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Ambitne drogowe plany 
Brwinowa

BRWINÓW
Władze Brwinowa mają 
ambitny plan rozsze-
rzenia układu drogowe-
go o nowe trasy. Jed-
nym z proponowanych 
rozwiązań jest budowa 
łącznika dróg woje-
wódzkich 719 i 720.

M iejscowości w na-
szym regionie przy-
ciągają nowych 
mieszkańców jak 

magnes. I nie ma się co dzi-
wić. Dobrze zaopatrzone skle-
py, modernizowane szkoły 
i przedszkola, upiększane tere-
ny zielone i przystępne w po-
równaniu z „warszawskimi” ceny 

R E K L A M A

nieruchomości sprawiają, że 
z roku na rok w naszej okolicy 
rośnie liczba mieszkańców. Do-
datkowym atutem jest dobra ko-
munikacja ze stolicą. 

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), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa
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RODZEŃSTWA

Jednak nowi mieszkańcy to 
nie tylko zysk dla gmin w posta-
ci podatków. To również więcej 
samochodów na drogach. Dziś 
znaczna większość gospodarstw 

domowych dysponuje już nie 
jednym a dwoma samochoda-
mi. Ten „tłok” odczuwamy na 
drogach w porannym i popołu-
dniowym szczycie. Dlatego też 
lokali włodarze robią wszystko 
by projektować nowe rozwiąza-
nia drogowe, które mają udroż-
nić ruch na drogach w naszej 
okolicy. Miano drogowego wi-
zjonera należy się Arkadiuszo-
wi Kosińskiemu, burmistrzowi 
gminy Brwinów który regular-
nie prezentuje pomysły na no-
we układy drogowe na terenie 
gminy. W ostatnim czasie bur-
mistrz Kosiński na swoim face-
bookowym profilu poinformował 
o planowanej budowie łącznika 
dróg wojewódzkich nr 719 i 720, 
który gmina chce zaprojektować. 

NADARZYN
Wybrali wykonawcę 
letnich basenów / str. 6 /

PIASTÓW
Kolejne konsultacje w sprawie 
organizacji ruchu / str. 4 /

PRUSZKÓW
Dechy nie wrócą 
do Parku Kościuszki / str. 3 /

MILANÓWEK
Czy będzie referendum w sprawie 
odwołania rady? / str. 5 /
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 31 stycznia. 
Tym razem orkiestra gra dla oddziałów dziecięcej laryngolo-
gii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Koledze

Arkadiuszowi Kosińskiemu
 burmistrzowi gminy Brwinów wyrazy 

współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin 
na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Panu Burmistrzowi gminy Brwinów 

Arkadiuszowi Kosińskiemu
wyrazy najszczerszego współczucia  

z powodu śmierci

składa 
zespół redakcyjny Gazety WPR  

i portalu Wpr24.pl

Mamy

Pani Joannie Damaziak  
– Sekretarz Powiatu Grodziskiego

wyrazy głębokiego  
współczucia i słowa  
wsparcia po stracie

Taty
 

składają

Starosta Grodziski,
Zarząd, Rada Powiatu Grodziskiego,

Pracownicy Starostwa

O G Ł O S Z E N I E

Skąd pomysł na budowę łącz-
nika? Powód jest prosty. Dziś 
kierowcy jadący od strony Gro-
dziska i Milanówka w kierunku 
ul. Pszczelińskiej mają spory 
problem, bowiem z ul. Warszaw-
skiej nie można skręcić w lewo. 
Co zatem robią kierowcy? Więk-
szość kluczy bocznymi droga-
mi. A zapominalscy którzy się 
zagapią muszą się nieźle na-
gimnastykować i „wykręcić” na 
kolejnym skrzyżowaniu skręca-
jąc w ul. Natalińską, a następnie 
wracając na Warszawską. Tu mo-
gą wtedy łatwo skręcić w prawo 
w ul. Pszczelińską. 

Problemy z wyjazdem mają 
również ci, którzy wyjeżdżają 
z ul. Na Skraju w Otrębusach. 
Na zatłoczonej ul. Warszawskiej 
kierowcy niechętnie wpuszczają 
skręcających do ruchu. Czasem 
na skręt trzeba poczekać kilka-
naście minut. 

Brwinowski włodarz ma jednak 
rozwiązanie. To budowa łącznika 
oraz drogi dojazdowej od strony 
Otrębus. I tu dobra wiadomość 
jest taka, że burmistrz wstępnie 
porozumiał się już z zarządcą 
dróg 719 i 720, czyli Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich. – Wstępnie porozumieliśmy 
się z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w sprawie 
współpracy przy zaprojektowa-
niu łącznika pomiędzy Obwodnicą 
a Pszczelińską. Gmina Brwinów 
zaprojektuje tę drogę wraz ze 
skrzyżowaniami a później na swój 
koszt wybuduje ją Wojewódz-
two. Po wybudowaniu droga ta 
stanie się nowym fragmentem 
drogi wojewódzkiej nr 720, a jed-
nocześnie odcinek dzisiejszej 
ul. Pszczelińskiej w Otrębusach 
od skrzyżowania z ul. Torfową 

do skrzyżowania z ul. Warszaw-
ską stanie się drogą powiatową 
lub nawet gminną – informuje
Arkadiusz Kosińki, burmistrz 
Gminy Brwinów. 

Warto podkreślić również, że 
skrzyżowania dróg wojewódzkich 
z nowym łącznikiem nie oznaczają 
ustawiania kolejnych sygnaliza-
cji świetlnych. Brwinowski wło-
darz chce żeby krzyżówki łącznika 
i dróg wojewódzkich były wykona-
ne w formie rond. Dodatkowo wy-
budowana zostanie nowej droga 
łącząca skrzyżowanie ul. Kępiń-
skiej i ul. Na Skraju w Otrębusach.

To jednak nie koniec am-
bitnego planu brwinowskiego 
włodarza. – W budżecie Gminy 
Brwinów w latach 2021-2023 na 
mój wniosek zostało wpisane 
3-letnie zadanie inwestycyjne 
dot. opracowania dokumenta-
cji projektowej budowy nowej 
drogi łączącej ul. Pszczelińską 
(w rejonie ul. Torfowej) z ul. 
Pruszkowską (w rejonie siłow-
ni zewnętrznej przy drodze do 
Parzniewa). Nowa droga - po-
prowadzona opłotkami Otrębus 
i Brwinowa - zapewni alter-
natywny wyjazd z większości 
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ślepych i wąskich uliczek bocz-
nych odchodzących w kierunku 
wschodnim od ul. Pszczelińskiej 
– zaznacza burmistrz Kosiński.
– Dodam, że w tej części Brwi-
nowa planowana droga zosta-
ła uwzględniona w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego (z pasem drogowym 
o szer. 18 m) i od kilku lat Gmina 
Brwinów stopniowo nabywała ko-
lejne działki od osób prywatnych 
pod jej wyznaczenie – zaznacza. 

Wizja stworzenia takiego po-
łączenia drogowego znacznie 
wpłynie na sieć dróg w całym 
Brwinowie. Burmistrz uspoka-
ja jednak, że nie będzie to ob-
wodnica Brwinowa. Tę funkcję 
ma pełnić Paszkowianka. Pro-
jekt drogi łączącej Pruszkowską 
z Pszczelińską zakłada budowę 
rond i wyniesionych skrzyżo-
wań. Nie zabraknie tu również 
drogi dla rowerów. 

