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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski
Następne wydanie 22 lipca

BRWINÓW

Tragiczny finał pożaru przy ul. Komorowskiej.
Prokuratura ustala przyczyny
PRUSZKÓW

W nocy z 18 na
19 czerwca doszło
do pożaru kamienicy
przy ul. Komorowskiej 9.
Dwie osoby zginęły,
kolejną osobę
strażacy ewakuowali
z dachu budynku.

D

o pożaru doszło w jednym z mieszkań znajdującym się na trzeciej
kondygnacji budynku. – Zgłoszenie otrzymaliśmy
o godzinie 23.23. Działania trwały do godz. 5.07. Doszło do pożaru w mieszkaniu na trzeciej
kondygnacji. Ogień objął również poddasze i dach budynku. Niestety pożar, był tragiczny

w sutkach. Dwie osoby zmarły.
Kolejna została przewieziona do
szpitala – mówił nam mł. bryg.
Karol Kroć, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. – Z budynku ewakuowano
około 30 osób – dodał.
Z ogniem walczyło aż 14 zastępów straży pożarnej. Na miejscu
obecny był również prezydent
Pruszkowa Paweł Makuch, który koordynował działania podległych mu służb miejskich oraz
zapewnił wsparcie dla mieszkańców. – Spośród wszystkich
ewakuowanych osób 14 ulokowaliśmy w hotelu. Pozostali postanowili zatrzymać się
u znajomych i rodziny – powiedział nam Paweł Makuch,
prezydent Pruszkowa.
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Szkoła przyjazna uczniowi

30%

NEGO DLA
ZNIŻKI CZES
RODZEŃSTWA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysokie kwalifikacje 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 filmowy; koła przedmiotowe
• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
• Filozofia i Edukacja filmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl
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PRUSZKÓW

Nowa tężnia
w Parku Mazowsze

Można powiedzieć, że tężnie solankowe w miastach
to hit ostatnich lat. Swoje tężnie mają już Nadarzyn,
Piastów. W Pruszkowie jedna jest już w Parku Kościuszki, druga powstanie w Parku Mazowsze. Urząd
ogłosił przetarg na jej budowę. Przebywanie w pobliżu tężni działa zbawiennie nie tylko na drogi oddechowe, ale na całe ciało. Wdychanie solankowego
aerozolu wpływa pozytywnie na samopoczucie – to

relaks połączony z dbaniem o zdrowie. Dlatego też w
Parku Mazowsze powstanie druga pruszkowska tężnia.
Urząd Miejski ogłosił przetarg na jej budowę. W odróżnieniu do tężni w Parku Kościuszki, ta będzie miała kształt
ścianki z daszkiem. Wokół niej znajdzie się osiem ławek,
kosz na śmieci i regulamin. Wykonane będą również nowe nasadzenia i chodniki z kostki kamiennej. Na oferty
urząd czeka do 27 czerwca. Red.

MARCIN ZIÓŁKOWSKI

Tragiczny finał pożaru przy ul. Komorowskiej.
Prokuratura ustala przyczyny

Uratowany dzięki czujności
operatora monitoringu
GRODZISK MAZ.

pomocy mieszkańcom – dodaje
prezydent Pruszkowa.

Śledztwo trwa

Co było przyczyną pożaru? Dziś
jest jeszcze zbyt wcześnie, by
to jednoznacznie stwierdzić.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi pruszkowska prokuratura.
– Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar pożaru.
To standardowa procedura przy
takich zdarzeniach. Dodatkowo
powołany został biegły z zakresu

ANNA ZWOLIŃSKA

Jak obecnie wygląda sytuacja
pogorzelców. – Wszyscy mieszkańcy kamienicy, którzy zostali umieszczeni w hotelu nadal
w nim przebywają. Zapewniamy im tam wsparcie m.in. w postaci posiłków. Mieszkańcy I i II
klatki mogli wrócić do swoich
mieszkań. Z użytkowania jest
wyłączona III klatka, w której doszło do pożaru – zaznacza Paweł
Makuch, prezydent Pruszkowa.

Budynek jest własnością
prywatną, Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest
jedynie jego zarządcą. To prywatni właściciele powinni odpowiadać za jego remont. Czy
władze miasta rozważają ewentualne odkupienie nieruchomości. – Budynek nie ma do
końca uregulowanego stanu
prawnego. Nie możemy wykluczyć opcji związanej z wykupem nieruchomości. Na
ten moment skupiamy się na

Nie ma chętnych
na rozbiórkę ogrodzenia
PRUSZKÓW

Zabytkowe ogrodzenie
Parku Kościuszki znajdujące się wzdłuż ul. Kościuszki zejdzie generalną przebudowę. Zgodę
na taki zabieg wyraził
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
Kłopot w tym,
że nie ma chętnych
do wykonania prac.

O

grodzenie okalające
Park Kościuszki od
strony ul. Kościuszki
czasy świetności ma
dawno za sobą. Stary obdrapany
mur zakończony metalową siatką
nie ma też zbyt wielkich walorów
wizualnych. Można nawet powiedzieć, że raczej szpeci, niż dodaje uroku. Władze miasta szukają
firmy, która zajmie się remontem
ogrodzenia. Warto tu zaznaczyć, że

po zakończeniu prac ogrodzenie
będzie wyglądało zupełnie inaczej.
Pojawił się jednak kłopot. Pruszkowski magistrat w trybie zapytania ofertowego szuka firmy, która
zajmie się remontem ogrodzenia.
Niestety żadna firma nie złożyła oferty. – We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Powodem unieważnienia postępowania jest zatem brak wpływu
ofert – czytamy w dokumentach.
Zapewne władze Pruszkowa
podejmą kolejną próbę znalezienia wykonawcy prac związanych z przebudową ogrodzenia.
Jak zmieni się ogrodzenie po
remoncie? Dwa słupki znajdujące
się przy wejściu do parku u zbiegu
ulic Chopina i Kościuszki przejdą
generalny remont. Ich dwie kopie zostaną ustawione od strony
wejścia przy ul. Kościuszki. Betonowa podmurówka zostanie
obniżona do 40 cm i zakończona granitową czapką. Dodatkowo
usunięte zostaną kamienie znajdujące się przy wejściu od strony
ul. Kościuszki. AZ

pożarnictwa, który ustali czy
był to nieszczęśliwy wypadek
czy może celowe podpalenie –
mówi nam Andrzej Zwoliński,
zastępca Prokuratora Rejonowego w Pruszkowie. – Policja
przesłuchała już część świadków, sprawdzamy również zapisy z kamer monitoringu – dodał.
Kiedy zatem można się spodziewać wyników śledztwa? –
Szacujemy że postępowanie
potrwa około miesiąca—zaznacza prokurator Zwoliński. AZ

Nowa hala dla SP nr 3
w Piastowie
PIASTÓW

W czasach, kiedy
polskie dzieci tyją
najszybciej w Unii
Europejskiej, ważne
jest, by miały jak
najwięcej ruchu.
Tutaj duży wpływ ma
szkoła i zajęcia wychowania fizycznego.

