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Jest przetarg na przebudowę 
ul. Grunwaldzkiej

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
głosiły przetarg na 
przebudowę ul. Grun-
waldzkiej. To kolejny 
element „drogowej 
układanki” w tej części 
miasta Pruszkowa. 

P ruszków czeka praw-
dziwa drogowa rewo-
lucja, która już się dzie-
je. Chodzi .oczywiście 

o budowę nowego wiaduktu 
w ciągu ul. Grunwaldzkiej, któ-
ry umożliwi bezkolizyjną prze-
prawę przez tory PKP. Jednak 
wiadukt to nie koniec. W tym re-
jonie miasta gruntowana prze-
budowę przejdą jeszcze drogi 
dojazdowe do przeprawy. Mowa 

PRUSZKÓW
Parking bez wraków / str. 5 /

BŁONIE
Zatrzymania osób związanych 
z narkobiznesem / str. 4 /

Szkoła przyjazna uczniowi

•  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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GRODZISK MAZ.
Obwodnica Grodziska 
już gotowa / str. 6 /

PRUSZKÓW
Wicha na „Kościuchu” 
zawieszona / str. 3 /

tu o ul. Broniewskiego, za która 
odpowiada Powiat Pruszkow-
ski oraz ul. Grunwaldzką, której 
zarządcą jest Miasto Pruszków. 

W przypadku obu dróg trwają 
już postepowania przetargowe, 
które mają doprowadzić do wyło-
nienia wykonawców. W przypad-
ku inwestycji powiatowej przetarg 
na przebudowę ul. Broniewskie-
go jest już na etapie oceny ofert. 
Jeśli chodzi o przedsięwzięcie 
miejskie, czyli ul. Grunwaldzką 
to tu przetarg został ogłoszony 
zaledwie kilka dni temu. 

My sprawdziliśmy natomiast 
jak ul. Grunwaldzka będzie pre-
zentować się po generalnym re-
moncie i modernizacji. Pewne jest 
jedno układ drogowy w tej części 
miasta ulegnie sporej zmianie.

R E K L A M A

PRZEPROWADZKI 
I TRANSPORT

BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
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W ramach inwestycji ul. Grun-
waldzka przejdzie metamorfo-
zę. Planowana jest budowa jezdni 
o nawierzchni asfaltowej. Chod-
nika i ciągu pieszo-rowerowego 
z kostki betonowej. Dodatkowo 
pojawi się tu odwonienie drogi, 
kanał technologiczny oraz nowe 
oświetlenie uliczne. Przebudowę 
przejdą również liczne skrzyżo-
wania z drogami 

I to właśnie zmiany na tych 
ostatnich są najciekawsze. Nie-
wiele osób wie, że ul. Grunwal- 
dzka dochodzi aż dla Al. Jerozo- 
limskich. Na odcinku od al. Ty-
siąclecia do Al. Jerozolimskich  
ul. Grunwaldzka to niewielka 
brukowana droga znajdująca 
się między stacją paliw a tere-
nem dawnego marketu. Więk-
szość osób uważa, że to niewielka 
wewnętrzna droga. Zwłaszcza że 
ul. Grunwaldzką nie da się dziś 
przejechać na wprost zarówno 
od strony Al. Jerozolimskich, jak 
i od strony torów PKP. 

Ta sytuacja ma się jednak zmie-
nić. W ramach rozbudowy ul. 
Grunwaldzkiej planowana jest 
nie tylko przebudowa samej dro-
gi wraz z wymaganymi instala-
cjami podziemnymi. W ramach 
inwestycji przebudowane zosta-
nie skrzyżowanie z al. Tysiąclecia 
oraz z Al. Jerozolimskimi. Dodat-
kowo planowana jest przebudowa 

skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej 
z drogami gminnymi. 

Największą „metamorfozę” 
przejdzie skrzyżowanie właśnie 
Grunwaldzkiej i al. Tysiąclecia. 
I tak pojawi się tu czterowlotowe 
skrzyżowanie z częściowo ska-
nalizowanych ruchem poprzez 
wyznaczone pasy do prawo i le-
woskrętów. To jednak nie koniec 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

REGION
W ostatnią sobotę 
stycznia mali miesz-
kańcy Pruszkowa 
mogli wziąć udział  
w balu karnawałowym. 
Impreza okazała się 
strzałem w 10!

M ożna powiedzieć, że 
takich atrakcji dla 
maluchów z nasze-
go miasta powin-

no być jak najwięcej. W ubiegłą 

sobotę sala gimnastyczna Szko-
ły Podstawowej nr 4 wypełniła 
się księżniczkami, bajkowymi 
postaciami i super-bohaterami. 
Wszystko za sprawą balu karna-
wałowego dla dzieci, który zor-
ganizowało Miasto Pruszków. 

Z pomocą w organizacji wy-
darzenia przyszła młodzież 
z Młodzieżowej Rady Miasta 
Pruszkowa, która zadbała o do-
datkowe „atrakcje” jak malowa-
nie buziek, kolorowe warkoczyki 
czy tatuaże. 

Mali mieszkańcy liczą na 
to, że imprezę niebawem uda 
się powtórzyć.  Red

Bal karnawałowy dla dzieci 
wielkim hitem

7040 pączków – wykorzystano do stworzenia „pączkowej mozaiki”. Ta powstała we 
Lwowie na Ukrainie w ramach obchodów „Pampukh Festiwal” zorganizowanego  
7 stycznia 2012 r. podczas ukraińskiego Bożego Narodzenia. Po zatwierdzeniu pobicia 
rekordu Guinessa pączki trafiły do osób obecnych na lwowskim rynku. A to tylko 
jedna z „pączkowych” ciekawostek. Pamiętajcie już 16 lutego tłusty czwartek! 

