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Szpitale w regionie  
z oddziałami „covidowymi”
REGION  

W szpitalach działających 
w Grodzisku Mazowiec-
kim i Pruszkowie zostaną 
stworzone oddziały dla 
pacjentów zakażonych 
COVID-19. Czy okoliczne 
lecznicze są na to gotowe? 

Z godnie z decyzją Minister- 
stwa Zdrowia w szpitalach 
powiatowych mają pojawić 
się oddziały, na których 

leczeni mają być pacjenci zakaże-
ni COVID-19. Inną możliwością ja-
ką przewidział resort zdrowia jest 
przekształcenie szpitali w placów-
ki jednoimienne, zajmujące się je-
dynie pacjentami z koronawirusem. 

Te doniesienia budzą wiele wątpli-
wości wśród naszych mieszkańców. 

R E K L A M A

W ostatnim czasie otrzymaliśmy wie-
le zapytań dotyczących pracy oko-
licznych szpitali. – Czy wiadomo coś 
może o zamknięciu szpitala i braku 
przyjęć na Wrzesinie i przerobieniu 
go na szpital covidowski? – napisała 
dla nas Małgosia. Natomiast od Wio-
li otrzymaliśmy screen z informacją, 
że Szpital Kolejowy przekształcają 
w jednoimienny. Pojawia się również 
pytanie co ze Szpitalem Zachodnim 
w Grodzisku Mazowieckim?

– Dostaliśmy lakoniczną wiadomość 
od wojewody. Nie ma co z nią dysku-
tować. Jednak żadnych pacjentów 
nie będziemy „wystawiać” za drzwi. 
Mieszkańcy nie mają się czego oba-
wiać – mówi nam Piotr Papaj, prezes 
Mazowieckiego Centrum Rehabilita-
cji STOCER Sp. z o. o do którego na-
leży pruszkowski Szpital Kolejowy.
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NADARZYN
Szpital polowy  
w Nadarzynie / str. 2 /
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chcą przeznaczyć władze Mazowsza na realizację 
Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego kierowanego 
do mieszkańców województwa mazowieckiego.
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Pani 
Karolinie Sorbian – Jamiołkowskiej

Sekretarz Miasta Pruszkowa
Wyrazy głębokiego współczucia 

i żalu z powodu śmierci

Taty
przekazują

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

wraz z Zastępcami i pracownikami 
Urzędu Miasta Pruszkowa

O G Ł O S Z E N I E

Prezes spółki Stocer, przyzna-
je również, że mieszkańcy mogą 
być jednak spokojni, ponieważ 
pozostałe oddziały mają pra-
cować normalnie. – Będziemy 
funkcjonować normalnie. Tak 
jak mamy podpisane umowy 
z NFZ. Wszystkie „sprawy” uda-
rowe czy serowe będą realizowa-
ne jak dotychczas. Mieszkańcy 
mogą być spokojni – zaznacza. 

Grodziski Szpital Zachod-
ni już ma gotowy oddział dla 
pacjentów zakażonych koro-
nawirusem. W placówce jest 
łącznie 13 łóżek dedykowanych 
dla pacjentów z COVID19. Dzie-
więć łózek na oddziale jest zaję-
tych, kolejne cztery to miejsca 
na Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym. 

W przypadku pruszkowskiego 
Szpitala na Wrzesinie na oficjal-
ne stanowisko lecznicy trzeba 
jeszcze poczekać. Rzecznik pra-
sowy placówki Maria Jasińska 
poinformowała nas, że wszel-
kie informacje o ewentualnych 

przekształceniach placówki bę-
dzie mogła przekazać w piątek 
koło południa. 

Warto dodać, że w walkę z ko-
ronawirusem mają włączyć się 
szpitale prywatne. – W wyniku 
rozmów z sektorem prywatnym, 
baza łóżek na cele „covidowe” 
powiększy się o 1046 łóżek z per-
sonelem medycznym. To realne 
wsparcie 18 prywatnych szpitali 
– mówił minister zdrowia Adam 
Niedzielski, w trakcie czwartko-
wej konferencji prasowej. 

Zwiększenie liczby łóżek de-
dykowanych chorym z COVID19 
to przygotowania wiązane ze 
stale rosnącą liczbą zakażeń. 
– Spodziewam się do końca ty-
godnia dalszego wzrostu liczby 
zachorowań. W sobotę być może 
do 15 tys. nowych przypadków 
– ocenił minister Niedzielski. – 
Oprócz łóżek zadeklarowanych 
przez sektor prywatny prze-
kształcamy szpitale powiato-
we oraz oddziały internistyczne 
szpitali wojewódzkich – dodał. 

Co więcej powstają również 
kolejne szpitale polowe. Ten 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 na Stadionie Narodowym jest 
obecnie wyposażany w sprzęt. 

Warto również zaznaczyć, że 
najprawdopodobniej od soboty 
cała Polska znajdzie się w czer-
wonej strefie (do momentu za-
mknięcia numeru nie podano 
jeszcze oficjalnego komunikatu 
w tej sprawie). To będzie się na-
tomiast wiązało z zaostrzeniem 
obostrzeń. Przypominamy, że 
w czerwonej strefie obowiązują 
następujące obostrzenia m.in.0:
• 5 osób na kasę (w sklepach po-

wyżej 100 mkw – jedna oso-
ba na 15 m kw powierzchni),

• zakaz imprez okolicznoś-
ciowych,

• szkoły ponadpodstawowe 
i wyższe przechodzą na pra-
cę w trybie zdalnym,

• wydarzenia sportowe bez pu-
bliczności,

• wydarzenia kulturalne do
25 proc. publiczności,

• działalność gastronomiczna 
w godzinach 6-21, później tyl-
ko dostawa,

• w kościołach jedna osoba na 
7 mkw. AZ

REGION
Właściciele Ptak War-
saw Expo podtrzymują 
deklaracje z początku 
roku o możliwości ada-
ptacji hal targowych 
w Nadarzynie na tym-
czasowy szpital polowy. 

J uż pod koniec marca To-
masz Szypuła,prezes Ptak 
Warsaw Expo oświadczył, że 
może przekazać do dyspozy-

cji władz obiekty w Nadarzynie. 
– Jesteśmy gotowi, w przypadku 
nasilającej się pandemii korona-
wirusa, przekazać do dyspozycji 
władz w sposób całkowicie nie-
komercyjny obiekt PTAK Warsaw 
Expo znajdujący się w Nadarzynie 
na utworzenie szpitala polowego, 
tak jak zrobiono to we Włoszech, 
Hiszpanii czy Stanach Zjednoczo-
nych. Na szpitale polowe dosto-
sowano największe obiekty Expo 
w Mediolanie, Madrycie i Nowym 
Jorku – mówił wtedy prezes PWE.

Szpital polowy w Nadarzynie?

Podczas pierwszej fali pande-
mii rząd nie zdecydował się na 
stworzenie szpitali polowych. 
Obecnie trwają przygotowania 
do stworzenia szpitala polowe-
go na terenie Stadionu Narodo-
wego w Warszawie. Tymczasem 
Tomasz Szypuła ponownie pro-
ponuje wykorzystanie hal w Nada-
rzynie. „Zarząd podtrzymuje 
gotowość i jeżeli będzie taka po-
trzeba, to bezpłatnie przeznaczy 

do dyspozycji państwa polskie-
go możliwość skorzystania z hal 
expo w celu utworzenia szpitala 
polowego” – czytamy w stanowi-
sku zarządu Ptak Warsaw Expo. 

Rząd obecnie sprawdza kilka 
lokalizacji, w których mogłyby 
powstać szpitale polowe. Obiekty 
wcześniej musza jednak przejść 
szereg kontroli. Jednak lokaliza-
cja szpitala w Nadarzynie wydaje 
się prawdopodobna. AZ
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Opisz proszę kim jesteś i jaką sztukę two-
rzysz oraz skąd wziął się pomysł akurat 
na Pruszków?
Jestem architektem, zajmuję się malar-
stwem. W swoich pracach poszukuję klu-
cza do charakteru i atmosfery miasta, moją 
główną inspiracją jest Warszawa. Maluję 
barwne sceny pełne fantastycznych zda-
rzeń i rozbawionych ludzi. W moich pracach 
można odnaleźć budynki z różnych frag-
mentów miasta i z różnych czasów, łączę je 
ze sobą, tworząc nowe krainy, które mimo 
swej baśniowości ciągle są tutejsze. Jestem 
autorem projektów murali oraz serii ob-
razów promujących turystykę w Polsce na 
targach międzynarodowych. Bardzo cieszę 
się na mural w Pruszkowie. To bardzo ład-
ne, pełne zieleni miasto, o przyjaznej skali.

Pruszków to mniejsze miasto niż Warsza-
wa. Będzie to też pierwszy projekt na taką 
skalę. Czujesz większą presję niż przy in-
nych Twoich projektach?
Każdy projekt niesie za sobą presję, po-
nieważ murale to duża odpowiedzialność, 
są ważnym elementem przestrzeni, bar-
dzo wpływają na pejzaż miasta, codziennie 
mogą je oglądać tysiące osób. Dlatego to, 
co znajdzie się na muralu, musi być bar-
dzo czujnie przemyślane. Dla mnie za-
wsze najważniejsze jest, by treść moich 

projektów pochodziła z ich najbliższego 
otoczenia. W tym przypadku mural jest 
moją impresją na temat Pruszkowa.

Zatem jaka to będzie impresja? Opowiedz 
proszę o symbolach związanych z Prusz-
kowem, które znajdą się na muralu.
Bazą dla całej sceny jest piękna, moder-
nistyczna wiata dworca w Pruszkowie. 
W latach 30-tych wokół Warszawy po-
wstał szereg zadaszeń peronów kolejo-

wych projektu Kazimierza Centnerszwera. 
Są to niezwykle atrakcyjne konstrukcje, 
bardzo nowoczesne w chwili powstania 
i do dziś charakterystyczne dla podwar-
szawskich miejscowości. 

Powstanie pierwszy artystyczny mural w Pruszkowie

Na muralu znajdziemy dwa pociągi, po-
nieważ do Pruszkowa dojechać można 
dwiema liniami kolejowymi. Na jednym 
z nich stoi paw, który wesoło rozmawia 
z mieszkańcami. 

