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Jest przetarg na budowę szkoły  
w Parzniewie!

BRWINÓW  
Budowa szkoły podsta-
wowej w Parzniewie 
w gminie Brwinów to 
jedna z najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji. 
Mamy dobre wieści  
dla mieszkańców. 
Władze gminy właśnie 
ogłosiły przetarg 
na budowę placówki!

H istoria przygotowa-
nia inwestycji jaką 
jest budowa szko-
ły w Parzniewie jest 

długa i zawiła. W 2012 roku gmina 
pozyskała działkę o powierzchni 
3ha przy ul. Przyszłości. Trzy lata 
później ruszyły prace projektowe 

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.
Jak idzie budowa obwodnicy? / str. 3 /
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Szkoła bez betonu / str. 6 /
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Następne wydanie 9 września

związane z budową szkoły pod-
stawowej i przedszkola. W 2017 
r gmina miała już pozwolenie 
na budowę kompleksu szkolno-
-przedszkolnego. Niestety plany 
inwestycyjne pokrzyżowała… 
reforma oświaty. – Nasz pro-
jekt uwzględniał po dwie klasy 

PRUSZKÓW
Elektrociepłownia stawia na gaz / str. 3 /

REGION
Wygodniejszy skręt  
na Nową Wieś? / str. 6 /

sześciu roczników i aby nie budo-
wać szkoły, która byłaby od razu 
dwuzmianowa, musimy przepro-
jektować ten obiekt. Tu pojawił 
się kolejny problem. Okazało się, 
że na działce, która posiadamy , 
nie możemy wybudować więk-
szego budynku – wyjaśniał nam 

w 2020 roku Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów.

Co jednak zatrzymało zlece-
nie przeprojektowania budyn-
ku w 2017 r.? Zmiany w… Agencji 
Nieruchomości Rolnych. A do-
kładniej jej likwidacje i powo-
łanie jej w miejsce Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Tu wydłużające się procedury 
związane ze sformalizowaniem 
przejęcia działki sprawiły, że 
władze gminy Brwinów podjęły 
decyzję, by inwestycje podzie-
lić na etapy, a na działce, która 
jest we władaniu gminy wybu-
dować podstawówkę.

Gmina w ubiegłym roku zle-
ciła wykonanie dokumentacji 
projektowej, teraz czas na bu-
dowę szkoły!
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R E K L A M A

GRODZISK MAZ.

Przyłapana na 
„darmowych zakupach”

Do grodziskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o kra-
dzieży w jednej z placówek handlowych w mieście. 
Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce. Tam 
ustalili, że zatrzymana przez pracownika ochrony ma 
15 lat i usiłowała wynieść ze sklepu kosmetyki o war-
tości 700 zł. Towar wrócił na sklepowe półki, a nie-
letnia trafiła do komendy. Tam też został wezwany 
jej opiekun prawny. Po sporządzeniu dokumentacji 

ze zdarzenia, nastolatka została przekazana opiekunowi. 
Jakie będą dalsze kroki w sprawie? Materiały dotyczące 
kradzieży trafiły już do policjantów Zespołu do spraw Nie-
letnich i Patologii. Po wykonaniu czynności prawnych zo-
staną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który 
podejmie decyzję wobec 15-latki i popełnionego przez nią 
czynu karalnego – informuje asp. sztab. Katarzyna Zych 
z komendy w Grodzisku.  Red.

Jak będzie wyglądała podstawów-
ka w Parzniewie? W nowej szkole 
ma się znaleźć 18 sal lekcyjnych 
dedykowanych dla klas 0-8, dwie 
sale językowe, jedna sala kompu-
terowa, pomieszczenia do zajęć 
socjoterapeutycznych przysto-
sowane dla osób niepełnospraw-
nych z wyjściem bezpośrednio na 
zewnątrz wraz z aneksem ku-
chennym i odrębnym węzłem 
sanitarnym (wc, prysznic). W bu-
dynku będą się znajdować rów-
nież: świetlica, biblioteka, pokój 
nauczycielski z aneksem kuchen-
nym i węzłem sanitarnym, a tak-
że gabinety: psychologa, logopedy 
i lekarski, sklepik szkolny oraz 
toalety dostosowane do wieku 
dzieci i szatnia dla 450 uczniów.

W budynku szkoły zaplano-
wana jest również kuchnia wraz 
ze stołówką. Wstępne założenia 
projektu przewidują ponadto 
powstanie pełnowymiarowej sa-
li sportowej, mieszczącej boisko 
o wymiarach 44,75 m × 22,50 m. 

Zastosowanie kurtyn da możli-
wość podziału pola gry na trzy 
części i jednoczesne prowadzenie 
treningów koszykówki, siatkówki 
i innych dyscyplin wymagających 
mniejszego pola gry. Poza tym 
w tej części obiektu znajdować 
się będzie również siłownia oraz 
zaplecza szatniowo-sanitarne. 