A

by oferta zajęć była
jak najatrakcyjniejsza, potrzebne jest
odpowiednie zaplecze. Dlatego też Szkoła Podstawowa nr 3 w Piastowie zyska
nową halę gimnastyczną.
Szkoła Podstawowa nr 3
w Piastowie znajduje się przy
al. Tysiąclecia. Do tej pory jej
uczniowie korzystają z zewnętrznych boisk oraz sali gimnastycznej zlokalizowanej na
PIASTOW.PL

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

piętrze budynku. Już niedługo jednak to się zmieni.
Miasto Piastów otrzymało
dofinansowanie z Rządowego
Programu Polski Ład. Był to jeden z trzech złożonych wniosków. Został zakwalifikowany
przez Prezesa Rady Ministrów
do otrzymania promesy inwestycyjnej. Jak podkreśla w wywiadzie dla telewizji Tel-Kab
burmistrz Piastowa, Grzegorz
Szuplewski - Oczywiście chcemy jak najszybciej zrealizować
to zadanie, także ze względu na
sytuację. Dzisiaj 15 milionów
niekoniecznie musi mieć tę
samą wartość za rok, więc tutaj czas odgrywa kluczową rolę. Dlatego być może będziemy
chcieli przyspieszyć cały proces inwestycyjny, nie zlecając
jakiegoś oryginalnego, odrębnego projektu, tylko korzystając z gotowych rozwiązań, które
byłyby zaadaptowane do warunków, którymi dysponujemy.
Hala będzie wybudowana
w północnej części szkoły. Między salą a szkołą będzie dobudowany łącznik.
Stara sala gimnastyczna
nie straci swojej roli. Zostanie odświeżona, a następnie
przeznaczona na zajęcia dla
młodszych klas.
Budowa nowej hali ma się
zacząć jeszcze w tym roku.
Uczniowie będą mogli z niej skorzystać już w 2023 roku. Całkowita kwota dofinansowania
to 15,3 mln zł. Red.

Kilka dni temu dyżurny
monitoringu miejskiego
zauważył, że na Stawach
Walczewskiego pływa
mężczyzna, który miał
problem z utrzymaniem
się na powierzchni wody.

B

yło widać, że jest na granicy sił. Dyżurny natychmiast powiadomił
służby ratownicze. Kilka minut później na miejscu zjawili się ratownicy, którzy wyciągnęli

mężczyznę na brzeg. Następnie
udzielono mu niezbędnej pomocy.
Szybka reakcja operatora monitoringu prawdopodobnie zapobiegła
tragedii. Strażnicy miejscy podkreślają, by w trakcie wypoczynku nad
wodą być wyjątkowo ostrożnym.
– Apelujemy, aby w zbliżającym
się sezonie letnim zachowywać
szczególną ostrożność nad wodą,
kąpać się wyłącznie w miejscach
wyznaczonych, a w przypadkach
kiedy wypływamy na głębsze wody
upewnijmy się czy na pewno damy
radę przepłynąć oraz czy w pobliżu znajduję się ratownik – podkreślają strażnicy miejscy. AZ

O G Ł O S Z E N I E

........ dokądkolwiek zmierzasz w te wakacje

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE

Kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa:
zanim wyjdziesz z domu .......
dokładnie zamknij wszystkie okna i drzwi,
zakręć dopływ gazu i wody,
odłącz niepotrzebne urządzenia elektryczne
od zasilania.

przed i w trakcie podróży autem.......

W przypadku
zagrożenia
dzwoń!

sprawdź stan techniczny pojazdu,
zachowaj trzeźwość,
przestrzegaj ograniczeń prędkości,
prowadzisz - nie korzystaj z telefonu,
uważaj na przejściach dla pieszych,
zachowaj ostrożność na przejazdach kolejowych.

uważaj nad wodą.......
korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,
nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu,
przed skokiem do wody zawsze sprawdzaj dno,
wezwij pomoc w sytuacji kiedy jest niezbędna.

zadbaj o dzieci te młodsze i te starsze.......
uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpieczeństwach
jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol oraz dopalacze,
uczulaj i ostrzegaj przed kontaktami z osobami nowo poznanymi,
zagospodaruj dziecku wolny wakacyjny czas.
Partnerzy projektu:

Patronat medialny:

Szalonych i bezpiecznych wakacji!
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Targi Książki i Sztuki
w Grodzisku

nazwę – Targi Książki i Sztuki. Już wyjaśniam – targi książki i sztuki organizujemy po to, by oddzielić książkę od polityki. Ta bowiem ma właściwości zabójcze, a pierwszą jej
ofiarą pada relacja pomiędzy autorem a czytelnikiem. Sztuka zaś pogłębia i rozbudowuje te relacje. Dlatego właśnie,
prócz książek, na naszych targach będzie także malarstwo
i grafika – dodają organizatorzy wydarzenia.Wstęp na targi jest bezpłatny. Red.

Pruszkowski Park&Ride
przechodzi cyfrową metamorfozę

zgodne z ideą Smart City. Wykorzystanie jej na pruszkowskim
parkingu pokazuje, że nie jest to
idea zarezerwowana wyłącznie
dla dużych miast.
Park&Ride w Pruszkowie idzie
o krok dalej i będzie pierwszym
w Polsce obiektem, który skorzysta z bardziej zaawansowanej
cyfryzacji. Będzie on widoczny
w bezpłatnej, intuicyjnej aplikacji NaviPay. Będzie w niej widać
zajętość parkingu w czasie rzeczywistym i pokieruje do celu.
NaviParking opracowuje także
koncept, który umożliwi w przyszłości wcześniejszą rezerwację
miejsc parkingowych. Jak podkreśla prezydent Pruszkowa, Paweł

Szkoły z powiatu
grodziskiego do remontu
REGION

W maju grodziskie
starostwo opublikowało
ogłoszenie o przetargu
na instalacje fotowoltaiczne i termomodernizację szkół. Wiemy,
kto zgłosił się do wykonania tego zadania.