R E K L A M A

Jest przetarg na przebudowę  
ul. Grunwaldzkiej

pojawi się tu akomodacyjna sy-
gnalizacja świetlna, która dodat-
kowo będzie zsynchronizowana 
z sygnalizacją świetlną znajdują-
ca się na skrzyżowaniu al. Tysiąc-
lecia i Al. Jerozolimskich. 

Zupełnie inaczej będzie również 
wyglądać krzyżówka ulic Harcer-
skiej i Grunwaldzkiej. Kierowcy 
jadący Al. Jerozolimskimi w kie-
runku Pruszkowa na skrzyżowa-
nie będą mogli wjechać z łącznika. 

Warto zaznaczyć, że jeśli uda się 
wybrać wykonawcę rozbudowy  
ul. Grunwaldzkiej już w pierwszym 
postepowaniu, to inwestycja zosta-
nie zrealizowana w ciągu zaledwie 
dziewięciu miesięcy od momen-
tu podpisania umowy na realizację 
prac. Trzeba przyznać, że to dość 
ekspresowe tempo. Jednak moż-
na powiedzieć, że wręcz wskazane. 
W końcu mieszkańcy muszą mieć do-
godny dojazd do nowej przeprawy. 

Miasto Pruszków na przebu-
dowę ul. Grunwaldzkiej otrzy-
ma dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Mowa tu 
o kwocie przeszło 1 mln zł.  AZ
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GRODZISK MAZ.
Kierowcy parkujący na 
terenie Grodzisk Mazo-
wieckiego muszą liczyć 
się z nowymi miejscami, 
które dołączyły do Stre-
fy Płatnego Parkowania. 
Rada Miejska przyjęła 
uchwałę w tej sprawie.

S trefa Płatnego Parkowa-
nia obowiązuje w Grodzi-
sku od kilku lat. W tym 
roku w SPP zajdą pewne 

zmiany. Jakie?
SPP rozszerzono i podzielono na 

dwie części. Pierwsza znajduje się 
przy ul. 1 Maja, Bartniaka, 3 Maja, 
Okulickiego, Lutnianą, Kierlań-
czyków, Kilińskiego, Sienkiewi-
cza, Plac Króla Zygmunta Starego, 
Obrońców Getta, Żwirki i Wigury 
oraz Konspiracji. Druga znajduje 
się w okolicy ul. Królewskiej, Mi-
łej i Konopnickiej.

Kiedy i ile trzeba zapłacić za par-
kowanie? Opłaty trzeba uiścić od 

poniedziałku do piątku między 7.00 
a 16.00. Pierwsze 10 min to koszt 
0,50 zł, pierwsza godzina to 2,80 zł,
druga – 3,20 zł, trzecia – 3,80 zł, 
a kolejne godziny kosztują 2,80 zł. 
Bilet można nabyć w parkome-
trze oraz przez aplikację mobilną.

Za parkowanie nie muszą 
płacić służby publiczne i część 
mieszkańców. Zwolnieni z opłat 
są osoby z niepełnosprawnościa-
mi z orzeczeniem medycznym 
i kartą parkingową, a także oso-
by, które przewożą osobę z nie-
pełnosprawnościami.

Za brak biletu albo przekrocze-
nie limitu czasowego przewidziano 
karę w wysokości 100 zł. Jeśli jed-
nak opłacimy ją w ciągu tygodnia, 
zmniejsza się ona do 75 zł. Red.

Gdzie w Grodzisku 
zapłacimy za parking?

PRUSZKÓW
Budowa nowego gma-
chu Liceum Ogólno-
kształcącego im. T. Koś-
ciuszki w Pruszkowie 
trwa. 24 stycznia na kon-
strukcji dachu budynku 
zawieszono wiechę. 
Na uroczystości poja-
wili się przedstawiciele 
władz oraz Generalnego 
Wykonawcy.

P ruszkowski „Kościuch” 
w ostatnim rankingu 
„Perspektyw” uplaso-
wał się na 197. miejscu 

na liście ogólnopolskiej. To spra-
wiło, że otrzymał on tytuł „Złotej 
Szkoły”. To najwyższa nota wśród 
liceów z regionu. Wysoka jakość 
kształcenia i efektywność naucza-
nia już niebawem będą szły w pa-
rze z warunkami pracy nauczycieli 
i nauki – licealistów.

Trwająca od kilku już miesięcy 
przebudowa szkoły weszła właśnie 
w kolejny etap. 24 stycznia odbyło 
się uroczyste zawieszenie wiechy 
na konstrukcji dachu. Wydarzenie 
swoją obecnością uświetnili Po-
słowie na Sejm RP, mazowiecki 
kurator oświaty,przedstawiciel 
marszałka województwa mazo-
wieckiego, jak również delegaci 

lokalnych władz, w tym przedsta-
wiciele powiatu pruszkowskiego, 
na czele ze Starostą Pruszkowskim 
Krzysztofem Rymuzą.

W swoim przemówieniu pod-
kreślił jak ważna i potrzebna była 
ta inwestycja dla oświaty na tere-
nie powiatu. Wiecha na budowie, 
znana też pod nazwą wianko-
we, to zawieszenie na konstruk-
cji dachu ozdobnego wieńca, co 
ma symbolizować zakończenie 
ważnego etapu. I tak jest właśnie 
u nas. Tutaj powstanie nowoczesny 
i przystosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami budy-
nek szkoły – powiedział Rymuza 
i dodał - Pozwoli to dyrekcji LO
im. T. Kościuszki na wzbogacenie 
oferty edukacyjnej, polepszy wa-
runki nauki dla młodzieży i ułatwi 
codzienną pracę kadrze pedago-
gicznej. Po rozbudowie szkoła po-
mieści blisko 800 uczniów.