Warto zaznaczyć, że to nie ko-
niec drogowego planu burmistrza 
Kosińskiego. Brwinowski wło-
darz, zapowiedział, że ma plan 
zamknięcia tunelu pod torami 
PKP na cztery miesiące i to już 
w… przyszłym roku. AZ

Ambitne drogowe 
plany Brwinowa

PRUSZKÓW
W Pruszkowie na stacji 
paliw PKN Orlen 
przy ulicy Bohaterów 
Warszawy doszło do 
rozboju. Napastnik 
groził kasjerowi nożem. 
Kamera monitoringu 
zarejestrowała wizeru-
nek podejrzanego 
o rozbój mężczyzny.

W poniedziałek 
4 stycznia około 
godziny 4.00 ra-
no doszło do roz-

boju na jednej z pruszkowskich 
stacji paliw. – Na teren sklepu 
stacji paliw PKN Orlen wszedł 
mężczyzna. Groził on kasjerowi 
użyciem noża i dokonał kradzieży 
alkoholu oraz pieniędzy ze skle-
powej kasy – informuje asp. Mar-
ta Słomińska, zastępca rzecznika 

Poszukiwany sprawca 
rozboju na stacji paliw

prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – W trakcie 
czynności zabezpieczono moni-
toring, na którym zarejestrowany 
został wizerunek mężczyzny po-
dejrzewanego o rozbój. Rysopis 
mężczyzny: wiek około 25-26 lat, 
wzrost około 175 cm, średnia bu-
dowa ciała, włosy ciemne, krót-
ko ostrzyżone, ubrany w ciemną 
kurtkę z kapturem, niebieskie 
spodnie, czarne sportowe bu-
ty z białymi napisami – dodaje. 

W przypadku rozpoznania spraw-
cy rozboju warto skontakto-
wać się z Komendą Powiatową 
Policji w Pruszkowie.

Numery telefonów do Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie 
47 72 46 303. Telefon czynny przez 
całą dobę (22) 758 60-81 (do 85).

Informacje dotyczące identy-
fikacji sprawcy rozboju można 
przesyłać również drogą mailową 
na adres: oficer.prasowy.prusz-
kow@ksp.policja.gov.pl. MS
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W piątek 15 stycznia około godziny 
9.00 doszło do pożaru domu przy 
ulicy Waryńskiego w Nowych Gro-
cholicach (gmina Raszyn). Ogień 
objął budynek gospodarczy i parte-
rowy budynek mieszkalny. Strażacy 
ugasili już ogień. Policjanci poinfor-
mowali, że doszło do podpalenia. 
W budynku sąsiednim zabaryka-
dował się mężczyzna podejrzany 
o podpalenie budynku. Strażacy 
musieli wyważyć drzwi. Policjanci 
zatrzymali mężczyznę podejrzane-
go o podpalenie. Prokuratorzy po-
informowali, że podejrzany usłyszał 
zarzut spowodowania pożaru za-
grażającego życiu i zdrowiu wielu 
osób oraz mieniu. Sąd przychylił się 
do wniosku prokuratury i zastoso-
wał wobec mężczyzny areszt tym-
czasowy. Podpalacz spędzi w nim 
trzy miesiące. Za spowodowanie 
pożaru grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

29
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Centralizacja szpitali to powrót do PRL i zarządzania wszystkim bezpośrednio z Warszawy. Tymczasem 
bez wsparcia samorządów szpitale już dawno byłyby w zapaści. Środki z NFZ to kropla w morzu potrzeb, 
o czym alarmujemy co roku! Niestety, bezskutecznie. W efekcie na ratowanie niedofinansowanych 
przez NFZ szpitali tylko w ciągu ostatnich 10 lat Mazowsze przeznaczyło dodatkowo ponad 1 mld zł 
– Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego o rządowych planach dotyczących centralizacji szpitali samorządowych

PRUSZKÓW
Wielu mieszkańców 
Pruszkowa kultowe „de-
chy”, które znajdowały 
się przy scenie Pałacyku 
Sokoła wspomina z sen-
tymentem. W połowie 
roku pojawił się pomysł 
przywrócenia „dech”. 
Na realizację tej wizji nie 
zgodzili się jednak radni. 

P ark Kościuszki kilkana-
ście lat temu przeszedł 
gruntowną moderni-
zację. Zmieni się nie 

tylko wygląd samego parku, ale 
i zabytkowego Pałacyku Sokoła. 
Niestety w ramach prac zlikwi-
dowano kultowe „dechy” przy 
scenie pałacyku. W ich miejscu 
pojawiła się fontanna, która już 
od samego początku mocno da-
wała się we znaki. Głównie przez 
awarie przyłącza energetycznego 
i mechanizmów odpowiadających 
za odprowadzenia wody. Efekt – 
woda zalewała piwnice pałacyku.

„Dechy” nie wrócą do Parku Kościuszki
Pruszkowscy włodarze w po-

łowie roku zaznaczyli, że myślą 
o przywróceniu „dech”. Pomysł 
zyskał również aprobatę miesz-
kańców, którzy z sentymentem 
wspominają to miejsce. Warto tu 
jednak zaznaczyć, że nie chodzi-
ło tu tylko o ustawienie zwykłych 
ławek. Władze miasta planowa-
ły stworzyć przy scenie pałacy-
ku plenerowy amfiteatr. Pomysł 
wydawał się idealny, zwłaszcza 
że w tym miejscu odbywa się 
wiele imprez m.in. Dni Prusz-
kowa, Koncert do Północy czy 
koncert Pruszków śpiewa (nie)
zakazane piosenki.

Niestety Pruszków w najbliż-
szym czasie powrotu „dech” się 
nie doczeka. Powód? Na gru-
dniowej sesji rady miasta rad-
ni zdecydowali, że środki, które 
miały zostać przeznaczone na 
budowę plenerowego amfite-
atru w Parku Kościuszki zostaną 
przeniesione na… wykup grun-
tów pod poszerzenie Parku Żwi-
rowisko na cele publiczne. Za 
przeniesieniem środków głoso-
wało 13 radnych, 9 było przeciw 
a 1 się wstrzymał. AZ
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REGION
Grodzisk Mazowiecki, 
Żyrardów i Pruszków 
ogłosiły wspólny prze-
targ na dostawy sześciu 
elektrobusów i infra-
struktury do ładowania. 
Zamówienie ma być 
zrealizowane w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy.

R egion idzie z duchem 
czasu i ekologii. Mia-
sta Grodzisk Mazo-
wiecki, Pruszków 

i Żyrardów zamówiły dostawę 
sześciu autobusów elektrycz-
nych wraz z dodatkowym wy-
posażeniem, usługi serwisu 
naprawczego oraz szkolenia 
z obsługi i naprawy pojazdu. 
Zamawiający chcą kupić elek-
trobusy o długości od 8,5 do 
10 m, które mieszczą co naj-
mniej 50 pasażerów, w tym 20 
na miejscach siedzących. Drzwi 
pojazdów mają być otwierane 
elektropneumatycznie do we-
wnątrz. Poręcze w elektrobu-
sie powinny być żółto-jaskrawe. 
Okna w pojazdach powinny być 
przesuwne. Zamówione elek-
trobusy mają mieć klimatyzację.