Z

adanie zostało podzielone na dwie niezależne części. Dzięki temu
do postępowania mogły
przystąpić mniejsze, lokalne firmy.
Pierwsza część to wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na dachu sześciu szkół. Montaż zostanie przeprowadzony na: Zespole
Szkół przy ul. Kilińskiego 21, Zespole Szkół nr 1 przy ul. Żwirki
i Wigury, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 przy

ul. Kilińskiego 8c. Fotowoltaika pojawi się także na Centrum
Kształcenia Praktycznego przy
ul. Żyrardowskiej 48, Zespole
Szkół nr 1 i nr 2 w Milanówku.
Część druga to ocieplenie budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul.
Piasta 14 w Milanówku. Obiekt
zyska nową elewację. Kolorystyka
będzie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Warszawie. Ponadto wymieniona zostanie nawierzchnia
schodów wejściowych oraz okna,
a także drzwi zewnętrzne.
Na wykonanie każdej z części
wykonawcy mają po pół roku od
podpisania umowy. Starostwo na
ten cel przeznaczyło: 900 tys. zł
na fotowoltaikę oraz 1,95 mln zł
na ocieplenie milanowskiego
Zespołu Szkół przy Piasta. Projekt będzie sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Do przetargu przystąpiło pięć
firm. Tylko jedna – Opol-ska sp.
z o.o. sp. k. z Opola – zaoferowała
wykonanie obu części za kwotę ponad 2,6 mln zł (926 tys. zł – część I,
prawie 1,7 mln zł – część II). Oferty na I część zadania złożyły dwie
firmy: Ozebud Sp. z o.o. z Warszawy (za 440 tys. zł) oraz Atum Energy Sp. z o.o. z Łodzi (za 605 tys. zł).
Do wykonania II części zgłosiły się
też dwie firmy: Kozłowski Dariusz
WIG-DAR z Grodziska Mazowieckiego (za ponad 1,4 mln zł) i ARBUD
INVETMENT sp. z o.o. (za ponad
1,3 mln zł). Wszystkie przedsiębiorstwa na swoje prace dały 48-miesięczną gwarancję. Red.

Makuch - Wspólnie z NaviParking chcemy poprawić jakość
życia mieszkańców Pruszkowa,
którzy każdego dnia podróżują
między innymi do Warszawy. Zapewniamy zrównoważoną i wygodniejszą alternatywę dojazdów
jak największej liczbie kierowców.
Aplikacja umożliwi lepsze zaplanowanie dnia – dzięki widoczności wolnych miejsc, użytkownicy
nie będą poświęcać czasu na ich
szukanie. Optymalizujemy wykorzystanie Park&Ride, dążąc
do utrzymania ruchu samochodowego poza centrum miasta,
jednocześnie promując ideę zrównoważonego transportu w duchu
Smart City – dodał Makuch. Red.

NADARZYN

Gmina Nadarzyn
stoi przed organizacją
przetargu na nową
firmę odbierającą
śmieci. To skłania
urząd do analiz dotychczasowego modelu
wywozu odpadów.

O

statnie wydarzenia
na rynku – inflacja,
wzrost cen, kosztów
pracy – spowodowały, że wzrosły koszty usług, jakie
gmina ma świadczyć mieszkańcom. To również dotyczy wywozu śmieci. Niebawem ogłoszony
będzie przetarg na nową firmę
odbierającą odpady w gminie.
Analiza dostępnych materiałów – danych z innych gmin,
koszty utylizacji, ocena ilości
i morfologii śmieci – wskazuje, że koszt wywozu śmieci
wyniósłby ok. 43 zł od osoby.
W okolicznych gminach koszt

odbioru odpadów wynosi 33-36 zł
za osobę (w Nadarzynie to niecałe 29 zł).
To wszystko skłania do jednego wniosku: należy lepiej
segregować śmieci, aby zminimalizować ilość frakcji odpadów zmieszanych. Spowoduje
to niższe koszty od mieszkańca
i brak konieczności dokładania
pieniędzy przez gminę. – Dzisiaj poziom segregacji odpadów
w naszej gminie wynosi niecałe
40%. Jeśli tego nie zmienimy to
nie tylko przyjdzie nam płacić

jednostkowo więcej za odbiór
odpadów z przed posesji, ale
także w niedługim czasie będziemy musieli płacić jako samorząd ze wspólnego budżetu
bardzo wysokie kary za brak
poziomu recyklingu odpadów,
co odbije się na poziomie życia
wszystkich mieszkańców – zaznacza Dariusz Zwoliński, wójt
gminy Nadarzyn.
Segregacja śmieci obniży
koszty wywozu, kontrole poziomu segregacji będą jeszcze
bardziej dokładne. W nowej
umowie będą zapisy obciążające tym obowiązkiem nowego
wykonawcę usługi. Straż gminna nadal będzie kontrolowała
zgodność deklaracji z faktyczną ilością osób zamieszkałych
pod danym adresem.
Nowy koszt odbioru odpadów
będzie znany w sierpniu. Pamiętajmy jednak, że tylko wspólnie
jesteśmy w stanie przejść przez
ten trudny okres i pokonać jak
najmniejszym kosztem … mam
nadzieję czasowe problemy –
dodaje Zwoliński. AZ

Tunel w Brwinowie
do remontu
BRWINÓW

Tunel pod wiaduktem
kolejowym w Brwinowie będzie przebudowany. Urząd Gminy
opublikował przetarg
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

T

unel w centrum Brwinowa to jedyna przeprawa przez tory PKP
w gminie. Najbliższe
to przejazd w Parzniewie lub
wiadukt w Milanówku. Władze
Brwinowa szukają projektanta,
który zajmie się wykonaniem
dokumentacji potrzebnej do
remontu tunelu. Dokumentacja będzie obejmować ul. Biskupicką na odcinku od ul. Rynek
4 do przejścia dla pieszych przy
Rondzie Wacława Kowalskiego.
ARKADIUSZ KOSINSKI

J

uż niedługo kierowcy będą
mogli skorzystać z bezpłatnej aplikacji. W czasie rzeczywistym poinformuje ona
o zajętości miejsc postojowych na
parkingu przy Sienkiewicza. Dodatkowo aplikacja pokieruje nas
bezpośrednio do celu.
NaviParking można znaleźć m.
in. w wybranych hotelach grupy
Accor, Hampton by Hilton, UPC,
czy Centrum Zdrowia Dziecka. To
nowoczesna technologia, która digitalizuje i integruje wszystkie procesy inteligentnego parkowania,

PRUSZKOW.PL

PRUSZKÓW

Miasto Pruszków
rozpoczęło współpracę
z NaviParking. Parking
przy ul. Sienkiewicza
jako pierwszy w Polsce
będzie korzystał z najbardziej zaawansowanej
cyfryzacji. Idea smart
parkowania w najnowocześniejszym wydaniu.