Wicestarosta Powiatu Prusz-
kowskiego Grzegorz Kamiński 
podkreślił dobrą współpracę z Ge-
neralnym Wykonawcą. Członek za-
rządu firmy STRABAG, Waldemar 
Wójcik, dodał - Wiemy, że jest to 
istotna inwestycja dla młodzieży 
powiatu pruszkowskiego i wielka 
odpowiedzialność leży po naszej 
stronie, aby prowadzić prace zgod-
nie z harmonogramem z należytą 
starannością. Robimy wszystko, 
aby do 30 czerwca 2024 r. oddać 
do użytku nowoczesny budynek 
szkoły na miarę XXI wieku.

Wiecha na „Kościuchu” już zawieszona

R E K L A M A

Przebudowa liceum jest po-
dzielona na trzy etapy ze względu 
na utrzymanie ciągłości naucza-
nia w części szkoły w czasie jej 
trwania. Etap I to rozbiórka czę-
ści istniejących budynków oraz 
budowa części nowego obiek-
tu. Etap II – budowa II części bu-
dynku i modernizacja istniejącej 
sali gimnastycznej w zakresie 
poprawy warunków akustycz-
nych. Ostatni, III etap to zago-
spodarowanie terenu w zakresie 
budowy boisk zewnętrznych. Pla-
nowane zakończenie inwestycji to 
30 czerwca 2024.

Całkowity koszt inwestycji to 
ponad 68 mln zł. Powiat prusz-
kowski otrzymał dofinansowanie 
w wysokości prawie 14 mln zł z pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 

Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Swoją cegiełkę dorzuciły także 
władze wojewódzkie. Z budżetu 

województwa mazowieckiego prze-
znaczono 4 mln zł na dofinanso-
wanie tej inwestycji. To w ramach 

Instrumentu wsparcia zadań waż-
nych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego. Red



Pozostawione auta na terenie parkingu P&R przy ul. Sienkiewicza blokowały możliwość 
zaparkowania przez Mieszkańców korzystających z komunikacji. Podjęliśmy działania, dzięki 
którym kilkanaście samochodów zostało odholowanych z parkingu! Dzięki temu mieszkańcy 
mogą swobodnie korzystać z miejsc postojowyc – Konrad Sipiera, zastępca Prezydenta Pruszkowa, o zmianie regulaminu 

na parkingu P+R przy ul. Sienkiewicza i odholowaniu wraków z parkingu
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Obwodnica Grodziska Mazowieckiego już otwarta!

4 lutego br. miała miej-
sce historyczna chwi-
la dla gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Mieszkań-
cy wspólnie świętowali 

otwarcie długo wyczekiwanej za-
chodniej obwodnicy. Liczący ponad 
7 km odcinek wybudowany w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 579 pozwoli 

znacznie zmniejszyć ruch w mieście. 
Aby uczcić oddanie do użytku jednej 
z najważniejszych drogowych inwe-
stycji w gminie, zaplanowano na ten 
dzień liczne atrakcje.

Otwarciu towarzyszyła próba bicia 
Rekordu Polski w przecięciu wstęgi 
oraz jej trzymaniu. Frekwencja miesz-
kańców była imponująca, a rekord 

w przecięciu wstęgi udało się pobić 
i tym samym mieszkańcy wspólnie 
otworzyli inwestycję. Uroczystości to-
warzyszyły występy wokalne, kuchnia 
polowa i zimowa herbata. Mieszkań-
cy biorący udział w przecięciu wstę-
gi otrzymali pamiątkowe certyfikaty. 
W otwarciu obwodnicy wzięli udział 
zaproszeni goście m.in.: marszałek 

Adam Struzik, zastępca prezydenta 
Warszawy Michał Olszewski oraz wo-
jewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz 
radni województwa mazowieckiego: 
Dorota Stalińska i Marcin Podsędek. 

Druga część świętowania otwarcia 
obwodnicy została zorganizowana 

w Hali Widowiskowo-Sportowej 
CAiIS w Grodzisku Mazowieckim, 
gdzie odbyły się koncerty: Grodziskiej 
Orkiestry Rozrywkowej, Viki Gabor 
oraz Enej. 

Obwodnica zachodnia Grodziska 
Mazowieckiego dla ruchu drogowego 
została otwarta 6 lutego br. o 6:00. 

BŁONIE
Aż 18 osób zostało 
zatrzymanych 
w trakcie szeroko 
zakrojonej akcji CBŚP. 
Na celownik zostali 
wzięci członkowie 
zorganizowanej grupy 
przestępczej działają-
cej w Błoniu, którzy wy-
twarzali i wprowadzali 
do obrotu narkotyki. 

P olicjanci z Centralne-
go Biura Śledczego 
Policji, pod nadzorem 
Prokuratury Okręgo-

wej Warszawa-Praga w Warsza-
wie, prowadzą postępowanie 
dotyczące zorganizowanej gru-
py przestępczej wywodzącej się 
z Błonia i okolic. Jej członkowie 
zajmowali się przestępczością 

Błonie: zatrzymano 18 osób związanych 
z narkobiznesem

narkotykową, w tym wytwarza-
niem i wprowadzaniem do obro-
tu substancji psychotropowych 
i środków odurzających.

Sprawa miała swój począ-
tek w 2019 roku, kiedy to funk-
cjonariusze CBŚP zlikwidowali  
dwa laboratoria, w których wy-
twarzano amfetaminę”. Kolejne 
czynności pozwoliły na ustale-
nie powiązań zatrzymanych tam 
osób z grupami „Ożarowską” 
oraz „Błońską”. Wytężona praca 
śledczych doprowadziła do ze-
brania materiału dowodowego, 
dzięki któremu w połowie 2022 
roku zatrzymano 5 podejrza-
nych o wytwarzanie narkotyków 
na wielką skalę, w tym podej-
rzanego o kierowanie tą grupą.