Pojazdy mają posiadać system 
informacji pasażerskiej z tabli-
cami LCD i LED, nagłośnienie, 
monitoring oraz ładowarki USB 
do urządzeń mobilnych. Ka-
roseria elektrobusów ma być 

Zakup elektrobusów 
w regionie

utrzymana w kolorystyce limon-
kowo-srebrno-grafitowej.

Pojazdy muszą posiadać sil-
nik o mocy minimum 120 kW 
i mieć ograniczenie prędko-
ści do 70 km/h. Naładowanie 
elektrobusów powinno trwać 
do sześciu godzin. Pojazdy ma-
ją szybko ładować się przy po-
mocy pantografu odwróconego 
mocą minimum 250 kW.

Postępowanie przetargowe 
dotyczy również dostawy sta-
cji ładowania elektrobusów. W 
każdym z trzech miast poja-
wi się dwuwyjściowa stacja 

wolnego ładowania o mocy 120 
kW. W Grodzisku Mazowieckim 
i Pruszkowie powstanie dodat-
kowo jednowyjściowa stacja ła-
dowania o mocy 120 kW.

O wyborze zakupu elekto-
busów decydować będzie cena 
(60 proc.) i kryteria techniczne 
(40 proc.). W przypadku stacji 
ładowania zamawiający przy 
decyzji wezmą pod uwagę ce-
nę (60%) oraz okres gwarancyj-
ny (40 proc.).

Termin składania ofert do 
przetargu upływa w piątek 
29 stycznia. MS
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Warszawska Szybka 
Kolej Miejska w 2021 roku 
wprowadzi nowy, 
dynamiczny system 
wspierania eko jazdy. 
Eco driving w SKM 
działa od 2018 roku.

W 2021 roku Szyb-
ka Kolej Miejska 
planuje rozpo-
cząć pilotaż no-

wego, dynamicznego systemu 
wspierania eko jazdy. Zakłada on 
wyposażenie tabletów, z których 
korzystają maszyniści w aplika-
cję podpowiadającą kierującemu 
pojazdem, kiedy przyspieszyć i z 
jaką mocą, jak długo jechać z wy-
korzystaniem uzyskanej prędko-
ści, kiedy rozpocząć hamowanie. 
Wymaga to m.in. uwzględnia-
nia profilowania tras i wytycz-
nych związanych z rozkładem 
jazdy. Będzie to nowatorskie 
rozwiązanie z wykorzystaniem 
mechanizmów samouczącej się 
sztucznej inteligencji.

Eco driving w Szybkiej Kolei 
Miejskiej został wprowadzony 
pod koniec 2018 roku. Statyczny 
system obserwacji jazdy opar-
ty o odczyty z liczników poboru 
energii zamontowanych w po-
jazdach wykazał już znaczne 
oszczędności. Co więcej, sto-
sując eco driving podczas jazdy 
redukcji ulega nie tylko pobór 
energii elektrycznej, ale także 

Szybka Kolej Miejska 
wdraża eko zmiany

poziom emisji CO2, co przy-
czynia się do ochrony środowi-
ska naturalnego.

– W ciągu dwóch lat zaosz-
czędziliśmy ponad 6 000 MWh 
energii. Przyjmując, że jedno 
gospodarstwo domowe zuży-
wa rocznie 2MWh energii, takie 
oszczędności mogłyby posłu-
żyć do zasilenia ponad 3 000 
domostw. To się przekłada na 
konkretne korzyści finansowe. 
W 2020 roku dzięki eco drivin-
gowi zaoszczędziliśmy około 1,8 
miliona złotych. Nasze wylicze-
nia pokazują, że w kolejnym roku 
możemy osiągnąć poziom nawet 
2 milionów złotych. – mówi Alan 
Beroud, prezes zarządu Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Dodatkowo, ogra-
niczyliśmy emisję CO2 o blisko 
5 000 ton, a taka redukcja jest 
możliwa dzięki zasadzeniu 200 
ha lasu. – dodaje.

Sukces projektu zależy nie tyl-
ko od wdrożenia nowego narzę-
dzia do wspierania eko jazdy, ale 
przede wszystkim od zaangażo-
wania kluczowej grupy zawodo-
wej, jaką są maszyniści. Udzielana 
przez nich informacja zwrotna na 
etapie pilotażu, pozwoli na dosko-
nalenie przyjętych założeń. Każ-
dy maszynista SKM, który jeździ 
zgodnie z zasadami eco drivingu, 
otrzymuje 10% kwoty, którą uda-
ło mu się zaoszczędzić dla spółki.

Wstępne analizy pokazują, że 
wprowadzenie dynamicznego sys-
temu wspierania eko jazdy po-
zwoli osiągnąć poziom około 2 
milionów złotych oszczędności 
w skali roku. W związku z tym za-
rząd SKM zdecydował o powołaniu 
funduszu proekologicznego, który 
będzie finansował kolejne działa-
nia na rzecz energooszczędności 
i ochrony środowiska. AZ

GRODZISK MAZ.
Na jednej z działek 
w powiecie grodziskim 
policjanci znaleźli ukra-
dziony panel fotowolta-
iczny. Funkcjonariusze 
zatrzymali 69-latka po-
dejrzanego o rabunek.

D o nietypowego prze-
stępstwa doszło 
w powiecie grodzi-
skim. Na jednej z po-

sesji ukradziono panel słoneczny. 
– Policjanci z grodziskiej komen-
dy otrzymali zawiadomienie 
o kradzieży panelu fotowolta-
icznego. Funkcjonariusze roz-
poczęli śledztwo w tej sprawie. 
Czynności operacyjne prowa-
dziły do 69-letniego mieszkań-
ca miasta, który mógł dokonać 
tego czynu. Mężczyznę zatrzy-
mano. Policjanci przeszukali 
jego mieszkanie. Pod tym adre-
sem nie znaleziono jednak skra-
dzionej rzeczy. Funkcjonariusze 

Kradzież panelu 
słonecznego
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szybko ustalili także inne miej-
sce, gdzie mógł znajdować się 
panel. Na przeszukiwanej dział-
ce rekreacyjnej policjanci od-
naleźli poszukiwany przedmiot 
– informuje asp. sztab. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. – 
Podczas dalszych czynności oka-
zało się, że 3 miesiące wcześniej 
z tego samego miejsca zabrano 
inny panel. O tę kradzież także 
został podejrzany zatrzymany 
mężczyzna – dodaje.

69- latek odpowie za rabu-
nek ekologicznego źródła prą-
du. Za kradzież grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.  MS
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PRUSZKÓW

Przetarg na budowę 
wodnego placu zabaw

Urząd miasta rozpisał przetarg na budowę wodnego placu 
zabaw. Przyszły wykonawca dokona rozbiórki ogrodzenia 
placu zabaw i nawierzchni poliuretanowej do streetwor-
koutu a także zdemontuje elementy małej architektury. 
Spółka, która wygra publiczny przetarg wybuduje publicz-
ną toaletę. Wykonawca zbuduje wodny plac zabaw z na-
wierzchnią poliuretanową i wyłoży nawierzchnię z desek 
kompozytowych. Zwycięzca przetargu ułoży na terenie 

inwestycji kostkę betonową i wybuduje ogrodzenie. Wyko-
nawca zamontuje urządzenia zabawkowe, kosze, ławki, hama-
ki, leżaki, przebieralnie a także przewijak. Zwycięzca przetargu 
zobowiąże się do realizacji prac ogrodniczych. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za renowacje trawników, nasadzenia 
drzew, krzewów oraz bylin. W ramach prac robotnicy wyko-
nają tunel wiklinowy i posieją trawy ozdobne. Spółka, któ-
ra wygra przetarg udzieli rocznej pielęgnacji zieleni.  MS

MICHAŁOWICE
Zalew na Utracie to 
jedno z najchętniej 
odwiedzanych miejsc 
przez mieszkańców 
gminy Michałowice. Ze 
względu na stan tech-
niczny akwen wymaga 
przebudowy. Trwa 
drugi etap prac.