Dokładniejsza segregacja
śmieci w Nadarzynie

W sumie nieco ponad 200 metrów drogi. W projekcie wykonawca powinien uwzględnić
przebudowę jezdni i opasek drogi, a także odwodnienia jezdni
z odcinkiem kanalizacji deszczowej do przepompowni. Do
remontu będzie również mur
oporowy po obu stronach oraz
cztery odcinki barier ochronnych na murze oporowym. Styl
nowych barier powinien nawiązywać do stylu barier, które zamontowano w 2019 roku
po wschodniej stronie jezdni.
Przebudowane będzie też odwodnienie nawierzchni drogi.
Będzie to forma ochrony muru
oporowego przed zalewaniem
powierzchniowym. Mur będzie
również chroniony przed wodą
odwodnieniem w formie drenażu. W opracowaniu nie może zabraknąć odwodnienia parkingu
„Parkuj i jedź” - odprowadzenia wody do przepompowni.
Nowe oblicze zyskają schody
i pochylnie dla osób z niepełnosprawnością przy przejściu
dla pieszych od strony ul. Rynek 2. W projekcie ma być też
zawarte prowadzenie ruchu
rowerowego na jezdni. Dokumentacja ma uwzględniać wycinkę dwóch drzew oraz projekt
sygnalizacji świetlnej, informującej o nieprzejezdności tunelu z powodu kolizji lub jego
zalania. Całość powinna być
podzielona na trzy etapy. Na
zgłoszenia brwinowski urząd
czeka do 27 czerwca. Red.

WKD.COM.PL

GRODZISK MAZ.

Już niedługo w grodziskiej Mediatece odbędą się Targi
Książki i Sztuki (2-3 lipca, w godz. 11.00-19.00). Co będzie
można zobaczyć? Innych czytelników, wystawców, hurtowników, a przede wszystkim autorów. Organizatorzy
spodziewają się twórców z Grodziska, ale także Piaseczna, Warszawy, czy Krakowa. Zjawią się na targach, aby
przede wszystkim znaleźć nowych czytelników. – Pora
wyjaśnić, dlaczego nasze targi noszą tak niespotykaną

PIXABAY.COM
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WKD zmodernizuje przystanki
– jest wykonawca robót
REGION

Coraz więcej istniejących
obiektów jest przystosowywanych dla niepełnosprawnych. Nie inaczej
będzie z sześcioma
przystankami Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
14 czerwca wyłoniono
wykonawcę tego zadania.

N

a czym będzie polegać modernizacja? Będzie obejmować roboty
brukarskie – wykonany zostanie system oznakowań
prowadzących dla niewidomych
na 11 peronach. Roboty będą toczyć się na przystankach Podkowa Leśna Wschodnia (tylko peron
w kierunku Warszawy), Otrębusy,
Kanie Helenowskie, Nowa Wieś,
Komorów i Pruszków. Jednak nie
będzie to inwazyjna modernizacja. Zdemontowane będą jedynie
elementy, w miejscu których zostanie ułożona ścieżka dotykowa.
Perony posiadają co prawda
pas płytek z guzkami znajdujący
się tuż przed strefą zagrożenia.

Jednak nie jest on wystarczający jeśli chodzi o bezpieczeństwo
osób niewidomych. Na przystankach jest wiele przeszkód punktowych: latarni, słupów trakcyjnych,
biletomatów, śmietników, ławek itp. Są rozmieszczone tak,
że nie da się poprowadzić tras
wolnych od przeszkód.
Do przetargu przystąpiły dwie
firmy. Jedna z nich to Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
SYSTEM Lilia Kulesza z Radziejowic, druga – MAZDROG Sp. z o.o.
Sp. k. z Warszawy.
25 maja odbyło się elektroniczne otwarcie ofert dodatkowych. W terminie zgłaszania ofert
dodatkowych zgłosiła się ponownie PHU SYSTEM Lilia Kulesza z Radziejowic.
Za najkorzystniejszą ofertę
uznano jednak tę od MAZDROG.
Została ona jednocześnie wybrana wykonawcą zadania. 14 czerwca została podpisana umowa na
realizację inwestycji - „Likwidacja barier architektonicznych dla
osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację infrastruktury kolejowej WKD”. Spodziewane
zakończenie robót to połowa października tego roku Red.

WAKACJE
DODATEK
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Wakacje czas start! Jak spędzić ciekawie czas w regionie?
PIXABAY.COM

WAKACJE

Ostatni szkolny dzwonek już wybrzmiał.
Rozpoczęły się wyczekiwane przez dzieci
wakacje. Tylko rodzice
zostali z problemem
jak ciekawie zorganizować pociechom
czas wolny

leniuszki wzięły udział w zajęciach sportowych. I to z uśmiechem na twarzy.
Warto dodać, że część zajęć
to też nowe dyscypliny sportowe. Nie w każdej szkole dzieciaki
mają możliwość poznać zasady
gry w tenisa, spróbować swoich

sił na torze wodnym czy popływać na kajakach. Dodatkowo
w czasie półkolonii chętnie organizowane są ciekawe wycieczki.
Kolejnym atutem jest opcja
wyżywienia. Nie musimy się
martwić, że dzieciaki będą
głodne. Czy szykować im fury

kanapek, które przy upałach
nie są zbyt atrakcyjnym posiłkiem. Zwłaszcza po paru godzinach w plecaku…
Dla dzieciaków półkolonie to
też okazja do nawiązania nowych
znajomości, a zatem możliwość
kontaktu z rówieśnikami. AZ

R E K L A M A

N

ie każdy może sobie pozwolić na dwa
miesiące urlopu. Co
więcej nawet pracując zdalnie nie jesteśmy w stanie
poświęcić dzieciom tyle uwagi ile byśmy chcieli. Zwłaszcza
tym najmłodszym. Jak zatem
zorganizować czas dzieciom
w trakcie długich dwumiesięcznych wakacji?
Oczywiście wiele osób ratuje
się tu urlopem. Ale prawda jest
taka, że pracodawcy niechętnie pozwalają na wykorzystanie
ciągiem całego przysługującego
nam urlopu. A nawet jeśli to na
wyjazdowy urlop możemy sobie
R E K L A M A

pozwolić, ale z reguły jest to siedem do dziesięciu dni.
Jak zatem zagospodarować
czas dzieciakom w wakacje?
Rozwiązaniem są obozy – sportowe, językowe czy to takie zwyczajne – żeby gdzieś wyjechać.
To jednak opcja dla starszych
dzieci, które wytrzymają dłuższą rozłąkę z rodzicami. Co zatem zrobić z maluchami? O ile

w przedszkolu możemy jeszcze
liczyć na dyżur wakacyjny, o tyle
małe dzieci „szkolne” już z tego
skorzystać nie mogą. I tu warto
sprawdzić ofertę półkolonii, bo
ta jest niezwykle bogata.
Najlepiej wybrać półkolonie o profilu sportowym. Dlaczego? Ruch to samo zdorwie!
Animatorzy na półkoloniach
mają sposoby, by największe

poszukuje

Osób pełnych energii, chętnych do pracy
i lubiących prace z ludźmi.
Aplikuj i rozpocznij pracę w młodym zespole! Zdobądź doświadczenie
i rozwijaj się w nowoczesnym przedszkolu o profilu sportowo-językowym!
Osoby zainteresowane ofertą proszone o przesłanie CV na adres:
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737374241.
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WIADOMOŚCI