Na tym sprawa nie zakończyła 
się i funkcjonariusze CBŚP wspól-
nie z prokuratorem nadzorują-
cym postępowanie gromadzili 
kolejne dowody na działalność 
grupy. Tym razem skupili się 
na podejrzanych wywodzących 

się z miejscowości Błonie. Roz-
pracowywana struktura była 
hermetyczna i dobrze zorgani-
zowana, co niewątpliwie utrudni-
ło działania śledczych, ale z całą 
pewnością ich nie uniemożliwi-
ło. Intensywna praca organów 
pozwoliła na przeprowadzenie 
zakrojonej na szeroką skalę kolej-
nej realizacji. 

W ogromnym przedsięwzię-
ciu, przeprowadzonym w mi-
nionym tygodniu uczestni-
czyło ponad 260 policjantów.
Wzięli w nim udział funkcjo-
nariusze z różnych komórek 
organizacyjnych Centralnego 
Biura Śledczego Policji, Cen-
tralnego Pododdziału Kontr-
terrorystycznego Policji „BOA”, 
Samodzielnych Pododdziałów 
Kontrterrorystycznych Poli-
cji z Białegostoku, Bydgoszczy, 
Kielc, Łodzi i Poznania oraz Wy-
działu Wywiadowczo-Patrolowe-
go Komendy Stołecznej Policji. 
Wówczas to, na terenie powiatu 

warszawsko-zachodniego za-
trzymano 18 osób, zabezpie-
czając przy tym amfetaminę, 
marihuanę, tabletki MDMA, 
dwa pistolety, maczety i ka-
stet. Zabezpieczono także blisko 
260 tys. zł oraz biżuterię i sztab-
ki złota warte ok. 250 tys. zł.
Łącznie na poczet przyszłych kar 
i grzywien zabezpieczono pie-
niądze i mienie warte ponad pół
miliona złotych. 

W Prokuraturze Okręgowej 
Warszawa-Praga w Warszawie 
zatrzymani usłyszeli zarzuty 
m.in. udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, wy-
twarzania i wprowadzania do 
obrotu a także posiadania znacz-
nych ilości narkotyków. Decy-
zją sądu wobec 16 podejrzanych 
został zastosowany środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania.

Dotychczas w sprawie występuje 
31 podejrzanych, którym przedsta-
wiono łącznie 200 zarzutów. Red.
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PIASTÓW

Wirtualna  
strzelnica otwarta

Korzystając ze zdobyczy techniki, w piastowskim Zespole 
Szkół im. Fridtjofa Nansena otwarto kompletny, multi-
medialny, przenośny, strzelecki system, działający w wir-
tualnej rzeczywistości, opracowany na potrzeby rynku 
cywilnego na bazie systemów wojskowych. Strzelnicę 
ulokowano w jednej z sal gimnastycznych szkoły. Będą 
mogli z niej korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkań-
cy. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów Zespołu 

Szkół oraz z Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. Treningi dla mieszkańców bę-
dą odbywać się również weekendami, więc zapewne nie 
będzie brakowało amatorów ćwiczenia celności, spostrze-
gawczości i refleksu.bnKoszt wyposażenia strzelnicy wyniósł 
150 tys. zł. 120 tys. zł pochodziło z dofinansowania Minister-
stwa Obrony Narodowej. Przyznano je w ramach konkursu 
ofert MON „Strzelnica w powiecie 2022”.  Red.

R E K L A M A

MILANÓWEK
Budowa parkingu  
Park&Ride w Milanówku 
idzie pełną parą.  
Postępy prac pokazał  
na swoim profilu  
społecznościowym  
Piotr Remiszewski –  
burmistrz Milanówka.

P arking powstanie wzdłuż 
ul. Warszawskiej, na od-
cinku od ul. Smoleńskie-
go do ul. Brzozowej. 

Dzięki temu kierowcy będą mo-
gli zostawić swoje auta i prze-
siąść się do pociągu PKP. Do tej 
pory zostawiali je (nielegalnie) 
na pasie zieleni. Nowy parking 
ma pomieścić 40 aut. Dodatkowo 
przebudowany będzie fragment 
ul. Warszawskiej przylegający do 
parkingu. Ulica zyska nową na-
wierzchnię, chodniki, zjazdy do 
posesji oraz oświetlenie i infra-
strukturę towarzyszącą.

Praca na ul. Warszawskiej mię-
dzy ul. Smoleńskiego a Brzozową 
wre. Trwają prace ziemne, widać 

także zarys chodników. Postępy 
prac komentuje burmistrz mia-
sta – Inwestycja realizowana jest 
bardzo sprawnie i jestem przeko-
nany, że już niebawem znacząco 
poprawi ona komfort mieszkań-
ców parkujących przy dworcu PKP.

Ze względu na budowę parkingu 
fragment ul. Warszawskiej będzie 
musiał być zamknięty dla ruchu. 
Objazdy wyznaczono ulicami Brzo-
zową, Dębową i Piłsudskiego. Po-
nad 250-metrowy odcinek drogi 
będzie nieprzejezdny od 16 stycz-
nia do 30 kwietnia.  Red.

Prace na ul. Warszawskiej 
w Milanówku trwają

PRUSZKÓW
Z parkingu Park&Ride 
przy ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie zniknęły 
stojące od miesięcy, lat 
nieużywane auta – wra-
ki. Dzięki temu pruszko-
wianie będą mogli ko-
rzystać ze zwolnionych 
miejsc parkingowych.