W ramach inwestycji za-
gospodarowany zostanie też 
teren wokół szkoły. Powsta-
nie tu infrastruktura spor-
towa: boisko do piłki nożnej  
z piłkochwytami. Wokół niego 
zostanie wybudowana cztero-
torowa bieżnia okrężna. Poja-
wią się tu również dwa place 

PRUSZKÓW
W naszym regionie 
 murali słynie Grodzisk 
Mazowiecki. Jednak 
i w Pruszkowie można 
znaleźć kilka ciekawych 
malunków. Jeden z nich 
jest wyjątkowy, bowiem 
upamiętnia Powstanie 
Warszawskie. 

H istoria Pruszkowa 
ściśle związana jest 
z Powstaniem War-
szawskim. To właśnie 

w Pruszkowie 1 sierpnia 1944 ro-
ku pluton „Nenufar” VI Rejonu AK 

Mural w Pruszkowie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

„Helenów” opanował budynek Elek-
trowni w Pruszkowie. Była to jedy-
na udana akcja zbrojna VI Rejonu 
AK „Helenów” przeprowadzona 
w ramach Akcji „Burza”.

Pamięć o tych wydarzeniach 
jest pielęgnowana co roku. To wła-
śnie przy pomniku znajdującym 
się przy elektrociepłowni co roku 
składane są kwiaty. Jednak w tym 
roku w ramach obchodów pojawił 
się jeszcze jeden ważny element, 
który zapewne przyciągnie zain-
teresowanie wielu mieszkańców. 

Mowa oczywiście o powstań-
czym muralu, który powstał tuż 
obok pomnika. Malowidło moż-
na podziwiać przy ul. Waryńskie-
go nie tylko przy okazji rocznicy 
1 sierpnia 44 r. AZ

zabaw, a na nich zastawy za-
bawowe, równoważnie, buja-
ki, zestawy drążków, kolorowe 
siedziska i wiele innych. Nie 
zapomniano również o infra-
strukturze dla uczniów, którzy 
do szkoły będą przyjeżdżać ro-
werami (do tego gmina zachę-
ca uczniów wszystkich swoich 
szkół biorąc udział w rozma-
itych akcjach m.in. Rowero-
wy Maj). Przy szkole znajdzie 
się wiata, w której uczniowie 
będą mogli zostawiać swo-
je jednoślady.

Obecnie władze gminy Brwi-
nów szukają firmy, która zajmie 
się budową szkoły w Parznie-
wie. Oferty zainteresowanych 
firm poznamy 19 września. Je-
śli uda się rozstrzygnąć prze-
targ już w pierwszym podejściu 
to wybrany w nim wykonawca 
będzie miał 24 miesiące na bu-
dowę szkoły. 

A co z budową przedszkola 
gminnego w Parzniewie? Na re-
alizacje tego zadania mieszkań-
cy musza jeszcze poczekać. AZ
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Dodatkowe informacje w sekretariacie SJW. Oboźna 7, lok 7
tel. (22) 55 20 937 | www.sjw.uw.edu.pl | lektoraty.sjw@uw.edu.pl

SZKOŁA JĘZYKÓW WSCHODNICH
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY  
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WAKACYJNE INTENSYWNE  
KURSY JĘZYKOWE

5–24 WRZEŚNIA

12 
języków

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

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

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Jest przetarg na budowę szkoły 
w Parzniewie!
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REGION
Dodatek węglowy 
to wsparcie w wysokości 
3000 zł dla gospodarstw 
domowych, w których 
jako opał wykorzystywany 
jest węgiel. Gminy rozpo-
częły już nabór wniosków. 

D odatek węglowy to nic 
innego jak bezzwrot-
ne wsparcie finansowe 
dla gospodarstw domo-

wych, aby wspomóc je podczas nad-
chodzącej zimy w zakupie opału. 
Dodatek węglowy przysługuje go-
spodarstwom domowym, których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe – za-
silane węglem kamiennym, brykie-
tem lub peletem, zawierającymi co 
najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

O jaką kwotę można 
wnioskować?
3000 zł to kwota odgórnie ustalo-
na przez Rząd. Jest on przyznawany 
bez względu na wysokość osiąga-
nych dochodów. Nie ważne też czy 
już zakupiliśmy węgiel czy dopiero 
planujemy to zrobić. Możemy o nie-
go wnioskować. 

Co wpisać do wniosku?
Wniosek zawiera dane dotyczące 
wnioskodawcy, w tym dane ko-
nieczne do jednoznacznej identy-
fikacji. Oznacza to podanie danych 

Złóż wniosek 
o dodatek węglowy

osobowych postaci imienia i na-
zwiska, adresu numeru PESEL 
oraz dokumentu potwierdzające-
go tożsamość. We wniosku trzeba 
będzie też wskazać numer rachun-
ku bankowego, na który ma zostać 
przekazana kwota dodatku. Do-
datkowo we wniosku trzeba bę-
dzie zawrzeć informację o źródle 
ogrzewania. Co ważne, informacje 
przedstawione we wniosku o wy-
płatę dodatku węglowego składa 
się pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń.

Do kiedy złożyć wniosek?
Gminy i ośrodki pomocy społecz-
nej już rozpoczęły zbieranie wnio-
sków. Czas na jego złożenie mamy 
do 30 listopada. Pieniądze na na-
szych kontach powinny pojawić 
się w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. Warto zaznaczyć, że bę-
dzie to przelew środków na konto. 
Pieniądze zaś będzie można wydać 
na dowolny cel.