Jest projektant Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej

od Warszawy. Głównym zadaniem
biura projektowego będzie przygotowanie wariantowego przebieg
odcinka Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej (OAW). Fragment
ma połączyć OAW z drogą krajową
nr 92 oraz drogą ekspresową S7.
W naszym regionie droga ma przebiegać przez teren powiatu grodziskiego. – Dodatkowo wykonawca
przygotuje materiały i wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).
GDDKiA złoży je we właściwym
organie celem przeprowadzenia
postępowania administracyjnego,
które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej – zaznaczają
drogowcy z GDDKiA. AZ

REGION

Drogowcy z Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich po raz
kolejny ogłosili przetarg
na wykonanie projektu
przebudowy dróg 718
i 719. Czy tym razem uda
im się znaleźć wykonawcę?

D

rogowcy szukają firmy, która zajmie się
opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 718 od
MARCIN ZIÓŁKOWSKI

O

ferta firmy TRAKT została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
dla S50/A50 pomiędzy DK92 i S7
na południe od Stolicy. To jeden
z dwóch odcinków pierwszego, zachodniego fragmentu Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej, które
połączą S10 w okolicy Naruszewa
pod Płońskiem z S7 na południe

GDDKIA

REGION

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wybrała pierwsze
biuro projektowe, które
zajmie się przygotowaniem studium dla
jednego z fragmentów
Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej.

Chcą przebudować
drogi 718 i 719
węzła autostrady A2 . „Pruszków” do skrzyżowania DW 719
z ul. Partyzantów oraz rozbudowy DW 719 od skrzyżowania
z ul. Partyzantów do granicy Warszawy. Cała dokumentacja ma być
gotowa w ciągu 3 lat (dokładnie
37 miesięcy). Do tej pory MZDW
już trzy razy ogłaszali przetarg.
Niestety oferty składane przez
zainteresowane firmy były zbyt
drogie. Postępowania trzeba było
unieważnić. W ostatnich dniach
drogowcy już po raz czwarty
ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla
rozbudowy drogi wojewódzkiej
nr 718 od węzła autostradowego „Pruszków” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719
z ul. Partyzantów oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719
od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m. st. Warszawa.
Oferty zainteresowanych firm
poznamy 20 lipca. Być może tym
razem uda się wybrać wykonawcę prac projektowych. AZ

Przedszkole w Regułach
w zielonej osłonie
MICHAŁOWICE

Przedszkole powstające
przy ul. Kuchy w Regułach to jedna z najważniejszych inwestycji
realizowanych w gminie
Michałowice. Budowa
idzie pełną parą.
Obecnie trwają prace
związane z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku.

W

budynku przedszkola znajdzie się
siedem sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, sala do zajęć
ruchowych , kuchnia, jadalnia,
sala rekreacyjna oraz całoroczne
patio. Na dachu budynku znajdą
się panele fotowoltaiczne, dodatkowo wykorzystane zostaną
pompy ciepła. Zaprojektowano
również wspomniane zielone

dachy oraz naturalny zbiornik
retencyjny. Teren przedszkola
również zostanie zagospodarowany. Obecnie prowadzone są
prace związane z nasadzeniami
zieleni. – Pierwsze drzewa przy
nowym przedszkolu w Regułach
zostały już posadzone docelowo
będzie ich aż 61! Zaplanowaliśmy kilka gatunków, tak aby
powstał interesujący dla dzieci
park. Drzewa dadzą także cień
latem, a jesienią będą się mienić różnymi kolorami – zaznacza
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. – W przyszłości
zieleń przy przedszkolu wzbogaci
się o byliny. Łącznie przy przedszkolu w Regułach zostaną posadzone 872 rośliny – dodaje. AZ

O G Ł O S Z E N I E

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Firma ELKAT Sp. z o.o. S.K., beneficjent środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021, realizuje projekt EKOLOGICZNA
MODERNIZACJA PROCESU PRODUKCJI
To projekt o łącznej wartości 3 963 245,00 PLN, z czego 1 320 325,00 PLN, czyli 40,98% kosztów całkowitych,
stanowi dofinansowanie z NORWAY GRANTS.

F

irma ELKAT działa na rynku polskim od 18

Innowacja technologiczna, stanowiąca nową linię

Nadzór nad stałą optymalizacją obiegu energii

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w złożo-

lat jako wiodący producent szyn łączenio-

produkcyjną, jest przyjazna dla środowiska. W skali

możliwy będzie dzięki partnerowi projektu, nor-

nym wniosku projekt realizuje działanie 19.1 zdefinio-

wych do aparatów niskiego napięcia. Po-

roku powstaje ok. 10 ton odpadu. Dzięki wdraża-

weskiej firmie Avitron.

wane jako nowe produkty i inwestycje, a poprzez

nadto zaopatrujemy naszych odbiorców

nemu projektowi powtórnie przetworzymy i wy-

w wysokiej jakości bloki i złącza wykorzystywane

korzystamy z tej ilości ponad 99% m.in. poprzez

Finalne efekty projektu to: nowa hala produkcyjna

w rozdzielniach elektrycznych. Bez nas nie byłoby

zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz pompy

o powierzchni 500 m², linia do wytłaczania profili

właściwego napięcia! Nasze produkty sprawiają, że

ciepła. Oznacza to obniżenie emisji CO2 o ponad

z surowców wtórnych, nowe produkty (5 ulepszo-

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez

prąd jest pod kontrolą, a sam proces wytwarzania

14 ton i to już od 2023 roku. Równolegle udoskona-

nych szyn łączeniowych) przyjazne dla środowiska,

Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły

i przesyłania energii jest bezpieczny. Działanie zakła-

limy metodę produkcji szyn prądowych.

technologia udoskonalenia recyklingu odpadów

do UE po 2003 roku. Otrzymanie współfinansowania

do ponownego wykorzystania, rozbudowa elek-

dowodzi, że Elkat to firma innowacyjna, konkurencyjna, przyjazna środowisku i społeczności lokalnej.

dów produkcyjnych, sygnalizacja świetlna, informacje

poddziałanie 19.1.1 wdrażamy w życie ideę Green
growth – technologie przyjazne środowisku.

drogowe, aparatury medyczne w szpitalach, uru-

To między innymi te dane pozwoliły pozytywnie

trowni fotowoltaicznej, zainstalowanie pompy ciepła

chomienie komputera czy poranna kawa z ekspresu

zaopiniować nasz wniosek, a wdrożenie naszej

z podwójnym wykorzystaniem (chłodzenie maszyn

to w dużej mierze i nasza zasługa. Prąd i energia

receptury oraz ciągu technologicznego pozwoli

i ogrzewanie pomieszczeń). Planujemy też zatrudnie-

W miarę realizacji projektu będziemy informować

elektryczna mają do przebycia długą drogę, nasze

wybudować dla społeczności lokalnej nową stacją

nie nowych pracowników oraz wzrost przychodów.

o jego kolejnych etapach.

produkty gwarantują na tej trasie bezpieczeństwo.