W listopadzie 2020 
roku rozpoczęła 
się przebudowa 
akwenu. Nieba-

wem robotnicy ogrodzą teren 
budowy. Do strefy rekreacji bę-
dzie można dojść od strony Pę-
cic Małych i od ulicy Głównej 
w Komorowie.

Wykonawcy utworzyli zaple-
cze budowy na lewym brzegu 
Utraty oraz dojazd ulicą Bugaj. 
Robotnicy wykonają prace także 
od strony Pęcic Małych przy uli-
cy Dzikiej i Leśnej oraz od ulicy 
Głównej w Komorowie.

W marcu rozpocznie się re-
mont grobli. Wykonawca będzie 
prowadził prace od strony ulicy 

Zalew na Utracie  
w przebudowie

Głównej, gdzie pojawi się tak-
że parking dla budowlańców. 
Z przyczyn technicznych ulicą 
Główną będą dojeżdżać cyster-
ny z betonem.

W lutym wykonawca planuje 
usunąć namuł z czaszy zbior-
nika. Robotnicy wywiozą osa-
dy samochodami ciężarowymi. 
Transport będzie odbywał się 
ulicą Bugaj oraz Główną w Ko-
morowie i Dziką w Pęcicach. – 
Prace budowlane są prowadzone 
pod nadzorem przyrodniczym. 
W pierwszej kolejności powstaną 
zabezpieczenia dla płazów. Także 
drzewa zagrożone ewentualnym 
uszkodzeniem zostaną zabezpie-
czone. Po remoncie zbiornika 
przyjdzie czas na zagospodaro-
wanie terenu wokół. Przed przy-
stąpieniem do projektowania 
planuję przeprowadzenie konsul-
tacji z mieszkańcami miejscowo-
ści wokół zbiornika – informuje 
Małgorzata Pachecka, wójt gmi-
ny Michałowice. – Na zakończe-
nie gorąca prośba, ze względu na 
bezpieczeństwo proszę o zacho-
wanie szczególnej ostrożności na 
drogach dojazdowych i stosowa-
nie się do oznakowania placu bu-
dowy – dodaje.  MS

KOMORÓW
Trzy podmioty złożyły 
oferty do przetargu  
na projekt budowy  
parkingu „Parkuj  
i Jedź” w Komorowie.  
Przyszły wykonawca 
zaprojektuje przebu- 
dowę ulicy Kolejowej  
w Komorowie.

W Komorowie po-
wstanie parking 
„Parkuj i Jedź”. 
Urząd gminy Mi-

chałowice rozpisał przetarg na 
projekt parkingu „P+R” oraz 
przebudowy ulicy Kolejowej.

Przyszły wykonawca opracu-
je wielobranżową dokumenta-
cję projektowo – kosztorysową 
dotyczącą budowy parkingu 
„Parkuj i Jedź” w Komorowie 
wraz z przebudową ulicy Ko-
lejowej w Gminie Michałowice. 

Przetarg na projekt 
parkingu „Parkuj i Jedź”

Zakres projektu będzie obejmo-
wał m.in.: przebudowę jezdni ul. 
Kolejowej, gdzie powstaną miej-
sca parkingowe, przebudowę 
skrzyżowań z ul. Zaciszną i Spo-
kojną, system odwodnienia, 
energooszczędne oświetlenie, 
stację ładowania samochodów 
elektrycznych i system zajęto-
ści miejsc postojowych.

Do postępowania przetar- 
gowego zgłosiły się trzy pod-
mioty. Pierwszą ofertę zgło-
siła spółka Polska Inżynieria  
sp. z o.o. z Warszawy. Podmiot 
wycenił swoje usługi za kwotę  
242 310,00 zł, w tym nadzór 
autorski: 1.000,00 zł. Drugą 
ofertę złożyło Biuro Projektów 
Infrastrukturalnych Krzysz-
tof Suliga z Marek. Podmiot 
wycenił swoje usługi za kwo-
tę 73 225,00 w tym za nadzór 
autorski 2 500,00 zł. Trzecią 
ofertę do postępowania prze-
targowego złożył Kom-projekt 
s.c. z Makowa Mazowieckiego. 
Swoje usługi wycenił za kwo-
tę 121 155,00 w tym za nadzór 
autorski 1 230,00 zł. Inwesty-
cja ma być zrealizowana w ra-
mach projektu „Poprawa jakości 
powietrza na terenie ZIT WOF 
poprzez budowę parkingów 
„Parkuj i Jedź” dofinansowa-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego wo-
jewództwa mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

Zgodnie z zamówieniem 
przyszły wykonawca przekaże 
do piątku 16 kwietnia gotowy 
projekt budowlany.  MS

REGION
Spółka przygotowuje 
się do przebudowy sta-
cji Warszawa Zachodnia 
i budowy drugiego 
toru na trasie Grodzisk 
Mazowiecki – Podkowa 
Leśna. WKD ogłosiła 
przetarg na uruchomie-
nie autobusowej komu-
nikacji zastępczej.

W ybrany w prze-
targu wykonawca 
będzie przewo-
ził pasażerów na 

trasach: Warszawa Śródmieście 
WKD – Komorów WKD, Warsza-
wa Śródmieście WKD – Warsza-
wa Aleje Jerozolimskie, Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – Podko-
wa Leśna Główna oraz Podko-
wa Leśna Główna – Milanówek 
Grudów. Operator może świad-
czyć usługi także na mniejszych 
odcinkach wskazanych relacji.

W sytuacji, gdy przewoźnik 
będzie musiał wprowadzić limit 

WKD ogłosiła przetarg  
na komunikację zastępczą

PIASTÓW 
Urząd miasta w Piasto-
wie organizuje kolejne 
konsultacje społeczne  
w sprawie zmiany  
organizacji ruchu.  
Poprzednie rozmowy  
z mieszkańcami  
zakończyły się fiaskiem.

W sierpniu 2020 ro-
ku urząd miejski 
w Piastowie zorga-
nizował konsultacje 

społeczne z mieszkańcami. Niestety 
rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Obecna wizja dotycząca 
zmiany organizacji ruchu jest 
w konsekwencji zmodernizowa-
ną koncepcją poprzedniej wersji 
projektu. Przebudowa skrzyżo-
wania ul. L. Lisa-Kuli w Piasto-
wie i drogi wewnętrznej łączącej 
z ul. Fiołkową w Ożarowie Mazo-
wieckim ma na usprawnić prze-
jezdność przez skrzyżowanie oraz 
poprawić warunki bezpieczeństwa.