Powyżej znalazły się budynki charak-
terystyczne dla miasta: Oficyna Dworska 
zespołu pałacowo – parkowego Potu-
lickich ze swoją ciekawą wieżą, ceglane 
Zakłady Taboru Kolejowego Pruszków, 
Pałac Teichfelda czy XIX wieczny pała-

cyk Sokoła. Między drzewami Parku Po-
tulickich znajdziemy neogotyckie wieże 
kościoła św. Kazimierza oraz wieżow-
ce położonej nieopodal Warszawy. Jak 
we wszystkich moich pracach ważną 

rolę odgrywają tu kolorowi, rozbawie-
ni ludzie.

Co właściwie symbolizuje paw? O ile nam 
wiadomo ten gatunek zwierząt nie wy-
stępuje w Pruszkowie… 
Budynek, na którym powstanie mural, bę-
dzie znajdował się przy ulicy Pawiej, paw 
to także symbol całej inwestycji o nazwie 
„Pawie Ogrody”. Ozdobiona zostanie jed-
na ze ścian budynku, który dopiero po-
wstanie. W gwoli wyjaśnienia, w kulturze 
przyjęto uważać królewskiego ptaka za 
symbol piękna i dostojności. Na moim 
projekcie paw ze swym zdobnym ogonem 
jest przedstawiony w wesoły sposób. Je-
dzie pociągiem i zagaduje mieszkańców. 

Czemu akurat to konkretne miejsce?
Zostałem zaproszony do współpracy przez 
projektantów oraz inwestorów nowe-
go zespołu mieszkaniowego. Mural ma 
być atrakcyjnym elementem budynku, 

chciałbym, żeby stał się istotną częścią 
lokalnego krajobrazu, zarówno dla dzi-
siejszych, jak i nowych mieszkańców. 
Udane malowidło może stać się lokalną 
atrakcją, a nawet pełnić rolę wizytówki 
dzielnicy czy miasta. 

Zatem mural powstanie na prywatnym 
budynku. Czy dostęp do malowidła, aby 
je podziwiać, będzie swobodny?
Mural znajdzie się na ogólnodostęp-
nej ścianie, będzie witał zmierzających 
do domu mieszkańców nowej inwesty-
cji, każdy będzie mógł przyjść i go obej-
rzeć. Projekt będzie też dobrze widoczny 
z pociągu WKD, dzięki czemu będą mogli 
oglądać go zmierzający do pracy miesz-
kańcy Pruszkowa, ale i innych podwar-
szawskich miejscowości.

Właściwie to, jak ważne dzieło będzie to dla 
Ciebie i co chciałbyś poprzez nie przeka-
zać, zwłaszcza pruszkowianom? 
Murale to dla artysty ważne wydarzenie ze 
względu na ich istotny wpływ na otocze-
nie. Dobry mural może codziennie wnieść 
odrobinę koloru i uśmiechu w życie oko-
licznych mieszkańców. Mam nadzieję, że 
mój pomysł trafi do serc pruszkowian 
i cieszę się, że mogłem za pomocą obra-
zu opowiedzieć o tym zielonym i przyja-
znym mieście.

Namalujesz kiedyś jeszcze jeden mural 
w Pruszkowie?
Jeśli tylko nadarzy się taka okazja…

Mural to nic innego jak rodzaj malarstwa ściennego. W sąsiednich miastach – m.in. w Gro-
dzisku Maz. czy Brwinowie powstały takie dzieła z prawdziwego zdarzenia. Czas na Prusz-
ków. Tu mural ozdobi okolicę Parku Potulickich, a dokładniej jeden z nowopowstających bu-
dynków przy ul. Pawiej. O projekcie rozmawiamy z autorem, Tytusem Brzozowskim. 
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Ruszyła akcja „Pod Biało-Czerwoną” – w ramach której Kancelaria Premiera sfinansuje zakup masztów i flag. 
Prezydent Pruszkowa zaprasza wszystkich Mieszkańców do udziału w akcji „Pod Biało-Czerwoną”. W ramach 
projektu Kancelaria Premiera sfinansuje zakup masztów i flag dla wszystkich gmin, które dołączą do projektu. 
Aby maszt z flagą stanął w naszej Gminie musimy uzyskać przynajmniej 500 podpisów. Głosowanie trwa 
do 11 listopada 2020 r.Oddać głos można klikając w link: https://bialoczerwona.www.gov.pl/. MS/pruszkow.pl
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SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

PRZY ZAKUPIE NOWEJ MASZYNY 
WERYFIKACJA ZA 1 ZŁ 

SERWISUJEMY 
ELEKTRONARZĘDZIA 

KAŻDEJ MARKI

ODBIÓR MASZYN 
Z BUDOWY 

DO SERWISU

UL. PUŁAWSKA 280, WARSZAWA

885,60ZŁ Z VAT

720 ZŁ BEZ VAT
662,97 ZŁ Z VAT

539 ZŁ BEZ VAT

M18CBLPD-422C

M12BPD-202C 
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GRODZISK MAZ.
Sezon na wypożyczanie 
miejskich rowerów trwa. 
Ale grodziski urząd już 
szuka firmy, która zajmie 
się obsługą stacji rowe-
rowych przez najbliższe 
trzy lata. Jedyna oferta 
okazała się zbyt wysoka. 

O becnie za obsługę 
grodziskich rowerów 
miejskich odpowiada 
firma Nextbike. Jed-

nak umowa z operatorem dobiega 
końca. Pewne jest, że wypożyczal-
nie miejskich rowerów do Grodzi-
ska powrócą. Miasto szuka bowiem 
nowego operatora systemu.

Nowy operator będzie obsługi-
wał Grodziski Rower Miejski od 
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Do dyspozycji mieszkańców bę-
dą 92 rowery rozmieszczone na 
12 stacjach. Z wypożyczalni będą 
mogli korzystać zarejestrowani 
użytkownicy, również ci, którzy 
do systemu w poprzednich latach.

Oferta od Nextbike za wysoka

Do przetargu na świadcze-
nie usługi zarządzania i kom-
pleksowej eksploatacji systemu 
Grodziskiego Roweru Miejskie-
go zgłosiła się tylko jedna firma. 
To Nextbike. Oferta opiewała 
na kwotę przeszło 828 tys. zł. 

Warto tu zaznaczyć, że władze 
Grodziska na to zadanie chcia-
ły przeznaczyć tylko 574 tys. 
zł. Ostatecznie przetarg został 
unieważniony, a gmina będzie 
ponownie szukać nowego opera-
tora systemu. AZ
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RASZYN
Przez kilka lat mieszkań-
cy Raszyna czekali 
na dogodny dojazd 
do wiaduktu znajdują-
cego się w ciągu 
ul. Złote Łany 
w gminie Raszyn.  

Kto wybudował wiadukt 
bez utwardzonych 
dróg dojazdowych? 
Przeprawę w miejsco-

wości Dawidy w gminie Raszyn 
wybudowała Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad, 
jako jeden z elementów większej 
inwestycji, czyli budowy trasy 
S2 Konotopa – Lotnisko. Z wia-
duktu kierowcy mogą korzystać 
już od 2013 r. Dlaczego jednak 
do przeprawy prowadziła droga 
gruntowa? – Naszym obowiąz-
kiem było stworzenie połączeń 
komunikacyjnych między tere-
nami przeciętymi przez trasę S2. 
Odpowiadamy jednak za to, co 
było realizowane na terenie na-
szej inwestycji. Za modernizację 

Droga do wiaduktu w budowie

dróg dojazdowych do wiaduktów 
odpowiadają już ich zarządcy 
– mówiła nam w 2013 r. Mał-
gorzata Tarnowska, rzecznik 
prasowy warszawskiego od-
działu GDDKiA. 

Jednak aby przebudować 
ul. Złote Łany władze Raszy-
na musiały wykupić grunty pod 
modernizację ulicy. Na to nie 
zgodziła się ówczesna rada gmi-
ny. W przypadku ul. Kinetycznej, 
która łączy się z ul. Złote Łany, 
ale leży już w granicach Warsza-
wy, w tamtym czasie nawet nie 

planowano takiej inwestycji. Dla 
kierowców mamy jednak dobre 
wieści. Prace związane z prze-
budową ul. Złote Łany powoli 
dobiegają końca. Wykonawca 
wrócił już na plac budowy i obok 
wykonanego wcześniej chod-
nika i ścieżki rowerowej po-
jawiła się jezdnia. Niebawem 
drogą będą mogły poruszać się 
pierwsze samochody. Niestety 
nadal brakuje tu 300-metrowe-
go odcinka ul. Kinetycznej, ale 
tę inwestycję musi już zrealiz-
ować Warszawa. AZ
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REGION
Dobra informacja dla 
par z Mazowsza, które 
starają się o dziecko. 
Decyzją zarządu 
województwa mazo-
wieckiego program 
in vitro będzie realizo-
wany do 2025 r. 
Władze województwa 
na cały program 
chcą przeznaczyć 
aż 18 mln zł 

Za nami pierwszy rok 
realizacji programu 
polityki zdrowotnej 
leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego dla mieszkańców wo-
jewództwa mazowieckiego. Do 
dziś w ramach programu po-
twierdzonych zostało 228 ciąż 
i urodziło się 24 dzieci.

Jak zaznacza marszałek Adam 
Struzik program cieszy się du-
żym zainteresowaniem par sta-
rających się o dziecko. – W ciągu 
pierwszego roku jego realiza-
cji, zgłosiło się 1350 par, a do 
procedury zapłodnienia poza-
ustrojowego zakwalifikowano 
779 par. Podmioty realizujące 
program przeprowadziły do 
tej pory 524 procedury zapłod-
nienia pozaustrojowego. To po-
kazuje, jak bardzo tego typu 
inicjatywy są dziś potrzebne. 
Nie da się też przecenić roli 

społecznej, jaką odgrywają – 
podkreśla marszałek. Ogromne 
znaczenie programu z punk-
tu widzenia mieszkańców Ma-
zowsza dostrzega Elżbieta Lanc, 
członek zarządu województwa 
mazowieckiego. – Liczba osób 
chętnych przekroczyła nasze 
oczekiwania. Dlatego podjęli-
śmy decyzję o wydłużeniu okre-
su realizacji programu o kolejne 
3 lata i przyznaniu dodatko-
wych środków. Pozwoli to na 
dofinansowanie dodatkowych 
1750 procedur in vitro.