Warunki otrzymania
wypłaty
W zasadzie jedynym warunkiem 
otrzymania dodatku, jeśli złożyli-
śmy go w odpowiednim czasie, jest 
dokonanie wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Termin na wykonanie wpisu minął 
30 czerwca. Co się stanie jeśli nie 
zgłosiliśmy źródła ogrzewania lub 
nie dokonaliśmy wpisu w terminie? 
Każdy, kto tego nie zrobił, musi się 
liczyć z ewentualną karą nawet do 
5 tysięcy złotych oraz niewypła-
ceniem dodatku węglowego. AZ
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POTRZEBNA
EWA CZUJE SIĘ

Z panem Markiem zawarła umowę pożyczki 
ze stałą ratą, a przy okazji zainstalowała mu 
w telefonie aplikację do obsługi pożyczki 
ProviGo, bo na nowych technologiach zna się 
doskonale. Teraz pan Marek czuje się pewniej – 
jest na bieżąco z wszystkimi informacjami 
o swojej pożyczce.

Jeśli Ty też lubisz czuć się potrzebna, 
dołącz do naszego zespołu.
Zadzwoń pod numer 600 400 383 (koszt 
połączenia wg taryfy operatora) lub wejdź 
na www.providentpolska.pl/kariera.

ZOSTAŃ DORADCZYNIĄ KLIENTA!
Building a better world through financial inclusionPOTRZEBNA

EWA CZUJE SIĘEWA CZUJE SIĘ

Provident Polska SA
POTRZEBNA
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R E K L A M A

Jak idą prace na budowie zachodniej 
obwodnicy Grodziska?

GRODZISK MAZ. 
Sprawdziliśmy jak 
postępują prace związa-
ne z budową zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. 
Prace mają zakończyć 
się już niebawem!

P rzypomnijmy. Za bu-
dowę zachodniej ob-
wodnicy Grodziska 
Mazowieckiego odpo-

wiada Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Generalnym wy-
konawcą inwestycji jest firma 
Strabag. Obwodnica poprowa-
dzona została na całej długo-
ści po zachodnich obrzeżach 
miasta (nowy ślad), od węzła 
autostrady A2 „Grodzisk Ma-
zowiecki” do drogi wojewódz-
kiej nr 579 na terenie Kałęczyna. 
W ciągu zachodniej obwodnicy 
powstaną trzy obiekty mostowe, 
drogi serwisowe i ciągi rowero-
we oraz pięć skrzyżowań, w tym 

trzy ronda. Na odcinku o dłu-
gości ok. 1,6 km zostaną wy-
budowane ekrany akustyczne. 
Cała trasa będzie miała 7,5 km
długości. Koszt inwestycji to 
160 mln zł, przeszło 77,5 mln 
to środki własne samorządu 
województwa mazowieckiego, 
72,2 mln zł to pieniądze z do-
finansowania z Unii Europej-
skiej, a 10,3 mln zł pochodzą 
z budżetu państwa. 

– Prace przy budowie no-
wego odcinka DW 579, tzw. 
„zachodniej obwodnicy Gro-
dziska Maz.”, są zrealizowane 
już w prawie 90 procentach. 
Na tym etapie wykonawca, fir-
ma STRABAG, kontynuuje pra-
ce związane z rozbieraniem 
nasypów obciążeniowych i za-
stępowanie ich podbudową 
z kruszywa pod drogę. Na 
wielu fragmentach pojawiła 
się już podbudowa i warstwa 
wiążąca z masy bitumicznej. 
Równocześnie trwają pra-
ce brukarskie na chodni-
kach i zjazdach oraz montaż 

oświetlenia i sygnalizacji 
świetlnej. Na ukończeniu są 
również wszystkie trzy obiek-
ty inżynierskie. W najbardziej 
zaawansowanym stanie jest 
największy, czyli wiadukt nad 
linią kolejową Łódź – Warsza-
wa, ponieważ jest gotowy w 99 
procentach – wylicza Moni-
ka Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Zgodnie z zapisami umowy 
prace na zachodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowieckiego ma-
ja zakończyć się już… 27 sierp-
nia tego roku. To oznacza, że 
wykonawca ma niespełna dwa 
tygodnie do zakończenia prac. 
– Pomimo utrudnień wynikają-
cych z szalejących cen materia-
łów budowlanych, przerwanych 
łańcuchów dostaw i powro-
tu bobrów na teren budowy, 
prace postępują. Wykonawca 
deklaruje, że termin 27 sierp-
nia tego roku jest niezagrożony 
i będzie dotrzymany – zazna-
cza Burdon. 

Niestety zakończenie prac to 
jedno. Kierowcy na możliwość 
korzystania z obwodnicy bę-
dą musieli jeszcze poczekać. 
– Należy pamiętać, że po za-
kończeniu prac budowlanych 
rozpocznie się proces odbio-
rów nowo powstałej drogi, któ-
ry zgodnie z zapisami umowy 
może potrwać do 6 miesię-
cy. Będziemy jednak dokładać 
wszelkich starań, aby jak naj-
bardziej skrócić ten czas. Do-
brym prognostykiem jest fakt, 
iż wykonawca złożył już pro-
jekt stałej organizacji ruchu 
do zatwierdzenia przez organ 
nadzorujący ruch na drogach 
wojewódzkich, co z pewno-
ścią przyśpieszy dopuszcze-
nie nowej drogi do użytko-
wania – dodaje. 

