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Pruszków doczeka się wodnego 
placu zabaw?

GRODZISK MAZ.
Pomysł stworzenia 
wodnego placu za-
baw pojawił się dwa 
lata temu. Teraz jest 
szansa, że inwestycja 
w końcu zostanie 
zrealizowana.

W odny plac za-
baw to ideal-
ne miejsce do 
zabawy dla 

najmłodszych w upalne dni. 
Niestety mieszkańcy Prusz-
kowa do tej pory mogli je-
dynie pozazdrościć innym 
gminom takiej atrakcji. Wod-
ny plac zabaw działa m.in. 
w Grodzisku Mazowieckim
i cieszy się ogromnym zainte-
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resowaniem nie tylko małych 
grodziszczan. Dużo więk-
szy jest natomiast Park Baj-
ka w Błoniu. Ten obiekt jest 
jednym z głównych punk-
tów weekendowych wypa-
dów w wakacje gdzie dzieciaki 
mogą się wypluskać w wo-
dzie. Wiele wskazuje na to, 
że Pruszków również doczeka 
się miejsca na wodne igrasz-
ki dla najmłodszych.

Władze Pruszkowa w ubie-
głym roku zleciły wykonanie 
dokumentacji projektowej dla 
wodnego placu zabaw, który 
ma powstać w rejonie studni 
oligoceńskiej przy ul. Lipo-
wej. Teraz planowana jest re-
alizacja tej inwestycji. 

PRUSZKÓW
Zamknięcie wiaduktu w połowie 
listopada / str. 6 /

REGION
Ruszyło głosowanie 
w BO Mazowsza / str. 4 /

REGION
Od 7 listopada kolejny 
lockdown / str. 2 /

REGION
Strajk kobiet w obiektywie / str. 11 /



P i ą t e k ,  6  L I S T O P A D A  2 0 2 0
W I A D O M O Ś C I02

to kwota jaką władze Województwa Mazowieckiego 
przeznaczyły na realizację wybranych przez 
mieszkańców Mazowsza w I edycji Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza 

mln zł
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Wodny plac zabaw ma powstać
na terenie przy ul. Lipowej 
w rejonie istniejącego placu 
zabaw i placu do street wor-
koutu. Plany już dziś wyglą-
dają imponująco, zwłaszcza, że 
formalności są już na ostatniej 
prostej. – Już w przyszłym roku 
mamy szansę cieszyć się z no-
wego kompleksu rekreacyjnego 
w naszym mieście. Powstanie 
wodnego placu zabaw jest już 
bardzo realne. Została już wy-
dana decyzja ustalającą cel pu-
bliczny tego przedsięwzięcia, 
a kolejnym etapem jest uzy-
skanie pozwolenia na budowę, 

które wydaje starosta prusz-
kowski – informuje pruszko-
wski magistrat.

Plac zabaw będzie miejscem 
dedykowanym głównie najmłod-
szym mieszkańcom miasta. Co 
się na nim znajdzie? Zabawka 
z czterech łuków tworząca efekt 
kurtyny wodnej, wyrzutnie wod-
ne, zabawka w formie pionowego 
słupa tworząca efekt wodospa-
du, dysze z pionowymi stru-
mieniami wodnymi oraz gejzer 
wodny. Całość uzupełnią inne 
wodne zabawki. 

To jednak nie koniec. Za dnia 
wodny plac zabaw będzie miej-
scem do igraszek i zabawy. Wie-
czorem zaś miejsce zmieni nieco 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 swój charakter. Dzieki odpowied-
niemu oświetleniu wieczorem 
mieszkańcy będą mogli wypo-
cząć w miłej parkowej scenerii 
przy szumie wody. 

Jednak wodny plac zabaw to 
nie wszystko. Dodatkowo po-
wstaną tu kolejne place zabaw 
z rozmaitymi zabawkami. Za-
planowano m.in. ustawienie 
miasteczka linowego, zestawu 
zabawkowego w formie statku, 
pojawią się tu również ścianki 
wspinaczkowe oraz huśtawki 
i trampoliny. 

Zadbano również o stworze-
nie „zaplecza” dla parku. Chodzi 
tu oczywiście o przebieralnie, 
miejsce do przewijania dzieci czy 

25

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

toaletę. Z uwagi na to, że wodny 
plac zabaw powstanie w mniej 
zadrzewionej części parku na 
miejscu pojawią się również ża-
gle zacieniające, które pozwolą 
osłonić się przed palącym let-
nim słońcem. 

