
20 SIERPNIA 2021 (NR 535)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

WIĘCEJ NA STR. 2

Plan naprawczy dla Szpitala
na Wrzesinie

PRUSZKÓW
Sytuacja Szpitala 
Powiatowego w Pruszko-
wie od wielu lat jest
skomplikowana. Pozytyw-
nie na sytuację placówki 
nie wpływają również 
częste zmiany dyrekcji. 
Radni powiatu pruszkow-
skiego przyjęli plan 
naprawczy dla lecznicy. 

S zpital Powiatowy w Prusz-
kowie od kilkunastu już lat 
boryka się z problemami 
finansowymi. Już w czasie 

gdy starostą była Elżbieta Smolińska 
placówka generowała straty. Mimo 
wielu działań i licznych zmian ka-
drowych, głównie na stanowisku 
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R E K L A M A

dyrektora placówki, przez lata nie 
udało się wyprowadzić placówki 
„na prostą”. 

Obecnie Szpital na Wrzesinie jest 
po modernizacji. Trwa również roz-
budowa lecznicy o nowe skrzydło. 
Działania inwestycyjne to jednak 
nie wszystko. Radni powiatu prusz-
kowskiego na lipcowym posiedze-
niu Rady Powiatu Pruszkowskiego 
przyjęli plan naprawczy na szpita-
la. W dokumencie tym znalazł się 
szereg działań, które nie tylko ma-
ją uzdrowić trudną sytuację finan-
sową szpitala, ale również osiągnąć 
tak potrzebną stabilizację. 

Jakie działania znalazły się zatem 
na liście planu naprawczego/? Są to 
m.in. Utworzenie pracowni tomo-
graficznej oraz stworzenie „Cen-
trum kobiety i noworodka”.

PODKOWA LEŚNA
Przedszkole czeka na dzieci / str. 7 /

PRUSZKÓW
Umowa na wiadukt podpisana / str. 6 /

PIASTÓW
Centrum przesiadkowe 
w budowie / str. 5 /

PRUSZKÓW
Łącznik Dolnej i Piastowskiej 
gotowy / str. 6  /
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GRODZISK MAZ.

Powstanie nowy budynek 
komunalny w Natolinie

Mieszkania socjalne to jeden z wielu problemów, z którymi 
borykają się miasta i gminy. W Grodzisku Mazowieckim,  
w Natolinie, powstanie kilkadziesiąt nowych mieszkań. 
Urząd Miejski ogłosił właśnie przetarg. W planach jest bu-
dowa budynku wielorodzinnego, w którym będą 44 miesz-
kania. Powstanie on na działce położonej przy DW 579, 
nieopodal węzła autostradowego. Znajduje się na niej już 
budynek wielorodzinny, jednak do końca 2022 roku jego 

mieszkańcy będą mogli w nim mieszkać. Po tym czasie zo-
staną wykwaterowani, a sam budynek będzie zmodernizowa-
ny. Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie 
należała: budowa budynku mieszkalnego, rozbiórka istnie-
jących budynków gospodarczych, budowa parkingu wraz  
z chodnikami. Tuż przy bloku powstanie także plac zabaw.  
Na realizację projektu wykonawca będzie miał 20 miesięcy 
od momentu związania umową, tj. od 31 sierpnia 2021 r.  AZ 
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Szpital na Wrzesinie nowego 
dyrektora ma od niedawna. Jest 
nim Robert Krawczyk. Jak sam 
przyznał w trakcie sesji rady po-
wiatu, już na samym początku 
pracy stanął przed ogromnym 
wyzwaniem. – Było nam trud-
no tworzyć ten plan naprawczy 
ponieważ jesteśmy tu osoba-
mi nowymi. Niektórzy jak ja 
są tu zaledwie dwa tygodnie – 
przyznał Robert Krawczyk, dy-
rektor SPZOZ w Pruszkowie. 
– Po głębokiej analizie stwier-
dziliśmy, że jedyną drogo do 
poprawy sytuacji szpitala jest 
zwiększenie sprzedaży usług 
medycznych. Możemy zwięk-
szyć przychody poprzez nowe 
kontrakty medyczne oraz wy-
konywanie świadczeń komer-
cyjnych – dodał.

Głównym „narzędziem” jakie 
ma pomóc w poprawi sytuacji fi-
nansowej szpitala, będzie… nowe 
skrzydło lecznicy, które najparw-
dopodobniej w całości lub części 
zostanie oddane do użytku jesz-
cze w tym roku. W skrzydła mają 

znaleźć się nowe sale operacyjne 
oraz sala do cesarskiego cięcia, 
które pozwolą wykonywać więcej 
operacji. Dodatkowo na pozio-
mie minus jeden umiejscowio-
na zostanie nowa sterylizatornia. 
Jak przyzna je dyrektor Wrzesi-
na, szpital będzie mógł nie tylko 
wykonywać sterylizację własnego 
sprzętu, ale również świadczyć 
tę usługę odpłatnie m.in dla ga-
binetów kosmetycznych. 

W szpitalu na Wrzesinie ma 
zacząć działać pracownia topo-
graficzna. Zgodnie z obietnicą 
wojewody jeszcze w tym roku 
pruszkowski szpital powinien 
otrzymać aparat tomograficzny.

Nowością ma być również 
utworzenie „Centrum Kobie-
ty i Noworodka”. – Zamierza-
my przenieść całe położnictwo, 
neonatologii oraz wszystkie 
struktury związane z opieką nad 
matką w ciąży i noworodkiem. 
A więc poradnie, pracownie 
kto, usg, izb przyj, pokój wypisu 
i pokój wydawania noworodka 
– dodaje dyrektor Krawczyk.

I faktycznie stworzenie do-
godnych warunków do porodu 

dla kobiet wciąż wydaje się do-
brym kierunkiem. Obecnie wa-
runki w szpitalu na Wrzesinie 
mocno odbiegają od tych ofe-
rowanych w innych placów-
kach na terenie Warszawy czy 
okolic. Stworzenie „Centrum” 
może więc przyciągnąć kobie-
ty do pruszkowskiego szpitala. 
Zwłaszcza, że Wrzesin to jedyny 
szpital w powiecie pruszkow-
skim i grodziskim z porodów-
ką i neonatologią.

Rozbudowa szpitala pozwoli 
również na przyjęcie większej 
liczby pacjentów co również 
pozytywnie wpłynie na finan-
se szpitala.

Na wniosek dyrektora szpi-
tala placówce zostanie udzielo-
ną nieoprocentowana pożyczka.
Władze powiatu zadeklarowały 
również wsparcie dla placówki 
przy wypłacie odszkodowania 
na rzecz pacjentki poszkodowa-
nej w wyniku błędu lekarskiego.

O tym czy działania zapropo-
nowane przez dyrektora szpi- 
tala przyniosą pozytywny sku- 
tek dowiemy się za kilkanaście 
miesięcy.  AZ
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Plan naprawczy dla Szpitala 
na Wrzesinie

KIEROWCA AUTOBUSU
Posiadasz prawo jazdy kat D?

Dołącz do naszego zespołu i zostań pracownikiem
komunikacji miejskiej w Warszawie.

Oferujemy:
	stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 
	pracę na nowoczesnym klimatyzowanym taborze autobusowym z automatyczną skrzynią 

biegów, 
	szkolenia wdrażające, 
	świadczenia z ZFŚŚ,
	pakiet medyczny,
	kartę miejską na I i II strefę. 

Skontaktuj się z nami już dziś! E-mail: rekrutacja@mobilis.pl, nr telefon: 606 261 469
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Napad na bank w Błoniu 
REGION

Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie oskarżyła 
55-letniego Wojciecha L.  
i 23-letniego Piotra L.  
o dokonanie napadu  
z bronią na bank  
w Błoniu. Skradzione 
pieniądze miały ratować 
domowy budżet.

D o napadu doszło  
23 kwietnia tego roku. 
Tuż przed południem 
do oddziału SKOK 

Stefczyka przy ulicy Poniatow-
skiego w Błoniu wszedł mło-
dy mężczyzna i pytał o warunki 
udzielenia kredytu gotówkowe-
go. Po uzyskaniu informacji wy-
szedł i wsiadł do zaparkowanego 
w pobliżu samochodu. Chwilę 
później do placówki wszedł dru-
gi mężczyzna, krzyknął „To jest 
napad! Mężczyzna wyjął z torby 
broń i oddał strzał w stronę sufitu. 
Pracownicy banku wydać pienią-
dze. Dołączył do niego mężczyzna, 
który wcześniej pytał o kredyt.

Gdy dwie kobiety otwierały ban-
kowe sejfy jeden z mężczyzn po-
łożył na biurku przedmiot, który 
- jak twierdził - jest ładunkiem wy-
buchowym i zagroził, że jeśli usły-
szy alarm albo syreny policyjnych 
radiowozów, wysadzi placówkę 
w powietrze. Po otrzymaniu pie-
niędzy mężczyźni uciekli do auta. 
Z uwagi na to, że napastnicy po-
zostawili w placówce urządzenie, 
które miało być ładunkiem wybu-
chowym konieczne było wezwanie 
na miejsce policyjnych pirotechni-
ków. Ze względów bezpieczeństwa 
konieczna była ewakuacja pracow-
nic banku oraz osób z okolicznych 
budynków. Pirotechnicy usta- 
lili, że urządzenie to tylko atrapa.

Wyjaśnianiem sprawy i ustala-
niem sprawców zajęli się policjan-
ci Wydziału do walki z Terrorem 
Kryminalnym i Zabójstw Komen-
dy Stołecznej Policji. 28 kwietnia 
wraz z funkcjonariuszami Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrter-
rorystycznego Policji w Warszawie 
udali się do miejscowości, w której 
mieszkali sprawcy – ojciec i syn. 
W ich mieszkaniu znaleziono broń. 
Wojciech L. Posiadał zgodę na jej 
posiadanie. – Mężczyźni zostali 

oskarżeni o dokonanie wspólnie 
i w porozumieniu rozboju z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia. 
Ponadto Piotr L. został oskarżony 
o kierowanie gróźb do mężczyzny, 
którego samochód blokował oskar-
żonym drogę ucieczki. W momencie 
kierowania do sądu aktu oskarże-
nia wobec mężczyzn stosowany 
był środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowa-
nia – przekazała prok. Aleksandra 
Skrzyniarz, rzeczniczka Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie.