ładowania pojazdów elektrycznych.

Uczestnictwo w tak złożonym procesie dystrybucji

Działania firmy ELKAT podjęte w ramach współfi-

i społeczność lokalną. Dla firmy działania oznacza-

energii wymaga ciągłego ulepszania jego składo-

nansowanego za pośrednictwem PARP projektu

ją podniesienie konkurencyjności z zachowaniu

wych. W Elkat opracowaliśmy autorską technologię,

skupiają się na znaczącej modernizacji samego

restrykcyjnych norm ekologicznych przy jedno-

dzięki której możliwe będzie wykorzystanie odpadu

procesu produkcji. Nie osiągnęliśmy tego bez od-

czesnym zwiększeniu efektywności montażu pro-

poprodukcyjnego, regranulatu, w kolejnych etapach

powiednich badań. Prace w tym zakresie prowadzi

duktów. To z kolei buduje potencjał eksportowy

produkcyjnych, tj. do wytłaczania tworzywa PCV.

jednostką naukowa, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

naszych produktów.

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

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

„Zmieniamy się dla Ciebie” – nowe skrzydło Szpitala
Powiatowego w Pruszkowie oddane do użytku!
Pawilon D w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie to nowoczesny budynek, wyposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną. To przestrzeń, w której
dla pacjentów powstał m.in. nowy blok operacyjny, trakt porodowy oraz pracownie badań endoskopowych i pomieszczenia do diagnostyki obrazowej.

W

ybudowanie Pawilonu D jest efektem zaangażowania i starań
ogromnej liczby osób oraz instytucji, a także wsparcia finansowego otrzymanego z zewnątrz.
Na pytania dotyczące przebiegu
inwestycji i tego jakie korzyści
oraz udogodnienia niesie ona dla
pacjentów, odpowiedziały osoby
mające znaczny wkład w jej realizację: Krzysztof Rymuza Starosta
Pruszkowski, Tomasz Sławatyniec Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie w latach 2016 – 2019,
Katarzyna Gosiewska-Pawełczak
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego SPZZOZ
w Pruszkowie, Robert Krawczyk obecny Dyrektor SPZZOZ
w Pruszkowie.
Wypowiedzi osób biorących
udział w wywiadzie prezentują
różne etapy budowy: zarówno
samo dążenie do jej rozpoczęcia, jak i poszczególne fazy inwestycji. Obrazują, jak złożony,
długotrwały i pracochłonny był
to proces.

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski
W 2015 roku, kiedy rozpoczęto
pierwsze poważne inwestycje
w Szpitalu Powiatowym był Pan
Wicestarostą w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego. Powierzono Panu nadzór na ochroną
zdrowia w powiecie. Decyzja ta
nie była przypadkowa, Pana
kariera zawodowa to przede
wszystkim medycyna. Jest Pan
lekarzem, chirurgiem ale był
również dyrektorem i menadżerem Szpitala Kolejowego.
Czy to doświadczenie miało
wpływ na realizację zadań powierzonych Wicestaroście?
Rzeczywiście moja kariera zawodowa to głównie medycyna, zarządzałem w przeszłości
Stacją Pogotowia Ratunkowego
w Pruszkowie, Szpitalem Kolejowym, Szpitalem Praskim oraz
zasiadałem w Radzie Nadzorczej
Szpitala Grochowskiego.
Specyfika pruszkowskiej
ochrony zdrowia to 3 szpitale
z łączną liczbą ok. 1000 łóżek, ale
w większości psychiatrycznych.
Szpital Powiatowy i Szpital Kolejowy od lat zabezpieczały potrzeby
zdrowotne mieszkańców powiatu,
dzieląc się świadczeniami. Szpital Powiatowy powstał na bazie
lecznicy dr Edwarda Steffena,
wybudowanej ponad 100 lat temu. Po wojnie rodzina Steffenów
przekazała lecznicę na potrzeby służby zdrowia i tak powstał
zalążek szpitala powiatowego.
Dopiero w 1989 roku wybudowano pawilon internistyczny z 90
łóżkami. Wraz z upływem czasu
dobudowano prowizorycznie
blok operacyjny i sale porodowe,
przenosząc do budynku oddziały

chirurgiczne i ginekologiczno
– położnicze. W 2018 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna zakwestionowała
warunki funkcjonowania oddziałów zabiegowych, gdyż stan sal
operacyjnych, głównie w zakresie
ciągów komunikacyjnych, klimatyzacji nie spełniał standardów.
Projektowanie i realizacja zajęły nam 4 lata. Nareszcie Szpital
Powiatowy będzie funkcjonował
zgodnie z najnowszą technologią.
Szpital Powiatowy – Szpital na
Wrzesinie to dość kameralny
podmiot leczniczy; około 100
łóżek, podstawowe oddziały:
internistyczny, chirurgii ogólnej z zapleczem operacyjnym,
oddział ginekologiczny, położniczy z oddziałem noworodkowym i Izba Przyjęć. Czy ta
infrastruktura była nie wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby zdrowotne mieszkańców?
Jakimi przesłankami kierował
się Zarząd Powiatu podejmując
decyzję o zwiększeniu kubatury
budynku szpitala?
Wszystkie działania inwestycyjne mają na celu poprawę jakości
świadczeń dla naszych mieszkańców. Aby do tego doszło należało
stworzyć odpowiednie warunki,
przygotować profesjonalne zaplecze diagnostyczne i zabiegowe.
Chcieliśmy, aby powstał profesjonalny blok operacyjny spełniający najwyższe standardy pod
każdym względem. Bardzo ważne
było dla nas również zwiększenie
oferty diagnostycznej dla mieszkańców, ponieważ odpowiednio
ukierunkowana diagnostyka pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. W tym
celu należało stworzyć pracownie diagnostyki obrazowej (RTG,
TK, mammografia) i pracownie
diagnostyczne do wykonywania kolonoskopii i gastroskopii
z możliwością wykonania badania ze znieczuleniem.
Naszym priorytetem było zapewnienie takich warunków
diagnostyki i leczenia, z jakich
sami chcielibyśmy skorzystać.
Te wszystkie okoliczności skłoniły Radę Powiatu Pruszkowskiego do podjęcia wysiłku budowy
nowego pawilonu.