Warto tu wspomnieć, że 
również władze Grodziska 
Mazowieckiego zakładają, że 
drogą pojedziemy dopiero na 
przełomie roku. Na obwodni-
cy planowana jest też zabawa 
sylwestrowa!  AZ

Elektrociepłownia stawia na gaz
PRUSZKÓW

Już prawie dekadę 
temu PGNiG Termika 
zapowiadała, że prusz-
kowska elektrocie-
płownia będzie zasilana 
gazem. Proces „prze-
programowania” prusz-
kowskiej EC trochę się 
jednak wydłużył…

P rzypomnijmy. EC Prusz-
ków „w ręce” PGNiG Ter-
mika w 2012 r. Zakład 
został przejęty od wy-

cofującego się z polskiego rynku 
Vattenfala. Niespełna dwa la-
ta po przejęciu zakładu PGNiG 
Termika zapowiedziała zmia-
nę technologii i wprowadzenie
kotłów gazowych. 

Od kilku lat trwają prace mo-
dernizacyjne w Elektrociepłowni 
Pruszków. W ramach inwestycji 
powstały nowoczesne instala-
cje odsiarczania, odazotowa-
nia i odpylania spalin z kotłów 

węglowych K12 i K13 oraz mo-
dernizacja tych kotłów.

Przygotowania do gazowej re-
wolucji również postępują. Teraz 
PGNiG informuje, że prace po-
woli nabierają tempa. – Po otrzy-
maniu pozwolenia na budowę 
w maju bieżącego roku, rozpo-
częły się prace związane z budo-
wą kotłowni gazowo – olejowej 
o mocy 45 MWt. Obecnie pro-
wadzone są roboty ziemne oraz 
prace związane z dostosowaniem 
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i adaptacją istniejącej infrastruk-
tury zakładu. Kotłownia będzie 
zasilana trzema jednostkami. 
Znajdą się tu dwa  kotły olejowe 
o mocy 20 MWt i kocioł gazowo-
-olejowy o mocy 5MWt. Przewi-
dywane zakończenie i pierwsze 
rozruchy kotłowni zaplanowano 
na styczeń – luty 2023r. Prze-
kazanie do eksploatacji nastąpi 
wiosną 2023r – informuje biuro 
prasowe PGNiG Termika. – Rów-
nolegle trwają prace projektowe 

w zakresie maszynowni silników 
gazowych. Zaplanowano tam 
instalację trzech urządzeń fir-
my Jenbacher  o łącznej mocy 
12MWe / 12 MWt. Obecnie trwa 
procedura uzyskiwania pozwo-
lenia na budowę. Budowa zapla-
nowana jest na rok 2023 – dodają.

Nowa kotłownia olejowo-
-gazowa oraz montaż silników 
gazowych nie zamykają etapu 
modernizacji pruszkowskiego 
zakładu. PGNiG Termika przy-
gotowuje się do budowy… ko-
tłowni biomasowej o mocy 35 
MWt oraz dodatkowego silnika 
gazowego o mocy 4MWe/ 4MWt. 
Realizacja prac związanych z ich 
budową jest zaplanowana na la-
ta 2025 -2027. Obecnie trwają tu 
prace projektowe.

Warto zaznaczyć, że wykorzy-
stanie nowoczesnych technolo-
gii wpłynie też na zmniejszenie 
zanieczyszczeń oraz wyelimino-
wanie „buczenia”, które można 
słyszeć przy spuszczaniu pa-
ry z kotłów. Część gazowa bę-
dzie również znacznie łatwiejsza
do obsługi i sterowania.  AZ

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
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GRODZISK MAZ.

Czujność strażnika  
i uratowane życie

Jak bardzo ważne jest zwracanie uwagi na innych prze-
konał się jeden z grodziskich strażników miejskich. Dzięki 
jego czujności nie doszło do tragicznego wypadku. Wszyst-
ko miało miejsce 18 sierpnia, podczas patrolu gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Funkcjonariusz sprawdzający okolice 
parku i torów PKP zauważył dziwnie zachowującego się 
mężczyznę, który nerwowo chodził w pobliżu torów kole-
jowych. Reakcja strażnika była natychmiastowa i – jak się 

później okazało – słuszna. Mężczyzna, prawdopodobnie 
próbował popełnić samobójstwo. Po krótkiej rozmowie 
i wyjaśnieniach, na miejsce wezwano karetkę pogotowia ra-
tunkowego. Stwierdzono, że mężczyzna jest w dobrym sta-
nie fizycznym, ale jest w złym stanie psychicznym. Wobec 
tego przewieziono go do specjalistycznego szpitala. Straż 
miejska apeluje o zwracanie uwagi na innych. Nasza czuj-
ność może uratować komuś życie!  Red.