Oskarżony Wojciech L., przyznał 
się do winy. Na rabunek udał się 
samochodem klienta, okleił tyl-
ko tablice rejestracyjne. 55-latek 
wyjaśniał w prokuraturze, że jego 
syn nie wiedział wcześniej o pla-
nowanym przez niego napadzie. 
Oskarżony zapewniał, że nikomu 
nie chciał zrobić krzywdy. Na- 
pad miał pomóc w załataniu do-
mowego budżetu, nadszarpnię-
tego przez chorobę żony i wysoki 
kredyt, który zaciągnął jego star-
szy syn. Wojciech L. powiedział, 
że po powrocie do domu spa-
lił ubrania, w których pojechali  
do banku. Podejrzanym grozi do 
15 lat pozbawienia wolności.  AZ
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REPERTUAR KINO CKiS SIERPIEŃ 2021

Bilety:
15zł (ulgowy, tani wtorek)  18zł (normalny)

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, 

www.ckis.pruszkow.pl 
Kasa Kina / rezerwacje: 668 999 635 / 
zakup przez Internet – biletyna.pl/Pruszkow

Sala Widowiskowa

„Annette”  
musical, dramat
Belgia, Francja, Japonia, Meksyk, Niemcy,
Szwajcaria, USA 2021, reż. Leos Carax
26.08 (czwartek) g.19:00
27.08 (piątek) g.19:00
28.08 (sobota) g.18:00

TANI WTOREK 

„Na rauszu” 
dramat, komedia
Dania, Holandia, Szwecja 2021, 
reż. Thomas Vinterberg
24.08 g.19:00

Trzymamy kciuki
 za Urszulę Łoś 

w drodze do Tokio
#TeamUla        

www.ckis.pruszkow.pl„Wróg doskonały”
thriller 
Francja, Hiszpania, Niemcy, 
reż. Kike Maíllo
31.08 g.19:00

„Berlin Alexanderplatz” 
dramat
Francja, Holandia, Kanada, 
Niemcy 2021, 
reż. Burhan Qurbani
20.08 (piątek) g.19:00
21.08 (sobota) g.19:00
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PIASTÓW

Kolejna ulica w Piastowie 
zyska nowe oblicze

Urząd Miejski w Piastowie ogłosił przetarg na przebu-
dowę ul. Ks. Skorupki. Po otwarciu ofert, znani są trzej 
potencjalni wykonawcy. Ulica Ks. Skorupki to jedna 
z ulic w Piastowie, przy której mieści się wiele instytucji, 
firm i punktów handlowych. Piastowski magistrat uznał, 
że zostanie wyremontowana w ramach projektu „Mo-
dernizacja ul. Skorupki od ul. Piłsudskiego do ul. Woj-
ska Polskiego”. Remont drogi będzie obejmował zmianę 

nawierzchni oraz modernizację całej infrastruktury towa-
rzyszącej. Na realizację projektu Urząd Miasta przeznaczył 
1 290 000 zł. Do wykonania zadania zgłosiły się trzy firmy: 
Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych 
MARGOT z Warszawy (z oferowaną ceną 1 379 450 zł), IN-
STAL-NIKA Sp. z o.o. z Warszawy (1 992 600 zł) oraz BUD-
-BRUK Zakład Robót Drogowych ( z kwotą 1 507 980 zł). 
Ostatecznej decyzji magistrat jeszcze nie podjął.  AZ 
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Brak chętnych na projekt 718 i 719
REGION

Władze województwa 
mazowieckiego zgodnie 
z wcześniejszymi deklara-
cjami planują przebudo-
wę dróg wojewódzkich 
nr 718 i 719. W pierwszej 
kolejności konieczne jest 
przygotowanie doku-
mentacji projektowej. 
Kłopot w tym, że do 
pierwszego przetargu  
na jej przygotowanie  
nikt się nie zgłosił.

R ozmowy o przebudo-
wie wiaduktu nad to-
rami PKP w Pruszkowie 
w ciągu ul. Poznańskiej 

(droga wojewódzka nr 718) trwają 
od wielu lat. Wiadukt w ubiegłym 
roku przeszedł remont w try-
bie awaryjnym. Konieczna by-
ła wymiana łożysk. Dzięki temu 
przeprawa posłuży kierowcom 
jednak przez jakiś czas. Jednak 

PRUSZKÓW
Piątek, 13 sierpnia 
raczej nie jest pechowy. 
W każdym razie dla 
mieszkańców Gąsina, 
którzy od tej pory mogą 
korzystać z nowego 
zielonego skweru  
przy ul. Wierzbowej.

S kwer przy Wierzbowej 
to doskonałe miejsce do 
spotkań czy spędzenia 
wolnego czasu. Będzie 

można posiedzieć na murkach 
z drewnianymi siedziskami, wy-
ciągnąć się na leżakach. Dzieci 
będą mogły poszaleć na trampoli-
nach lub powspinać się na linach. 
Ci, którzy będą chcieli poćwiczyć 
logiczne myślenie, przygotowano 
stolik do gry w szachy. Można tak-
że pogrążyć się w ulubionej lek-
turze w przygotowanej dla moli 
książkowych czytelni. Na miejsce 

Nowy zielony punkt na mapie 
Pruszkowa

takie doraźne remonty nie roz-
wiązują problemu. Pruszkowski 
wiadukt nad torami PKP ma za 
małą przepustowość. Podobnie 
jak ulica Poznańska (dw 718) pro-
wadząca do węzła autostrady A2. 
Dowodem na to są gigantyczne 
korki w porannym i popołudnio-
wym szczycie. Rozwiązaniem 
tych problemów ma być budo-
wa węzła drogowego w miejscu 
istniejącego wiaduktu raz posze-
rzenie ul. Poznańskiej do dwóch 
pasów ruchu w obu kierunkach.

Jeszcze w ubiegłym roku trwa-
ły żywe dyskusje między władza-
mi województwa mazowieckiego 

można przyjechać rowerem i zo-
stawić go na stojaku. Całość będzie 
oświetlona przez lampy solarne.  
Teren zaplanowano tak, by moż-
liwe było zbieranie wód opado-
wych. Na skwerze znajduje się 
także zielony trawnik. Wykona-
no również nasadzenia z drzew, 
krzewów i bylin. 

Takie zielone punkty na mapie 
miasta mają nie tylko cieszyć oko 
mieszkańców. To także działanie 
ekologiczne. Powstawanie skwe-
rów przyczynia się m.in. do po-
prawy miejscowego mikroklimatu, 
wspomaga proces napowietrza-
nia miasta i zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych.  AZ

a włodarzami Pruszkowa. Władze 
Mazowsza chciały wybudować 
nowy wiadukt. Natomiast prusz-
kowscy włodarze, podobnie jak 
ich poprzednicy, forsowali wizję 
budowy węzła drogowego z bez-
kolizyjnymi łącznicami.

Okazuje się, że jest szansa na 
realizację tych założeń po my-
śli władz i mieszkańców Prusz-
kowa. Władze Mazowsza szukają 
firmy, która zajmie się opracowa-
niem dokumentacji projektowej 
dla rozbudowy dw 718 od węzła 
autostrady A2 . „Pruszków” do 
skrzyżowania dw 719 z ul. Par-
tyzantów oraz rozbudowy dw719 
od skrzyżowania z ul. Partyzan-
tów do granicy Warszawy.

Cała dokumentacja ma być 
gotowa w ciągu 3 lat (dokładnie 
37 miesięcy). Szacowane kosz-
ty jakie województwo poniesie 
na przygotowanie samych tyl-
ko dokumentów to aż 6,4 mln 
zł. Kłopot jednak w tym, że do 
ogłoszonego w czerwcu przetar-
gu nikt nie złożył oferty. Drogo-
wcy będą musieli ogłosić kolejne 
postępowanie.  AZ
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Pani Krystyna Kott – Osobowość Roku
MILANÓWEK

Osobowość Roku to co-
roczny plebiscyt organizo-
wany przez Polska Times. 
Kandydaci nominowani 
są w pięciu kategoriach. 
Jedna ze statuetek trafiła 
w tym roku do Milanówka.

K ultura, Nauka, Działal-
ność społeczna i cha-
rytatywna, Biznes, 
Polityka, samorząd-

ność i społeczność lokalna – to 
kategorie, w których nominowani 
są kandydaci. Cel akcji to uhono-
rowanie ludzi, którzy odznaczają 

się na tle swoich społeczności.  
Swoją działalność prowadzą nie 
dla sławy, ale z prawdziwej po-
trzeby działania.

W tym roku tytuł Osobowości 
Roku w dziale Polityka, samo-
rządność i społeczność lokalna 
trafiła do pani Krystyny Kott. Dy-
rektor Milanowskiego Centrum 
Usług Społecznych została doce-
niona za zaangażowanie w pomoc 
mieszkańcom Milanówka. Pani 
dyrektor wspiera rodziny i ko-
ordynuje wiele inicjatyw, które 
mają na celu poprawę jakości ży-
cia lokalnej społeczności.

Gratulujemy Pani Dyrektor i ży-
czymy kolejnych sukcesów oraz 
dalszego zapału do pracy.  AZ
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Łącznik Piastowskiej i Dolnej wybudowany
PRUSZKÓW

Ważna inwestycja, 
zwłaszcza dla mieszkań-
ców Malich i Tworek 
– łącznik między ul. Pia-
stowską i ul. Dolną został 
ukończony. Dzięki niemu 
mieszkańcy Malich  
będą mogli wyjechać  
na Al. Jerozolimskie  
w obu kierunkach.

D o tej pory wyjazd 
z Malich w kierunku 
Pruszkowa był moż-
liwy przez ul. Par- 

tyzantów lub ul. Regulską. Dojazd 

do skrzyżowań był często zakor-
kowany. To stanowiło niemały 
problem, zwłaszcza w godzinach 
szczytu. Po realizacji projektu 
pn. Budowa drogi gminnej 2KUZ 
łączącej ulicę Piastowską z ulicą 

Dolną w Pruszkowie wraz z nie-
zbędną infrastrukturą technicz-
ną, możliwe, że ruch rozłoży się 
równomiernie, na oba skrzy-
żowania. Razem z drogą został 
wybudowany: wodociąg, kanał 
sanitarny, kanał technologicz-
ny, kanał deszczowy oraz zain-
stalowano oświetlenie drogowe. 
Jak informuje magistrat – w no-
wym pasie drogowym jest peł-
na segregacja ruchu pieszego, 
rowerowego i samochodowego. 
W kolejnym etapie zaplanowa-
no wykonanie nasadzeń drzew 
i krzewów. Całkowity koszt in-
westycji to 6 876 618,20 zł brut-
to. Ponad 2 mln tej kwoty pokryło 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.  AL
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PRUSZKÓW

Kapry przejdą 
modernizację

Miejska pływalnia Kapry została wybudowana  
w 2003 roku. Po 18 latach doczeka się moderniza-
cji. 4 sierpnia pruszkowski magistrat opublikował 
ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Za-
mówienie zostało podzielone na dwie części. Pierw-
sza – termomodernizacja i modernizacja budynku 
i druga – demontaż starych i montaż nowych śli-
zgów zjeżdżalni. Po remoncie basen zyska nowe 

pokrycie dachowe i instalację odgromową, nową ba-
senową centralę wentylacyjną, oświetlenie hali base-
nowej. Ponadto naprawiona zostanie opaska budynku,  
a także wejścia i zadaszenia nad wejściami do podbase-
nia i magazynu soli. Wymienione zostaną także wanny 
z hydromasażem oraz zjeżdżalnie. Wykonane zostaną 
również inne prace budowlane i konserwacyjne. Ofer-
ty można składać do 19 sierpnia.  AZ 

Piastów zyska nowe centrum 
przesiadkowe. Prace trwają.