4 czerwca 2020 r. urodziło się 
pierwsze dziecko. Maluch roz-
wija się prawidłowo, a jego ro-
dzice są bardzo szczęśliwi. Lubi 
leżeć na brzuszku i obserwować, 
co dzieje się dookoła. Apetyt do-
pisuje, co widać po przyrostach 

na wadze. Rozpoznaje już głosy 
rodziców, uśmiecha się i zaczy-
na powoli gaworzyć. 

Przypomnijmy, że program 
polityki zdrowotnej leczenia 
niepłodności metodą zapłod-
nienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców województwa ma-
zowieckiego jest uzupełnieniem 
programu leczenia bezpłodno-
ści metodą naprotechnologii. 
Ten drugi program (rządowy) 
choć znacznie mniej skuteczny 
jest refundowany.

Więcej na temat programu 
i warunków uczestnictwa:  https://
www.mazovia.pl/zdrowie/rior
ytetowedziaaniawojewdztwam
azowieckiegowobszarzezdro/
program-polityki-zdrowotnej/
zaplodnienie-pozaustrojowe-
-in-vitro/. AZ
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Dodatkowe środki na program 
in vitro

Maszty i flagi dla Pruszkowa
Ruszyła akcja „Pod Biało-Czerwoną” – w ramach której Kancelaria Premiera sfinansuje zakup masztów i flag. 
Prezydent Pruszkowa zaprasza wszystkich Mieszkańców do udziału w akcji „Pod Biało-Czerwoną”. W ramach 
projektu Kancelaria Premiera sfinansuje zakup masztów i flag dla wszystkich gmin, które dołączą do projektu. 
Aby maszt z flagą stanął w naszej Gminie musimy uzyskać przynajmniej 500 podpisów. Głosowanie trwa 
do 11 listopada 2020 r.Oddać głos można klikając w link: https://bialoczerwona.www.gov.pl/.
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PRUSZKÓW

Kolejne przejścia dla 
pieszych bezpieczniejsze

Pruszków dba o bezpieczeństwo przechodniów. 
Trzy przejścia dla pieszych na terenie miasta zo-
stały doświetlone. Władze Pruszkowa dbają o bez- 
pieczeństwo przechodniów. Zwłaszcza po zmierz-
chu. Dlatego w ostatnim czasie na dwóch bardzo 
ważnych przejściach dla pieszych pojawiło się do-
datkowe oświetlenie. Gdzie zatem pojawiło się do-
datkowe oświetlenie? W rejonie Parku Kościuszki. 

Doświetlone zostało przejście na al. Niepodległości 
przy wejściu do parku oraz przejście na skrzyżo-
waniu ulic Chopina i Szczęsnej. Oprócz popular-
nych „kocich oczek” zamontowano również słupy 
doświetlające przejście oraz sygnalizatory dla kie-
rowców, które pulsacyjnym pomarańczowym świa-
tłem informują kierowcę o tym, że pieszy zbliża się 
do przejścia.  AZ

PRUSZKÓW
Kładka nad torami PKP 
łącząca ul. 3 Maja  
i Majową została 
zdemontowana.  
W jej miejscu pojawi się 
nowa konstrukcja. 

O becnie mieszkań-
cy Pruszkowa legal-
nie przez tory PKP 
mogą przechodzić 

w pięciu miejscach: na prze-
jeździe kolejowym w ciągu ul. 
Przejazdowej, tunelem w cią-
gu ul. Działkowej, przejściem 
podziemnym przy stacji PKP.

Kładka zdemontowana
Mieszkańcy do swojej dyspo-

zycji mieli również kładkę łączą-
cą ulice 3 Maja i Majową. Jednak 
ta została zdemontowana. Roz-
biórka została przeprowadzona 
w dwa dni, a dokładniej w dwie 
noce z 19 na 20 oraz z 20 na 21 
października. Demontaż musiał 
być prowadzony nocą, ze wzglę-
du na brak możliwości wstrzy-
mania ruchu pociągów w ciągu 
dnia na czas robót. 

Nie oznacza to jednak, że 
mieszkańcy w ten sposób stra-
cili przeprawę nad torami PKP. 
W tym miejscu pojawi się nowa 
kładka. Nowa konstrukcja zosta-
nie wyposażona w szyby windowe 
po obu stronach torów PKP.  AZ

PRUSZKÓW
Do przetargu na do-
stawę i obsługę prusz-
kowskiego lodowiska 
zgłosiły się trzy firmy. 
Wszystkie oferty  
mieszczą się  
w budżecie zadania.  

W tym roku zimą 
mieszkańcy do 
swojej dyspozycji 
znów będą mieć 

sztuczne lodowisko. W tym roku 
ta zimowa atrakcja wraca jed-
nak na swoje „stare” miejsce, 
czyli na teren Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Władze Pruszkowa 
szukają już firmy, która zajmie  
się organizacją lodowiska.

Jak zatem będzie wyglądać 
w tym roku ślizgawka? Lodowi-
sko będzie miało 800 mkw., z cze-
go 200 mkw. będzie zajmować 
wydzielona część do nauki jazdy 
dla najmłodszych. Przy lodowi-
sku działać będzie wypożyczalnia 
sprzętu z łyżwami, kaskami czy 
popularnymi „pingwinkami” do 
nauki jazdy oraz punkt gastro-
nomiczny. Chętni będą mogli 
zostawić swoje rzeczy w szatni. 
Lodowisko ma być zadaszone.

Wypożyczenie sprzętu będzie 
płatne, ale cena wypożyczenia ły-
żew wraz z kaskami nie może być 
wyższa niż 10 zł. Również ostrze-
nie własnego sprzętu nie będzie 
droższe niż 10 zł.

Do przetargu zgłosiły się trzy 
firmy. Najniższa oferta opiewa 

Trzy firmy zainteresowane 
pruszkowskim lodowiskiem
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NADARZYN
Funkcjonariusze z Nada-
rzyna zatrzymali trzech 
mężczyzn, którzy posia-
dali środki odurzające. 
Podejrzani odpowiedzą 
za złamanie przepisów 
ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii.

Kilka dni temu na te-
renie gminy Nadarzyn 
policjanci weryfikując 
informacje o osobach 

posiadających środki odurzające, 
skontrolowali pojazd oraz wylegity-
mowali trzech młodych mężczyzn.

Podczas czynności jeden z nich 
stał przy samochodzie, natomiast 
pozostała dwójka znajdowała się 
w środku pojazdu. W chwili, gdy 
policjanci podchodzili do samo-
chodu, mężczyzna stojący przy 
nim, wyrzucił na ziemię zawiniątko 
folii aluminiowej, które policjanci 
zabezpieczyli. W środku znajdował 
się susz roślinny. Takie samo za-
winiątko 21-latek posiadał w kie-
szeni spodni.

W związku z podejrzeniem, że 
mężczyźni znajdujący się w sa-
mochodzie, mogą także posiadać 
zabronione substancje, policjan-
ci dokonali ich kontroli oraz prze-
szukania pojazdu.

U 20-letniego  pasażera w port-
felu znaleźli woreczek foliowy 
z zawartością białego proszku. 
Natomiast w pojeździe, pod sie-
dzeniem kierowcy w schowku na 

Z narkotykami  
w samochodzie 

apteczkę, policjanci znaleźli czarny 
worek, w którym znajdowały się 
woreczki foliowe wz suszem ro-
ślinnym i białym proszkiem oraz 
mała waga elektroniczna. 27-latek 
siedzący za kierownicą oświad-
czył, że jest to jego własność. Pod-
czas przeszukania jego miejsca 
zamieszkania, funkcjonariusze 
ujawnili w regale dwie torebki fo-
liowe z białym proszkiem i suszem 
roślinnym. Ponadto kryminalni za-
bezpieczyli od zatrzymanego pie-
niądze na poczet przyszłej kary.

Cała trójka została zatrzyma-
na pod zarzutem łamania prze-
pisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Zabezpieczone sub-
stancje zostały poddane wstęp-
nym badaniom, które wykazały, 
że zabezpieczony susz to mari-
huana, a biały proszek to mefe-
dron. Wszyscy trzej mężczyźni 
przyznali się do zarzucanych 
czynów.  MS/KP Pruszków
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na kwotę 287 tys. zł. Tymczasem 
władze miasta na to zadanie chcą 
przeznaczyć 380 tys. zł. Warto 
wspomnieć, że pozostałe dwie 
oferty również mieszczą się w tym 
budżecie, co może oznaczać, że 
operatora lodowiska uda się wy-
brać już w pierwszym przetargu. 

Kiedy ruszy pruszkowskie lo-
dowisko? Jeśli tylko pogodna na 
to pozwoli, to mieszkańcy ze śli-
zgawki skorzystają już 6 grudnia, 
czyli w Mikołajki. Lodowisko ma 
być czynne do 14 lutego, o ile wa-
runki pogodowe nie wymuszą 
jego wcześniejszego zamknię-
cia. Władze Pruszkowa zostawiły 
sobie furtkę również na wydłu-
żenie terminu działania lodowi-
ska, ale maksymalnie do końca 
lutego 2021 r.   AZ

Kto wybuduje plac zabaw  
w Parku Kościuszki?

PRUSZKÓW
Aż cztery firmy zgłosi-
ły się do przetargu na 
budowę nowego placu 
zabaw w pruszkowskim 
Parku Kościuszki. Naj-
niższa oferta opiewa na 
niewiele ponad 5 mln zł. 