Interesuje Cię dodatkowa praca?
Potrzebujesz dodatkowego dochodu?

Dysponujesz choć jednym dniem w miesiącu?

Jeśli posiadasz ważne uprawnienia KIEROWCY AUTOBUSU, 
dołącz do naszego zespołu

 obsługującego komunikację miejską w Warszawie.

DOŁĄCZ DO TEAMU MOBILIS!
Od lipca 2022 r. NOWA, WYŻSZA STAWKA na UMOWIE ZLECENIU

w komunikacji miejskiej w Warszawie.

30,50 zł/h bruuo

Skontaktuj się z nami już dziś!
e-mail: rekrutacja@mobilis.pl , telefon: 606 261 469 (dni robocze, godz. 8:00-15:00)

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Przestrzegaj 

w pociągach WKD

Co nas drażni, co nam przeszkadza
podczas podróży WuKaDką?

DOBRYCH
MANIER 

ALFABET DOBRYCH MANIER

1.   Głośne rozmowy współpasażerów.
2.   Głośne rozmowy przez telefon.
3.   Brak higieny osobistej, przykry zapach.
4.   Głośne słuchanie muzyki.
5.   Nogi na siedzeniu.
6.   Blokowanie, zastawianie drzwi.
7.   Używanie wulgaryzmów.
8.   Niszczenie wspólnego mienia.
9.   Spożywanie jedzenia i napojów.
10. Duży plecak na plecach/torba na ramieniu.
 

     Spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych.
     Niezakrywanie ust i nosa podczas kichania/kasłania.
     Trzaskanie składanymi siedzeniami. 

oraz

2 mln zł dofinansowania 
na Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych
MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice 
może pochwalić się ko-
lejnym dużym dofinan-
sowaniem zdobytym 
na realizację ważnej 
inwestycji. 2 mln zł 
dofinansowania na 
budowę domu kultury 
w Komorowie. 

Dofinansowanie po-
chodzi z budżetu 
Mazowsza. – Te pie-
niądze są na Centrum 

Inicjatyw Kulturalnych, czyli na 
jedną z instytucji kultury, która 
mam nadzieję zaistnieje w gminie 
Michałowice. W tej chwili mamy 
tylko dwie biblioteki. Nie mamy 
miejsca, które pełni taką funkcję, 
jak dom kultury. Ten budynek 
chcemy zbudować w Komoro-
wie, miejscu które ma duże tra-
dycje kulturalne. Oczywiście sam 
budynek będzie służył wszystkim 
mieszkańcom – podkreśla Mał-
gorzata Pachecka, wójt gminy 
Michałowice. 

Dodatkowe pieniądze na bu-
dowę CIK w Komorowie są nie-
zwykle potrzebne. Szacowane 
koszty budowy domu kultury to 
11,5 mln zł, z czego 2 mln to środ-
ki z dofinansowania. 

A jak będzie wyglądać Cen-
trum Inicjatyw Kulturalnych? 

W ramach inwestycji powsta-
nie parterowy budynek o po-
wierzchni prawie 1100 m kw. Na 
parterze mieścić się będą: ogól-
nodostępny hol, sala wielofunk-
cyjna, sale ćwiczeń ruchowych, 
sala warsztatowa oraz sala pro-
jekcyjna. Dodatkowo zlokalizo-
wane tu będą również kawiarnia 
z zapleczem bufetowym, sanita-
riaty, szatnie, pomieszczenie biu-
rowe i multimedialne, garderoba, 
szatnia, reżyserka oraz magazy-
ny. Z kolei w piwnicy oprócz po-
mieszczeń technicznych znajdą 
się pomieszczenia socjalne i po-
mocnicze. Dodatkowo do dys-
pozycji osób odwiedzających 
centrum będą miejsca postojo-
we dla rowerów, ławki oraz plac 
zabaw. W projekcie przewidzia-
no również wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w postaci 
gruntowych pomp ciepła oraz 
paneli fotowoltaicznych. Reali-
zacja inwestycji planowana jest 
na lata 2022 – 2023.  AZ

Kolejne podejście 
do budowy Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego
BRWINÓW

Władze Powiatu Prusz-
kowskiego po raz kolejny 
ogłosiły przetarg na 
budowę  Powiatowego 
Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Brwino-
wie. Czy tym razem uda 
się znaleźć wykonawcę.

P rzypomnijmy. Powia-
towe Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalne ma 
powstać w Brwinowie 

na działce przy skrzyżowaniu  
ul. Pszczelińskiej i Torfowej. Dziś 
teren ten jest niezagospodarowany. 
Centrum ma zapewnić codzien-
ne funkcjonowanie osób z niepeł-
nosprawnością – dla ośmiu osób 
stanie się całodobowym miejscem 
pobytu, a 22 miejsca przeznaczone 
będą na pobyt dzienny. Z placówki 
korzystać będą osoby ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, które pozosta-
wione bez wsparcia wycofują się 
z aktywnego życia społecznego 
i zawodowego, czego przyczyną są 
m.in. nierozwinięte kompetencje 
osobiste i społeczne, wysoki po-
ziom lęku, skutkujący brakiem 
samodzielności i biernością, zły 
stan zdrowia, brak kompeten-
cji zawodowych lub posiadanie 
kompetencji niedostosowanych 
do potrzeb rynku pracy.