PIASTÓW
Centrum przesiadkowe 
w Piastowie ma na celu 
zwiększenie znaczenia 
transportu publicznego 
w codziennych po-
dróżach i tym samym 
zmniejszenie ruchu sa-
mochodowego. To także 
korzyść dla środowiska 
– im mniej aut, tym mniej 
zanieczyszczeń.

I nwestycja ta uzyskała do- 
finansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego (prawie  

6,8 mln zł., czyli 80% wartości ca-
łego projektu). Trzyetapowa bu-
dowa jest realizowana w ramach 
Regionalnego Projektu Operacyj-
nego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. Pierwszy 
etap został już zrealizowany. 

GRODZISK MAZ.
Policjant z grodziskiej 
komendy będąc po 
służbie pomógł kierow-
cy i pasażerom płoną-
cego auta. Zabezpieczył 
miejsce pożaru, tak by 
nikt nie ucierpiał.

D o zdarzenia doszło 
w niedzielę 18 lipca. 
Około 21:20 sierż. 
sztab. Cezary Koprek 

z Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim w dniu 
wolnym od służby jechał samo-
chodem wspominaną trasą. Na-
gle dostrzegł przed sobą pojazd, 
z którego wydobywały się kłęby 
dymu. Kierowca tego pojazdu 
również zauważył zagrożenie i za-
trzymał osobowego citroena na 
poboczu przed węzłem Czernie-
wice. Policjant zatrzymał w bez-
piecznym miejscu swoje auto, 
zabrał gaśnicę i pobiegł ratować 

Policjant pomógł kierowcy 
uciec z płonącego auta

Była to budowa parkingów przy 
ul. Dworcowej i uporządkowa-
nie komunikacji wokół dworca 
PKP. Powstały tam nowe miejsca 
parkingowe (52 miejsca, w tym 
3 dla osób niepełnosprawnych), 
postój Taxi i miejsca tzw. Kis-
s+Ride. Drugi etap to budowa 
schodów i wind na peronie sta-
cji PKP. Będą one stanowić połą-
czenie przystanków z istniejącym 

dobytek kierowcy. Pomógł mu 
wcześniej wydostać z samochodu 
kobietę z dwójką dzieci i odpro-
wadził ich w bezpieczne miejsce 
za barierami drogowymi.

Niestety ogień w komorze sil-
nika był na tyle duży, że wykorzy-
stanie kilku gaśnic nie pozwoliło 
ugasić pożaru. Policjant ustalił 
z kierowcą, że pojazd wyposażony 
jest w instalację LPG co dodatko-
wo zwiększa ryzyko jego wybu-
chu. Wspólnie z funkcjonariuszami 

z drogówki z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, którzy również dotarli 
na miejsce, zabezpieczyli pojazd 
do czasu przybycia straży pożar-
nej. Po zakończonej akcji gaśni-
czej grodziski policjant przewiózł 
swoim autem wystraszone ma-
luchy oraz ich mamę do rodziny. 
Swoją postawą sierż. sztab. Ko-
prek udowodnił, że policjantem 
jest się zawsze bez względu na 
okoliczności, a niesienie pomo-
cy innym jest priorytetem.   AZ

wiaduktem. Wykonane zosta-
ną dojŚcia do peronów, na któ-
rych będą wybudowane windy 
oraz schody. Trzeci etap to bu-
dowa parkingu na 104 miejsca 
(dodatkowo 4 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych) przy ul. 
Poniatowskiego. Ponadto po-
wstanie tu stacja do ładowa-
nia samochodów elektrycznych  
i miejsca dla rowerów.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Kradzione  
nie tuczy

3 osoby, mężczyzna i dwie kobiety, usłyszały zarzut kradzież, 
której dokonali na terenie Grodziska Mazowieckiego. Grozi 
im do 5 lat pozbawienia wolności. Jak informuje asp. sztab. 
Katarzyna Zych - Podczas wykonywania czynności w spra-
wie kradzieży w jednej z placówek handlowych w mieście, 
grodziscy kryminalni wpadli na trop osób, które mogły do-
konać tego przestępstwa. Funkcjonariusze natychmiast udali 
się pod ustalone adresy wytypowanego mężczyzny i dwóch 

kobiet. Zatrzymano całą trójkę. Materiały dowodowe zebrane 
w toku śledztwa oraz czynności dochodzeniowo-śledcze po-
twierdziły, że podejrzani ukradli hulajnogę, kosmetyki i produkty 
spożywcze. Wartość skradzionych przedmiotów oszacowano 
na około 600 zł. Po przedstawieniu zarzutów wszyscy przyznali 
się do popełnienia tego przestępstwa. Za ten czyn odpowiedzą 
teraz przed sądem. Grozi im nawet po 5 lat pozbawienia wol-
ności. - dodaje Zych.  AZ 

PRUSZKÓW
Nowy wiadukt nad tora-
mi kolejowymi już nieba-
wem stanie się faktem. 
Właśnie zawarto umowę 
na podjęcie robót.  
Projekt zostanie zreali-
zowany przez miasto 
Pruszków przy współ-
udziale środków Polskich 
Linii Kolejowych.

W Pruszkowie i naj- 
bliższej okolicy ist-
nieją cztery prze-
prawy przez tory 

kolejowe – przejazd przy stacji PKP 
Parzniew, tunel w ciągu ul. Dział-
kowej, wiadukt łączący ul. B. Pru-
sa z ul. Poznańską oraz wiadukt 
w Piastowie. Już niedługo przejazd 
przez tory zostanie usprawnio-
ny, gdyż powstanie kolejna prze-
prawa. Dodatkowe bezkolizyjne 
skrzyżowanie zostanie zbudowa-
ne w ciągu ul. Broniewskiego i ul. 

sąsiadów. Serdecznie dziękuję 
za współpracę PKP Polskim Li-
niom Kolejowym S.A., Powiatowi 
Pruszkowskiemu i Gminie Pia-
stów. W takich momentach wi-
dać, jak dużo możemy zdziałać 
wspólnie. Ogromnym wsparciem 
dla tej inwestycji będzie dofinan-
sowanie blisko 8,5 mln zł, które 
pozyskaliśmy z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

Warto wspomnieć, że w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniach linii ko-
lejowych z drogami – Etap III” 
w całym kraju zostanie wybu-
dowanych w sumie 24 obiekty 
(wiaduktów, tuneli), a w samym 
województwie mazowieckim bez-
kolizyjne skrzyżowania powsta-
ną także w Legionowie, Teresinie 
i Celestynowie, a w Ciechanowie 
powstanie wiadukt pieszo-rowe-
rowy. Projekt budowy wiaduktu 
w Pruszkowie jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.  AL

Uratowany bociek
posesji, w miejscowości Wężyk. 
Na miejsce przyjechali funkcjo-
nariusze EkoPatrolu, którzy za-
brali rannego ptaka do lecznicy 
weterynaryjnej. Tam został prze-
badany i opatrzony. 3 sierpnia, po 
dobie spędzonej na obserwacji 
i upewnieniu się przez pracow-
ników lecznicy, że bocian mo-
że funkcjonować samodzielnie, 
przewieziono go w bezpieczne 
miejsce. Tam został wypuszczo-
ny do swojego naturalnego śro-
dowiska. Rekonwalescentowi 
życzymy dużo zdrowia i jak naj- 
mniej takich wypadków!  AZ

GRODZISK MAZ.
Bociany to nieodzowny 
element letniego  
polskiego krajobrazu. 
Ptaki te są pod ścisłą 
ochroną, dlatego też  
interwencja grodziskie-
go EkoPatrolu była nie-
mal natychmiastowa.

2 sierpnia Dyżurny Stra- 
ży Miejskiej odebrał 
zgłoszenie o rannym 
bocianie na prywatnej 

Będzie nowa przeprawa przez tory.  
Umowa podpisana

REGION
Mieszkanka Żyrardowa 
straciła 115 tys. zł. Za-
dzwonił do niej oszust, 
który podał się za pra-
cownika banku i polecił 
zainstalowanie aplikacji 
na telefonie. Policjanci 
apelują o szczególną 
ostrożność w takich 
sytuacjach.

D o policjantów z ży-
rardowskiej komen-
dy zgłosiła się 
mieszkanka, któ-

ra poinformowała, że została 
oszukana. Z relacji pokrzyw-
dzonej wynikało, że zadzwonił 
do niej mężczyzna, który przed-
stawił się jako pracownik banku. 
Poinformował ją, że w syste-
mie bankowym doszło do błę-
du informatycznego, który może 
powodować utrudnienia w ko-
rzystaniu z finansów. Następnie 
mężczyzna poprosił ją, aby za-
instalowała aplikację przez któ-
rą, ma zalogować się na swoje 
konto bankowe, żeby móc zli-
kwidować błąd. W międzycza-
sie 46-latka zaczęła otrzymywać 
smsy z banku, które dotyczyły 
między innymi zmiany narzędzia 
autoryzacji, podpisania pożycz-
ki, zmiany limitów przelewów 
oraz dokonywanych przelewów. 
Kobieta została poinstruowana 

Mieszkanka Żyrardowa 
oszukana na 115 tys. zł

przez rozmówcę, że są to błęd-
ne wiadomości wysyłane przez 
system. Podczas rozmowy ko-
bieta korzystając z Internetu 
sprawdziła numer telefonu, któ-
ry wyświetlił jej się na ekranie 
telefonu oraz imię i nazwisko 
pracownika jakie zostały jej po-
dane. Okazało się, że w jej banku 
rzeczywiście pracuje człowiek 
o takich danych oraz, że numer 
jaki się wyświetlił to kontakt in-
folinii banku.

Niestety dopiero po zakoń-
czonej rozmowie kobieta za-
uważyła, że z jej konta zniknęły 
pieniądze, a na nią zostały za-
ciągnięte pożyczki. Ze wstęp-
nych szacunków wynika, że 
46-letnia mieszkanka Żyrar-
dowa straciła około 115 tys. zł. 
– Apelujemy, aby zawsze zacho-
wywać szczególną ostrożność, 
kiedy dzwoni do nas osoba, któ-
ra podaje się za pracownika in-
stytucji i prosi o instalowanie 
oprogramowania do zdalne-
go dostępu czy do komputera. 
Szczególnie należy być czujnym, 
jeżeli prosi nas o zalogowanie 
do bankowości elektronicznej 
lub podawanie danych do logo-
wania. Pamiętajmy, że numer 
infolinii bankowej jest jedno-
stronny. To my możemy zadzwo-
nić na infolinię lecz pracownik 
infolinii do nas nie. Przypomi-
namy, w przypadku podejrzenia 
oszustwa natychmiast informuj-
my Policję, dzwoniąc pod nu- 
mer alarmowy 112 – przypomi- 
nają policjanci.  AZ

MILANÓWEK
To już ostatni koncert 
cyklu Letnie Granie. 
Podczas dotychcza-
sowych koncertów 
mieliśmy do czynienia 
z rozmaitymi stylami 
muzycznymi.  
Kto wystąpi teraz?

Już w najbliższą sobotę,  
21 sierpnia o godz. 21.00, 
w Parku Zielony Dołek 
w Milanówku, odbędzie się 

ostatni koncert Letniego Gra-
nia. Tym razem na scenie wy-
stąpi Sosnowski.