Co zatem jeszcze stoi na prze-
szkodzie do realizacji tego pro-
jektu? Oprócz formalności są to… 
pieniądze. – Mamy nadzieję, że 
przejdziemy jak najszybciej przez 
proces uzyskiwania pozwole-
nia na budowę, a miejscy rad-
ni uchwałą budżet na 2021 rok, 
w którym powinny znaleźć się 
środki na realizację tego zada-
nia – zaznacza Konrad Sipiera, 
wiceprezydent Pruszkowa.  AZ

REGION 
Na konferencji praso-
wej, która odbyła się 
4 listopada premier 
Mateusz Morawiecki 
poinformował o kolej-
nych obostrzeniach.

W szyscy musimy 
przygotować się 
na zaostrzenie re-
strykcji. Zwłaszcza, 

że rząd przewiduje wzrost licz-
by zakażeń. – Listopad będzie 
jednym z tych najtrudniejszych 
momentów w czasie pandemii. 
Pandemia nasila się więc i nasza 
odpowiedź musi być zdecydowa-
na – mówił na konferencji praso-
wej premier Mateusz Morawiecki. 
– Chronimy służbę zdrowia i chro-
nimy obywateli przed tragiczny-
mi skutkami pandemii – dodał.

Od soboty 7 listopada w życie 
wchodzą kolejne restrykcje. Nie 
jest to jeszcze całkowity lock-
down, ale obostrzenia są bar-
dzo ostre. 

Jakie obostrzenia wprowa-
dzono?
• Rozszerzenie nauczania zdal-

nego o klasy 1-3 do 29 listo-
pada.

• Ponowne zamknięcie wszyst-
kich instytucji kultury.

• Hotele dostępne tylko dla go-
ści z podróży służbowych.

Od 7 listopada kolejny 
lockdown

• W większych 1 osoba na 15 m kw
• W małych sklepach poniżej 

100 mkw 1 osoba na 10 mkw
• Kościoły 1 osoba na 15 mkw
• Zamknięte galerie handlowe 

poza sklepami spożywczy-
mi, drogeriami, aptekami, 
usługami

Wszystkie zmiany zaczną obo-
wiązywać od soboty i potrwa-
ją co najmniej do 29 listopada.

Premier zapowiedział rów-
nież, że jeśli liczba przypadków 
nie będzie maleć to czeka nas 
narodowa kwarantanna. – Jeże-
li epidemia dotknie powyżej 50 
przypadków na 100 tys. miesz-
kańców na 7 dni w skali kraju 
to włączamy ten ostry hamu-
lec bezpieczeństwa. Jeśli będzie 
w granicy 70-75 to wdrożymy 
zasady narodowej kwarantan-
ny, czyli również ograniczenia 
w przemieszczaniu – zazna-
czył Morawiecki.

Jeśli liczba przypadków zaka-
żeń będzie maleć, to zmniejszane 
będą również restrykcje kolejno 
na czerwone i żółte strefy.

Przypomnijmy również, że od 
października obowiązuje ustawo-
wy (a nie w rozporządzeniu jak 
do tej pory) nakaz zakrywania ust 
i nosa. Dodatkowo sprzedawca 
może odmówić obsługi kliento-
wi, jeśli ten nie ma maseczki lub 
przyłbicy lub w inny sposób nie 
zasłania nosa i ust.  AZ

Pruszków doczeka się wodnego 
placu zabaw?
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Projekt obejmuje opieką młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
co w sytuacji, kiedy właśnie tej pomocy potrzebują, jest niezwykle istotne, 
bowiem nie ma dla nich systemowego działania. W Milanówku takie będzie!
– Piotr Remiszewski, burmistrz Milanówka o funkcjonalności Centrum Usług Wspólnych
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REHABILITACJA   FIZJOTERAPIA
Bóle kręgosłupa, stawów, mięśni

Kontuzje, rehabilitacja pooperacyjna.