Władze Powiatu Pruszkowskiego 
chcą zbudować parterowy budy-
nek w kształcie litery T z dachem 
dwuspadowym. Ośrodek będzie 
podzielony na dwie części. Pierw-
sza to część dzienna z salami zajęć 
i pomieszczeniami dla personelu. 
Ponadto znajdzie się tam salon, 
kuchnia, szatnia, łazienki, toalety 
i pomieszczenia techniczne. Dru-
ga to część mieszkalna dla wspo-
mnianych wcześniej 8 osób. Będą 
to pomieszczenia o powierzchni 
minimum 15 mkw każdy, do po-
bytu całodobowego, z łazienkami.

Powiat ogłosił kolejny prze-
targ na budowę obiektu. Niestety 
wcześniejsze postępowanie trze-
ba było unieważnić. Do przetargu 
zgłosiły się dwie firmy, ale złożo-
ne przez nie oferty były zbyt wy-
sokie. Powiat na inwestycję chce 
przeznaczyć niespełna 7,3 mln zł. 
Tymczasem najniższa oferta opie-
wała na kwotę 10 mln zł. Może 
tym razem uda się wybrać wyko- 
nawcę inwestycji.  AZ

W Otrębusach i Grodzisku 
pojawią się radary 

REGION 
Ważna informacja da 
kierowców. Główny 
Inspektorat Transportu 
Drogowego w naszym 
regionie ustawi radary. 
A dokładniej wprowa-
dzi odcinkowy  
pomiar prędkości. 

W edług eksper-
tów odcinkowy 
pomiar prędko-
ści to najlepsze 

rozwiązanie, by zniechęcić kie-
rowców do szybkiej jazdy na 
konkretnym fragmencie drogi. 
Zwykłe radary działają punkto-
wo. Kierowcy zwalniają tylko 
w pobliżu urządzeń. W przy-
padku odcinkowego pomiaru 
prędkości kierujący muszą na 
całej jego długości zdjąć no-
gę z gazu i jechać przepisowo. 

GITD w naszym regionie od-
cinkowy pomiar prędkości chce 
wprowadzić w dwóch lokaliza-
cjach. Na drodze wojewódzkiej nr 

719 między Kaniami a Otrębusami 
(od 24km 400 m do 25 km 800 m) 
oraz na drodze wojewódzkiej  
nr 579 na odcinku Natolin – 
Chrzanów Duży – Grodzisk Maz. 

Kary dla kierowców jeżdżących 
nieprzepisowo będą dotkliwe. 
Zgodnie z nowym taryfikato-
rem przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości w zakresie 
od kilku do 30 km/h oznacza 
mandaty w wysokości od 50 zł 
do 400 zł. Powyżej 30 km/h staw- 
ki rosną już znacząco – od 800 zł 
do nawet 2,5 tys. Zł.

Urządzenia w naszym regio-
nie powinny pojawić się pod 
koniec przyszłego roku.  AZ
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Wygodniejszy skręt 
na Nową Wieś coraz bliżej?
REGION

Droga wojewódzka 
nr 719 to jedno z głów-
nych połączeń Pruszko-
wa, Nowej Wsi, Otrębus, 
Milanówka i Grodziska 
Mazowieckiego. Gdy 
kierowcy wyjeżdżają 
z Pruszkowa w kierunku 
Grodziska droga zwęża 
się do jednego pasa i… 
zaczynają się problemy.

O ile jeszcze skręt w kie-
runku Komorowa uła-
twia sygnalizacja świe-
tlana, to „wąskie gardło” 

tworzy się kilkaset metrów dalej na 
skręcie na Nową Wieś. Kierowcy 
skręcający w lewo w trakcie ocze-
kiwania na możliwość przejazdu 
blokują pas w kierunku Grodziska 

i tworzy się korek. Tę sytuację 
chcą zmienić władze gminy Mi-
chałowice. Urząd ogłosił przetarg 
na przygotowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej 
ner 719. W ramach inwestycji 
zaprojektowany zostanie de-
dykowany pas do skrętu w lewo 
w ul. Główną (kier. Nowa Wieś) 
oraz sygnalizacja świetlna. To jed-
nak nie wszystko. Projekt obejmie 

Szkoła bez betonu
MICHAŁOWICE

W Michałowicach 
trwają prace związane 
z modernizacją szkoły 
podstawowej. Władze 
gminy postanowiły za-
stąpić beton zielenią. 

M ichałowicka pod-
stawówka po za-
kończeniu wszyst-
kich prac remonto-

wych będzie nie do poznania. 
Zakres prowadzonych w pla-
cówce prac jest ogromny. Trwa 
tam m.in. termomodernizacja 
obiektu, montaż pomp ciepła, 
wymiana okien, przebudowa 
sal i sanitariatów, remont ko-
minów. Dodatkowo rozbudowy-
wana jest hala sportowa. 