Sosnowski to znany z utworów 
„Deszcz”, „Po prostu”, „Hej” gita-
rzysta i songwirter. Twórca w tym 
roku został nominowany do na-
gród Fryderyk. Dodatkowo jest on 
zwycięzcą plebiscytu Blues Top 
2020 w kategorii Wokalista Roku 
i Odkrycie Roku. Otrzymał rów-
nież trzecie miejsce dla płyty „Tyl-
ko się nie denerwuj” w kategorii 
Płyta Roku, w plebiscycie radiowej 

Letnie Granie w Milanówku
„Trójki”. Zdobył też Grand Prix 
na Suwałki Blues Festival. Re-
prezentuje Polskę na międzyna-
rodowym konkursie European 
Blues Challenge 2021. Płyta „ Tyl-
ko się nie denerwuj”, to nowe, 
bardziej energetyczne i jeszcze 
barwniejsze oblicze Sosnow-
skiego. Po albumie „ The Hand 
Lugagge Studio”, dzięki któ-
remu dał się poznać jako cha-
ryzmatyczny one man band, 
artysta wraca w towarzystwie 
zespołu z 12 piosenkami po pol-
sku. Słychać tu nie tylko stylo-
we gitary, do których jesteśmy 
już przyzwyczajeni, ale także 
np. instrumenty dęte, rozbu-
dowany bas, rockową perku-
sję czy rhythm and bluesowe 
brzmienia Hammonda. Wyda-
rzenie będzie przebiegać zgod-
nie z wszystkimi wytycznymi 
sanitarnymi obowiązującymi 
podczas pandemii COVID-19. 
Wstęp jest wolny, ale jest ogra-
niczona ilość miejsc (250). War-
to zabrać ze sobą certyfikat 
szczepień, bo osoby z tym do-
kumentem nie będą wliczani 
do limitu osób.  AZ

PRUSZKÓW
Gmina Miasto Prusz-
ków opublikowała 
ogłoszenie o zamówie-
niu na modernizację 
i przebudowę lokali 
mieszkalnych z zasobu 
komunalnego. Wyre-
montowanych zostanie 
osiem mieszkań.

P lanami remontowymi 
zostały objęte mieszka-
nia: ul. Partyzantów 26 
m. 5, ul. Cicha 11 m. 1, 

ul. Ołówkowa 15 m. 5 i 7, ul. Mic-
kiewicza 4 m. 6, ul. Kościuszki 
39 m. 5, ul. B. Prusa 44 m. 6. Mo- 
dernizację przejdzie także lo-
kal użytkowy przy ul. Partyzan- 

Mieszkania komunalne 
przejdą remont

tów 5. Są to lokale jedno-, dwu- 
i trzypokojowe. 

W mieszkaniach zostaną od-
nowione ściany i podłogi, a tak-
że zamontowane podwieszane 
sufity. Przeprowadzone będą 
też roboty wodno-kanalizacyj-
ne i sanitarne, jak również insta-
lacyjne. Inne prace remontowe, 
które czekają lokale to odgrzybia-
nie, burzenie, kładzenie izolacji 
cieplnych i przeciwwilgociowych. 
Mieszkania zyskają nowe sani-
tariaty, glazurę, niektóre z nich 
szafki kuchenne, znikną z nich 
stare piece. Dużą pracą będzie 
także adaptacja pomieszczeń na 
łazienki. Przed lokalem użytko-
wym przy ul. Partyzantów zo-
stanie ułożona nawierzchnia 
z płyt chodnikowych.

Na oferty urząd czeka do 
2 września.  AZ
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Grunwaldzkiej. Miasto Pruszków 
i PKP PLK S.A. podpisały umo- 
wę z wykonawcą.

Koszt inwestycji sięgnie około 
19 mln netto. PKP przeznaczy na 
nią 6 mln zł. w ramach projek-
tu „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami – Etap III”, współfinan-
sowanego z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Z wiaduktu bę-
dziemy mogli skorzystać w 2023 
roku. Projekt będzie realizowany 

w formie „buduj”. W jego zakresie 
znajdzie się budowa 300-metro-
wego, dwupasmowego wiaduktu 
drogowego, z trasą pieszo-rowe-
rową, wraz z przyległym układem 
ulic. Jak mówi prezydent Prusz-
kowa, Paweł Makuch – Budowa 
bezkolizyjnego skrzyżowania nie 
tylko wpłynie na komfort komu-
nikacji w Pruszkowie, ale również 
odmieni życie wielu mieszkań-
ców i będzie służyć kolejnym 
pokoleniom. To ogromna zmia-
na dla naszego miasta i naszych 
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ul. Lipowa 31  
(hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 6),  

05-800 Pruszków
Otwarte od poniedziałku do piątku, 

w godz. 17.00-21.00
tel.: 506 116 447 lub 506 506 933
mail: uks.topdance@gmail.com

www.top-dance.pl

Z łap rytm muzyki i poruszaj się w tańcu. UKS 
Top Dance to nie tylko szkoła tańca. To lu- 
dzie z pasją i energią, którzy zarażają miło-
ścią do niego. Chcesz nauczyć się sporto-

wego tańca towarzyskiego? Zapisz się do Top Dance!
Pandemia nam nie straszna! W ubiegłym roku 

mieliśmy ponad 130 aktywnych zawodników, któ-
rzy wystartowali w 15 różnych turniejach. Byliśmy 
organizatorami 3 ogólnopolskich turniejów tańca 
towarzyskiego. Zorganizowaliśmy zajęcia online i 
uruchomiliśmy kanał na YouTube, gdzie znajduje 
się 11 odcinków #topdanceathome.

Mamy nadzieję, że epidemia ustąpi, aby sportow-
cy, w tym tancerze sportowi, mogli bez ograniczeń 
występować na zawodach. W czerwcu nasi zawod-
nicy uczestniczyli w ogólnopolskim turnieju tańca 
w Pruszkowie, a kolejny już w październiku! Nadal 
organizujemy zajęcia z ekspertami. Dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Miasta Pruszkowa mo-
żemy także poprowadzić projekt Tańcz i Ćwicz  
z Top Dance!, czyli nieodpłatne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży z Pruszkowa. Szkolenia te prowadzą 
trenerzy – laureaci Mistrzostw Świata i Europy.

Zespół UKS Top Dance odnosi liczne sukcesy.  
W ubiegłym roku trenerzy sędziowali w 11 turniejach 
w Polsce i za granicą. Przeprowadzali także szko-
lenie dla sędziów FTS oraz instruktorów. Jeden  
z trenerów uzyskał licencję WDSF. Nasi zawodnicy 

UKS Top Dance  
– najwyższy poziom nauki tańca

zakwalifikowali się do finału i półfinału Mistrzostw 
Polski w klasie akademickiej i juniorów (starszych 
i młodszych). W 2021 nasze pary zostały finalistami 
Mistrzostw Polski dla zawodników do 21 roku życia 
oraz drugimi wicemistrzami w kategorii juniorów 
w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. 
Wielokrotnie występowali także w telewizji. 

Mamy 8 grup tanecznych o zróżnicowanym pozio-
mie. Najlepiej zacząć jak najszybciej – nasi najmłodsi 
tancerze mają 3 lata! Wraz z pierwszym dzwonkiem 
w szkole zaczynamy treningi naszego klubu. Weź 
udział w turnieju tańca już kilka miesięcy po swo-
ich pierwszych zajęciach w Top Dance!

Zajęcia prowadzi m. in. Paweł Tekiela – mistrz świa-
ta w tańcach latynoamerykańskich oraz Szymon Kuliś 
– mistrz Polski, doktorant warszawskiej AWF. Poka-
zujemy, że taniec jest dla każdego: od najmniejszych, 
3-letnich tancerzy po roztańczoną starszą młodzież, 
a teraz i dorosłych. Taniec traktujemy jak sport, ale 
bez nadęcia. Dbamy o miłą atmosferę na zajęciach.  
Z nich każdy wyjdzie naładowany pozytywną energią!

R E K L A M A

PIASTÓW

Nowe oblicze  
ulicy Orzeszkowej 

Ul. Orzeszkowej to dość często uczęszczana droga w Piasto-
wie. Najbardziej uszkodzony fragment, od ul. Harcerskiej do 
Al. Tysiąclecia, doczekał się remontu. Prace na ul. Orzeszkowej 
trwają. Przebudowany zostanie 160-metrowy fragment ulicy. 
Zyska on nową nawierzchnię z asfaltu. Kierowcy na pewno do-
cenią fakt, że powstaną tam miejsca parkingowe po obu stro-
nach ulicy. To duże ułatwienie, zwłaszcza tutaj, gdzie jest wiele 
sklepów i lokali usługowych. Częściowo będą to miejsca do 

parkowania prostopadłego, a częściowo – równoległego. Zostaną 
wykonane z kostki betonowej, tak samo jak chodniki oraz zjazdy. 
Wybudowany zostanie również nowy system odwodnienia. Wo-
dy z opadów oraz roztopów będą odprowadzane do istniejącego 
już zbiornika – kolektora kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt 
przebudowy ul. Orzeszkowej wynosi ponad 660 tys. zł, z czego 
ponad 430 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwo-
wego Funduszu Celowego.  AZ 

GRODZISK MAZ.
Grodziscy kryminalni 
aresztowali 29-letniego 
mężczyznę, który po-
siadał prawie kilogram 
amfetaminy. Grozi mu 
nawet 15 lat więzienia, 
został aresztowany  
na 3 miesiące.

F unkcjonariusze z Gro-
dziskiego komisariatu 
prowadzili czynności 
w sprawie ustalenia 

osoby, która mogła mieć zwią-
zek z narkotykowym światkiem, 
oraz miejsca, gdzie mogłyby być 
przechowywane narkotyki. Po-
licjanci sprawdzili na ulicy po-
dejrzanego 29-latka, jednak nie 
posiadał on przy sobie niele-
galnych środków Ich uwagę 
zwróciło nerwowe zachowanie 
mężczyzny. Postanowili spraw-
dzić jego miejsce zamieszkania. 
Podejrzany podał fikcyjny adres, 
jednak kryminalni skierowali 

Zimny chów. Prawie kilogram 
amfetaminy w lodówce

swoje kroki do wynajmowanego 
przez niego pokoju. Pomieszcze-
nie otworzyli zabezpieczonym 
przy nim kluczem.

Jak informuje asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych, Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim 
– W czasie dokładnego przeszu-
kania pomieszczenia kryminalni 
znaleźli w lodówce opakowanie 
z dużą ilością białego proszku. 
Substancja została zabezpieczo-
na, a jej właściciel zatrzymany. 
Badanie wykazało, że mężczy-
zna przechowywał w pokoju 

około 900 gramów amfetami-
ny. Zebrane materiały dowo-
dowe pozwoliły na postawienie 
zatrzymanemu zarzutu posia-
dania znacznej ilości substancji 
psychotropowych. Mężczyzna 
odpowie w warunkach recydy-
wy. Sąd zdecydował o zastosowa-
niu wobec niego tymczasowego 
aresztowania na 3 miesiące. Po-
pełnione przez 29-latka przestęp-
stwo narkotykowe zagrożone jest 
karą 10 lat więzienia. Z uwagi na 
jego wcześniejszą karalność może 
zostać pozbawiony wolności na-
wet na 15 lat – dodaje Zych.  AL

PODKOWA LEŚNA
Budynek nowego  
przedszkola w Podkowie 
Leśnej od kilku tygodni 
jest gotowy i czeka na 
dzieci. Oficjalne otwarcie  
planowane jest tuż  
przed rozpoczęciem 
roku szkolnego.