Kolejne konsultacje w sprawie 
zmiany organizacji ruchu

Przebudowane skrzyżowanie ma 
zabezpieczyć teren Piastowa przed 
wjazdem samochodów podążają-
cych od strony ul. Fiołkowej. Ca-
ły ruch generowany przez tereny 
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Geometria skrzyżowania i ozna-
kowanie nie pozwoli na skręt po-
jazdów w lewo w ul. L. Lisa-Kuli 
i wjazd do Piastowa. Rozwiązanie 
to uchroni Piastów przed zwięk-
szeniem ruchu drogowego. Ruch 
samochodów z kierunku Ożarowa 
Mazowieckiego w lewo w stronę 
ul. Fiołkowej ma być kierowany 
poprzez dobudowany pas lewo-
skrętu tak aby udrożnić ruch na 
wprost w kierunku Piastowa.

Nowe rozwiązanie ma zapewnić 
poprawę bezpieczeństwa wszyst-
kich użytkowników drogi. Zmie-
ni się geometria luków drogi na 
skrzyżowaniu. Projekt obejmu-
je budowę wysepek dzielących 
i chodników oraz stref oczekiwa-
nia pojazdów na możliwość włą-
czenia się do ruchu.

Nowa koncepcja dotyczą-
ca zmiany organizacji ruchu ma 
uwzględnić wnioski dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym zgłoszone przez 
władze samorządowe Piastowa.

Władze liczą, że tym razem roz-
wiązanie uda się wdrożyć.   MS

położone przy ul. Fiołkowej ma 
być kierowany wyłącznie w pra-
wo w ul. L. Lisa-Kuli, na wiadukt 
nad autostradą oraz dalej w stronę 
Ożarowa Mazowieckiego.
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REGION
Niedawno ruszyły 
pierwsze szczepienia 
przeciwko koronawiru-
sowi. Akcja budzi mnó-
stwo emocji. Wielu ludzi 
obawia się wystąpienia 
niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych.

T emat szczepień prze-
ciwko koronawirusowi 
zdominował epide-
miczną rzeczywistość. 

Szczepionki pojawiły się na pol-
skim rynku farmaceutycznym za-
ledwie miesiąc temu. Wielu ludzi 
ma obawy co do skuteczności oraz 
obawia się wystąpienia powikłań 
poszczepiennych. Zdaniem władz 
powołanie tzw. Funduszu Kompen-
sacyjnego Szczepień Ochronnych 
przekona ludzi do wzięcia udziału 

Powstanie fundusz 
kompensacyjny szczepień 

przeciwko COVID-19
w powszechnej akcji mającej na 
celu zwalczenie epidemii. W ra-
mach systemu odszkodowawczego 
można będzie uzyskać świadcze-
nia w przypadku wystąpienia po-
wikłań po podaniu szczepionki.

Na podstawie decyzji admini-
stracyjnej rzecznika praw pacjenta 
będzie można się ubiegać o świad-
czenia kompensacyjne. Wysokość 
kwoty ma zależeć od czasu hospi-
talizacji. W sytuacji, gdy dojdzie 
do wstrząsu anafilaktycznego, 
który będzie wymagał obserwa-
cji pacjenta na izbie przyjęć, SOR 
lub oddziale szpitalnym do 14 dni 
świadczenie wyniesie 3000 zł. Pod-
czas hospitalizacji od 14 do 30 dni 
przysługiwała będzie kwota 10 tys. 
zł. Po leczeniu szpitalnym powy-
żej 120 dni wypłacana będzie su-
ma 100 tys. zł.

Świadczenia kompensacyjne do-
tyczą szczepień wykonanych po so-
bocie 26 grudnia 2020 roku.  MS

pasażerów, zamawiający zapłaci 
za uruchomienie dodatkowych 
kursów autobusów.

Przewoźnicy, którzy chcą wziąć 
udział w przetargu powinni po-
siadać przynajmniej cztery auto-
busy do realizacji kursów i jeden 
rezerwowy. WKD wymaga przy-
najmniej połowy pojazdów nisko-
podłogowych o długości 11,5 m, 
umożliwiających przewóz mini-
mum 80 pasażerów. WKD hono-
ruje tylko autobusy, których rok 
produkcji jest późniejszy niż 2008. 
Pojazdy muszą mieć elektronicz-
ną tablicę czołową oraz działają-
cą klimatyzację.

WKD podpisze umowy z trze-
ma wykonawcami. O wyborze 
operatora zadecyduje zapro-
ponowana przez oferentów ce-
na za świadczenie usług.  MS

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 
 

 W
PR

24
.P

L 
 

 W
PR

24
.P

L 
 



W I A D O M O Ś C I 05
P i ą t e k ,  2 2  S T Y C Z N I A  2 0 2 1

     

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku Mazowieckim 
liderem cyfryzacji!

G rodziska biblioteka 
zwyciężyła w czwartej 
edycji konkursu “Sa-
morządowy Lider Cy-

fryzacji”, organizowanego przez 
Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. Doceniono, m.in. 
to, że w naszej bibliotece moż-
na skorzystać z zapisów on-li-
ne poprzez stronę internetową, 
a wszelkie formalności związane 
z wydaniem karty bibliotecznej 
można załatwić przez komputer, 
siedząc w domowym zaciszu. Re-
zerwacja książek on-line pozwa-
la czytelnikowi na wypożyczenie 
interesujących go pozycji poprzez 
system, który jednocześnie infor-
muje bibliotekarza o wpłynięciu 
zamówienia. O możliwości od-
bioru książki czytelnik dowia-
duje się mailowo lub sms-owo.

Budynek biblioteki został wy-
posażony we „wrzutnię”, która 
pozwala na zwrot wypożyczanych 
pozycji przez całą dobę bez ko-
nieczności wchodzenia do środka. 
Jeśli jednak zechcesz wejść, to sa-
moobsługowe stanowisko (połą-
czone z systemem bibliotecznym) 

umożliwi sprawdzenie swojego 
konta oraz dokonanie zwrotu 
lub wypożyczenie książek sa-
modzielnie.

Biblioteka posiada także książ-
komat na stacji PKP, aplikację 
z katalogiem on-line oraz kartę 
biblioteczną w telefonie.

W ramach wdrożonych rozwią-
zań, strona internetowa biblioteki 
integruje na portalu mojaebi-
blioteka.pl kilkanaście bibliotek 
z obszaru województwa mazo-
wieckiego. Ten ostatni projekt, 
przeprowadzony i zainicjowany 
przez grodziską bibliotekę, był 
pionierski na Mazowszu. 

Konkurs “Samorządowy Lider 
Cyfryzacji” wyróżnia i promuje 
najlepsze i najbardziej dojrzałe 
projekty teleinformatyczne reali-
zowane w województwie. Nagro-
da to wyróżnienie dla instytucji, 
która przedstawiła zastosowane 
rozwiązania w obszarze nowo-
czesnych technologii cyfrowych 
i systemów informacyjno-ko-
munikacyjnych, a ich wdrożenie 
pozytywnie wpłynęło na jakość 
życia mieszkańców. 