P rzypomnijmy. W Par-
ku Kościuszki ma po-
wstać nowoczesny plac 
zabaw z częścią inte-

gracyjną, która umożliwi zaba-
wę dzieciom niepełnosprawnym. 
Powstanie tu duży zestaw skła-
dający się z pięciu wież ze zjeż-
dżalniami, trampolin dla wózków, 
pionowych przeplotni linowych, 
ścianek wspinaczkowych oraz ze-
stawów manualnych. Mniejszy 
zestaw będzie imitował remizę 
strażacką oraz wóz strażacki. Na 
placu zabaw nie zabraknie huś-
tawek dostosowanych do dzieci 
niepełnosprawnych, które po-
siadają specjalne zabezpieczenia. 
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REGION
Niewielki odblaskowy 
element na odzieży, 
tobie czy plecaku może 
uratować zdrowie,  
a czasem nawet życie. 
Noście odblaski!

C o roku na polskich dro-
gach gminie przeszło 6 
tys. osób, a okaleczo-
nych zostaje około 70 

tys. Połowa z tych osób to piesi 
i rowerzyści. Statystyki są prze-
rażające. Winę ponoszą zarówno 
kierowcy, jak i piesi. Kierowcy nie 
zawsze stosują się do ograniczeń 
prędkości. Nawet 10 km/h więcej 
sprawia, że w przypadku potrą-
cenia pieszego jego szanse znacz-
nie maleją. Pieszy potrącony przez 
samochód jadący z prędkością 60 
km/h ma 15 proc. szans na przeży-
cie, a z prędkością 50 km/h –  oko-
ło 40 proc. Piesi również powinni 
pamiętać, że widzieć i być widocz-
nym to zupełnie inne pojęcia. Jeśli 
my widzimy nadjeżdżający samo-
chód wcale nie oznacza, że kie-
rowca auta widzi nas. 

Odblaski ważna rzecz

Dla kierowców i pieszych szcze-
gólnie trudny jest okres jesienno-
-zimowy, gdzie nawet w centrum 
miasta przy oświetlonej drodze 
kierowcy mają problem z dostrze-
żeniem przechodnia, który idzie 
chodnikiem lub chce przejść na 
przejściu dla pieszych. Dlatego tak 
ważne jest noszenie ze sobą od-
blasków. Może to być przepaska, 
którą możemy założyć na rami, 
przyczepić do torebki lub pleca-
ka. Innym rozwiązaniem jest ta-
śma odblaskowa, którą można 
przyszyć do kurtki czy płaszcza. 

Pieszego bez odblasku na nie-
oświetlonym poboczu widać 

z odległości 20 m. Jeśli mamy od-
blask to kierowca zobaczy nas już 
z odległości 150-300 metrów. Jeśli 
samochód ma włączone światła 
drogowe (tzw. długie) to kierujący 
dojrzy nas z odległości kilometra.

– Każdy pieszy, który porusza 
się po zmierzchu po drodze po-
za obszarem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczony w spo-
sób widoczny dla kierujących. Za 
brak elementu odblaskowego gro-
zi mandat do 100 zł – przypomi-
nają policjanci.

My zachęcamy wszystkich do 
tego, by odblaski nosili również 
w terenie zabudowanym.  AZ

Znajdzie się tu również karuzela 
i huśtawka ważka na które będzie 
można wjechać na wózku inwa-
lidzkim. Nie zabraknie też popu-
larnych bujaków.

Plac integracyjny to dopiero 
początek. Największą rewolu-
cją na parkowym placu zabaw 
będzie konstrukcja „zamczyska” 
składająca się z pięciu wież. Naj-
wyższa będzie miała aż cztery kon-
dygnacje. Cały zestaw uzupełnią 

 W
PR

24
.P

L 
 

zjeżdżalnie, mosty linowe, rury 
strażackie, ścianki wspinaczkowe, 
drabinki linowe, zestawy manu-
alne. Jak na zamek przystało będą 
również flagi z herbem Pruszko-
wa! Nieco mniejszy zestaw bę-
dzie stylizowany na dwuwieżowy 
zamek z mostem łączącym wie-
że oraz zjeżdżalniami rurowy-
mi i otwartymi. Całości dopełnią 
piramida linowa, linowy pająk ze 
zjeżdżalnią, rozmaite bujaki, ze-
stawy piaskowe, koparka do pia-
sku oraz specjalna piaskownica 
umożliwiająca zabawę dzieciom 
poruszającym się na wózkach. 
A to tylko część atrakcji. 

Do przetargu na moderniza-
cję placu zabaw zgłosiły się cztery 
firmy. Najniższa oferta opiewa na 
kwotę 5 mln zł, a najwyższa na 6 
mln zł. Co ciekawe władze Prusz-
kowa na przebudowę placów zabaw 
na terenie Parku Kościuszki chciały 
przeznaczyć prawie 7 mln zł. Wiele 
wskazuje więc na to, że wykonawcę 
uda się wyłonić już w pierwszym 
postępowaniu. Warto zazna- 
czyć, że plac zabaw ma być goto-
wy do 15 grudnia tego roku.  AZ
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PIASTÓW

Punkt Kodowania Biletów  
w Piastowie

Dobra wiadomość dla posiadaczy Warszawskiej Karty Miejskiej. Teraz można ją dołado-
wać również w Piastowie. Punkt kodowania biletów działa od ubiegłego tygodnia przy 
al. Krakowskiej 4 w Piastowie. Jest czynny we wtorki w godz. 8.30 – 16.00, a w czwartki 
od 10.30 do 18.00. W punkcie można kodować Bilet Metropolitalny oraz grać Warszaw-
ską Kartę Miejską oraz inne bilety długookresowe z taryfy Zarządu Transportu Miejskie-
go. Warto tu zaznaczyć, że płatność jest możliwa tylko przy użyciu karty płatniczej. – W 
najbliższym czasie planowane jest uruchomienie punktów w Wołominie i Sulejówku Mi-
łośnie – informuje ZTM.  AZ

PRUSZKÓW
Można powiedzieć, 
że topór wiszący nad 
welodromem Arena 
Pruszków właśnie 
opadł. W miniony 
piątek na tor kolarski, 
tuż przed zawodami 
sportowymi, wszedł 
komornik. 

W 2007 roku zakoń-
czyła się budowa 
toru kolarskiego 
w Pruszkowie. 

Niestety, nad welodromem znaj-
dującym się w rękach Polskiego 
Związku Kolarskiego od same-
go początku kłębią się ciemne 
chmury. Chodzi o spór PZKol-u 
i firmy Mostostal Puławy, która 
na mocy umowy uzupełniającej 
wykonała roboty dostosowują-
ce obiekt do wymogów Między-
narodowej Federacji Kolarskiej. 
Pierwotnie mowa była o kwocie  
5,3 mln zł za wykonane prace, 

Komornik wszedł na tor kolarski

dziś wraz z odsetkami dług urósł 
do 10 mln zł. Najgorsze koszma-
ry PZKol-u właśnie się ziściły. 

W miniony piątek na terenie to-
ru kolarskiego pojawił się ko-
mornik. – Dzisiaj w siedzibie 
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Polskiego Związku Kolarskie-
go brałem udział w tzw. wysłu-
chaniu komorniczym. Jako poseł 
podejmę działania, by znaleźć 
rozsądne wyjście z tej bezna-
dziejnej sytuacji. Zwrócę się do 
Ministra Sportu p. Piotra Gliń-
skiego o spotkanie ze stronami 
postępowania. Ale w piątek od 
rana komornik będzie zajmował 
maszyny, urządzenia pomiaro-
we, elektroniczne tablice itd. Nie 
będzie można organizować za-
wodów! – napisał na Twitterze 
poseł i były komentator sporto-
wy Tomasz Zimoch.

Komunikat w tej sprawie wy-
dał również prezes Polskiego 
Związku Kolarskiego Krzysztof 
Golwiej. – Oświadczam, że wie-
rzyciel przejął w posiadanie ru-
chomości stanowiące własność 
Polskiego Związku Kolarskiego. 
Niemniej podkreślam, że żadne 
zawody sportowe (zaplanowa-
ne w najbliższym czasie) z te-
go powodu nie są zagrożone 
i odbędą się w wyznaczonych 
wcześniej terminach – czyta- 
my w oświadczeniu.  AZ

REGION
Ważna informacja dla 
kierowców. Generalna 
Dyrekcja Dróg  
Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę  
z firmą, która zajmie się 
wymianą dylatacji  
na wiadukcie w ciągu 
trasy S8 miedzy  
węzłami Warszawa 
Zachód i Konotopa.

Kierowcy poruszają-
cy się trasą S8 muszą 
zmagać się z utrud-
nieniami. Wszystko 

przez uszkodzenie dylatacji na 
wiadukcie nad torami kolejo-
wymi. Okazało się, że zwykła 
naprawa nic nie da, ponieważ 
uszkodzenia są zbyt duże. – Po 
weryfikacji uszkodzeń okazało 
się, że konieczna będzie wymia-
na dylatacji na nową, a do tego 
czasu wyłączony z ruchu bę-
dzie ten fragment jezdni. W ten 

sposób zapewniono bezpieczeń-
stwo użytkowników drogi – in-
formują drogowcy z GDDKiA. 

Drogowcy wybrali już fir-
mę, która zajmie się wymianą 
dylatacji. – Wymieniona zo-
stanie dylatacja na całej sze-
rokości jezdni, a realizacja 
zadania zostanie przeprowa-
dzona w dwóch etapach, tak 
by kierowcy mieli do dyspo-
zycji połowę szerokości jezdni 
– dodają drogowcy.  AZ

Dylatacje do wymiany

PRUSZKÓW
Jeszcze w październiku 
do użytku zostanie od-
dany nowy plac zabaw  
w Parku Mazowsze. 
Jesteście ciekawi co 
znajdzie się na miejscu? 

W ramach rozbudowy 
plac zabaw w Parku 
Mazowsze zmieni się 

Nowy plac zabaw  
w Parku Mazowsze

nie do poznania. Zdemonto-
wane zostało stare ogrodze-
nie i ławki. 

Nowy plac zbaw będzie nie-
zwykłą atrakcją dla dzieci. Znaj-
dą się tu 23 nowe urządzenia 
do zabawy, przewijak dla ro-
dziców, nowe ławki i kosze na 
śmieci. Przy zabawkach poja-
wiła się nowa bezpieczna na-
wierzchnia poliuretanowa oraz 
nawierzchnia z kostki betono-
wej oraz żwirowej.  AZ
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REGION
Trwają przygotowania 
do przebudowy stacji 
Warszawa Zachodnia. 
Choć właściwe pracy 
jeszcze nie ruszyły, to 
podróżni już muszą 
przygotować się na 
pierwsze utrudnienia.