B udowę budynku przy 
 ul. Miejskiej 7 rozpo-
częto w październiku 
2020 roku. Wszyst-

kie prace wykonano w terminie, 
a odbiory zostały przeprowadzo-
ne w lipcu. 

Otwarcie nowego przedszkola 
będzie hucznie świętowane. Zapla-
nowano je na 28 sierpnia o 12.00. 
Będzie moc atrakcji: animacje dla 
dzieci, zwiedzanie placówki, sadze-
nie drzewa. W ramach Narodowe-
go Czytania zabrzmią fragmenty 
„Moralności Pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. O 14.00 odbę-
dzie się koncert Jana Staniendy 

Oficjalne otwarcie nowego 
przedszkola

(skrzypce), Marii Staniendy (al-
tówka) i kwartetu smyczkowego 
z udziałem uczestników warsz-
tatów muzycznych.

Nowoczesny budynek przed-
szkola to oszczędny obiekt z mi-
nimalnym zapotrzebowaniem 
na energię cieplną i wentylację. 
Wykorzystano w nim wszystkie 
aktualne trendy ekologicznego 
i energooszczędnego budowa-
nia. Na przykład układ zapro-
jektowano tak, by maksymalnie 

wykorzystywać światło słonecz-
ne zimą. Różnica w kosztach 
utrzymania budynku sięga 60% 
w porównaniu do placówki przy 
ul. Głównej. 

Budowa przedszkola wynio-
sła 12 mln zł, z czego 10 mln zł 
pokryła pożyczka z Funduszu 
Powierniczego Województwa 
Mazowieckiego z Mazowieckim 
Regionalnym Funduszem Pożycz-
kowym Sp. z o.o. Koszt pożyczki 
wyniesie 231 tys. zł.  AZ
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SŁUCH nieIDEALNY
Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego niedosłuch dotyczy w Polsce po- 
nad 6 mln osób. Niemal połowa osób po 50. roku życia ma kłopoty ze zrozumieniem  
rozmowy w hałasie, a wśród osób starszych na niedosłuch cierpi aż 74% badanych. Nie- 
dosłuch nie jest już wyłącznie domeną seniorów, dotyka także młodzież i małe dzieci.

Pierwszą przyczyną nabytego niedosłuchu jest starzenie się społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powodem jest wszechobecny hałas: godziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych i gwarnych ulicach, harmider podczas koncertów i imprez, 
praca w fabryce przy głośno pracujących urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym świecie jest codziennie narażo-
na na uciążliwe dźwięki, które powodują stałą degradację słuchu.

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
Osoby, które dostrzegają u siebie problemy ze słuchem, mogą 4 września wykonać bezpłat- 
ne badanie słuchu. Mobilny gabinet badań słuchu (Słuchbus) zaparkuje przy ul. Jasnej 2, przy 
szkole podstawowej, w godz. 13.00-18.00.

Bezpłatne badanie słuchu w Słuchbusie jest 
adresowane głównie do osób po 30 roku życia,  
które mają problem z prawidłowym słysze-
niem. Na badanie nie są prowadzone zapisy. 
Należy przyjść bezpośrednio na miejsce.

Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny 
żaden dokument.

Badanie słuchu – audiometria tonalna – jest 
bezbolesne i nieinwazyjne. Trwa ok. 10-15 
minut. Pacjent zakłada słuchawki i kolejno 
do każdego z uszu (nie do obu jednocześnie) 
są wysyłane dźwięki o różnym natężeniu. Za-
daniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie, gdy usłyszy dźwięk. 

Badanie pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu. Wynik badania au-
diometrii tonalnej jest podstawą do ewentualnej dalszej diagnostyki w gabinecie Słuchmed.

Na naszym słuchu polegamy w wielu istotnych sytuacjach życiowych, dlatego nie zapominajmy go 
cenić i dbać o niego.
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BRWINÓW

Nowe skrzydło szkoły  
w Żółwinie na ukończeniu

Dobiegają końca prace przy budowie nowego skrzy-
dła Szkoły Podstawowej w Żółwinie. Trwają odbio-
ry. Budowa nowego skrzydła w Szkole Podstawowej  
w Żółwinie była koniecznością ze względu na powięk-
szającą się liczbę uczniów. Stary budynek nie byłby  
w stanie pomieścić kolejnych oddziałów klasowych, co 
przyczyniłoby się do wprowadzenia nauki zmianowej. 
Dobudowane skrzydło posiada trzy kondygnacje. Na 

parterze znajduje się m.in. świetlica i stołówka z zapleczem 
kuchennym, a na piętrach – sale lekcyjne i toalety. Prze-
stronne hole będą pełnić funkcję miejsc spotkań uczniów. 
Wszystkie sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt. Za-
gospodarowano także teren wokół nowego skrzydła, po-
wstało kilka miejsc postojowych, wiaty na rowery oraz 
wiata śmietnikowa. Wykonawcą inwestycji jest firma Izol-
bud, a wartość przedsięwzięcia to prawie 6 mln zł.  AL 

NADARZYN
W okolicy brakowało 
kompleksu, gdzie moż-
na wypocząć, spędzić 
czas z przyjaciółmi  
i rodziną, pluskając się 
w wodzie, pod gołym 
niebem. I w końcu jest! 
Nadarzyński kompleks 
otwartych basenów 
okazał się strzałem  
w dziesiątkę!

M inęło 57 dni dzia-
łalności basenów 
w Strzeniówce, 
a wójt gminy Na- 

darzyn – Dariusz Zwoliński  
– pokusił się o pierwsze pod-
sumowania. Najważniejsze jest 
to, że koszt utrzymania obiektu 
został zbilansowany wpływami 
z biletu. Komentuje – Szacowa-
liśmy na podstawie pierwszych 

Baseny w Nadarzynie 
najlepszą atrakcją w regionie

tygodni funkcjonowania obiek-
tu oraz analiz z innych tego ty-
pu basenów w Polsce, że koszty 
obsługi, wody, ścieków, energii, 
środków czystości i konserwa-
cji powinny zamknąć się kwo-
tą ok 390.000 złotych ... , a do 
końca sezonu zostało jeszcze 
parę tygodni. 

Duży wpływ na frekwencję 
miała oczywiście pogoda, która 
w tym roku dopisała. Do tego 
dodajmy miłą, kompetentną ob-
sługę, ładny, estetyczny i funk-
cjonalny obiekt – i przepis na 
sukces gotowy!

Jeśli pogoda pozwoli i bę-
dzie zainteresowanie ze strony 
mieszkańców planowane za-
mknięcie obiektu z 31 sierpnia 
przesuniemy na koniec 1-2 ty-
godnia września. Potem obiekt 
czeka usunięcie usterek, popra-
wa funkcjonalności oraz zabie-
gi konserwacyjne przed zimą. 
W 2022 roku będziemy gotowi 
znowu na 110% – informuje wójt 
gminy Nadarzyn.  AZ

NADARZYN
Gmina Nadarzyn  
dostała dofinansowanie 
na remont pałacu  
w Młochowie. To część 
pieniędzy z budżetu  
samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego. 

O dotacjach dla gmin 
pisaliśmy  http://
wpr24.pl/wspar-
cie-ue-na-lokal-

ne-przedsiewziecia/. Jednym 
z beneficjentów jest gmina Nada-
rzyn, która dostała niemal 1 mln 
zł na przebudowę Oficyny Za-
chodniej pałacu w Młochowie. 
Całość przedsięwzięcia wyce-
niono na ponad 3 mln zł.

Jak podkreśla Dariusz Zwo-
liński, wójt gminy Nadarzyn 
– Jednym z działań samorządów 
jest dbałość o zabytki i dzie-
dzictwo narodowe, które na-
sza gmina realizuje na wielu 

Dotacje na remont pałacu  
w Młochowie

płaszczyznach. Odrestauro-
wanie oficyny zachodniej ze-
społu pałacowo – parkowego 
to kolejny etap po rewitaliza-
cji parku działania mającego 
na celu przywrócenie pełnej 
świetności temu niepowta-
rzalnemu miejscu.

Obecnie władze samorzą-
dowe starają się o uzyskanie 
zgody od konserwatora zabyt-
ków na tzw. projekt zamienny 
w ramach posiadanego po-
zwolenia na budowę. Chcie-
libyśmy, aby oficyna pełniły 
funkcje społeczne była miej-
scem wydarzeń kulturalnych, 
siedzibą klubu seniora, koła go-
spodyń wiejskich z Młochowa 
i okolicy oraz miejscem spo-
tkań mieszkańców.

Ostatni etap remontu ze-
społu pałacowo-parkowego 
będzie remont i rekonstruk-
cja pałacu. Według wójta gmi-
ny Nadarzyn prawdopodobnie 
będzie to największe wyzwanie 
w skali całej inwestycji.  AZ

Dotacje dla pałacu w Brwinowie
BRWINÓW

Prace przy renowacji 
zabytkowego pałacu  
w Brwinowie postępują. 
Inwestycja zyskała kolej-
ną dotację, tym razem  
na wymianę stolarki 
okiennej.

Ł ącznie zostanie wymie- 
nionych 28 okien o róż-
nych wymiarach. Ze 
względu na ochronę kon-

serwatorską, dobór okien powi-
nien być dopracowany w każdym 
szczególe. Począwszy od koloru 
złamanej bieli, do umiejscowie-
nia detalu – zawiasów i klamek. 
Historyczne okiennice i ma-
skownice będą odrestaurowane.  
Po procesie renowacji powrócą  
na swoje pierwotne miejsce.

Prace przy remoncie histo-
rycznego pałacu wciąż postę-
pują. Kończą się prace związane 
z montażem instalacji elektrycz-
nej i teletechnicznej. Wykony-
wana jest instalacja centralnego 

REGION
Nowe regulacje mają 
obowiązywać od 2030 
roku i obejmą powiat 
grodziski, wołomiński, 
piaseczyński, legionow-
ski, otwocki, warszaw-
skiego zachodniego, 
nowodworski,  
pruszkowski, miński 
oraz Warszawy.  
Trwają konsultacje.

P oziom szkodliwych 
substancji w powietrzu 
przekracza wszystkie 
normy. Z powodu smo-

gu umiera przedwcześnie ok. 6 
tys. osób rocznie. To główna przy-
czyna opracowana nowej uchwały. 

Według badań przeprowadzo-
nych przez ARC Rynek i Opinia 
dla urzędu marszałkowskie-
go około 2/3 mieszkańców 

Palenie węglem zakazane? Zmiany  
w uchwale antysmogowej dla Mazowsza

ogrzewania i kotłownia. Łazien-
ki zyskują ściany z karton-gipsu 
i trwa tynkowanie ścian. 