MICHAŁOWICE

Michałowice mają już 
drugie serce

W Michałowicach ustawiono drugi automat do zbie-
rania nakrętek. Gmina realizuje szczytną akcję chary-
tatywną. Od wielu lat gminy przeprowadzają zbiórki 
nakrętek w regionie. Ideą pojemników serduszek jest 
pomaganie osobom potrzebującym dzięki właściwej 
segregacji. Michałowice przyłączyły się do szczytnej 
akcji. Gmina Michałowice ustawiła już drugi automat 
do zbierania nakrętek plastikowych. Dzięki serduszkom 

można pozbyć się odpadów, które znajdują się w każdym 
gospodarstwie domowym. Do automatów można wrzu-
cać nakrętki od napojów, olejów, szamponów, past do 
zębów, płynów do płukania oraz kaw rozpuszczalnych. 
Zebrane nakrętki trafiają do sprzedaży na skupie. Cena za 
tonę nakrętek plastikowych wynosi kilkaset złotych. Do-
chód ze sprzedaży będzie przekazany na wszelkiego ro-
dzaju akcje charytatywne. MS

Towar zatrzymany przez mazowiecką 
KAS trafi do potrzebujących

REGION
Izba Administracji 
Skarbowej w Warszawie 
przekazała odzież i obu-
wie trzem organizacjom 
pożytku publicznego 
z Mazowsza i Podlasia. 
Spirytus pochodzący 
z ujawnień otrzymało 
natomiast Centrum 
Zdrowia Dziecka.

D o podopiecznych 
Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewido-

mych w Laskach, zaczerlańskie-
go Ośrodka Leczenia, Terapii 
i Rehabilitacji Uzależnień MO-
NAR i Jadłodajni św. Ryszarda 
Pampuri w Warszawie trafiło 70 
par butów dziecięcych, 1176 par 
skarpet, 81 kurtek damskich, mę-
skich i kamizelek oraz kilkana-
ście sztuk bielizny.

Przekazana odzież i obuwie 
pochodzi z ujawnionych przez 

MILANÓWEK
Do urzędu gminy Milanó-
wek wpłynęło zawiado-
mienie od mieszkańców 
o zamiarze przeprowa-
dzenia referendum 
w sprawie odwołania 
rady miasta. Sprawa 
może mieć związek z kon-
fliktem na linii burmistrz 
Milanówka – rada miasta.

Od dłuższego czasu trwają 
spięcia burmistrza Mi-
lanówka Piotra Remi-
szewskiego z radnymi 

miasta Remiszewski twierdzi, że 
radni blokują każdą jego uchwa-
łę. Włodarz zrezygnował z uczest-
nictwa w sesjach rady miasta. Ze 
względu na rozwijający się konflikt, 
w czerwcu 2020 roku, przepro-
wadzono referendum w sprawie 
odwołania burmistrza. Prawie 96 
proc. głosujących chciało odwołać 
Piotra Remiszewskiego. Niska, bo 
16 proc. frekwencja, pozwoliła mu 

Czy będzie referendum w sprawie 
odwołania rady miasta?

mazowieckich funkcjonariu-
szy Służby Celno-Skarbowej prze-
stępstw. Sądy orzekły wobec nich 
przepadek na rzecz Skarbu Pań-
stwa. Właściciele znaków towa-
rowych, którymi opatrzona była 
odzież i obuwie, wyrazili zgodę 
na przekazanie produktów na 
cele charytatywne.

Krajowa Administracja Skar-
bowa przekazuje nieodpłatnie 
uprawnionym instytucjom również 
inne towary pochodzące z ujaw-
nień m.in. spirytus. Alkohol jest 
niezbędny do produkcji środków 
dezynfekujących. Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie otrzyma-
ło od publicznych funkcjonariuszy 

824 litrów spirytusu. Dzięki tej po-
mocy szpital pediatryczny liczący 
75 tys. mkw powierzchni użytko-
wej, będzie mógł skuteczniej wal-
czyć z COVID-19. Skonfiskowany 
spirytus pochodzi m.in. ze zlikwi-
dowanych przez funkcjonariuszy 
mazowieckich nielegalnych wy-
tworni alkoholu.

KAS bezpłatnie przekazu-
je towary jednostkom organi-
zacyjnym pomocy społecznej, 
organizacjom charytatywnym 
i placówkom oświatowym. Po-
darowane produkty muszą wyć 
wykorzystane przy realizacji za-
dań statutowych zainteresowa-
nych podmiotów. Inf. pras.

jednak na utrzymanie dotychcza-
sowego stanowiska.

Tymczasem okazało się, że 
mieszkańcy podjęli inicjatywę… 
odwołania rady miasta. – Sza-
nowni Państwo, 13 stycznia do 
Urzędu Miasta Milanówka wpły-
nęło zawiadomienie z inicjatywy 
mieszkańców naszego miasta o za-
miarze przeprowadzenia referen-
dum w sprawie odwołania Rady 
Miasta Milanówka przed upływem 
kadencji. Jak widać na tle ostatnich 
wydarzeń, zwłaszcza uporczywe-
go blokowania przez radnych roz-
woju naszego miasta, mieszkańcy 
mogą być niezadowoleni z dzia-
łań Rady Miasta. Moja wizja i po-
mysły na rozwój Milanówka są 

systemowo blokowane przez więk-
szość radnych. Inicjatywa podję-
ta przez mieszkańców pokazuje, 
że również oni dostrzegają jakie 
skutki dla naszego miasta powo-
dują destrukcyjne działania więk-
szości radnych – pisze burmistrz 
Remiszewski na portalu społecz-
nościowym Facebook. – Efekty ich 
obecnych decyzji będą w przyszło-
ści powodować negatywne skutki 
dla miasta i mieszkańców. Wszy-
scy będziemy je odczuwali jeszcze 
przez wiele lat – dodaje. Urzędnicy 
przesłali dokumenty do komisarza 
wyborczego. Niebawem zapadnie 
decyzja o przeprowadzeniu refe-
rendum w sprawie odwołania rady 
miasta w Milanówku. MS
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GRODZISK MAZ.

Gmina Grodzisk zamierza 
urozmaicić teren wokół 
rzeki Mrowna

Gmina Grodzisk Mazowiecki rozwija się. Władze nie-
dawno ogłosiły przetarg na wykonawcę projektu 
budowy zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki 
Mrowna. Zarówno rzeka jak i obszar wokół ma być 
miejscem przyjaznym nie tylko dla okolicznych miesz-
kańców ale również i turystów.– Gmina zamierza 
wykupić 51 ha gruntu. Planujemy wykopać zbiornik 
powyżej 45 ha. To będzie niewielkie jeziorko. Będzie 

ono spełniać funkcje zarówno zbiornika retencyjnego 
jak i pełnić funkcję wypoczynkową. Chcielibyśmy stwo-
rzyć tu mały ośrodek rekreacyjny. Naszym marzeniem 
jest ożywić ten rejon – informuje Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki. – Gmina 
czeka na dofinansowanie z funduszu z Wód Polskich – 
dodaje. Zgodnie z planem inwestycja ma być zrealizo-
wana do końca 2023 roku. MS
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NADARZYN
Władze Nadarzyna 
wybrały już firmę, która 
zajmie się budową letnich 
basenów w Strzeniówce. 
Obiekt ma być gotowy 
na początku czerwca 
tego roku.

D o przetargu zgłosiły się 
dwie firmy. Za najlep-
szą uznano ofertę spół-
ki Timber Project, która 

realizację prac wyceniła na prawie 5 
mln zł. Przypomnijmy, że pierwot-
nie władze Nadarzyna na inwestycje 
chciały wydać 4,5 mln zł. Ostatecznie 
zdecydowano o dołożeniu braku-
jących 500 tys. zł i wyborze wyko-
nawcy już w pierwszym przetargu.

Przypomnijmy. W Strzeniówce ma 
powstać kompleks letnich basenów 
z zapleczem sanitarnym, boiskami 
sportowymi, świetlicą oraz infra-
strukturą towarzyszącą. Wybrany 
wykonawca ma przygotować doku-
mentację projektowo-kosztorysową 
oraz zrealizować prace budowlana.