Tomasz Sławatyniec
Dyrektor SPZZOZ
w Pruszkowie w latach
2016 – 2019
Kto wyszedł z inicjatywą rozbudowy szpitala?
Modernizacja i rozbudowa szpitala to wspólna inicjatywa Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
i dyrekcji szpitala. Jej realizacja
przebiegała etapowo. Rozpoczęła się od generalnego remontu
Oddziału Wewnętrznego w 2015
roku. W latach 2017-2018 nastąpił

docelowych dla tego urządzenia.
Przed nami były także odbiory;
zarówno instytucjonalne jak Sanepidu, Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, jak i te dokonywane przez komisję powołaną
z pracowników Szpitala.

kolejny etap, tj. dobudowa Izby
Przyjęć, remont generalny Oddziału Chirurgicznego, części
Poradni Specjalistycznej oraz Zakładu Radiologii (Pracownia RTG
i Pracownia Mammograficzna).
W tym czasie przygotowano
również Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i koncepcję
najważniejszej i największej inwestycji - dobudowy nowego pawilonu szpitala, czyli Pawilonu D.

Istotnych Warunków Zamówienia
(analiza SIWZ) oraz wprowadzono korekty, które doprowadziły
do wyboru Generalnego Wykonawcy. Została nim firma Moris
Polska, z którą 4 października
2019 roku w obecności Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego podpisałem umowę. Jeszcze w tym
samym miesiącu została wbita pierwsza łopata na budowie
nowego pawilonu szpitalnego.

Jakie były kolejne kroki, gdy
Plan Funkcjonalno-Użytkowy
i koncepcja inwestycji zostały
już opracowane?
Został ogłoszony konkurs (zapytanie ofertowe) na wykonanie
projektu budynku. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono pracownię architektów
z Poznania, WK Architekci, mającą duże doświadczenie w tego typu inwestycjach. W trakcie
prac projektowych architekci
ściśle współpracowali z pracownikami szpitala, konsultowane
były zarówno rozwiązania architektoniczne, sprzętowe, jak
i funkcjonale. Tak powstał kompleksowy projekt budowlany.
Następnie, w 2019 roku została podpisana umowa dotacyjna
z powiatem pruszkowskim na inwestycję przeznaczono 20
mln zł. Podpisanie umowy uruchomiło postępowanie przetargowe, które nie wyłoniło niestety
Generalnego Wykonawcy – złożone ofert przekraczały budżet
przeznaczony na inwestycję. Wykonano wtedy tzw. Specyfikację

Katarzyna
Gosiewska-Pawełczak
Kierownik Działu
Administracyjno-Technicznego SPZZOZ
w Pruszkowie
W czasie budowy pawilonu D
reprezentowała Pani SPZZOZ,
czyli Inwestora. Jak wyglądał
Pani dzień „na budowie”?
Codziennie wykonywałam tzw.
obchód budowy, na którym z Generalnym Wykonawcą omawialiśmy bieżące sprawy. Dzięki
dobrej współpracy i komunikacji finalnie udawało nam się
zawsze wypracować rozwiązanie w przypadku pojawienia się
problemów technicznych – łączył nas wspólny cel.
W każdą środę odbywały się
narady koordynacyjne na budowie, w których brałam udział
wraz z m.in. architektem, Kierownikami: Budowy, Kontraktu,
Robót Sanitarnych i Inspektorem Nadzoru. W trakcie ich trwania przedstawiane i analizowane
były wyzwania i problemy, które

pojawiły się w trakcie budowy
i omawiane propozycje rozwiązań.
Nowy pawilon z przestronnymi
pomieszczeniami, nowe wyposażenie, aparatura medyczna
i sprzęt, to podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielania
świadczeń medycznych. To również większy komfort pobytu pacjentów i pracy personelu. Za tym
wszystkim kryje się ciężka praca wielu osób. Czy po tych kilku
latach podjęłaby Pani rękawicę
i nadzorowała kolejną budowę?
To była moja pierwsza tak duża
budowa oraz pierwsze zakupy
sprzętu z innych dotacji niż z powiatu, gdzie można o wszystko
pytać i się poradzić. Wszystkiego musiałam nauczyć się przez
rozpoznanie w „boju”, ale dano
mi taką szansę i teraz odczuwam
ogromną satysfakcję z uzyskanego imponującego efektu.
Bardzo, bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom z działu
za ogromną pracę jaką wykonywali w czasie budowy Pawilonu.
Budowa obiektu szpitalnego pociąga za sobą wiele dobrego dla
naszych pacjentów oraz personelu i dla takiego dobra wyższego warto było dać z siebie więcej.

Robert Krawczyk,
obecny Dyrektor
SPZZOZ w Pruszkowie
Jest Pan już trzecim dyrektorem, na którego spadła odpowiedzialność za realizację umowy
dotacyjnej. Na jakim etapie była
budowa, gdy zaczynał Pan pracę?
Trwały prace wykończeniowe
w budynku. Do realizacji był zakup wyposażenia i przetarg na
Centralną Sterylizatornię (obejmujący prace budowlane i wyposażenie), a przede wszystkim
realizacja zaleceń z ekspertyzy
dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poza tym w związku
z pozyskaniem przez nas tomografu komputerowego (CT) konieczne do wykonania były prace
adaptacyjne w pomieszczeniach

Czy kontynuował Pan plan zagospodarowania powierzchni
pawilonu opracowany przez
poprzedników, czy zrealizował
Pan swoją koncepcję?
Na nowe, autorskie wizje było już za późno. Zresztą wprowadzanie radykalnych zmian
w wybudowanym już obiekcie
jest bardzo trudne, kosztowne
i kontrowersyjne. Jest nowoczesny budynek. Nowy blok operacyjny i trakt porodowy. Nowe
pomieszczenia dla diagnostyki obrazowej, co w połączeniu
z pozyskaniem przez nas aparatu CT, nowego cyfrowego aparatu RTG i kilku nowoczesnych
aparatów USG, bardzo ułatwi
diagnostykę i poszerzy jej możliwości. Są nowe pomieszczenia
dla pracowni endoskopowych,
nowoczesna sterylizatornia. I to
się liczy. Teraz ważne by zdobyć
środki na zagospodarowanie poziomu „0”, open space’a, o powierzchni ok. 900 m2. Planujemy
stworzenie tam Centrum Kobiety
i Noworodka, czyli nowoczesnego oddziału położniczego i neonatologicznego. Mamy już Plan
Funkcjonalno-Użytkowy, obecnie opracowywany jest projekt
architektoniczny. Jeszcze „tylko” 10 mln zł i działamy!
Dotacja udzielona w 2019 roku
nie uwzględniała zakupu aparatury medycznej, a jednak została
ona zakupiona. Skąd fundusze
na te cele?
Środki pochodzą z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, Wojewody Mazowieckiego i wkładu
własnego SPZZOZ. Udało się
również pozyskać znaczne środki zewnętrzne, z kilku źródeł:
6 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego
i blisko 4 mln zł dotacji Wojewody Mazowieckiego. Dodatkowo
z dotacji Wojewody Mazowieckiego zakupiono sprzęt (tomograf komputerowy, dwa aparaty
USG, defibrylatory 4 szt.) o wartości – 2 980 000 mln zł.
Jest Pan doświadczonym dyrektorem. Czego życzy się
dyrektorowi szpitala?
Dalszej dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego,
ale tutaj nie mam prawa narzekać. A poza tym pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.
Materiał przygotowany przez Zespół Komunikacji Zewnętrznej Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie
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Powiat Grodziski stawia na inwestycje!