UL. PRUSA 19, PRUSZKÓW

TEL. 22 100 35 92

Pomagamy wyleczyć wszystkich, którzy doznali kontuzji,
mają schorzenia z racji wieku lub chcą działać profilaktycznie.
LECZYMY:
> osoby starsze
> sportowców
> dzieci
> oso> osoby pracujące przy komputerze
> osoby pracujące fizycznie
> osoby po operacjach
> schorzenia przewlekłe

Dobieramy indywidualny program terapii dla każdego Pacjenta.
>>> Gwarantujemy sukces w pełnym powrocie do zdrowia <<<

UWAGA! TYLKO W LISTOPADZIE NA 
HASŁO: ZDROWYKRĘGOSŁUP

KONSULTACJA Z FIZJOTERAPEUTĄ BEZPŁATNA

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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PRUSZKÓW
Nie będzie wystrza-
łowej i szampańskiej 
zabawy pod gołym 
niebem. Pruszkowianie 
nie powitają wspólnie 
nowego 2021 roku.

N adchodzący Sylwester 
będzie z pewnością 
niezapomniany. Nie 
będzie tańców, roz-

rywkowej muzyki i wspólnych 
zabaw w plenerze z przyjaciółmi. 
Już w ubiegłym roku Nowy Rok 
witaliśmy po cichu. W Pruszko-
wie nie było bowiem miejskiego 

Publiczny Sylwester 
w Pruszkowie odwołany

pokazu fajerwerków. W tym roku 
będzie tak samo, jednak miesz-
kańcy nie „otrzymają” żadnej 
alternatywy. Mówiąc krótko: 
miejskiego sylwestra nie będzie.

Mieszkańcy Pruszkowa i oko-
lic mogą czuć się rozczarowa-
ni decyzją dotyczącą odwołania 
miejskiego sylwestra. Było to 
jednak nieuniknione. W związ-
ku z rozwijającą się epidemią 
koronawirusa (SARS CoV-2) 
włodarze Pruszkowa podjęli 
decyzje o odwołaniu publicz-
nej imprezy. 

Ze względu na rozwijający się 
stan epidemiologiczny w regio-
nie zalecane jest unikanie zbio-
rowych zgromadzeń.  MS

REGION
Do 16 listopada 
trwa głosowanie 
na projekty złożone 
do Budżetu Obywa-
telskiego Mazowsza. 
Wśród zgłoszonych 
pomysłów są również 
projekty z naszego 
regionu.

M azowsze jest jed-
nym z pierwszych 
województw, któ-
re zdecydowały się 

na wprowadzenie budżetu oby-
watelskiego, a nabór projektów 
do pierwszej edycji już się za-
kończył. Zgłoszonych zostało 231 
projektów, o łącznej wartości po-
nad 92 mln zł! Wszystkie projek-
ty zostały poddane ocenie, co do 
zgodności z prawem oraz wyko-
nalności technicznej. Decyzją 
zarządu pozytywny wynik otrzy-
mało 109 z nich i to właśnie one 
są rekomendowane do dopusz-
czenia pod głosowanie miesz-
kańców. – I choć jest to nasza 

Ruszyło głosowanie w BO Mazowsza
pierwsza tego typu inicjatywa, 
muszę przyznać, że cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 
Mazowszanie wiedzą dosko-
nale, czego potrzebują i są 
bardzo kreatywni. Świad-
czą o tym zgłaszane przez 
nich projekty, wśród któ-
rych można znaleźć za-
równo akcje społeczne, 
takie jak warsztaty, wy-
darzenia kulturalne czy 
zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, ale też zadania stric-
te inwestycyjne, jak np. strefy 
dla rodziców i pacjentów przy 
szpitalach wojewódzkich – za-
znacza Adam Struzik, marsza-
łek województwa mazowieckiego.

Wśród projektów z subregionu 
warszawskiego kilka dotyczy na-
szego regionu. Oto one:
• Harcerskie rondo – zagospo-

darowanie terenu wokół ronda
Ignacego Kozielewskiego, 
współtwórcy polskiego har-
cerstwa i słów hymnu „Wszyst-
ko, co nasze” – Brwinów.