Wybrali wykonawcę letnich basenów 
Kompleks mają stworzyć trzy 

niecki basenowe – dwie o wymia-
rach 12x25m i jedną dla dzieci o wy-
miarach 8x15m. Dodatkowo mają się 
tu pojawić drewniane balustrady 
i stanowisko dla ratowników, kom-
pleks zjeżdżalni, wodny plac zabaw, 
brodziki i natryski. Zaplanowano 
również budowę ośmioosobowe-
go jacuzzi. W ramach inwestycji 
powstanie budynek zaplecza sani-
tarno-socjalnego, budynek świe-
tlicy z punktem małej gastronomii 
i przebieralnie. Całość uzupełni in-
frastruktura sportowa, czyli boisko 
do piłki nożnej i boisko do siatków-
ki plażowej. Pojawią się tu również 
elementy małej architektury, ciągi 
piesze i miejsca postojowe. Zaplano-
wano także nowe nasadzenia zieleni.

Warto zaznaczyć, że baseny będą 
miały nieco inną formułę. Niecki nie 
będą bowiem zagłębione w grun-
cie, będzie można do nich wejść 
po… schodach.

Baseny w Nadarzynie mają być 
gotowe jeszcze w tym roku. Reali-
zacja inwestycji ma być ekspreso-
wa, bowiem prace mają zakończyć 
się 31 maja tego roku!. AZ
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PIASTÓW
Przy wiadukcie 
im. generała Leopolda 
Okulickiego wybudowa-
ne będą schody stałe 
i windy dla osób 
niepełnosprawnych. 
Wybrano już wykonaw-
cę inwestycji. Nieba-
wem ruszą prace.

W ładze Piastowa 
ogłosiły przetarg 
na utworzenie 
centrum prze-

siadkowego w pobliżu dworca 
PKP. W postępowaniu wygrało 
warszawskie przedsiębitorstwo 
mostowe MOSTY Sp. z o.o. BU-
DOWNICTWO Sp. k. ze stolicy. 
Spółka specjalizuje się w pro-
wadzeniu prac na terenie za-
mkniętym kolejowym.

W ramach projektu powstanie 
centrum przesiadkowe dopaso-
wane do otoczenia stacji PKP 
Piastów. Inwestycja umożliwi 

Centrum przesiadkowe 
w Piastowie
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połączenie peronów z istnie-
jącym wiaduktem. Wykonawca 
wybuduje dojście do peronów 
pasażerskich, gdzie umiesz-
czone będą schody stałe oraz 
windy, czyli dźwigi osobowe. 
Zaprojektowano stalowo – be-
tonową konstrukcję schodów.

W ramach dostosowania obiek-
tu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych zaprojektowano 
windy, szerokie ciągi pieszych 
oraz trop znaki przy dojściach pe-
ronowych dla osób niewidomych.

Władze przeznaczą na inwe-
stycję prawie 3 mln zł. MS
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BRWINÓW

Trwa przebudowa ulicy 
Józefowskiej w gminie 
Brwinów

Kończy się pierwszy etap przebudowy drogi powiato-
wej nr 3110W ulicy Józefowskiej na odcinku od wschod-
niej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15
we wsi Koszajec. Drogę przebudowuje firma P.P.H.U. 
Efekt Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg. Starosta prusz-
kowski Krzysztof Rymuza oraz członek zarządu powiatu 
Grzegorz Kamiński wraz z pracownikami wydziału in-
westycji i drogownictwa starostwa sprawdzili postęp 

prac przy przebudowie jezdni, chodnika i zjazdów. Zgodnie 
z założeniami pierwszy etap prac ma zakończyć się pod ko-
niec stycznia. Plan ten może opóźnić jedynie mroźna tem-
peratura. Kolejny odcinek drogi o długości około 500 m 
robotnicy przebudują dopiero po zakończeniu pierwszego 
etapu budowy. Zgodnie z planem prace na kolejnym odcin-
ku mają potrwać około półtorej miesiąca. Koszt inwestycji 
wynosi 1 377 600,00 zł. MS

PRUSZKÓW
Zarząd powiatu prusz-
kowskiego podpisał 
umowę na projekt 
przebudowy zabytko-
wej Willi pod Bocia-
nem w Pruszkowie. 
Umowa dotyczy także 
sprawowania nadzoru 
autorskiego.

Starosta pruszkowski
Krzysztof Rymuza 
i członek zarządu 
Agnieszka Kuźmińska 

podpisali umowę na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
dotyczący rozbudowy budyn-
ku przy ulicy Kraszewskiego 18. 
W ramach prac przewidywane 
są m.in. budowa zewnętrznej 
windy dla osób niepełnospraw-
nych, remont elewacji a także 
dachu oraz adaptacja piętra 

Umowa na projekt 
przebudowy Willi 

pod Bocianem podpisana
pierwszego i poddasza. – Re-
mont „Willi pod Bocianem” to 
inwestycja od lat wyczekiwa-
na przez mieszkańców Powia-
tu Pruszkowskiego. Zwłaszcza 
tych, którzy aktywnie uczest-
niczą w życiu społecznym – 
informuje Krzysztof Rymuza, 
starosta pruszkowski. – W przy-
szłości w „Willi pod Bocianem” 
swoją siedzibę będzie miało 
Centrum Dialogu Społecznego, 
którego zadaniem jest wspie-
ranie rozwoju i integracji or-
ganizacji pozarządowych oraz 
nieformalnych inicjatyw spo-
łecznych – dodaje.

Robotnicy przystosują bu-
dynek do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycja 
będzie dotyczyć także pracy na 
terenie wokół zabytkowej willi. 
Wykonawca wyremontuje rów-
nież ogrodzenie, fontanny, ław-
ki i wiatę ogrodową. Zgodnie 
z ustaleniami starodrzew i nasa-
dzenia nie ulegną zmianie. MS

PRUSZKÓW
Pruszkowski szpital 
otrzymał mobilny 
aparat RTG. To ogrom-
ne wsparcie dla pla-
cówki medycznej 
w czasie epidemii.

N owy aparat do RTG 
pozwoli na ograni-
czenie przemieszcza-
nia się pacjentów po 

szpitalu i ułatwi pracę lekarzom. 
– Koronawirus nie odpuszcza, 
dlatego cały czas trzymamy rękę 
na pulsie i na bieżąco monitoru-
jemy sytuację w szpitalach. Za-
potrzebowanie na nowoczesny 
i niezawodny sprzęt jest bardzo 
duże, stąd m.in. nasza decyzja 
o zakupie przenośnych apara-
tów rentgenowskich – informuje 
Adam Struzik, marszałek woje-
wództwa mazowieckiego. – Ta-
ka aparatura w dobie COVID-19 
ogranicza przemieszczanie się 

Szpital Kolejowy otrzymał 
nowy aparat RTG

pacjentów po szpitalu, tym sa-
mym minimalizując ryzyko roz-
przestrzeniania wirusa – dodaje.