Wszelkie detale architektonicz-
ne ą odtwarzane z największą sta-
rannością. Wszelkie sztukaterie, 
kolumny, pilastry, gzymsy i ob-
ramienia płycin poddawane są re-
nowacji. Jak podkreśla Agnieszka 
Kozłowska, prowadząca nadzór 
konserwatorski – Trwają także 
próby doboru kolorystycznego 

Warszawy i okolic wyraża swo-
je poparcie dla tego projektu.

W samych powiatach oka-
lających Warszawę jest szansa 
zmniejszenia zgonów spowo-
dowanych smogiem o 500 osób. 
Michał Klonowski, zastępca bur-
mistrza Grodziska Mazowieckie-
go – Aby przeciwdziałać temu 
zjawisku w 2018 roku zakupio-
no trzy czujniki, które automa-
tyczne wykonują pomiar stężenia 
pyłów PM1, PM2.5 i PM10. Jeden 
z czujników jest zamontowany  
w SP Książenice, drugi umiesz-
czony jest na Świetlicy Łąki, 
a trzeci na budynku urzędu.

– Oprócz działań kontrolnych 
i monitorujących prowadzimy 
również działania wspierające 
mieszkańców takie jak program 
dotacji do przyłącza gazowego 
czy program wymiany starych 
pieców na nowe gazowe bądź 
elektryczne. Od końca 2016 ro-
ku przy pomocy gminy udało się 
wymienić prawie 800 starych 
kopciuchów na nowe urządzenia 

– dodaje wiceburmistrz Klonow-
ski. Uchwała antysmogowa nie 
jest nowym dokumentem, bo 
wprowadzono ją już w 2017 roku. 
Wówczas przyjęto zakaz używa-
nia niektórych paliw stałych (np. 
węgla brunatnego czy muły), 
a piece montowane w domach 
muszą spełniać wymogi unijne; 

Uchwała zakłada, że od 1 lip-
ca 2030 roku nie będzie można 
korzystać z pieców na paliwa 
stałe. W samej Warszawie zakaz 
spalania węgla miały obowiązy-
wać od 2024 roku, a pozosta-
łych paliw od lipca 2030 roku. 

Do 16 sierpnia trwają konsul-
tacje społeczne projektu. Uwagi 
można składać za pomocą for-
mularza online dostępnego na 
stronie urzędu marszałkowskie-
go, pisemnie na adres Departa-
mentu Gospodarki Odpadami, 
Emisji i Pozwoleń Zintegrowa-
nych UMWM (ul. Kłopotowskiego 
5, 03-718 Warszawa) oraz ustnie 
do protokołu po wcześniejszym 
umówieniu wizyty.  AZ

rozwiązań ścian oraz faktury po-
szczególnych elementów, aby 
w sposób odpowiedni podkreślić 
wartości artystyczne pomieszczeń. 

Elewacja również zyskała nowy 
blask. Przywrócono zdobny detal 
architektoniczny, a następnie wy-
konano próby kolorystyczne. Już 
teraz można podziwiać efekty na 
dwóch ścianach budynku. Wybrano 
ciepłe, złamane biele i beże, które 
doskonale pasują do klasycystycz-
nego charakteru pałacu. 

Dodatkowo, na zewnątrz trwają 
prace związane z odtworzeniem 
balustrad i schodów wejściowych. 
Następnym etapem będzie zago-
spodarowanie terenu wokół pała-
cu, dojazdy, miejsca parkingowe, 
latarnie i monitoring zewnętrzny. 

Termin zakończenia prac został 
wydłużony  do lutego ze wzglę-
du na wysoką dbałość o de-
tal i staranność wykonywania 
prac konserwatorskich. Gmina 
nie straciła dotacji w wysokości 
3 mln zł. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego wy-
raził zgodę na przedłużenie reali- 
zacji projektu.  AZ

REGION
Do kolejnego już tragicz-
nego w skutkach wypad-
ku drogowego doszło 
20 lipca około 22.00 na 
Alejach Jerozolimskich 
w Regułach. Mężczyzna 
został potrącony na 
przejściu dla pieszych 
przez jadącego w kie-
runku Warszawy saaba. 
Niestety w wyniku 
odniesionych obrażeń 
63-letni pieszy zmarł.

W e wtorek 20 lipca 
około godz. 22.00 
na Alejach Jero-
zolimskich w Re-

gułach miał miejsce tragiczny 
wypadek. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że doszło do 
potrącenia mężczyzny przez kie-
rującego saabem. Do potrącenia 
doszło na przejściu dla pieszych. 

Śmiertelny wypadek  
w Regułach

Niestety 63-letni pieszy, w wyni-
ku odniesionych obrażeń, zmarł.

Na miejscu zdarzenia przez kil-
ka godzin trwały czynności proce-
sowe. Oprócz służb ratunkowych 
na miejscu obecni byli prokura-
tor. Prowadzone śledztwo przez 
Prokuraturę Rejonową w Prusz-
kowie oraz policjantów pozwoli 
na ustalenie dokładnych okolicz-
ności wypadku.

To już 22 wypadek w tym ro-
ku, na terenie naszego powiatu 
i 7 ofiara śmiertelna. Policjan-
ci apelują o ostrożność na dro-
dze. – Apelujemy do wszystkich 
użytkowników dróg, zarówno do 
kierowców, jak i niechronionych 
uczestników ruchu drogowego 
o rozwagę, ostrożność oraz re-
spektowanie przepisów drogo-
wych. Pamiętajmy, że przepisy 
ruchu drogowego, znaki drogowe, 
ograniczenia prędkości są po to, by 
się do nich dostosować! Pieszym 
przypominamy o używaniu ele-
mentów odblaskowych – zazna-
cza kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.  AZ
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Powiat Grodziski realizuje kolejne inwestycje dzięki 
pozyskanym funduszom

W bieżącym roku Powiat 
Grodziski może reali-
zować szereg inwestycji 
służących mieszkańcom 

naszego regionu dzięki skutecznie po-
zyskiwanym funduszom zewnętrznym.

Przy udziale środków pozyskanych 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
z początkiem lipca Powiat zakończył 
remont ulicy Brwinowskiej w Podko-
wie Leśnej. Wymiana nawierzchni na 
odcinku o długości 817 m wraz z wy-
konaniem oznakowania pionowe-
go i poziomego, łącznie kosztowała 
494 807 zł, z czego dofinansowanie 
z RFRD stanowi 346 365 zł.

Dobiegają końca również roboty na 
drodze powiatowej nr 1507W w Bo-
żej Woli. Już niemal w całości zostały 
wykonane chodnik, dojścia do furtek, 
zjazdy, perony i odwodnienie, a blisko 

70% odcinka drogi zostało pokryte no-
wą nawierzchnią. Koszt całej inwesty-
cji wyniesie prawie 4,8 mln zł, w tym 
dofinansowanie z RFRD - 3 339 033 zł.

W lipcu zarekomendowano do do-
finansowania kolejne zadania Powiatu 
Grodziskiego z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, tym razem na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych. Pozyskane 
środki w wysokości ponad 500 tys. zł, 
pozwolą na ich oświetlenie i aktywne 
oznakowanie w 5 gminach tj.: w Bara-
nowie na ul. Armii Krajowej w rejo-
nie szkoły podstawowej, w Grodzisku 
Mazowieckim na ulicy 3-go Maja
przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki, 
w Jaktorowie na ul. Skokowskiego 
w rejonie skrzyżowania z  ul. Ułanów, 
w Milanówku na ul. Kościuszki oraz 
w Podkowie Leśnej na skrzyżowaniu 

ulic Jana Pawła II i Akacjowej. Plano-
wany koszt 5 zadań to łącznie ponad 
630 tys. zł, z czego wkład własny Po-
wiatu - 130 tys. zł.

Nowym boiskiem sportowym będą 
mogli się cieszyć uczniowie  Zespołu 

Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. 
Na wymianę nawierzchni boiska Po-
wiat Grodziski pozyskał blisko 120 tyś. 
zł w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej MAZOWSZE 2020”. Po remoncie, 
obiekt będzie także ogólnodostępny 
dla mieszkańców okolic.

Już wkrótce, dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Malwa Plus zostanie zaku-
piony drugi mikrobus przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych 
(w tym jedno stanowisko do kotwi-
czenia wózka inwalidzkiego). Na ten 
cel Powiat Grodziski zdobył 96 900 zł 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pojazd za-
pewni 38 uczestnikom WTZ dojazd na 
zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne 
prowadzone w placówce. Planowany 
całkowity koszt zakupu to 157 058 zł.

Powiat nie zwalnia tempa. W sierp-
niu wystąpił o środki z Rządowego 
Funduszu Polski Ład na dofinanso-
wanie inwestycji na drogach powia-
towych nr 2855W w gminie Żabia Wola 
i nr 3832W w gminie Baranów, a także 
na termomodernizację i budowę in-
stalacji fotowoltaicznych na obiektach 
użyteczności publicznej oraz mo-
dernizację systemu instalacji gazów 
medycznych w  Szpitalu Zachodnim.

Ponadto, z końcem sierpnia Powiat 
planuje złożyć kolejne wnioski w ra-
mach tegorocznej edycji Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg o dofinanso-
wanie rozbudowy odcinka drogi po-
wiatowej nr 1508W w Chlebni, gmina 
Grodzisk Mazowiecki oraz przebu-
dowy ulicy Chełmońskiego w miej-
scowościach Budy Grzybek i Chylice, 
gmina Jaktorów.
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Do czego może posłużyć Lego?
REGION

Z legendarnych klocków 
może powstać właściwie 
wszystko – ogranicza nas 
tylko nasza wyobraźnia. 
Tym razem ambasadorzy 
marki poszli o krok, a 
nawet dwa kroki dalej.

O d 12 do 22 sierpnia 
możemy zobaczyć 
wystawę czterech 
wyjątkowych dzieł 

sztuki stworzonych z kultowych 
klocków. „Stańczyk” Jana Ma-
tejki, „Żydówka z pomarańcza-
mi” Aleksandra Gierymskiego, 
„Babie lato” Józefa Chełmoń-
skiego i „Nad brzegiem morza” 
Anny Blińskiej-Bohdanowicz – 
to dzieła, które można zobaczyć 
w Galerii przy plaży na Bulwa-
rach Wiślanych w Warszawie. 

Wszystkie obrazy są odtwo-
rzone w skali 1:1. Do ich „nama-
lowania” zużyto od 14 500 do 85 
000 klocków, w sumie 158 000 

REGION
Mimo przewidywań 
o czwartej fali epidemii 
koronawirusa, nowy 
rok szkolny ma rozpo-
cząć się w terminie. 
Już pierwszego wrze-
śnia w szkołach zabrzmi 
pierwszy dzwonek.