S tacja Warszawa Zachod-
nia, to największy węzeł 
kolejowy w Polsce pod 
względem liczby kursu-

jących pociągów. Średnio w cią-
gu doby przez stację przejeżdża 
około 1000 pociągów pasażer-
skich aglomeracyjnych, regional-
nych, dalekobieżnych krajowych 
i międzynarodowych.

W ramach inwestycji „Za-
chodni” zmieni się nie do 
poznania. Nowe perony bę-
dą w pełni dostępne dla osób 
o ograniczonej możliwości 
poruszania się. Przewidzia-
no ruchome schody i windy, 
przystosowane do przewozu 
wózków i rowerów. W ramach 
inwestycji wybudowany zosta-
nie dodatkowy peron od strony 
ul. Tunelowej. Wszystkie pero-
ny zostaną zadaszone. Czytelne 
oznakowanie oraz system infor-
macji pasażerskiej ułatwią ko-
rzystanie z kolei. Komunikację 
w obszarze stacji ułatwi pie-
szym kładka, która połączy Wolę 
i Ochotę. Całkowicie zmieni się 

przejście podziemne – będzie 
wyższe i szersze oraz połączo-
ne z przestrzenią poczekalni 
i kas biletowych. Zostanie też 
wydłużone i dojdziemy nim do 
peronu nr 8 przy linii obwodo-
wej. To jednak nie koniec. Pod 
przejściem dla pieszych, na po-
ziomie -2 zostanie wybudowany 
tunel, który umożliwi budowę 
linii tramwajowej wraz z nie-
zbędną dla niej infrastrukturą. 

Warszawa Zachodnia  
– pierwsze zmiany dla pasażerów
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Wykonawca prac firma Bu-
dimex buduje już tymczasowy 
przejazd technologiczny przez 
tory kolejowe. Przejazd tech-
nologiczny umożliwi wykona-
nie prac związanych z budową 
kładki dla pieszych, która ma 
połączyć Ochotę i Wolę z pe-
ronami. Budowa przejazdu 
wymaga wyłączenia poszcze-
gólnych peronów z obsługi po-
dróżnych. O utrudnieniach 

i zmianach informują komu-
nikaty. Większe utrudnienia 
mogą pojawić się w listopa-
dzie. Jednak będą one dotyczyć 
pasażerów przesiadających się 
z Warszawy Zachodniej na li-
nię obwodową. 

Podczas przebudowy Warsza-
wy Zachodniej utrzymany będzie 
ruch pociągów i obsługa pasaże-
rów. Planowane zakończenie in-
westycji w II połowie 2023 r.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Szpital Zachodni wzbogacił 
się o kolejny tomograf

Dobra informacja dla pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. 
Kilka dni temu placówka wzbogaciła się o nowy tomograf. Tomograf to nowocze-
sne urządzenie, które daje specjalne możliwości diagnostyczne, zapewniając wysoki 
poziom szczegółowości obrazu. Tomograf został zakupiony ze środków Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego. To już kolejny sprzęt jaki szpital otrzymał 
dzięki wsparciu samorządu. W ostatnim czasie do lecznicy trafił sprzęt sfinansowa-
ny przez miasto Milanówek, kilka miesięcy temu nowoczesne urządzenia zakupiła 
gmina Grodzisk Mazowiecki.  MS

REGION
Jak poruszać się bez-
piecznie gdy nic nie wi-
dzimy? Jak radzić sobie 
z licznymi barierami, 
gdy poruszamy się na 
wózku inwalidzkim? 
Przekonali się o tym 
pracownicy pruszkow-
skiego starostwa. 

W szystko za sprawą 
warsztatów z do-
stępności prze-
prowadzonych 

przez przedstawicieli Funda-
cji Polska Bez Barier. Urzędnicy 
oprócz rozmowy o ustawie o do-
stępności, roli koordynatora oraz 
uniwersalnym projektowaniu, 

Warsztaty z dostępności  
w pruszkowskim starostwie 

powiatowym
mieli okazję do tego by na wła-
snej skórze przekonać się z ja-
kimi barierami muszą spotykać 
się osoby głuche, nieme oraz 
osoby poruszające się na wóz-
kach. Jak? Sami musieli wsiąść 
na wózki inwalidzkie oraz z za-
słoniętymi oczami poruszać się 
po budynku. 

W szkoleniu udział wzięli 
m.in: Krzysztof Rymuza Sta-
rosta Pruszkowski, Agnieszka 
Kuźmińska Członek Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego, Grze-
gorz Kamiński Członek Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego i Mi-
chał Landowski Sekretarz Po-
wiatu Pruszkowskiego. 

Mamy nadzieję, że ta lekcja 
będzie bardzo owocna i przyczy-
ni się do niwelowania wszelkich 
barier z jakimi muszą borykać 
się osoby niepełnosprawne.  AZ

REGION
W nocy z 24 na  
25 października z czasu 
letniego przechodzimy 
na czas zimowy. To 
oznacza, że będziemy 
spać o godzinę dłużej.

Czas zmieniamy dwa ra-
zy w roku: w marcu, gdy 
przechodzimy na czas 
letni oraz w paździer-

niku, kiedy zaczyna obowiązywać 
czas zimowy. Większość z nas woli 
tę drugą zmianę. W nocy z 24 na 
25 października wskazówki zegar-
ków cofamy z godz. 3.00 na 2.00. 
To oznacza, że tej nocy „dosta-
jemy” dodatkową godzinę snu.

Zmianie czasu każdego roku 
sprzeciwia się coraz więcej osób. 
Zegarki przestawia się by efek-
tywniej wykorzystywać światło 
dzienne i oszczędzać energię. Kło-
pot jednak w tym, że większość 
z nas pracuje w biurach i halach 
produkcyjnych, gdzie bez wzglę-
du na porę roku wykorzystywane 

W weekend  
przestawiamy zegarki
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JAKTORÓW
Policjanci z Jaktorowa 
szukali właściciela  
porzuconego  
pojazdu. Okazało się,  
że mężczyzna  
w domu przetrzymuje 
narkotyki. 

Funkcjonariusze z Jak-
torowa otrzymali in-
formację, że w lasku 
w Międzyborowie stoi 

samochód bez kierownicy. Mun-
durowi szybko ustalili właści-
ciela auta i udali się do jego 
miejsca zamieszkania. W trak-
cie przeszukania mieszkania 

Dozór za marichuanę
28-latka mundurowi znaleźli 
w różnych miejscach susz ro-
ślinny. Podejrzane substancje 
zostały zabezpieczone, a 28-let-
ni mężczyzna zatrzymany. 

Badanie potwierdziło, że zna-
leziony w mieszkaniu susz ro-
ślinny to marihuana. Łącznie 
znaleziono 300 gramów suszu. 
– Mężczyzna usłyszał zarzut po-
siadania znacznej ilości środków 
odurzających. To przestępstwo 
zagrożone jest karą nawet 10 lat 
pozbawienia wolności. Decyzją 
prokuratora zatrzymany zo-
stał objęty policyjnym dozorem  
– informuje asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.  AZ
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REGION
Władze Starostwa 
Powiatowego w Prusz-
kowie zleciły wykonanie 
analizy potrzeb rozwoju 
transportu publicznego 
na obszarze naszego 
powiatu. Czy to oznacza 
rewolucję w komunikacji 
miedzy gminami?

M ieszkańcy powia-
tu pruszkowskie-
go, którzy chcą 
się przemieszczać 

między gminami mają przed sobą 
nie lada wyzwanie. Każda z gmin 
ma bowiem swoją komunikację 
i swój system biletowy. Różnie 
jest również z honorowaniem 
biletów długookresowych ZTM. 
Często jeśli są honorowane to wy-
magane jest jeszcze posiadanie 
karty mieszkańca z danej gminy.

Generalna zasada jest taka, że 
to powiat odpowiada za orga-
nizację połączeń międzygmin-
nych. Jednak życie pokazuje, że to 

gminy na swoje barki biorą uru-
chamianie połączeń również do 
sąsiednich miejscowości. Po co 
zatem powiat pruszkowski zlecił 
wykonanie wspomnianej analizy? 
– Celem powiatu, jako ewentu-
alnego organizatora publicznego 
transportu zbiorowego w powia-
towych przewozach pasażer-
skich, jest chęć stworzenia na 
terenie powiatu pruszkowskie-
go efektywnego systemu trans-
portu umożliwiającego sprawne 
przemieszczanie się mieszkań-
ców przy zachowaniu wysokiej 
jakości usług – wyjaśnia Paweł 
Kostrzewski, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.

Jakie aspekty będą zatem ana-
lizowane? – Wspomniana analiza 
dotyczy m. in.: badania podaży 
usług komunikacyjnych, kontroli 
generatorów ruchu wraz z omó-
wieniem ich potencjału, określe-
nia obszarów wyeliminowanych 
transportowo ze wskazaniem 
ich potencjału przewozowego 
poprzez przeprowadzenie wy-
wiadów bezpośrednich, spra-
wozdania z dokonania wywiadów 

środowiskowych w siedzibach 
gmin położonych na terenie po-
wiatu, weryfikacji napełnienia 

autobusów w godzinach szczy-
towych (dni robocze i weekendy). 
W rezultacie określona zostanie 

prognoza popytu na usługi trans-
portu publicznego na obszarze 
powiatu – zaznacza Kostrzewski.
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Analizują potrzeby transportu publicznego
Czy to oznacza, że powiat chce 

uruchomić własne połączenia 
autobusowe? – Wyniki przepro-
wadzonej analizy pozwolą zwe-
ryfikować, czy należy uruchomić 
własną komunikację. Dokument 
będzie, więc stanowił podsta-
wę ewentualnych decyzji inwe-
stycyjnych w zakresie rozwoju 
systemu transportu w powiecie 
pruszkowskim. Jeżeli zajdzie po-
trzeba poszerzenia usług trans-
portu publicznego o komunikację 
własną powiatu to wyniki anali-
zy będą podstawą do ustalania 
szczegółów współpracy pomię-
dzy powiatem a gminami – do-
daje Kostrzewski.