P arking w pobliżu prusz-
kowskiego dworca 
PKP ma już niespełna 
5 lat. Do użytku odda-

no wówczas budynek monito-
rowany W zamyśle to miejsce, 
w którym stoją auta dojeżdżają-
cych do Warszawy mieszkańców 
miasta i okolic, a którzy co dzień 
przesiadają się z samochodu do 
pociągu. – Niektórzy kierowcy 
jednak „zapomnieli” chyba o swo-
ich autach – na długie miesiące. 
Pozostawione auta na terenie 
parkingu P&R przy ul. Sienkie-
wicza blokowały możliwość za-
parkowania przez Mieszkańców 

Parking przy Sienkiewicza 
już bez wraków

korzystających z komunikacji. 
Podjęliśmy działania, dzięki któ-
rym kilkanaście samochodów 
zostało odholowanych z parkin-
gu! Dzięki temu mieszkańcy mo-
gą swobodnie korzystać z miejsc 
postojowych. Działania trwają – 
informuje Konrad Sipiera, wice-
prezydent Pruszkowa.

Aby w przyszłości zapobiec 
blokowaniu miejsc postojowych 
przez wraki, zdecydowano się 
wprowadzić nowy „Regulamin 
bezpłatnego parkingu w syste-
mie „Parkuj i jedź” (Park&Ride) 
przy ul. Sienkiewicza w Prusz-
kowie. Niebawem również za-
cznie funkcjonować dozór czasu 
parkowania pojazdów poprzez 
uruchomienie systemu szlaba-
nowo-biletowego – dowiaduje-
my się od strażników.

W sprawie „bieżących” wraków 
wszczęto postępowania. „Wisien-
ką na torcie” było odholowanie 
wraków na parking dozorowany, 
gdzie pozostaną do czasu odebra-
nia przez właścicieli lub przeję-
cia na własność przez miasto. 
Dzięki temu odzyskano niemal 
30 miejsc parkingowych.  Red.

REGION
W piątek, 3 lutego, 
podpisano umowę  
z wykonawcą doku-
mentacji projektowo-
-kosztorysowych  
ul. Kosowskiej w Paro-
lach i skrzyżowania  
Al. Krakowskiej  
i ul. Pruszkowskiej  
w Raszynie. Koszt obu 
dokumentacji wynosi 
przeszło 360 tys. zł.

P rzypomnijmy: na roz-
budowę czeka ul. Ko-
sowska w Parolach 
(gm. Nadarzyn). Jest 

to droga łącząca Parole z Ko-
sowem. Rozbudowie podlegać 
będzie cała droga, od ul. Szero-
kiej do granicy powiatu (czyli do  
ul. Żytniej). W planach są ro-
boty na 785-metrowej drodze. 
Będą one obejmować przebu-
dowę jezdni, budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej, zjazdów, 
a także budowę odwodnienia 
i oświetlenia ulicznego. To za-
danie obejmie także przebudo-
wę skrzyżowania ul. Kosowskiej 
i Szerokiej. Koszt realizacji wy-
nosi przeszło 121 tys. zł.

Drugą częścią zadania bę-
dzie przebudowa skrzyżowania 
Al. Krakowskiej i ul. Pruszkow-
skiej w Raszynie. W ramach tego 

Przebudowa dróg 
powiatowych coraz bliżej

zadania skrzyżowanie będzie 
dostosowane do skrętu w lewo 
(do i z) ul. Pruszkowskiej. Poja-
wią się tutaj także doświetlone 
przejścia dla pieszych oraz sy-
gnalizacja świetlna. Koszt tego 
projektu to 239 tys. zł.

9 stycznia otwarto oferty. Do 
przetargu zgłosiły się 4 firmy  
(2 do realizacji całości, 2 do jed- 
nego zadania).Ostatecznie Sta-
rostwo zdecydowało się powie- 
rzyć sporządzenie kompletnej  
dokumentacji firmie MT Pro- 
jekt Sp. z o.o. 3 lutego Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego, Krzy- 
sztof Rymuza wraz z Wicesta-
rostą Pruszkowskim Grzego-
rzem Kamińskim, w obecności 
w obecności Agnieszki Kuźmiń-
skiej Członka Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego i Rafała Sie-
radzkiego Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pruszkowskiego 
podpisali umowę na realizację 
tego zadania. Ze strony Wyko-
nawcy umowę podpisał Marcin 
Płużyński, Prezes Zarządu.  Red

REGION
Wracamy do sprawy 
karambolu, do którego 
doszło w niedzielę na  
Al. Jerozolimskich. Oka-
zało się, że sprawca miał 
3,6 promila alkoholu.

P rzypomnijmy. Do zda-
rzenia doszło w nie-
dzielę o godz. 20.20 na 
skrzyżowaniu Al. Jero-

zolimskich i ul. Regulskiej w gmi-
nie Michałowice. Zdarzyło się pięć 
samochodów (jedno auto odje-
chało przed przybyciem służb). 
W samochodach podróżowało 

Miał 3,6 promila, 
doprowadził do karambolu

łącznie 12 osób. 4 odniosły lek-
kie obrażenia, ale nie wymagały 
hospitalizacji. Policja klasyfikuje 
zdarzenie jako kolizję. 

A jak doszło do zdarzenia? 
Okazuje się, że spowodował je 
pijany kierowca. – Sprawca ko-
lizji poruszał się samochodem 
pod wpływem alkoholu. Bada-
nie wykazało, że miał 3,6 promi-
la. Został zatrzymany. Odpowie 
za prowadzenie pod wpływem 
alkoholu i spowodowanie ko-
lizji – poinformowała nas kom. 
Karolina Kańka, oficer praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. 

Za zdjęcia dziękujemy Wawa 
Hot News 24.  Red.
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GRODZISK MAZ.