• Wielofunkcyjne boisko spor-
towe dla mieszkańców powia-
tu pruszkowskiego – Prusz-
ków (Tworki).
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Głosowanie trwa do 16 listopada 
br. Każdy mieszkaniec Mazow-

sza może oddać dwa głosy 
– jeden na projekt z puli 

ogólnowojewódzkiej i je-
den z podregionalnej. 
System nie daje moż-
liwości głosowania „na 
raty” dlatego ważne 
jest, by głosy na oba 
projekty oddać za jed-
nym razem! W imieniu 
osoby niepełnoletniej 

głos oddaje opiekun 
prawny. Głosować będzie 

można za pośrednictwem 
platformy internetowej www.

bom.mazovia.pl. Po dokonaniu 
wyboru, głosujący zostanie po-
proszony o wpisanie imienia, 
nazwiska, miejsca zamieszkania 
oraz podanie numeru telefonu 
komórkowego, na który zostanie 
wysłany kod weryfikacyjny. Oso-
by nieposiadające telefonów lub 
komputerów będą mogły oddać 
głos w siedzibie urzędu i w jego 
delegaturach, po wcześniejszym 
umówieniu się. Projekty wybrane 
przez mieszkańców zostaną zre-
alizowane przez samorząd woje-
wództwa w 2021 r.  AZ

• Doświetlenie przejść dla pie-
szych na drogach wojewódzkich 
w gminie Grodzisk Mazowiecki – 
Grodzisk Maz. (wzdłuż DW 579).

Wśród projektów ogólnowoje-
wódzkich znalazły się pomysły:
• Rewitalizacja i modernizacja te-

renu wokół szpitala w Tworkach.
• Przezczaszkowa Stymula-

cja Magnetyczna w Szpitalu 
Tworkach.

04
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Infolinia - tel. 22 505 11 11
czynna całą dobę w ramach programu „Wspieraj Seniora” - osoby powyżej 
70 roku życia mogą zgłaszać konieczność wsparcia w dostarczeniu zakupów.
Informacje trafiają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Pracownicy GOPSu skontaktują się z Państwem i ustalą szczegóły.

Kontakt - tel. 22 350 91 20
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w godzinach pracy ośrodka
(poniedziałek – 8.00-18.00; wtorek-czwartek – 8.00 - 16.00, piątek 8.00-
14.00) lub pisząc na sekretariat@gops.michalowice.pl

Bezpłatna aplikacja - POMOCTU
do pobrania z App store lub Google Play. Szczegóły działania aplikacji
dostępne są na stronie https://pomoctu.pl/pl. Aplikacja promuje 
wolontariat, pozwala połączyć osoby chcące nieść pomoc z osobami 
potrzebującymi wsparcia.

NIE BÓJCIE SIĘ PROSIĆ O WSPARCIE.
PAMIĘTAJCIE, ŻE WOKÓŁ WAS MIESZKA WIELU ŻYCZLIWYCH
GOTOWYCH DO WSPARCIA OSÓB ORAZ FUNKCJONUJĄ 
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE GOTOWE PRZYJŚĆ Z POMOCĄ.

DROGIE SENIORKI, 
DRODZY SENIORZY,

POZWÓLCIE 

SOBIE POMÓC!

tel: (22) 350-91-20
sekretariat@gops.michalowice.pl

R E K L A M A
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PRUSZKÓW

Pasów nie zapiął,  
ale narkotyki przewoził

We wtorek 3 listopada, w Pruszkowie, na ulicy He-
lenowskiej, około godz. 17.00, policjanci zatrzyma-
li do kontroli mężczyznę jadącego samochodem 
marki Peugeot. Kierowca jechał bez zapiętych pa-
sów bezpieczeństwa. Jak się wkrótce okazało to nie 
było jedyne przewinienie 41- latka. Podczas rutyno-
wych czynności, funkcjonariusze znaleźli w samo-
chodzie środki odurzające. – Mężczyzna przyznał, 

że to marihuana. W trakcie przeszukania jego mieszka-
nia dobrowolnie wskazał miejsce, gdzie policjanci ujaw-
nili  trzy „dilerki” z suszemWstępne badania testerem 
narkotykowy wykazały, że to marihuana – informuje 
kom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. – Mężczyzna wkrótce 
usłyszy zarzut za złamanie przepisów ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii – dodaje.  MS
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MICHAŁOWICE
Aż 74 oczyszczacze 
powietrza trafiły do 
przedszkoli w gminie 
Michałowice. Urządze-
nia trafiły do pięciu 
gminnych i 15 prywat-
nych placówek.