Jednym z elementów analizy, 
jest potrzeb transportowych jest 
ankieta on-line. Zebrane w ten 
sposób odpowiedzi pozwolą 
w przyszłości lepiej planować 
rozwój transportu w powiecie 
pruszkowskim. 

Ankietę można wypełniać do 
piątku, 6 listopada. Przewidywa-
ny czas wypełnienia ankiety ok. 
5 minut. Link do ankiety online: 
https://forms.gle/zG1YLaMm-
1BECRb3y5  AZ

jest sztuczne oświetlenie. Ana-
litycy podkreślają, że argument 
dotyczący wykorzystania świa-
tła dziennego już dawno stracił 
swoją moc.

Przejście z czasu letniego na 
zimowy odczują również pra-
cownicy nocnych zmian, który 
będą musieli pracować godzinę 
dłużej. Warto tu jednak dodać, że 
ta dodatkowa godzina powinna 
być liczona jako nadliczbowa. Na-
tomiast te osoby, które tej nocy 
będą przemieszczały się pocią-
gami muszą przygotować się na 
dłuższą podróż. Pociągi będące 
na trasie zatrzymają się na naj-
bliższych stacjach na godzinę, 
co pozwoli im dotrzeć do celu 
zgodnie z rozkładem. Nie jest to 
komfortowe ani dla kolejarzy, ani 
dla podróżnych.

Zmiana czasu nie wpływa rów-
nież pozytywnie na nasz orga-
nizm. O ile przejście z czasu 
letniego na zimowy zmniejsza 
o 10 proc. ryzyko zawału serca, 
to przy marcowej zmianie cza-
su to ryzyko rośnie o wspomnia-
ne 10 proc. Co więcej, wiele osób 
potrzebuje kilku dni do przysto-
sowania się do zmiany czasu. Jak 
podkreślają lekarze przestawia-
nie zegarków zakłóca nasz ze-
gar biologiczny.

Kiedy przestawić zegarki? 
Najlepiej tuż przed snem. War-
to sprawdzić czy telefony ko-
mórkowe i smartfony nie mają 
włączonej funkcji automatycznej 
aktualizacji daty i godziny. Jeśli 
tak, to zegary w tych urządze-
niach przestawią się same.   AZ
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Nowe drogi w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki nie 
zwalnia tempa inwestycji 
pomimo panującej 
pandemii. W trakcie 
realizacji jest sporo 
dróg, zarówno na terenie 
miasta, jak i gminy. 
Kolejne są w planach, 
jak ul. Okrężna, 
czy ul. Dygasińskiego. 

Gmina posiada już doku-
mentację projektowo-kosz-
torysową na wykonanie 
przebudowy Okrężnej od 

skrzyżowania z ul. Piaskową do to-
rów WKD. Aktualnie wykonywana jest 
dokumentacja projektowa kablowa-
nia sieci energetycznej. Zakończenie 
prac projektowych, oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę przez Zakład 
Energetyczny, by mógł przystąpić do 
kablowania, przewidziano na marzec 
2021 r. Budowa drogi rozpocznie się 
po zakończeniu prac energetycznych.

 W najbliższych latach wykonana zo-
stanie ul. Dygasińskiego. Pełna doku-
mentacja projektowa jest już gotowa. 
Uwzględnia budowę drogi wraz z od-
wodnieniem oraz oświetleniem ulicz-
nym. Przetarg, który wyłoni wykonawcę, 
planowany jest na przełomie 2021/2022.

Gmina jest obecnie w trakcie uzy-
skiwania zezwolenia na wykonanie 
remontu chodnika w ul. Zachodniej. 
Na przełomie 2020/2021 r. planowa-
ne jest ogłoszenie przetargu.

 Zaplanowano modernizację ulic: 
Chrobrego, Dąbrówki oraz Mieszka I,
dla których dokumentacja projektowa 
jest już przygotowana. Obecnie reali-
zowane są ulice przyległe: Batorego, 
Piękną i Na Grobli, a Chrobrego, Dą-
brówki oraz Mieszka I zostaną wyko-
nane w dalszych etapach.

 Będzie również droga Wólka Gro-
dziska - Kraśnicza Wola - Izdebno. 
Gmina posiada dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową i aktualnie 
jest w trakcie pozyskiwania środków 
na realizację tej inwestycji z fundu-
szy zewnętrznych.

 Sporo będzie się działo w Łąkach, 
gdzie buduje się drogi, ścieżki rowe-
rowe oraz parking. Jeszcze w tym roku 
nastąpi ogłoszenie przetargu na reali-
zację ul. Przemysłowej. Ulice Banko-
wa i Świeża również są w planach. Na 
przełomie roku ogłosimy przetarg na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej. Dla ulic Śląskiej 
i Floriańskiej przygotowano już do-
kumentację, a w chwili obecnej pro-
wadzone są uzgodnienia z Zakładem 
Energetycznym (PGE), dotyczące prze-
łożenia jednego ze słupów energetycz-
nych w ulicy Floriańskiej, co przyczyni 
się do zwiększenia bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. Przygotowano 
projekt budowy ul. Szwedzkiej, a roz-
poczęcie inwestycji uzależnione jest od 
wykonania przez PGE robót budowla-
nych, związanych z przebudową sieci 
elektroenergetycznej. Gmina wystąpiła 

do PGE z prośbą o niezwłoczne pod-
jęcie działań.

 Natomiast, prace związane z przebu-
dową ulicy Langiewicza zostały zatrzy-
mane z powodów niezależnych od gminy. 
Wyłoniony na drodze przetargowej 

wykonawca nie był w stanie zrealizo-
wać inwestycji, dlatego prawdopodob-
nie współpraca zostanie zakończona. 
Do czasu wybrania nowej firmy ulica 
zostanie zabezpieczona.

 W Łąkach będzie kolejny grodziski 
parking. Na miejscu dotychczasowe-
go, przy ul. Traugutta, powstanie no-
wy typu „Parkuj i Jedź”. Będzie miał 
zdecydowanie wyższy standard. Przy-
gotowane zostanie 57 miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych, 
wiata rowerowa oraz dwa stano-
wiska do ładowania rowerów elek-
trycznych. Obecnie sporządzana jest 
dokumentacja projektowa. Termin 
realizacji inwestycji zaplanowano na 
koniec 2021 r.

 Powstaje także ścieżka rowerowa 
przy ul. Bałtyckiej. Trwa już przygo-
towanie dokumentacji projektowej. 
Zakończenie prac projektowych prze-
widziano na marzec 2021 r. 

Ścieżka powstanie też na odcinku 
od ul. Zachodniej do Kraśniczej Woli 
(do skrzyżowania z drogą gminną nr 
150210). Budowa ścieżki zostanie zgło-
szona do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego  Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. Rozpoczęcie realizacji in-
westycji planowane jest na pierwsze 
półrocze 2021 r.

Ewentualne pytania i uwagi prosi-
my kierować na adres: 
urzad-inwestycje@grodzisk.pl

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

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

Pożegnanie
Adam Janczewski – zasłużony spółdzielca 

i działacz społeczny
11 sierpnia tego roku 
pożegnaliśmy 
śp. Adama 
Janczewskiego
– wieloletniego prezesa 
Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
(w latach 1990-2010 ).

A dam Janczewski miał pra-
wie osiemdziesiąt lat. 
Uroczystości pogrzebowe, 
które odprawił Dziekan 

Dekanatu Pruszkowskiego i pro-
boszcz parafii, ksiądz prałat Marian 
Mikołajczak, odbyły się w Kościele
św. Kazimierza w Pruszkowie.

Adam Janczewski urodził się 
24 sierpnia 1940 r. Po ukończeniu 
szkoły rozpoczął pracę zawodową. 
Pracując, równocześnie ukończył 
studia na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskie-
go. Pracował od 1969 r., a w grudniu 

1990 r. został powołany na stanowi-
sko prezesa Pruszkowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Na stanowisku tym 
pozostał  do maja 2010 r. Po przej-
ściu na emeryturę był przez dwie 
kadencje członkiem rady nadzorczej 
Spółdzielni. Kierował spółdzielnią 
w okresie wielu zmian społeczno-go-
spodarczych. Były to trudne lata. Dla 
spółdzielczości szczególnie - wielu 
polityków traktowało spółdzielczość 
jako relikt minionej epoki. W latach 
1990-2010 spółdzielnia wybudowa-
ła na terenie miasta Pruszkowa po-
nad 3000 mieszkań. Powstało nowe 
osiedle Bolesława Prusa, dokończo-
na została budowa ślimaczących się 
inwestycji noszących obecnie nazwy 
osiedle Staszica cz. A i cz. B. Po zała-
maniu się budownictwa wielorodzin-
nego Adam Janczewski był jednym 
z inicjatorów „budownictwa bez kre-
dytowego”. Był żarliwym i aktywnym 
kreatorem budownictwa spółdziel-
czego na terenie całego kraju. Dzia-
łał w Naczelnej Radzie Spółdzielczej 
i innych organizacjach spółdzielczych 

     

jak np. Unii Spółdzielców Mieszka-
niowych, czy stowarzyszeniu „Do-
my Spółdzielcze”. Na terenie miasta 
Pruszkowa pełnił odpowiedzialne 
społecznie funkcje, takie jak rola 
przewodniczącego Powiatowej Ra-
dy Rynku Pracy, czy prezesa Forum 
Gospodarczego. Za swoją pracę za-
wodową i społeczną został odzna-
czony przez Prezydenta RP złotym 
i srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał 
odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego” oraz złotą odznakę 
„Zasłużony dla Budownictwa”. Był to 
na pewno człowiek z misją.

Adama Janczewskiego zapamiętamy 
przede wszystkim jako dobrą i życzli-
wego człowieka. 

Drogi Prezesie, Kolego i Przyjacielu, 
pozostaniesz na zawsze w naszej ser-
decznej pamięci. Spoczywaj w pokoju.

Krzysztof Rymuza Starosta 
Pruszkowski

 i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Podpisanie umowy na budowę Batorego, 
Pięknej i Na Grobli  
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GRODZISK MAZ.