Torebki z suszem miał 
nawet w głośniku

Grodziscy policjanci zatrzymali 51-latka, który był po-
dejrzany o posiadanie środków odurzających. Poli-
cjanci z zespołu wywiadowczego zdobyli informację 
o pojeździe, w którym są prawdopodobnie przewo-
żone nielegalne substancje. Podczas kontroli kie-
rowca na polecenie policjantów dobrowolnie oddał 
torebkę z suszem roślinnym. Na tym jednak się nie 
skończyło. Podczas przeszukania mieszkania 51-latka 

funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 370 gram marihu-
any. . Jednym z miejsc, w którym znaleźli kolejne narko-
tyki był stojący w pokoju głośnik estradowy. Mężczyzna 
został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gro-
dzisku Mazowieckim. Usłyszał on zarzut posiadania znacz-
nej ilości środków odurzających, za co grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności. . Dodatkowo Prokurator zarządził 
wobec 51-latka dozór policyjny.  Red.

R E K L A M A

P r z y g o t o w a n i a  d o  w a k a c j i  2 0 2 3 
c z a s  s t a r t !

Wakacje
W

-
-

-
-

-

-

Nie czekaj!

-
-

-

Popularne kierunki

-
-

Nuta egzotyki
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

Pełną  ofer tę  b iura  podróży  poznacie  na  stronie  www.sandytravels .p l
lub  bezpośrednio  w b iurze  Sandy  Travels  p l . 

U l .  D o b ra  2 1  P r u s z kó w,  t e l .  7 9 6  0 1 0  3 0 0

GRODZISK MAZ. 
Stało się! Wyczekiwana 
od lat obwodnica Gro-
dziska Mazowieckiego 
jest już gotowa. Kierow-
cy mogli z niej korzystać 
już od 6 lutego. Droga 
została otwarta dla  
ruchu o godz. 6.00.  

Z a nami wielkie otwar-
cie obwodnicy Grodzi-
ska Mazowieckiego. Z tej 
okazji na mieszkańców 

czekało wiele atrakcji, jak bicie 
rekordu w przecinaniu wstęgi 
czy występy takich artystów jak  
Viki Gabor czy Enej.

Kierowcy z niecierpliwością cze-
kali na udostępnienie drogi dla 
ruchu. A to nastąpiło już 6 lutego 
o godz. 6.00. Do dyspozycji kierow-
ców zostanie oddana droga, która 
łączy autostradowy węzeł „Grodzisk 
Mazowiecki” z miejscowością Ka-
łęczyn przy drodze wojewódzkiej 
579. To właśnie tędy ma przebie-
gać ruch w kierunku „gierkówki”.

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego już gotowa!

Obwodnica w liczbach
Droga ma 7,3 km długości. W ra-
mach inwestycji powstały 3 duże 
wiadukty, przebudowano 6 skrzy-
żowań z drogami lokalnymi, do-
datkowo wybudowano aż 6 km 
dróg serwisowych. Na potrze-
by budowy obwodnicy drogo-
wcy pozyskali 39,2 ha gruntów 
za kwotę 43,9 mln z czego działki  

za 14,9 mln zł przekazała w formie 
darowizny na rzecz wojewódz-
twa Gmina Grodzisk Mazowiecki. 
Budowa trwała dwa lata, wyko-
nawcą robót była firma STRABAG  
Sp. z o.o., a ich koszt wyniósł po- 
nad 162 719 224,45 zł, z czego kwota  
117 225 117,86 zł to środki z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020;  
17 175 774,09 zł z budżetu państwa, 
pozostałe środki to wkład woje-
wództwa mazowieckiego.

Nowatorskie  
i ekologiczne metody
Warto zaznaczyć, że budowa by-
ła prowadzona z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii i me-
tod. – Przy budowie drogi za-
stosowano nowatorską metodę 
wzmocnienia podłoża polegającą 
na konsolidacji statycznej nasy-
pów obciążeniowych. Takie nasy-
py pojawiły się w miejscowościach 
Natolin, Kozery, Chlebnia, gdzie 
podłoże nie miało wystarczającej 
nośności. Przy pomocy stałego 

obciążenia, jakim były tymcza-
sowe nasypy, luźne warstwy zie-
mi osiadają i tworzą odpowiednie 
podłoże dla drogi. Nasypy były 
poddawane ciągłej obserwacji. Za-
stosowana technologia, pomimo 
swojej czasochłonności było naj-
bardziej ekologicznym i ekono-
micznym rozwiązaniem.  Kolejne 
innowacyjne rozwiązania zasto-
sowano przy budowie czteroprzę-
słowego obiektu inżynierskiego 
o długości 186 m, wykonanego 
w konstrukcji hybrydowej (mie-
szanej), gdzie użyto elementy ze 
stali i żelbetu – podkreślają dro-
gowcy z Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Obwodnica skarbów
Budowa obwodnicy była pro-
wadzona pod nadzorem arche-
ologicznym. Nie zabrakło tez 
ciekawych odkryć. Najwięcej 
artefaktów odnaleziono między  
ul. Wspólną a torami kolejowymi. 
Jakie „skarby” udało się odnaleźć? 
To między innymi średniowiecz-
na studnia, pozostałości dyma- 
rek, fragmenty neolitycznej bro- 
ni i biżuterii.  Red.
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Brwinów czeka na kolejny mural
Gmina Brwinów uczci przypadającą 
w tym roku 160. rocznicę powstania 
styczniowego wykonaniem na budynku 
dawnej kuźni muralu nawiązującego 
do rysunku Artura Grottgera „Kucie kos”.

B rwinów ma szczęście do murali – Wacław 
Kowalski spoglądający na miasto przy ron-
dzie swojego imienia czy strażacy ruszają-
cy do akcji widoczni na budynku OSP stali 

się już wizytówkami gminy. Podobają się mieszkań-
com, podobają się przejezdnym i gościom i już na 
trwałe wrosły w przestrzeń miejską. Uśmiechnięty 
Wacław Kowalski serdecznie pozdrawia wszystkich 
„samych swoich”.