T roska o zdrowie naj-
młodszych dla władz 
gminy Michałowi-
ce jest bardzo ważna. 

Stąd decyzja o zakupie oczysz-
czaczy dla przedszkoli dzia-
łających w gminie. Zadanie 
jest finansowane ze środków  
własnych gminy oraz z pienię- 

Czyste powietrze w przedszkolach
dzy Urzędu Marszałkowskiego.  
– Urządzenia są bardzo ciche. 
Dzięki temu dzieci będą miały 
zapewnione dogodne warunki 
przebywania w salach, a także 
spokojne leżakowanie. Oprócz 
bardzo sprawnej filtracji zanie-
czyszczonego powietrza oczysz-
czacze posiadają także funkcję 
jonizatora oraz cechują się ni-
skim zużyciem energii – infor-
muje Urząd Gminy Michałowice.

Do gminnych przedszkoli tra-
fi 30 urządzeń, a pozostałe 44 
oczyszczacze będą przekazane do 
placówek prywatnych. Placówki 
otrzymają urządzenia wraz z za-
pasem filtrów na okres pięciu lat.

Całkowity koszt projektu to 
ponad 112 tys. zł.  AZ

PRUSZKÓW
Szef samozwańczej 
Straży Narodowej 
Robert Bąkiewicz 
wnioskował o ochronę 
osobistą. Może mieć  
to związek z otrzymy-
wanymi pogróżkami  
od oponentów.

W związku z falą 
protestów orga-
nizowaną przez 
grupę „Ogólno-

polski strajk kobiet” Robert Bą-
kiewicz po usłyszeniu gorzkich 
słów oponentów na swój temat 
poczuł się zaniepokojony o własne 
bezpieczeństwo. Mężczyzna miał 
otrzymywać niepokojące wiado-
mości od swoich przeciwników.

Okazuje się, że Bąkiewicz 
prosił o ochronę policjantów. – 
Spływa też do mnie wiele gróźb 
karalnych – esemesami, tele-
fonami, poprzez komunikato-
ry. Zapowiadają zrobienie mi 

Wniosek o ochronę  
dla Roberta Bąkiewicza
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PRUSZKÓW
Policjanci z wydziału  
ruchu drogowego 
zatrzymali 33-letnie-
go mężczyznę, który 
prowadził samochód 
pod wpływem alkoholu. 
Okazało się, że mężczy-
zna miał 3,6 promila.

W poniedziałek 26 paź- 
dziernika około 
godz. 21.00 na skrzy-
żowaniu al. Niepod-

ległości i ul. Prusa w Pruszkowie 
policjanci zauważyli samochód, 

Wsiadł za kółko mając 3,6 promila
który uderzył w barierę i słupek 
oświetleniowy i odjechał z miej-
sca zdarzenia. Funkcjonariusze 
zatrzymali więc kierowcę volks-
wagena do kontroli.

Okazało się, że kierowca samo-
chodu był tak pijany, że stracił pa-
nowanie nad pojazdem. Badanie 
alkomatem wykazało, że 33-latek 
ma 3,6 promila alkoholu w orga-
nizmie. – Policjanci zatrzymali mu 
prawo jazdy. Niebawem mężczy-
zna usłyszy zarzut kierowania po-
jazdem w stanie nietrzeźwości, za 
który kodeks karny przewiduje ka-
rę do 2 lat pozbawienia wolności 
– informują kom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.  AZ
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krzywdy, piszą, że „ekipy się na 
mnie szykują”. Służby państwowe 
nie podejmują działań – powie-
dział tygodnikowi „Sieci” Bąkie-
wicz. – Prosiłem o patrolowanie 
okolic mojego domu, jadę złożyć 
zeznania, ale działań policji, jak 
na razie brak  Ale dziwię się, że 
policja potrafi szybko i skutecz-
nie ścigać ludzi, którzy napisali 
w internecie jakąś głupotę, tu zaś 
wiemy, jaka organizacja narazi-
ła mnie na niebezpieczeństwo, 
a działań – jak na razie – brak 
– dodał szef Stowarzyszenia  
Marsz Niepodległości.  AZ

Zamknięcie wiaduktu  
w drugiej połowie listopada

PRUSZKÓW
Drogowcy z Mazo-
wieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich są 
zmuszeni do przesunię-
cia terminu zamknięcia 
wiaduktu nad torami 
PKP w Pruszkowie.