W edług zapowiedzi 
ministra eduka-
cji i nauki, Prze-
mysława Czarnka, 

nauka rozpocznie się w trybie sta-
cjonarnym. Szkoły są przygoto-
wane na stawienie czoła czwartej 
fali epidemii. Ministerstwo opra-
cowało już wytyczne dotyczące 
prowadzenia zajęć i życia szko-
ły w reżimie sanitarnym. Są to 
jednak sugestie, które dyrek-
cje szkół mają przystosować do 
swoich placówek, m.in. mie-
rzenie temperatury uczniom 
przed wejściem do szkoły oraz 
przeprowadzanie lekcji zgodnie 

Pierwszy dzwonek tuż, tuż...

elementów. Wymagało to zaanga-
żowania 21 osób, które pracowały 
przez 400 godzin. Wszelkie de-
tale zostały wiernie odtworzone.

Klocki Lego zna każdy. Według 
ostatnich badań ich układanie 

z przyjętymi zasadami sanitar-
nymi. Wbrew wcześniejszym za-
powiedziom uczniowie nie będą 
poddawani testom na obecność 
koronawirusa, nie będzie rów-
nież obowiązkowych szczepień 
na COVID-19 dla osób powyżej 
12. roku życia. 

Znany jest również harmono-
gram roku szkolnego 2021/2022:
• 14.10 (czwartek) – Dzień Na-

uczyciela,
• 1.11 (poniedziałek) – Wszyst-

kich Świętych,
• 11.11 (czwartek) – Dzień Nie-

podległości,
• 23 - 31.12 – przerwa świą-

teczna,

• 6.01 (czwartek) – Trzech Króli,
• 31.01-13.02 – ferie zimowe 

w woj. mazowieckim (a tak-
że dolnośląskie, opolskie
i zachodniopomorskie),

• 14 - 18.04 – wiosenna przerwa 
świąteczna (Wielkanoc),

• 29.04 – zakończenie roku szkol-
nego maturzystów,

• 1 - 3.05 – Majówka,
• 4.05 – matura z języka pol-

skiego,
• 5.05 – matura z matematyki,
• 6.05 – matura z języka angiel-

skiego,
• 16.06 – Boże Ciało,
• 24.06 – zakończenie roku 

szkolnego.  AZ

koi nerwy i pomaga rozładować 
stres. Teraz, po wizycie na wysta-
wie, możecie sami ułożyć dzieło 
sztuki. W gamie zestawów kulto-
wych klocków znalazły się kom-
plety inspirowane sztuką.  AZ

GRODZISK MAZ.

Grodzisk Mazowiecki 
z dofinansowaniem 
na ścieżki rowerowe

Grodzisk Mazowiecki to kolejna gmina, która otrzymała 
dotacje unijne na budowę ścieżek rowerowych. Samorząd 
dostanie na ten cel prawie 7 mln zł. W ramach projektu na 
terenie grodziskiej gminy powstanie 4 km nowych ście-
żek. Powstaną wzdłuż: ul. Bałtyckiej/Wspólnej od tunelu 
PKP w Grodzisku Mazowieckim do Kraśniczej Woli, dro-
gi powiatowej 1509W. Kolejne powstaną od drogi woje-
wódzkiej DW579 do Chrzanowa Małego (skrzyżowania 

z drogą gminną 150212) oraz drogi wojewódzkiej nr 579 od 
ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej. Dofinansowanie pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. Cały projekt realizowany jest 
w ramach partnerstwa międzygminnego. Poza Grodziskiem 
Mazowieckim, udział w nim bierze gmina Brwinów, Nada-
rzyn, Pruszków, Michałowice i Żyrardów. Zakończenie budo-
wy inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.  AZ

Ulica Brwinowska w Podkowie Leśnej
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Fajerwerki 
nie dla każdego?

Coraz częściej samorządy wprowadzają zakazy lub ob-
ostrzenia dotyczące używania materiałów pirotechnicz-
nych. Po pierwsze ze względu na dużą ilość wypadków, 
po drugie – ze względu na dobro zwierząt, którym ta-
kie pokazy nie służą. Strzelanie z różnego rodzaju pe-
tard odchodzi powoli do lamusa. Już teraz samorządy 
odchodzą od wielkich pokazów pirotechnicznych na 
rzecz pokazów np. laserów, co jest równie efektowne, ale 

bezpieczniejsze i mniej kosztowne. Do Sejmu trafił projekt 
ustawy, który znacznie ograniczyłby sprzedaż materiałów pi-
rotechnicznych osobom prywatnym. Po przyjęciu projektu 
ustawy fajerwerki byłyby dostępne dla firm działających w 
branży. Prywatnie można będzie je kupić w okresie Sylwe-
stra i Nowego Roku. Projekt ustawy przygotowany przez 
klub Koalicji Obywatelskiej trafił już do Sejmu. Jej autorzy 
mają nadzieję na poparcie jej wśród większości partii.  AL

PRUSZKÓW
W tym roku mieszkańcy 
Pruszkowa po raz kolejny 
mogli zgłaszać swoje 
pomysły do Budżetu 
Obywatelskiego. Łącznie 
złożono aż 79 projektów.

N a skwerku przydałoby 
się kilka ławek? Przej-
ście dla pieszych war-
to lepiej oznakować? 

Przydałby się wybieg dla psów? 
A może warto zorganizować kurs 
nauki języka hiszpańskiego? To 
właśnie dzięki budżetowi obywa-
telskiemu realizacja tych i wielu 
innych pomysłów jest możliwa. 
W ostatnich latach narzędzie ja-
kim jest BO staje się coraz popu-
larniejsze. Pruszków w naszym 
regionie jest już „weteranem” bu-
dżetu obywatelskiego. W tym roku 
zorganizowana została już szósta 
edycja projektu.

Władze Pruszkowa na realiza-
cję zadań z budżetu obywatelskie-
go 2022 przeznaczą aż 1,99 mln zł. 
W tej edycji mieszkańcy złożyli aż 
79 projektów. Spośród 63 zweryfi-
kowanych pozytywnie do głosowa-
nia wybrano 46 propozycji.

Poniżej prezentujemy projekty 
wybrane do głosowania:

GĄSIN
• Oświetlenie świąteczne 
 na Gąsinie
• Nasadzenia krzewów 
 na Gąsinie,
• Miejski zielnik na Gąsinie,

• Koncert organowy,
• Seniorada VI – Centrum,
• Miejski zielnik w centrum.

STARE ŚRÓDMIEŚCIE
• Książnica 24,
• Śniadania w Parku – edycja 6,
• Pruszków w tulipanach – tuli-

pany w Pruszkowie (Stare Śród-
mieście),

• Powitalny napis „Pruszków” 
z podświetleniem,

• Letnie koncerty przy Tężni 
Miejskiej w Parku Kościuszki 
(Sokoła),

• Kulturalnie i aktywnie – wesołe 
poranki na trawie dla dzieci.

OSIEDLE STASZICA 
BOLESŁAWA PRUSA 
• Książnica 24,
• Nowe bramki z siatkami na 

lidze szóstek,
• Integracyjna siłownia na Żwi-

rowisku,
• Pruszków w tulipanach – tu-

lipany w Pruszkowie (Osiedle 
Staszica Bolesława Prusa),

• Wykonanie trzech wiat przystan-
kowych,

• Aktywny Senior IV,
• Modernizacja Placu Zabaw dla 

najmłodszych Pruszkowiaków 
przy żłobku nr 2.

Przeczytać o projektach i głoso-
wać możecie  https://pruszkow.
budzet-obywatelski.org/projek-
ty?nr=&nazwa=&status=&dziel-
nica="tutaj. Głosy można oddawać 
do 6 września. Każdy uprawniony 
mieszkaniec może zagłosować tyl-
ko raz. AZ

Mała Zosia potrzebuje 
pomocy

typu I. Najcięższa postać cho-
roby, jeszcze niedawno pewny 
wyrok śmierci. 

Dziś, dzięki niewiarygodne-
mu postępowi medycyny, choro-
ba, którą można zatrzymać. Już 
następnego dnia po otrzymaniu 
wyników Zosia dostała refundo-
wany lek – zastrzyk w kręgosłup. 
Jego zadaniem jest zatrzymanie 
postępowania choroby. Trze-
ba go jednak podawać do koń-
ca życia. Szansą na całkowite 
zatrzmanie SMA jest niebywa-
le droga, jednorazowa terapia 
genowa. Nadzieja ta kotuje aż 
9 milionów złotych... Najlepsze 
efekty można uzyskać, podając 
lek przed ukończeniem 6 mie-
siąca życia. W przypadku Zosi – 
do końca października. Do tego 
czasu rodzice muszą zebrać tę 
niebagatelną kwotę. Pomóżmy 
Zosi i jej rodzicom! Można ich 
wesprzeć przez portal siepoma-
ga.pl –  https://www.siepomaga.
pl/zosia-sma. AZ

REGION
30 kwietnia na świat 
przyszła Zosia Bigos. 
Nic wtedy nie wskazy-
wało, że będzie potrze-
bować najdroższego 
leku świata...

Umaleńkiej Zosi stwier-
dzono rdzeniowy za-
nik mięśni typu I. Po 
10 dniach od narodzin 

dziewczynka przestała przekrę-
cać główkę, osłabły jej odruchy, 
pojawiło się osłabione napięcie 
mięśniowe oraz cichy płacz. Ro-
dzice chodzili z małą od jednego 
lekarza, do drugiego, lecz żadne 
badania nie wykazywały niepra-
widłowości. Dopiero, gdy rodzi-
na trafiła do szpitala w Łodzi, 
usłyszeli wstępne rozpoznanie. 
Po 6 tygodniach oczekiwania na 
ostateczny wynik badań, zosta-
ła postawiona diagnoza – SMA 
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• Poprawa bezpieczeństwa Miesz-
kańców Pruszkowa – monito-
ring Tunelu pod PKP w ciągu 
ul. Błońskiej i Działkowej

• Seniorada VI – Gąsin, 
• Tablice edukacyjne w SP10 na 

Gąsinie
• Kosze na śmieci dla Gąsina
• Pruszków w tulipanach – tuli-

pany w Pruszkowie (Gąsin).

ŻBIKÓW-BĄKI
• Dostawienie śmietników w uli-

cach prowadzących do Par-
ku Mazowsze,

• Poprawa bezpieczeństwa Miesz-
kańców Pruszkowa – monitoring 
w Parku Mazowsze,

• Śmietniki na Żbikowie,
• Pruszków Gra – wyposażenie 

szkół podstawowych w gry plan-
szowe SP9 ul. Mostowa,

• Ścieżka przyrodnicza dla miesz-
kańców Pruszkowa kluczem 
do zrównoważonego rozwoju 
naszego miasta,

• SENIORADA VI – ŻBIKÓW -
- BĄKI,

• Mini park sensoryczny jako miej-
sce do kreatywnego spędzania 
wolnego czasu,

• Pruszków w tulipanach – tulipa-
ny w Pruszkowie (Żbików-Bąki).

MALICHY-TWORKI
• Kosze na śmieci i podajniki na 

psie odchody – Malichy – Tworki,
• Rodzinny festyn sportowy oraz 

organizacja biegu ulicznego,
• Świetlica osiedlowa dla miesz-

kańców – Malichy – Tworki,
• Pruszków w tulipanach - tuli-

pany w Pruszkowie (Malichy – 
Tworki).