Na równie dobry efekt liczy burmistrz Arkadiusz 
Kosiński, ogłaszając konkurs na wykonanie muralu 
na budynku przy ul. Dworskiej 1, przy skrzyżowaniu 
z ul. Biskupicką, gdzie niegdyś funkcjonowała jedna 
z brwinowskich kuźni. Tym razem głównym tematem 
będzie historia. Na północnej ścianie szczytowej do-
brze widocznej od strony drogi wojewódzkiej ul. Bi-
skupickiej ma pojawić się obraz wnętrza inspirowany 
„Kuciem kos” Artura Grottgera. Będzie to jednocze-
śnie uczczenie rocznicy niepodległościowego zrywu 
Polaków z 1863 r. oraz przypomnienie o dawnej funk-
cji budynku.

Uczestnicy konkursu mają czas do końca lutego, 
by przygotować projekt, wizualizację oraz koszto-
rys jego wykonania. Ze zwycięzcą zostanie zawar-
ta umowa na realizację muralu, który będzie witał 
wszystkich zmierzających od ronda Kozielewskie-
go w stronę Rynku.

Więcej informacji na stronie www.brwinow.pl.

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

F erie zimowe są szczególnie 
wyczekiwane przez dzieci 
i młodzież, jednak w cza-
sie wolnym od lekcji ła-

twiej o sytuacje, które mogą stanowić 
zagrożenie. Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim prowadząc akcję 
„Bezpieczne ferie 2023” radzą, jak 
sprawić, żeby ten czas był bezpiecz-
ny dla wszystkich.

Rodzice i opiekunowie powinni 
przede wszystkim przypominać dzie-
ciom o zasadach bezpiecznej zaba-
wy na śniegu: zjeżdżaniu na sankach 
z dala od ulic, nierzucaniu śnieżka-
mi w przejeżdżające samochody oraz 
korzystaniu wyłącznie ze specjalnie 
przygotowanych lodowisk, zamiast 
jezior i innych zamarzniętych zbior-
ników wodnych. Kulig może być or-
ganizowany wyłącznie pod opieką 
osób dorosłych, niedopuszczalne jest 
przyczepianie sanek do samochodów 

i traktorów. Osobom obcym nie po-
winno się opowiadać o planowanych 
wyjazdach, majątku ani nawykach ro-
dziny. Zawsze należy informować ro-
dziców, gdzie będzie się przebywało, 
a także kiedy przewiduje się powrót 
do domu. Widząc osobę, pod którą 
pęka lód, młody człowiek musi wie-
dzieć, że nie można iść w jego stronę, 
aby go wyciągnąć, lecz jak najszybciej 
powiadomić kogoś dorosłego i odpo-
wiednie służby.

Ferie to również czas podróży, 
a w związku z tym wzmożonego ru-
chu samochodowego oraz autoka-
rowego. Funkcjonariusze na terenie 
całego Powiatu Grodziskiego będą 
zwracać szczególną uwagę na prze-
strzeganie dozwolonych limitów pręd-
kości, sposób przewożenia pasaże-
rów oraz na stan techniczny pojazdów. 

Jadąc samochodem, należy pamię-
tać o prawidłowym zapinaniu pasów, 
a także zabezpieczeniu dzieci, które 

powinny mieć fotelik samochodowy 
lub specjalne siedzisko. Pas bezpie-
czeństwa nie może przechodzić przez 
szyję dziecka. Podczas dłuższej podró-
ży warto zrobić przerwy, które po-
zwolą na chwilę odpocząć od jazdy. 

I oczywiście, nigdy nie należy siadać 
za kierownicą po alkoholu.

W Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. Chełmońskiego 33 po wcześniej-
szym zgłoszeniu będą odbywały się 
kontrole autokarów. Policja sprawdzi 

stan techniczny autobusu i jego wy-
posażenie, uprawnienia kierującego 
oraz jego stan trzeźwości.

Wyjeżdżając na urlop, warto rów-
nież zadbać o bezpieczeństwo domu. 
System alarmowy, antywłamaniowy 
czy antywyważeniowy pomoże uchro-
nić dobytek przed złodziejami, którzy 
tylko czekają, aż mieszkańcy udadzą 
się na wyjazd. Drzwi i zamki ze „Świa-
dectwem Badań Kwalifikacyjnych” 
uniemożliwią włamanie lub znacz-
nie wydłużą czas, który jest potrzeb-
ny, żeby wtargnąć do środka, co może 
zwrócić uwagę sąsiadów. W domu jed-
norodzinnym warto okratować okna 
piwnic, tarasów i drzwi balkonowych, 
zwłaszcza jeśli znajdują się z tyłu bu-
dynku. Gotówkę oraz wartościową bi-
żuterię można zdeponować w banku 
lub przekazać osobom, którym ufamy. 
O majątku oraz planowanych wyjaz-
dach nie opowiadajmy w miejscach, 
w których mogą nas usłyszeć obcy. 

Zdjęcia i relacje z podróży umiesz-
czajmy na portalach internetowych 
dopiero po powrocie do domu. Należy 
spisać numery fabryczne komputera, 
telewizora itp., a także sporządzić li-
stę oraz dokumentację fotograficzną 
wartościowych przedmiotów, w tym 
biżuterii, antyków, a także obrazów.

Warto również skorzystać z pomo-
cy sąsiada, który opróżni skrzynkę na 
listy i usunie ulotki spod drzwi, które 
dla złodzieja będą znakiem, że dom 
jest pusty. Można również poprosić, 
żeby sąsiad podlał rośliny w mieszka-
niu, a przy okazji zapalił światło i na 
chwilę włączył telewizję czy radio, co 
zniechęci ewentualnego przestępcę.

