szko-
ła może pochwalić się sukcesami 
w Wojewódzkiej Lidze Piłki Siat-
kowej. Ponadto uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego biorą udział 
w międzynarodowych regatach 
żeglarskich oraz złazie turystycz-
nym Rajd Babiego Lata.

W rekrutacji na rok szkolny 
2022/2023 kandydaci do Zespołu 
Szkół nr 1 w Milanówku będą mo-
gli wybierać spośród następujących 
kierunków kształcenia:

1. Klasa humanistyczna (przed-
mioty rozszerzone: język pol-
ski, historia lub WOS),

2. Klasa matematyczno-geogra-
ficzna (przedmioty rozszerzo-
ne: matematyka, geografia),

3. Klasa lingwistyczna (przed-
mioty rozszerzone: język an-
gielski, geografia),

4. Klasa biologiczno-chemiczna 
(przedmioty rozszerzone: bio-
logia, chemia),

5. Klasa ogólna (przedmioty 
rozszerzone: język polski, ję-
zyk angielski).

Nauczanie języków obcych pro-
wadzone jest na zróżnicowanym 
poziomie. Uczniowie, poza języ-
kiem angielskim i niemieckim, 
mogą również uczyć się języka ro-
syjskiego i hiszpańskiego (nauka 
od podstaw bądź kontynuacja).

Nabór do szkół prowadzonych 
przez Powiat Grodziski odbędzie 
się w systemie elektronicznym. In-
formacje o sposobie logowania i ko-
rzystania z elektronicznego naboru 

można znaleźć na stronie interne-
towej Zespołu Szkół nr 1 w Mila-
nówku: www.zs1-milanowek.pl
oraz na stronie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego: powiat-grodziski.pl.

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa 
przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl 
zamieszczone zostały  od dnia 12.05.2022 r  oraz  23.05.2022 r na okres 21 dni 
: wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie aportu na 
rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Mienia i Estetyki 
Urzędu Miasta Pruszkowa pok.63  lub pod nr tel. 22 735-87-23 w godzinach 
pracy Urzędu.
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