Prace obejmują nie tylko sam 
budynek. Zagospodarowany 
zostanie teren wokół szkoły. 
I tak stare zniszczone boisko 
do siatkówki zmieni się w… 
teren edukacyjny! – W ramach 

zielony – zaznacza Małgorzata 
Pachecka, wójt gminy Michało-
wice.—Teren byłego boiska do 
siatkówki stanie się przestrze-
nią edukacyjną. Pojawią się na 
nim m.in. tablice edukacyjne, 
ogródek dydaktyczny, zegar 
słoneczny oraz budki dla pta-
ków. Instalacje te będą służyły 
uatrakcyjnieniu lekcji przyro-
dy – dodaje.  AZ
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przebudowy żegnamy zbędny 
beton! Teren, zajęty dotych-
czas przez nieużywane boisko, 
zmieniamy na powierzchnię 
biologicznie czynną Podobnie 
zdejmujemy płyty betonowe na 
patio przed wejściem do szko-
ły od ulicy Raszyńskiej. Mało 
atrakcyjny dla dzieci betono-
wy plac zostanie zastąpiony 
przez ogólnodostępny teren 

również dokumentację potrzeb-
ną do budowy chodnika lub cią-
gu pieszo-rowerowego między
ulicami Główną i Brzozową.

Michałowicki urząd na przygo-
towanie dokumantacji projekto-
wej chce przeznaczyć niespełna 
253 tys. Zł. Do przetargu zgłosi-
ły się trzy firmy, ale tylko jedna 
oferta „mieści się” w zakładanym 
budżecie. Teraz urzędnicy będą 
musieli sprawdzić oferty złożone 
przez zainteresowane firmy. Je-
śli od strony formalnej wszystko 
będzie w porządku to jest duża 
szansa na pomyślne rozstrzy-
gnięcie przetargu.

Wybrany w przetargu wyko-
nawca będzie miał 6 miesięcy na 
wykonanie dokumentacji projek-
towej i uzyskania zgody na realiza-
cję inwestycji. Wstępna koncepcja 
przebudowy i organizacji ruchu 
ma być gotowa w ciągu zaledwie 
trzech tygodni od momentu pod-
pisania umowy.  AZ
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Otwarcie Placu Wolności po rewitalizacji 
Nowy, odmieniony 
plac Wolności w Grodzisku 
Mazowieckim 21 sierpnia br.
został oddany mieszkań-
com do użytkowania. 
Betonowa powierzchnia 
w centrum miasta 
zamieniła się w piękną 
powierzchnię zieloną.

P rzeprowadzona rewitalizacja 
placu jest przykładem bardzo 
nowoczesnego podejścia do 
inwestowania w mieście, łą-

cząc nowoczesność z tradycją. Nowa 
wizytówka Grodziska Mazowieckiego 
przyciąga spacerowiczów w ciągu dnia, 
jak również późnym wieczorem, gdyż 
całość placu jest oświetlona stwarzając 
wyjątkowy klimat. W zakres inwestycji 
wchodziły m.in. budowa zbiorników 
retencyjnych i systemu nawadnia-
nia roślin, nasadzenia zieleni przy-
stosowanej do warunków miejskich 
oraz budowa fontanny, która stwarza 

mikroklimat i nawilża powietrze, jed-
nocześnie oczyszczając je od strony 
drogi wojewódzkiej. Fontanna dodat-
kowo stanowi atrakcję dla dzieci, które 
w gorące dni często się w niej chłodzą. 

Otwarciu placu Wolności towarzy-
szyły warsztaty z sadzenia roślin, two-
rzenia kompozycji kwiatowych oraz 
lawendy i jej zastosowania. Oprócz te-
go mieszkańcy mogli odwiedzić sto-
isko Koła Pszczelarskiego w Grodzisku 

Mazowieckim i pogłębić wiedzę na 
temat życia pszczół. 

Ważną ciekawostką związaną z pl. 
Wolności jest powrót historycznej 
pompy. Jedna z nich – wykonana przez 
Franciszka Kasprzyka, miejscowego 
przedsiębiorcę budowlanego, uzu-
pełniona o żeliwną pompę stała się 
na dziesięciolecia wizytówką miasta, 
jeszcze w latach 60. XX wieku służąc 
jako ujęcie wody pitnej rozwożonej 

do domów beczkowozem. Stojąca 
przy ul. Sienkiewicza pompa z cha-
rakterystyczną, zaopatrzoną w kulę 
„rączką”, zniknęła z krajobrazu miasta 
wraz z budową deptaka w 1992 r. Po 
30 latach uliczny zdrój został przy-
wrócony zgodnie z historycznym cha-
rakterem Placu Wolności. Poddana 
zabiegom konserwatorskim pompa 
znów dostarcza wodę. 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa 
ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego 
finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach 
ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatel-
skie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. 

Projekt pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” korzysta z dofinansowania w kwocie 4,6 mln zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. 
Celem projektu pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” jest łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
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• Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

• Poszukujemy kierowców do pracy 
kat B, zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 502 685 598 

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

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

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

• Produkcja, pakowanie słodyczy. 
Grodzisk Maz. 3 zmiany. Również 
dla osób z niepełnosprawnością. 
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 

DAM PRACĘ • 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

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 881 918 888, reklama@wprmedia.plZAMÓW:

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju 
501 702 604 

USŁUGI

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

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

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

W trosce o zdrowie mieszkańców – inwestycje Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

N a najbliższy czas w Sa-
modzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Szpita-
lu Zachodnim im. Św. Ja-

na Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 
zaplanowano przeprowadzenie waż-
nych inwestycji.