P rzypomnijmy. Drogo-
wcy z MZDW musza 
pilnie przeprowa-
dzić remont wiaduk-

tu w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 718, czyli ulicy Poznańskiej 
w Pruszkowie. Jedna z podpór 
wiaduktu potrzebuje wymiany 
łożysk. Remont będzie polegał 
na podniesieniu fragmentu kon-
strukcji wiaduktu, co wiąże się 
ze sporymi utrudnieniami. Na 
miesiąc trzeba będzie zamknąć 
wiadukt. To jednak nie wszyst-
ko. Element, który trzeba pod-
nieść znajduje się nad jezdnią 
drowi wojewódzkiej nr 719 pro-
wadzącej w kierunku Warszawy.

GRODZISK MAZ.
Władze Grodziska Ma-
zowieckiego chcą dać 
miejskiemu deptakowi 
drugie życie. W pierw-
szej kolejności trzeba 
jednak stworzyć doku-
mentację, która pozwoli 
na jego rewitalizacje. 

M agistrat ogłosił już 
przetarg na przygo- 
towanie dokumen- 
tacji projektowo-ko- 

sztorysowej  rewitalizacji ul. 11 Lis- 
topada. Dokładnie chodzi o od-
cinek między ulicami Spółdziel-
czą i 1 Maja. 

Jakie są założenia? Deptak 
ma się zazielenić. Ma się tu po-
jawić aleja drzew z niską ziele-
nią i oświetleniem. Dodatkowo 
ma zostać tu stworzony system 
do nawadniania roślin. Dep-
tak ma być miejscem spędzania 
wolnego czasu, dlatego pojawią 
się tu ławki i siedziska, tablice 
edukacyjno-informacyjne oraz 
stojaki na rowery. Deptak zyska 

Grodziski deptak zyska nowe oblicze

Prace remontowe już się rozpo-
częły i kierowcy odczuli już pierw-
sze utrudnienia. Ruch na dw 719, 
która przebiega pod wiaduktem 
jest prowadzony po jednym pasie. 
– Zwężenie pozwala na przepro-
wadzenie części robót. Liczymy na 
wyrozumiałość kierowców – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Pozostaje zatem pytanie co z za-
mknięciem przeprawy. Okazuje 
się, że drogowcy musza przesunąć 

termin. – Wykonawca czeka na 
urządzenia potrzebne do pod-
niesienia fragmentu konstrukcji 
wiaduktu. To wpływa na koniecz-
ność przesunięcia terminu za-
mknięcia wiaduktu w ciągu drogi 
wojewódzkiej 718 – zaznacza Bur-
don. – Wstępnie zamknięcie wia-
duktu planujemy na 16 listopada. 
Kierowcy o ostatecznym termi-
nie zamknięcia zostaną poin-
formowani z wyprzedzeniem. 
Wiadukt zostanie zamknięty na  
21 dni – dodaje.  AZ
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również nową nawierzchnię  
– z płyt granitowych. 

Zwycięzca przetargu ma rów-
nież stworzyć projekt ścieżki 
edukacyjnej oraz odpowiednie-
go oznakowania miejsc histo-
rycznych. Na nowo ma zostać 
zaprojektowana również prze-
strzeń wokół pomnika Józefa 
Chełmońskiego. 

Koncepcja prezentująca zarys 
zagospodarowania terenu deptaka 
ma być gotowa jeszcze w tym ro-
ku. Dokładnie do 15 grudnia. Pro-
jekt architektoniczno-budowlany 
ma powstać do końca marca 2021 
r, a wykonawczy do końca czerw-
ca. Jest zatem szansa, że rewitali-
zacja grodziskiego deptaka ruszy 
już w przyszłym roku.  AZ 
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Zielony Brwinów
Gmina Brwinów dba 
o środowisko i estetykę 
przestrzeni publicznej. 
Pasażerowie mogą korzystać 
z wiat przystankowych 
obsadzonych zielenią, 
a  przy drogach i ścieżkach 
rowerowych tworzone są 
szpalery drzew.