Grodziscy policjanci 
otrzymali nowy radiowóz

Policjanci z grodziskiej komendy mają do swojej dyspo-
zycji nowy radiowóz. Nieoznakowane BMW zakupio-
no ze środków finansowych pochodzących z funduszu 
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim 
oraz Rządowego Programu Modernizacji Policji. Nie-
oznakowane BMW posiada silnik o mocy 185kw i  jest 
wyposażone w videorejestrator, 2 kamery i laptop. Ta-
kie auto było bardzo potrzebne funkcjonariuszom, 

szczególnie do działań na drogach powiatu grodziskiego. 
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie było możli-
wości uroczystego przekazania nowego radiowozu poli-
cjantom i złożenia podziękowań za wsparcie na jego zakup. 
Zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami od pierwszego 
dnia auto służy funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Dro-
gowego do zapewniania bezpieczeństwa na ulicach ca-
łego powiatu. MS/KPP Grodzisk

R E K L A M A

7 i 8 listopada 2020 r.
Sala Widowiskowa zespołu „Mazowsze”
Otrębusy koło Warszawy, ul. Świerkowa 2

R E K L A M A Udar!   Zawał!
Miażdżyca!  Niedotlenienie!
Amputacja kończyn dolnych!

ODCZUWASZ BÓL NÓG, ŻYLAKI, PAJĄCZKI,
PUCHNĄCE NOGI, ZAWROTY GŁOWY,

ZMĘCZENIE PO LEKKICH CZYNNOŚCIACH?

KONECZNIE SPRAWDŹ, CZY NIE GROZI CI:

BADAJ REGULARNIE PRZEPŁYWY TĘTNIC OBWODOWYCH.
> ZAPRASZAMY NA NOWOCZESNĄ I DOKŁADNĄ
   DIAGNOSTYKĘ UKŁADU KRĄŻENIA
> BEZPIECZNE I BEZINWAZYJNE  
> BADANIE Z WYDRUKIEM
> WYWIAD ZE SPECJALISTĄ

>>> MOŻESZ TEGO UNIKNĄĆ! <<<

UL. PRUSA 19, PRUSZKÓW

TEL. 22 100 35 92

Prace na POW finiszują
REGION

Powoli końca dobiega-
ją prace na kolejnym 
odcinku Południowej 
Obwodnicy Warszawy 
powstającym między 
węzłami Puławska i 
Lubelska. – Wykonawca 
ursynowskiego zadania 
prowadzi intensywne 
prace w tunelu oraz poza 
nim, a za tydzień będzie 
wprowadzał drugi etap 
zmian w organizacji 
ruchu na węźle Puławska 
– zaznaczają drogowcy. 

W najbliższy weekend 
24 października 
drogowcy planu-
ją wprowadzenie 

zmian w organizacji ruchu na 
węźle Puławska. Kierowcy nie 
będą mieli możliwości zjechania 
z S2 (górą) w ul. Puławską. Kie-
rowcy będą musieli wykorzystać 
w tym celu drogę zbiorczo-roz-
prowadzającą, sprowadzającą 
ruch na rondo pod wiaduktami 
S2. Taka zamiana jest niezbędna, 
do powiązania istniejącego frag-
mentu POW z nowo budowanym. 
Prace z tym związane potrwa-
ją około dwóch miesięcy. W ra-
mach prowadzonych obecnie 
prac, mających na celu połącze-
nie istniejącego przebiegu drogi 
z nowym zakresem, przedłużono 
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Andrzej Z. ps. Słowik 
został skazany przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie 
na trzy lata więzienia. 
Marcin B. ps. Bryndziak, 
główny oskarżony 
w tej sprawie usłyszał 
wyrok 10 lat pozbawie-
nia wolności.

S ąd Okręgowy w Warsza-
wie nie miał wątpliwości 
co do winy 25 z 26 człon-
ków gangu pruszkow-

skiego, którzy odpowiadali w su-
mie za ponad 100 czynów. Głów-
nym oskarżonym był Marcin B. 
ps. Bryndziak, jeden z tzw. ka-
pitanów mafii. Świadkowie ko-
ronni zeznający w tym procesie, 
m.in. Jacek R. ps. Sankul oraz Ja-
rosław S. ps. Masa, twierdzili, że 
48-letni gangster stał na czele 
jednej z najgroźniejszych pod-
grup „Pruszkowa”.

Gang pruszkowski, przez po-
nad 10 lat był największą polską 

Bryndziak i Słowik skazani

zorganizowaną grupą przestęp-
czą. Zarządzał nim sześcioosobowy 
tzw. zarząd: Andrzej Z. ps. Słowik, 
Leszek D. ps. Wańka, Mirosława D. 
ps. Malizna, Ryszard Sz. Ps. Kaj-
tek, Zygmunt R. ps. Bolo oraz Ja-
nusz P. ps. Parasol. Podlegali im 

kapitanowie, tacy jak Jarosław S. 
ps. Masa czy Marcin B. ps. Bryn-
dziak, Sławomir F. ps. Fabian. Gang 
zarabiał miliony złotych na han-
dlu narkotykami, napadach oraz 
na haraczach pobieranych od grup 
przestępczych z całej Polski. MS

mur oporowy po północnej stro-
nie wiaduktu. Rozpoczęto od-
twarzanie warstw nawierzchni 
jezdni. – Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców 
Warszawy, planujemy wraz z wy-
konawcą, wprowadzenie nowej 
formy tzw. zawrotki. Stanie się 
to niezwłocznie po zakończeniu 
etapu drugiego, a przejściowa 
zawrotka, zlokalizowana na te-
renie budowy, będzie funkcjo-
nowała do czasu otwarcia tunelu 
– informują drogowcy.

Projekt stałej organizacji ruchu 
dla S2 jest zatwierdzany przez 
GDDKiA i miasto stołeczne War-
szawa. Obecnie zatwierdzona jest 
organizacja ruchu d;a odcinka 
znajdującego się miedzy węzłami 
Lubelska – Wał Miedzeszyński. – 
W zakresie następnego zadania, 
węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł 
Przyczółkowa, po uwzględnieniu 
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uwag miasta st. Warszawy, cze-
kamy na zatwierdzenie złożonego 
projektu. Na tym odcinku zakres 
po stronie GDDKiA jest zatwier-
dzony. Jeśli chodzi o ursynowski 
odcinek biegnący od węzła Pu-
ławska do węzła Przyczółkowa 
jesteśmy w trakcie procedury 
uzgadniania projektu stałej or-
ganizacji ruchu w zakresie części 
miejskiej. Zakres GDDKiA został 
już zatwierdzony – zaznacza-
ją drogowcy.

Zakończenie budowy dro-
gi ekspresowej S2 Południowej 
Obwodnicy Warszawy na od-
cinkach C i B, przebiegających 
przez teren Wawra i Wilanowa, 
oraz ursynowskiego odcinka 
A (bez tunelu), nastąpi do koń-
ca 2020 roku. Planowany ter-
min oddania do użytku tunelu 
przewidziany jest w II kwartale 
przyszłego roku. AZ
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Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w pandemii
W trosce zarówno o zdrowie 

mieszkańców Powiatu Grodzi-
skiego załatwiających sprawy 
w Wydziale Komunikacji, jak 

również pracowników urzędu od 4 maja br. 
Wydział Komunikacji przyjmuje interesan-
tów w trybie zapisów godzinowych. Wprowa-
dzony system zapisów polega na umawianiu 
interesantów na wyznaczony dzień i godzinę, 
dzięki czemu mieszkańcy nie gromadzą się 
tłumnie przed wejściem do budynku, co miało 
miejsce wcześniej. Interesanci mogą zapisać 
się na wizytę w urzędzie pod dedykowanym 
numerem infolinii 22 100 25 56 oraz pod do-
tychczasowymi numerami 22 755 23 35, 22 723 
30 45. Zapisując się na termin należy podać 
imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz 
rodzaj i ilość planowanych do załatwienia 
spraw. W celu załatwienia wszelkich spraw 
związanych z prawami jazdy można dzwonić 
pod dedykowany numer 22 729 96 81. Podob-
nie jak w przypadku rejestracji pojazdów 
pracownik Wydziału Komunikacji umówi 
interesanta na konkretny termin wizyty.

Przed przyjściem do urzędu należy upew-
nić się, że posiadamy komplet dokumen-
tów koniecznych do zrealizowania usługi. 
Wszelkich informacji można zasięgnąć przy 

zapisie, rozmawiając z pracownikiem, bądź 
samodzielnie sprawdzić te informacje na 
stronie www.powiat-grodziski.pl , na górze 
w zakładce Starostwo wybierając Poradnik 
Interesanta, a następnie Wydział Komuni-
kacji. Dzięki temu unikniemy ponownego 
stania w kolejce. System zapisów jest tak 
zorganizowany, że pracownik ma określony 
czas na obsługę danej sprawy. Jeśli intere-
sant nie ma kompletu dokumentów nieste-
ty jego sprawa nie może być zrealizowana 
w danym dniu i musi ponownie zapisać się 
na wizytę. - Apelujemy także do osób zapisa-
nych o informowanie nas o rezygnacji  z wi-
zyty, abyśmy mogli w to miejsce zapisać kogoś 
innego - mówi naczelnik Wydziału Komuni-
kacji, Agnieszka Nowak.

Wzrost zainteresowania usługami Wy-
działu Komunikacji wiąże się ze zmianami 
w przepisach prawa o ruchu drogowym, 
które od 01.01.2020 r. wprowadziły obo-
wiązek zgłoszenia zbycia bądź nabycia po-
jazdu w ciągu 30 dni. Wskazać należy, że 
obowiązek taki ciążył na właścicielu po-
jazdu już wcześniej, ale dopiero od stycz-
nia br. za niedochowanie terminu 30 dni 
wprowadzono sankcje finansowe w posta-
ci kary pieniężnej od 200 do 1000 złotych. 