Jedną z nich jest budowa nowej 
sali operacyjnej. Znacznie zwiększy 
to dostępność do sal operacyjnych 
i liczbę planowanych zabiegów. Dzię-
ki powstaniu nowej sali łatwiej będzie 
zachować reżim sanitarny – możli-
we stanie się wydzielenie w razie 
konieczności jednej sali dla pacjen-
tów podejrzanych lub zakażonych 
wirusem SARS-Cov-2 wymagają-
cych natychmiastowej interwen-
cji zabiegowej.

Obecnie Centralny Blok Zabie-
gowy dysponuje 4 salami zabie-
gowymi, na których każdego roku 
wykonywanych jest blisko 7 tys. ope-
racji. Warto zaznaczyć, że wielo-
specjalistyczny Szpital Zachodni 

w Grodzisku Mazowieckim świad-
czy usługi medyczne dla obszaru aż 
5 powiatów ściany zachodniej War-
szawy (ok. 0,5 mln mieszkańców). 
Pilna realizacja inwestycji, jaką jest 
budowa nowej sali operacyjnej, jest 
zadaniem priorytetowym, przyczy-
ni się bowiem do zwiększenia bez-
pieczeństwa, jakości świadczonych 
usług oraz poprawy warunków pra-
cy personelu.

We wtorek 9 sierpnia br. władze Po-
wiatu Grodziskiego podpisały umowę 
o udzielenie dotacji z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego na do-
finansowanie realizacji zadania pn. 
Wykonanie dodatkowej sali opera-
cyjnej w ramach istniejącego Bloku 
Operacyjnego w Samodzielnym Pu-
blicznym Specjalistycznym Szpita-
lu Zachodnim im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim w wyso-
kości 1 000 000 zł. To już drugie do-
finansowanie do tej inwestycji, które 
pozyskał Powiat Grodziski. Na budowę 

sali operacyjnej uzyskano bowiem 
dotację w ramach Programu Inwe-
stycji Strategicznych – Rządowego 
Funduszu Polski Ład w wysokości
2 380 000 zł. Całkowity koszt przepro-
wadzenia budowy został oszacowany 
na 4 400 000 zł, okres jej realizacji to 
lata 2022–2023.

Trwa także realizacja budowy lą-
dowiska dla helikopterów przy SOR 
Szpitala Zachodniego. Przetarg na 
inwestycję został już zakończony, 
wkrótce rozpoczną się prace. O bu-
dowę lądowiska od lat zabiegała za-
równo dyrekcja Szpitala Zachodniego, 
jak i władze Powiatu Grodziskiego. 

Powstanie lądowiska nie tylko skró-
ci czas transportu pacjentów, co jest 
niezwykle ważne w przypadkach bez-
pośredniego zagrożenia życia, ale 
także zwiększy dostępność szpita-
la dla Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Wartość zadania to blisko 
8 mln zł, na jego przeprowadzenie 
Powiat Grodziski pozyskał dofinanso-
wanie z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości 3 600 000 zł.
Na wsparcie finansowe budowy lądo-
wiska 1 000 000 zł przeznaczyła także
Spółka Centralny Port Komunikacyj-
ny. Inwestycja ma zostać zrealizowa-
na do końca listopada 2023 r.

W Szpitalu Zachodnim planuje się 
przeprowadzenie modernizacji sys-
temu instalacji gazów medycznych. 
W ramach inwestycji, która na razie 
obejmie część szpitala, poza moder-
nizacją instalacji i źródeł gazów me-
dycznych przeprowadzona zostanie 
przebudowa sieci międzyblokowych 
tlenu i sprężonego powietrza, a także 

wymiana paneli nadłóżkowych i in-
stalacji przyzywowej. Przewidywa-
na wartość inwestycji to 5 000 000 
zł, dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Lokalnych wyniesie 80% wartości, 
czyli 4 000 000 zł. Powiat otrzymał 
17 listopada 2021 roku wstępną promesę 
dotyczącą dofinansowania inwestycji.

Nowoczesna i sprawnie funkcjo-
nująca służba zdrowia jest ważna dla 
władz Powiatu Grodziskiego. Wszyst-
kie inwestycje w Szpitalu Zachodnim 
są przeprowadzane z myślą o zdro-
wiu i bezpieczeństwie pacjentów 
oraz szerszej dostępności do usług 
medycznych świadczonych miesz-
kańcom Powiatu Grodziskiego. Szpi-
talny Oddział Ratunkowy wyposażony 
w nowoczesne całodobowe lądowi-
sko umożliwi szybszy transport pa-
cjentów w stanie ciężkim do ośrodka 
specjalistycznego lub wyższej referen-
cyjności znajdującego się w Warsza-
wie, a nawet w całej Polsce.

• 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 

INNE

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

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 10.08.2022 r. na 
okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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