owiat Grodziski zaplanował przeprowadzenie wielu ważnych dla
mieszkańców inwestycji. Zostaną zrealizowane dzięki
pozyskaniu przez Powiat dodatkowych środków zewnętrznych.
W ramach Programu Inwestycji
Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie
otrzymają trzy projekty złożone
przez Powiat Grodziski. Jednym
z nich jest wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach
istniejącego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Całkowita
wartość inwestycji to 2 800 000
zł, dofinansowanie wyniesie 2 380
000 zł. Przeprowadzona zostanie
adaptacja pomieszczeń pod wykonanie sali operacyjnej w strukturze
już istniejącego Bloku Operacyjnego. Jej wykonanie zwiększy
dostępność do sal operacyjnych

i liczby planowanych zabiegów.
Umożliwi także wydzielenie jednej sali dla pacjentów zakaźnych,
wymagających natychmiastowej
interwencji zabiegowej.
Nie jest to jedyna inwestycja
w Szpitalu Zachodnim. Kolejną
jest modernizacja systemu instalacji gazów medycznych. Obecnie
wykorzystywana instalacja jest już
przestarzała. Projekt zakłada dostosowanie systemu do wymogów
ustawy z dnia 20.05.2021 r. o wyrobach medycznych, opracowanie projektu wielobranżowego
oraz jego wykonanie.
Inwestycje realizowane w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim są dla władz Powiatu
Grodziskiego niezwykle istotne.
Poprawa stanu opieki zdrowotnej, a tym samym troska o zdrowie mieszkańców to jeden z celów
strategicznych rozwoju Powiatu Grodziskiego.

OGŁOSZENIA
DAM PRACĘ
• Osoby do obsługi bistro
w salonie samochodowym
na Skoroszach 663-022-397
• Poszukujemy kierowców
do pracy kat B, zarobki
2500-5000 pln,
CV kontakt@fairplaytaxi.pl
lub pod numerem 502 685 598
• Praca dla Panów i Pań przy
sprzątaniu magazynu
w Parzniewie. Praca w godzinach
6-10 tel. 504204700
• Magazyn. Kopytów/ Błonie.
2 zmiany. Również dla osób
z niepełnosprawnością.
Bezpłatny dojazd. 734 108 163
• Magazynier. Również dla osób
z niepełnosprawnością.
2 zmiany. Moszna-Parcela.
734 108 163

NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM
Działka rolna 1ha Holendry
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668566576
Mieszkania Pruszków,
60-100 mkw., ceny już
od 5 500 zł/mkw.,
tel.: (22) 729-03-13
• Sprzedam działki budowlane,
Osowiec, bezpośrednio
przy lesie z mediami,
tel.: 510-521-952

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

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

Powiat pozyskał również dodatkowe środki finansowe na inwestycje drogowe. Przeprowadzona
zostanie rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W, ulicy Słowika w miejscowości Zaręby, gmina
Żabia Wola. Całkowita wartość tej
inwestycji to 5 000 000 zł, dofinansowanie na jej realizację w wysokości 4 750 000 zł z Programu
Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada rozbudowę drogi na
odcinku 1 500 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej, rowów odwadniających, zjazdów do posesji
oraz oznakowania poziomego i pionowego. Dodatkowe środki Powiat
otrzymał także na budowę kładki
dla pieszych przez rzekę Rokitnicę, wzdłuż drogi powiatowej nr
1509 w rejonie istniejącego mostu
w miejscowości Chrzanów gmina Grodzisk Mazowiecki. Wartość projektu wynosi 600 000 zł,
a otrzymane dofinansowanie ze

Siedziba Starostwa Powiatu
Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A
w Grodzisku Mazowieckim

środków rezerwy subwencji ogólnej to kwota 300 000 zł.
Zaplanowano także remonty
i modernizacje budynków użyteczności publicznej będących

CENY NETTO

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
OGŁOSZEŃ 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
ZA SŁOWO: 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

KUPIĘ/SPRZEDAM
• Kupię starocie antyki
militaria biżuterię
wszelkiego rodzaju
501 702 604

USŁUGI
• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP.
Kontakt: 509-443-977,
509-443-877
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl
• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Zakładanie żaluzji,
rolet, moskitier.
Duży wybór asortymentu.
Przystępne ceny.
502-723-055
• Żaluzje, rolety,
moskitiery, verticale,
pranie verticali, 9-20,
501-175-813

PRZEPROWADZKI

I TRANSPORT
BUS IVECO

Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

własnością Powiatu. Prace remontowe trwają w budynkach przy ul.
Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku
Mazowieckim. W siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego przy
ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim wykonany został parking,
zamontowano także oświetlenie.
W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych przyznano
dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej wspartej na
wiatach na parkingu. Nie jest to
jedyna inwestycja w odnawialne
źródła energii. W ramach zadania
budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie
powiatu grodziskiego instalacja
zostanie wykonana na budynkach: Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, Zespołu Szkół nr 2 im.
gen. Józefa Bema w Milanówku,
Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku

ZAMÓW:

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
• Zasilenie elektryczne placów
budowy tel. 606 117 707

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

Mazowieckim, Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych nr 2
w Grodzisku Mazowieckim oraz
Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim.
Zespół Szkół nr 1 w Milanówku
przejdzie termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz
wymianie stolarki okiennej i drzwi
zewnętrznych. Wartość całego
projektu to 3 000 000 zł, dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
wyniesie 2 850 000 zł.
Remonty i inwestycje przeprowadzane w budynkach użyteczności publicznej będących własnością
Powiatu Grodziskiego nie tylko
mają na celu poprawę warunków pracy oraz obsługi klienta,
a w przypadku szkół – jakości nauczania, są także wyrazem dbałości o mienie Powiatu, z którego
korzystają wszyscy mieszkańcy.

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