Przestrzegając powyższych za-
sad, ale także zasad zdrowego roz-
sądku, możemy uchronić się przed 
niepotrzebnymi problemami. Dzięki 
temu do szkoły i pracy wszyscy wró-
cą bezpieczni.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

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

Rady policji na bezpieczne ferie
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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: 

• 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. Praca 3 zmiany.  
Grodzisk Maz. Również dla osób  
z niepełnosprawnością. 734 108 163   

• Pracownik magazynu. 
Również praca dla osób z 
niepełnosprawnością. Pruszków.  
2 zmiany. 734 108 163 

• Pakowacz/ka. Również dla osób  
z niepełnosprawnością. Janinów  
k/Grodziska M. 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

DAM PRACĘ

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju  
501 702 604 

USŁUGI

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

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

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

INNE

• Mężczyzna szuka pokoju za pomoc 
lub opiekę tel. 797 767 330.

Szkolenia 
BHP

– okresowe
694 127 292

REGION
W lipcu 2022 roku 
wyłoniono w przetargu 
wykonawcę dokumen-
tacji drugiego odcinka 
Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej. Na jakim 
etapie są prace?

O bwodnica Aglomera-
cji Warszawskiej po-
tocznie nazywana jest 
drugim ringiem wo-

kół Warszawy. OAW ma składać się 
z autostrady A50 od południa oraz 
drogi ekspresowej S50. Trasa ma 
łączyć się z planowanym Central-
nym Portem Komunikacyjnym.

Pierwszy odcinek drogi S50 ma 
połączyć trasę S10 i DK92. Dro-
ga ma przebiegać przez gminy 
Naruszewo, Wyszogród, Mło-
dzieszyn, Rybno i Sochaczew, 
z możliwością lokalizacji rów-
nież na obszarach sąsiednich 
gmin. Drugi odcinek znajdzie się 
już w naszej okolicy. To odcinek 
S50/A50 od DK92 do S7. Trasa 

przejdzie przez powiaty socha-
czewski, żyrardowski, grodziski, 
grójecki i piaseczyński.

Na ten moment wytyczono je-
dynie wstępny korytarz, który 
przebiega przez gminy Socha-
czew, miasto Sochaczew, Nowa 
Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, 
Puszcza Mariańska, Radziejowice, 
Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy, 
Tarczyn oraz Grójec, z możliwością 

Ruszają prace projektowe nad OAW

MILANÓWEK
Urząd Miasta Milanów-
ka ogłosił przetarg na 
zagospodarowanie par-
ku im. Michała Lasockie-
go. Teren wypięknieje!

P ark im. Michała Lasoc- 
kiego znajduje się w pół- 
nocnej części Milanów-
ka, w rejonie ul. Piaski 

i Parkowej. Jest pozostałością po 
dawnym terenie leśnym, który ota-
czał Dwór Lasockich. Dzisiaj widać, 
że skwer potrzebuje odnowienia. 
Urząd Miasta Milanówka ogłosił 
przetarg na zagospodarowanie 
terenu parku w ramach projek-
tu „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego poprzez zagospoda-
rowanie terenów zielonych na 
obszarze Gminy Milanówek”. Co 
będzie zaliczało się do tych prac? 
Wykonawca będzie miał za zadanie 
rozebrać ścieżki parkowe, a także 
elementy wyposażenia terenu. Bę-
dzie musiał zadbać o drzewostan –  
usunie obumarłe i obumierające 
drzewa i krzewy.

Miejsca tu nie będzie też na in- 
wazyjne gatunki roślin. Park zy-
ska nowe alejki oraz place wy-
poczynkowe. Będą tu również 
elementy małej architektury, 
a także ścieżka edukacyjna z urzą-
dzeniami sprawnościowymi. 
Zaplanowano też nasadzenia ro-
ślinnością izolacyjną. Na oferty 
milanowski Urząd Miasta cze-
ka do 21 lutego 2023 roku.  Red.

Park Lasockiego będzie  
jak nowy

MIEJSCE  
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

 
Prezydent Miasta Pruszkowa 
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PRZEPROWADZKI 
I TRANSPORT

BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

lokalizacji również na obszarach 
sąsiednich gmin.

W lipcu 2022 wybrano w prze- 
targu wykonawcę Studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowi-
skowego wraz uzyskaniem decyzji 
środowiskowej (DŚU). Umowę 
o wartości 12,5 mln zł podpisa-
no z firmą TRAKT. Do I kwartału 
2026 roku ma ona czas na wyko-
nanie prac projektowych.

Biuro projektowe przygotuje 
dokumentację zawierającą wa-
riantowy przebieg tej części OAW, 
a także materiały i wniosek o wy-
danie DŚU. GDDKiA złoży je we 
właściwym organie, celem prze-
prowadzenia postępowania admi-
nistracyjnego, które zakończy się 
wydaniem decyzji środowiskowej – 
informują drogowcy z GDDKiA.

Na jakim etapie są prace? Pro-
wadzone jest rozpoznanie geo-
dezyjne – zbieranie informacji 
z ośrodków geodezyjnych i wy-
konaniu filmów z powietrza. Pro-
jektanci następnie dokonują wizji 
w terenie. Na tej podstawie sporzą-
dzone będą wstępne rozpoznania 
środowiskowe i analizy warianto-
wego przebiegu trasy.

Po zebraniu tych informacji za-
planowane będą spotkania informa-
cyjne – przewidziano je w marcu.

Wykonawca udostępni wówczas 
propozycje wariantów przebiegu 
OAW. W trakcie konsultacji będzie 
można złożyć wnioski i opinie do 
przedstawionych propozycji prze-
biegu trasy. GDDKiA nie przed- 
stawiła jednak szczegółów doty- 
czących dat i miejsc spotkań.  Red

 
 

 
 