Z uwagi na panującą pandemię ustawodaw-
ca wydłużył ten termin do 180 dni dla po-
jazdów nabytych bądź zbytych w terminie 
od 01.03.2020r. do 31.12.2020 r. Mając na 
uwadze wzrost liczby interesantów Staro-
stwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim 
zwiększyło o 6 ilość etatów w Wydziale Ko-
munikacji. - Szkolenie pracowników wyma-
ga czasu, ale liczymy na to, że wkrótce praca 
naszego wydziału będzie przebiegała jeszcze 
sprawniej - dodaje Agnieszka Nowak. Warto 
podkreślić, że bezpośrednia obsługa inte-
resantów to jedynie część zadań realizowa-
nych przez Wydział Komunikacji. Znaczna 
część spraw załatwianych przez pracowni-
ków wpływa do urzędu za pośrednictwem 
poczty lub ePUAP. Niestety z uwagi na coraz 
szybciej rozwijającą się pandemię  zdarzają 
się sytuacje, że także pracownicy Wydziału 
Komunikacji trafiają na obowiązkową kwa-
rantannę i te absencje pracowników są du-
żym utrudnieniem pracy Wydziału, których 
nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Osoby posiadające podpis elektronicz-
ny bądź profil zaufany mogą szereg spraw 
załatwić bez wychodzenia z domu poprzez 
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
pojazd i kierowca pod adresem www.esp.

pwpw.pl. Tą drogą można dokonać: rejestracji 
pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu, wyre-
jestrowania pojazdu, czasowego wycofania 
pojazdu z ruchu, wydania wtórnika dowodu 
rejestracyjnego, wymiany tablic rejestracyj-
nych/NK/ZL, zwrotu zatrzymanego dowo-
du rejestracyjnego/pozwolenia czasowego, 
wydania zaświadczenia dot. zagubionego 
dokumentu (dowód rejestracyjny, karta po-
jazdu), złożenia innego wniosku związane-
go z rejestracją, a także zgłoszenia nabycia 
pojazdu. Dokumenty można również skła-
dać za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub 
osobiście poprzez złożenie ich w sekreta-
riacie (pok. 5).

 Wydział Komunikacji zajmuje się także 
sprawami z zakresu transportu drogowego, 
nadzorem nad działaniem stacji kontroli po-
jazdów i ośrodków szkolenia kierowców oraz 
inżynierią ruchu drogowego. Ponadto od 15.07 
br. realizuje zadanie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
Grodziskiego, w ramach którego funkcjonu-
je 12 linii autobusowych. Obejmują one swo-
im zasięgiem gminy: Grodzisk Mazowiecki, 
Żabia Wola, Baranów, Jaktorów oraz Mila-
nówek. Dzięki pozyskanym środkom z fun-
duszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej na 
kwotę ponad 3,7 mln zł powiat mógł zacho-
wać nie tylko istniejące połączenia, ale także 
zwiększyć częstotliwość kursowania auto-
busów oraz dostosować je do potrzeb lokal-
nych społeczności.

Starając się o to, aby zapewnić większą 
dostępność dla wszystkich mieszkańców 
oraz zachęcić ich do korzystania z dojazdu 
na stację PKP komunikacją powiatową od 
20.10.2020 r. wprowadzono nowy, bardzo 
korzystny cennik. Dla osób posiadających 
długookresowe bilety na przejazd Kolejami 
Mazowieckimi, Warszawską Koleją Dojaz-
dową oraz linią autobusową Warszawa- 
Mszczonów nowa cena biletu miesięcznego 
na komunikację na terenie miasta Grodzi-
ska Mazowieckiego lub na obszarze jednej 
gminy wyniesie jedynie 10 zł. Jednorazo-
wy bilet w tym przypadku będzie wynosił 
1 zł w Grodzisku Mazowieckim, zaś 2 zł dla 
osób podróżujących na terenie jednej gmi-
ny. Ponadto obniżone zostały ceny biletów 
miesięcznych dla wszystkich mieszkańców
z 50 zł na 40 zł miesięcznie. Zachęcamy do 
zapoznania się ze szczegółami nowego cen-
nika na stronie www.powiat-grodziski.pl 
w zakładce komunikacja autobusowa.

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

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

Remont pałacu rusza ponownie
Wszystko wskazuje na to, 
że uda się zakończyć 
remont zabytkowego 
pałacu w parku w Brwi-
nowie. Gmina Brwinów 
podpisała umowę 
z nowym wykonawcą, 
który ma zakończyć 
prace w drugiej połowie 
przyszłego roku.

R emontem pałacu ma się za-
jąć firma AMAT Zbigniew 
Hordyj z Warszawy. Firma 
zakończyła niedawno du-

żą inwestycję na terenie naszej gminy 
– remont zabytkowego pałacu, histo-
rycznej siedziby PZLPiT „Mazowsze” 
w Otrębusach, w którym wkrótce ma 
zostać utworzone Centrum Folkloru 
Polskiego. Umowa z nowym wykonawcą 
została podpisana 19 października br., 
a prace mają rozpocząć się już pod ko-
niec tego miesiąca.

Część robót została już wykonana, 
m.in. osuszenie i izolacja fundamen-
tów, naprawa elewacji, prace związane 

z odbudową wykusza od strony zachod-
niej oraz przywróceniem pierwotnego, 
przedwojennego wyglądu budynku 
od strony południowej, wzmocnie-
nie stropów, odtworzenie konstrukcji 
schodów reprezentacyjnych łączących 
parter i piętro budynku, budowa szy-

bów wentylacyjnych i szybu windy, no-
wa konstrukcja dachu oraz wymiana 
części drewnianych okien.

W zakresie prac konstrukcyjnych do 
realizacji pozostały elementy zewnętrzne: 

odtworzenie wykusza, tarasu i portyku. 
Do wykonania są praktycznie wszyst-
kie prace wewnątrz budynku (posadz-
ki, tynki, malowanie) oraz dokończenie 
prac instalacyjnych. Zagospodarowany 
zostanie teren przy pałacu. Powstanie 
droga pożarowa, dojście do budynku, 

ścieżki, miejsca parkingowe, monito-
ring i wszystkie potrzebne przyłącza.

Do tej pory gmina Brwinów nie mia-
ła szczęścia do wykonawców inwestycji. 
Dwukrotnie odstępowano od umowy 

z wykonawcami, którzy podejmowali się 
zadania realizacji remontu pałacu Wierusz-
-Kowalskich, w którym siedzibę znajdzie 
Gminny Ośrodek Kultury. Z pierwszym 
wykonawcą – konsorcjum dwóch spółek 
akcyjnych, które miało zakończyć prace 
jeszcze w 2018 r. zerwano umowę po kilku 

miesiącach współpracy. Wykonawca zaczął 
domagać się wyższej stawki niż zaofero-
wana w przetargu za realizację ustalonych 
w umowie zadań oraz przerwał pracę na 
okres ok. 3 miesięcy. Kolejny przetarg 

wygrała spółka z Lublina, ale i tym razem 
pomimo monitów ze strony Urzędu Gmi-
ny Brwinów tempo prowadzonych robót 
nie było satysfakcjonujące i pojawiły się 
obawy o możliwość dotrzymania termi-
nów. Bezpośrednim powodem wypo-
wiedzenia umowy było złamanie przez 
wykonawcę warunków umowy i prze-
pisów prawa zamówień publicznych.

 Budynek zrewaloryzowanego pa-
łacu z jednej strony ma stać się nowo-
czesnym i funkcjonalnym ośrodkiem 
kultury, z drugiej strony jednak nie 
mniej ważne jest zachowanie substancji 
zabytkowej. Prowadzone prace pozwa-
lają na odkrycie pierwotnych założeń 
architektonicznych. Nad wszystkim 
czuwa Mazowiecki Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków, z którym uzgad-
niane są wszystkie etapy prac.

Gmina nie utraciła dotacji w wyso-
kości ok. 3 mln zł uzyskanej na rewi-
talizację pałacu. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, któ-
ry udzielił unijnego wsparcia z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego WM 
2014–2020, wyraził zgodę na przedłu-
żenie terminu realizacji po przedsta-
wieniu przez gminę zaktualizowanego 
harmonogramu robót. (PR)
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MIEJSCA NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni 
200 m2, I piętro 
z windą w Podkowie Leśnej, 
ul. Jana Pawła II 13 
tel 601 612 930

• 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  

• Zatrudnię Mechanika 
Pruszków 505786220

Zatrudnię asystentkę 
stomatologiczna 
w gabinecie w Michałowicach, 
możliwość przyuczenia 
tel. 692379134

PRACOWNIKA 
DO PRODUKCJI 
TWORZYW SZTUCZNYCH 
(WTRYSKARKI) zatrudni 
firma produkcyjno-
handlowa. Preferowane 
osoby z doświadczeniem 
technicznym, stażem i 
ciągłością pracy. Zgłoszenia:
email: info_praca@ricco.pl, 
Otrębusy ul. Natalińska 14 
(przy WKD)

• Zatrudnię kobiety 
do obróbki wyrobów 
gumowych. 
Praca stała 
w Pruszkowie.
Tel. 22 728 25 00

• Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym na 
Skoroszach 663-022-397 

• Poszukujemy kierowców 
do pracy kat B, 
zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 
607-073-354

• Praca dla Panów i Pan 
przy sprzątaniu magazynu 
w Sokołowie koło Janek 
504204700 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha 
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio 
tel. 668566576

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

DAM PRACĘ • 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 KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut na kasację 
508206738 

USŁUGI

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

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce ZAMÓW:

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

• Hydraulik 
tel. 535872455 

• 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 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

PRZESYŁKI KURIERSKIE – 
PRUSZKÓW

Duże rabaty dla firm. Możliwość stałych 
podjazdów po paczki i palety.

U nas nadasz:
DPD    DHL    UPS    In Post    TNT    Pocztex 
  FedEx    Palex    Ambro Expres

Ship Center Pruszków
ul. Kościuszki 9
Tel.: 575 895 772
mail: pruszkow@shipcenter.pl
www: pruszkow.shipcenter.pl
Godziny otwarcia: PN-PT 9–18

Firma JETMAR zatrudni, 
w Pakowalni Spożywczej, w Sokołowie, 

OPERATORA MASZYN  
PAKUJĄCYCH 

Zapewniamy szkolenie. Mile widziana 
„książeczka sanepidu”. Tel. 887 883 777