OSTOJA PORCELIT
• Wesoły Senior,
• Ostoja drzew i krzewów,
• Miejski zielnik – Ostoja Porcelit,
• Pruszków w tulipanach – tu-

lipany w Pruszkowie (Ostoja 
Porcelit).

CENTRUM
• Poprawa bezpieczeństwa Miesz-

kańców Pruszkowa – monitoring 
w Parku Potulickich,

• Forum Garncarzy i Ceramików,
• Książnica 24,
•  Strefy relaksu na ul. Kraszew-

skiego,
• Pruszków w tulipanach - tuli-

pany w Pruszkowie (Centrum),
• PDF – Pruszkowski Dzień 
 Folkloru,

Budżet Obywatelski 2022 – ruszyło głosowanie
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Gmina Brwinów otrzymała 
20 000 zł z budżetu samorzą-
du województwa mazowiec-
kiego na zakup odzieży ochro-
ny indywidualnej strażaka 
oraz kamery termowizyjnej 
dla OSP Żółwin. 

W ramach otrzymanego 
dofinansowania gmi-
na Brwinów zakupi dla 
strażaków OSP Żółwin 

kamerę termowizyjną oraz pięć kom-
pletów odzieży ochrony indywidualnej. 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

2021

14.00 ORSZAK DOŻYNKOWY

14.30 POWITANIE ORAZ 
              PIKNIK NA ŁĄCE 
POKAZY STRONGMENA 
MARCINA MODRZEJEWSKIEGO:
SPACER FARMERA, PODNOSZENIE AUTA, 
KONKURSY DLA PUBLICZNOŚCI

TAŃCE LUDOWE Z OLĄ TOMASIK
KONIKI, BALONIKI
I OCZYWIŚCIE WATA CUKROWA

17.00 KONCERTY
17.00         JORRGUS
18.00         RASTI
19.00         NO i DOBRZE
20.00         NASPAWANI
21.00         CZADOMAN

13.00 MSZA ŚW.
W KOŚCIELE PW. ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 

POLE DOŻYNKOWE przy skrzyżowaniu ulic 
Piłsudskiego i Przejazd w BRWINOWIE

22 sierpnia

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

Najbogatsi 
na Mazowszu!

Z kwotą 5 553,72 zł (zamożność per capita 2020 r.)
Grodzisk Mazowiecki uplasował się na 
2 miejscu jako miasto powiatowe w Polsce 
w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu 

Terytorialnego „Wspólnota” – Najbogatsze Samorządy 
2020. Przed nami są tylko Polkowice. Tym samym jeste-
śmy najbogatsi na Mazowszu! W 2010 r. – kiedy ranking 
po raz pierwszy był ogłaszany – Grodzisk Mazowiecki 
znajdował się dopiero na miejscu 21. W ciągu 10 lat na-
sze miasto wykonało ogromny skok o 19 pozycji!

Metoda zastosowana w rankingu uwzględnia wyłącznie 
dochody własne i otrzymywane subwencje, z pomięciem 
wpływów z dotacji celowych, które mają bardzo silny, ale 
tylko chwilowy wpływ na wielkość dochodów. Ranking 
jest opracowywany na podstawie analizy danych z GUS, 
dotyczących wszystkich samorządów i publikowany rok 
po okresie, którego dotyczą zebrane w zestawieniu dane. 

Dziękujemy Mieszkańcom i Przedsiębiorcom!

Dotacja w wysokości 150 000 zł z budżetu 
samorządu województwa mazowieckiego 
jest przeznaczona na wymianę stolarki 
okiennej w zabytkowym pałacu 
w Brwinowie. Prace przy renowacji 
pałacu sukcesywnie postępują.

D otacja jest przeznaczona na odtwo-
rzenie, renowację i montaż łącznie 
28 sztuk okien drewnianych o róż-
nych wymiarach. Odtwarzana stolar-

ka okienna częściowo już została zamontowana. 
Ponadto renowacji i oczyszczeniu zostają podda-
ne historyczne okiennice wraz z maskownicami.

Renowacja pałacu to duże wyzwanie, a wszyst-
kie etapy prac ustalane są z Mazowieckim Kon-
serwatorem Zabytków. Ze względu na dbałość 
o detale i staranność wykonania termin zakoń-
czenia prac został przedłużony. Gmina nie utra-
ciła dotacji w wysokości ok. 3 mln zł uzyskanej 
na rewitalizację pałacu. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, który udzielił 
unijnego wsparcia z RPO WM 2014–2020, wy-
raził zgodę na przedłużenie terminu realizacji.

Dzięki dofinansowaniu 
z funduszy unijnych 
w wysokości ok. 300 000 zł 
sieć dróg rowerowych 
na terenie gminy Brwinów 
powiększy się o ścieżkę 
wzdłuż odcinka 
ul. Karolińskiej w Otrębusach.

Ś
cieżka rowerowa w Otrębusach 
powstanie w ramach projektu 
realizowanego na mocy poro-
zumienia partnerskiego mię-

dzy sześcioma samorządami. W ramach 
wspólnej inwestycji powstaną m.in. po-
łączenia z istniejącymi ścieżkami rowe-
rowymi na terenie gmin partnerskich. 
Realizacja projektu jest przykładem dobrej 

OSP Żółwin z dofinansowaniem

Ścieżka w Otrębusach z unijnym 
wsparciem

Prace w pałacu 
– kolejna dotacja

współpracy między samorządami, z któ-
rej efektów będą mogli korzystać nie tylko 
mieszkańcy, lecz także turyści. 

Środki pochodzą z RPO WM 2014-
2020. Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 24,2 mln zł, a wartość dofinan-
sowania to ponad 19 mln zł. 

W skład kompletu wchodzą: hełm stra-
żacki z latarką, buty strażackie, ubra-
nie specjalne oraz rękawice specjalne. 
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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

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

• 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

DAM PRACĘ
• Praca dla Panów 

i Pan przy sprzątaniu 
magazynu w Sokołowie 
koło Janek 
504204700

• Zatrudnię instruktora 
nauki jazdy katB 
z samochodem 
lub bez 601751183  
Leszek Szafrański

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel.: (22) 729-03-13

• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy 
lesie z mediami, tel.: 510-521-952 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

• Warsztat/magazyn 
80 m2 + plac, 800 zł, 
Nadarzyn, 506-906-002 

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

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod 
handel lub usługi tel. 601612930

• Wynajmę warsztat 
samochodowy 
w Milanówku 
z wyposażeniem 
lub magazyn 120m2 
z zapleczem socjalnym, 
w dobrym punkcie, 
blisko drogi powiatowej,
z placem manewrowym 
tel. 793408465 

• 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 

USŁUGI

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

• Biorezonans rzucanie
palenia papierosów 
www.biorezondiet.pl 
tel 723974609   

DOWÓDCA ZMIANY
wymagana znajomość obsługi komputera i doświadczenie  
w zarządzaniu zespołem – wynagrodzenie – 17 zł netto. 

PRACOWNIK REKONTROLI TOWARU 
weryfikacja kompletacji zamówienia-wynagrodzenie – 15,50 zł netto. 

PRACOWNIK OCHRONY NA BRAMIE
Kontrola ruchu samochodowego, wymagana podstawowa znajomość 
obsługi komputera – wynagrodzenie – 15 zł netto. Pruszków. 

609-902-209

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  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:

GALERIA URODY 
ARKADIUS  

zatrudni 

 KOSMETYCZKI  
/ MANIKIURZYSTKI

Praca w Centrum Nowa Stacja  
w Pruszkowie. 

TEL. 604 16 00 99

Jeden weekend, sześciu 
zatrzymanych

GRODZISK MAZ.
W ciągu ostatniego 
weekendu grodziscy 
policjanci zatrzymali 
aż sześć poszukiwanych 
osób. Wobec zatrzy-
manych wydane były 
nakazy doprowadzenia, 
zarządzenia sądów oraz 
prokuratur krajowych.

U jęcie poszukiwanych 
osób to efekt działań 
poszukiwawczych pro-
wadzonych przez gro-

dziskich funkcjonariuszy. W ciągu 
trzech dni policjanci wydzia-
łu patrolowo-interwencyjnego 
wraz z policjantami warszaw-
skiego oddziału prewencji, którzy 
pełnili służbę na terenie Grodzi-
ska Mazowieckiego zatrzymali 6 
poszukiwanych osób. Jak infor-
muje asp. sztab. Katarzyna Zych 

PIASTÓW
17 sierpnia w Urzędzie 
Miejskim w Piastowie 
burmistrz Grzegorz 
Szuplewski wraz ze 
skarbnikiem – Grażyną 
Wójcik podpisali 
umowę partnerską 
z Martą Weber-Siwirską 
i skarbnikiem Polskiego 
Stowarzyszenia 
„Dachy Zielone” 
Jackiem Poziemskim.

W spółpraca mię-
dzy stowarzysze-
niem a miastem 
będzie polegać na 

realizacji projektu „Utworzenie 
zielono-niebieskiej infrastruk-
tury w mieście Piastów”. To część 
Programu Środowisko, Ener-
gia i Zmiany Klimatu. Całość jest 

„Dachy Zielone” w Piastowie. 
Podpisano umowę partnerską.

– W piątek w ręce mundurowych 
wpadło 3 mężczyzn w wieku 52, 50 
i 40 lat. Wobec dwóch pierwszych 
sąd wydał nakazy doprowadzenia 
do aresztów śledczych, a jeden 
został zatrzymany na podstawie 
zarządzenia prokuratury w celu 
ustalenia miejsca pobytu. 

W sobotę policjanci sprawdzili 
także 40-letnią kobietę. Jak się 
okazało była także poszukiwana 
w celu doprowadzenia do aresz-
tu śledczego. 

finansowana ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
i budżetu państwa.

Prace nad wnioskiem rozpo-
częły się latem 2020 roku. Po jego 
weryfikacji i ocenie, wybrano go 
do  do dofinansowania. Umowa 
z „Dachami Zielonymi” jest jed-
nym z dokumentów potrzebnych 
do uzyskania dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na czym będzie polegała praca 
Polskiego Stowarzyszenia „Da-
chy Zielone”? Jego zadaniem bę-
dzie utworzenie i prowadzenie 
strony internetowej, przygo-
towywanie informacji praso-
wych, materiałów edukacyjnych 
i podręcznika dobrych praktyk. 
Umowa obejmuje także przygo-
towanie merytoryczne i przygo-
towanie konferencji i warsztatów 
w dziedzinie zielono-niebies-
kiej infrastruktury.  AZ

Zatrzymaniem  zakończyły się 
także dwa niedzielne legitymo-
wania przeprowadzone przez 
policjantów. 41-latek miał być 
doprowadzony do prokuratury 
w Dębicy, a poszukiwany przez 
policjantów z Mrągowa 37-latek- 
do najbliższego zakładu karnego. 

Zatrzymani zostali oddani do 
wykonania czynności prawnych 
zgodnie z dyspozycjami organów, 
które wszęły ich poszukiwania
– dodaje Zych.  AZ