Do Szpitala Kolejowego 
w Pruszkowie trafił aparat RTG 
marki Samsung model GM 85. To 
kompaktowe, nowoczesne oraz 
lekkie urządzenie. Jego atutem 
z pewnością jest niewielki roz-
miar. Personel medyczny bez 
problemu będzie mógł go prze-
transportowywać w windzie oraz 
przemieszczać się z nim przez 
wąskie korytarze do sal chorych. 
Sprzęt ma wytrzymałą baterię. 
Pełne ładowanie aparatu RTG 
trwa tylko 4 godziny i wystarcza 
na cały dzień pracy urządzenia. 
Sprzęt wykonuje doskonałej jako-
ści obrazy i posiada regulację do-
stosowującą promieniowanie do 
wieku pacjenta. Nowy aparat mo-
że być przydatny również w dia-
gnostyce chorób dzieci. Sprzęt 
posiada funkcję Remote View, 
dzięki której lekarze mogą mieć 
na bieżąco dostęp do obrazu za 
pośrednictwem Internetu. MS

REGION
Metro Warszawskie 
planuje budowę łącz-
nika pomiędzy stacja 
Metro Centrum 
a Dworcami Centralnym 
i Śródmieście. Spółka 
ogłosiła już przetarg 
na projekt inwestycji.

Wielu mieszkań-
ców podwarszaw-
skich miejscowości 
prawie codziennie 

dojeżdża do pracy w stolicy. Więk-
szość z nich przemieszcza się 
środkami komunikacji miejskiej. 
Obecne rozwiązanie dotyczące 
przejścia pomiędzy stacją Me-
tra Centrum a Dworcem Cen-
tralnym i Dworcem Śródmieście 
z pewnością pozostawia wiele 
do życzenia.

Będzie połączenie Metra 
Centrum z Dworcami 

Śródmieście i Centralnym
To ma się zmienić, bowiem 

wszystkie dworce zostaną połą-
czone. Koncepcja dotycząca bu-
dowy łącznika sięga jeszcze końca 
lat 90-tych ubiegłego wieku. Nie-
stety idea ta nie mogła dojść do 
realizacji ze względu na brak od-
powiednich funduszy na pokrycie 
inwestycji. Po wielu latach oka-
zało się jednak, że są szanse na 
wybudowanie łącznika.

Spółki Metro Warszawskie i PKP 
PLK opracowują wstępne rozwią-
zanie budowy łącznika pomiędzy 
stacją a dworcami. Finalny kształt 
inwestycji ma przygotować jed-
nak zewnętrzna firma. W tym celu 
ogłoszono już przetarg na wyko-
nanie koncepcji łącznika. Zgodnie 
z założeniami zwycięzca przetar-
gu będzie musiał wykonać analizę 
w ciągu najbliższych 18 miesię-
cy, natomiast raport wstępny ma 
przedstawić w ciągu 9 miesięcy.

Oferty złożone w przetargu 
poznamy 3 lutego. MS

PODKOWA LEŚNA
Gmina Podkowa Leśna 
otrzymała fundusze 
na inwestycje. 
Dzięki wsparciu uda się 
zagospodarować 
teren wokół szkoły 
podstawowej im. 
Bohaterów Warszawy.

Gmina otrzymała środ-
ki dzięki PROW (Pro-
gram Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 

– przyp. red.) w ramach kon-
kursu organizowanego przez 
LGD (Lokalna Grupa Działania 
– przyp. red.) Zielone Sąsiedz-
two. Podkowa uzyskała dofinan-
sowanie w wysokości 283 656,00 
zł. Kwota ta będzie przeznaczo-
na na realizację projektu doty-
czącego modernizacji terenu 
Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Warszawy”.

W ramach dofinansowania 
powstanie m.in: bieżnia i roz-
bieżnia z zeskocznią, boisko do 

Teren wokół podkowiańskiej 
szkoły ulegnie modernizacji

siatkówki i badmintona, bieżnia 
terenowa z nawierzchni mine-
ralnej oraz strefa do gry w te-
nisa stołowego i teqball.

Inwestycja ma kosztować 
około 446 tys zł. Dofinanso-
wanie przyznane przez LGD 
Zielone Sąsiedztwo pokryje
 63,63 proc. kosztów.

Gmina ogłosi przetarg na wy-
konawcę tej części inwestycji 
jeszcze w I kwartale 2021 roku.

Władze planują zakończyć 
prace pod koniec sierpnia. MS

PRUSZKÓW
Marek Pawłowski był 
gwiazdą „Złomowiska 
PL”. Producenci progra-
mu przygotowują odci-
nek specjalny, w którym 
upamiętnią zmarłego w 
grudniu „Krzykacza”.

P rogram „Złomowisko PL” 
emitowany jest od pięciu 
lat na antenie Discovery 
Channel Polska. Cieszy 

się on stałą popularnością wśród 
widzów. Jedną z gwiazd progra-
mu był pochodzący z Pruszkowa 
Marek Pawłowski. „Krzykacz” od 
wielu lat zbierał złom razem ze 
swoim kolegą Edwardem Kalińskim 
„Edziem”. Pod koniec ubiegłego ro-
ku fani „Złomowiska PL” otrzymali 
smutną wiadomość. W czwartek 31 
grudnia zmarł Marek Pawłowski. 

Marek Pawłowski miał charakte-
rystyczny i donośny głos. Stąd jego 
pseudonim „Krzykacz”. Pawłow-
ski cieszył się ogromną sympatią 

Powstanie odcinek Złomowiska PL 
poświęcony „Krzykaczowi”
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mość o śmierci „Krzykacza” była 
okrutnym ciosem dla wielbicieli „Zło-
mowiska PL”. Wielu widzów pisało 
listy do twórców programu z proś-
bą o godne upamiętnienie Marka 
Pawłowskiego. Producenci telewi-
zyjnego hitu zgodnie z życzeniem 
fanów przygotowują odcinek spe-
cjalny oddający hołd „Królowi Zło-
mu”. – Mieliśmy od Was bardzo dużo 
próśb, aby zrobić odcinek Złomowi-
sko PL, w którym bohaterowie serii 
będą wspominać Krzykacza, odci-
nek w którym powrócimy myślami 
do scen melancholijnych jak i tych 
zabawnych. W końcu Marek Paw-
łowski był, można rzec, naturalnie 
urodzonym, unikalnym komikiem. 
Przede wszystkim był autentyczny, 
ponieważ poza kamerami zachowy-
wał się tak samo jak przy realizacji 
odcinków. Niech to będzie trybut dla 
„Króla Złom”u, któremu tej korony 
już chyba nikt nigdy nie odbierze... 
– podkreślają twórcy programu.

Stacja Discovery nie podała jesz-
cze daty emisji odcinka specjalnego 
poświęconego „Krzykaczowi”. MS
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• Zatrudnię Mechanika 
Pruszków 505786220

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
W ŁOSIU 
ZATRUDNI MŁODEGO 
MĘŻCZYZNĘ , 
telefon 504 175 598, 
CV na maila: 
granitland6@wp.pl 

• 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 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• DZIAŁKA KOMORÓW 
650m2 501 014 433 

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

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

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW:
• 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 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 
pod handel lub usługi 
tel. 6016129300

• 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 plawc 1000 m2, 
Nadarzyn, 696-023-878

USŁUGI

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

• Ocieplamy poddasza 
oraz inne obiekty 
pianką PUR 
www.awa-termoizolacje.pl
tel. 602 735 674

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

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

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

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Strzykulska 4
oferuje:

sprzedaż soli drogowej – worki a’ 25 kg
odśnieżanie

zwalczanie śliskości
koszenie traw

koszenie poboczy dróg
uprawy polowe

transport rolniczy
działki już od 1000 m²

 

Tel.:  22 722 12 14; 505 909 942
e-mail: sur-ozarow@wp.pl 

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