G mina Brwinów chętnie sięga 
po nowe rozwiązania w dzie-
dzinie ekologii. Nowe wiaty 
przystankowe w czterech 

punktach miasta mają zielone dachy, 
są obsadzone zielenią, zatrzymują wodę 
deszczową i są oświetlane energią pro-
dukowaną w stacjach solarnych. 

Pasażerowie mogą już korzystać z wiat 
zbudowanych w ramach projektu „Zie-
lone przystanki ekologiczną wizytówką 
gminy Brwinów”. Pełny efekt estetycz-
ny będzie można zobaczyć w przyszłym 
roku, gdy zakwitną powojniki i narcyzy 
posadzone w donicach tworzących zie-
lone ściany przystanków, natomiast roz-
chodniki pokrywające dach oraz pnący 
się po stalowych linkach bluszcz są ro-
ślinami zimozielonymi, zachowującymi 
zielone liście także jesienią i zimą. Dzię-
ki tym nasadzeniom wiaty będą w upal-
ne dni pełnić funkcję „zielonych wysp”, 

które pochłaniają pyły, retencjonują wo-
dę i zmieniają punktowo mikroklimat 
przy chodnikach pokrytych kostką be-
tonową i jezdniach z nagrzewającą się 
nawierzchnią asfaltową. Energię elek-
tryczną do oświetlenia przystanków 
zapewnią stacje solarne. Pasażerowie 
oczekujący na autobus mogą też skorzy-
stać z możliwości ładowania smartfonów 
lub innych urządzeń przez łącze USB.

Dwie z czterech modelowych wiat 
przystankowych powstały przy szkołach 
podstawowych w Brwinowie. Będą z nich 
korzystać przede wszystkim uczniowie 
dojeżdżający na zajęcia. Kolejne zielone 
przystanki zlokalizowane są przy ulicy 
Pszczelińskiej, która jest drogą o bardzo 
dużym natężeniu ruchu – przy budyn-
ku poczty oraz w rejonie skrzyżowania 
z obwodnicą (DW nr 719).

Koszt budowy czterech przystan-
ków wyniósł 198.862,00 zł. Wykonawcą 
wyłonionym w przetargu była spółka 
FFP Enviro z Warszawy. Zadanie „Zie-
lone przystanki ekologiczną wizytówką 
gminy Brwinów” zostało zrealizowane 
przy pomocy środków z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.  
Wysokość dofinansowania wynosi 50% 
kosztów kwalifikowalnych. 

Tworzenie szpalerów drzew przy no-
wych drogach i ścieżkach rowerowych 
oraz systematyczne dosadzanie drzew 
w przestrzeni publicznej stało się w gmi-
nie Brwinów tradycją. W tym roku wio-
dącym gatunkiem jest jesion.

Zaczęło się od odtworzenia nasadzeń 
przydrożnych przy nowej drodze łączącej 

sołectwa Moszna i Krosna. Część starych 
drzew rosnących w pasie drogowym trze-
ba było usunąć, ale jesion – gatunek, który 
sadzili tam dawniej mieszkańcy wsi – nie 
zniknie z krajobrazu. Jesiony, dawniej ce-
nione przede wszystkim ze względu na 
drewno wykorzystywane w meblarstwie 

i stolarstwie (m.in. na podłogi i schody), 
sadzone są wzdłuż dróg dla osłony przed 
wiatrem. Pojedyncze drzewa osiągają 
znaczną wysokość i dzięki swojej ażu-
rowej koronie tworzonej przez pierzaste 
liście dają latem przyjemny cień. 

Wzdłuż wybudowanego w tym roku 
odcinka drogi między sołectwami Mosz-
na i Krosna posadzono już ok. 40 drzew, 
ale Referat Inwestycji i Remontów wraz 
z Referatem Ochrony Środowiska ma-
ją już pomysły na kolejne lokalizacje dla 
jesionów, których przybędzie na terenie 
gminy ponad 160. Kilkadziesiąt jesio-
nów pojawiło się w tym tygodniu przy 
torach pumptrackowych na terenie zie-
lonej strefy rekreacji za osiedlem przy 
ul. Sochaczewskiej  oraz wzdłuż ogro-
dzenia filii przedszkola. – Zapewniam, 
że jeśli chodzi o sadzenie drzew, nie jest 
to nasze ostatnie słowo – mówi zastępca 
burmistrza Sławomir Walendowski. (PR)

R E K L A M A

REGION
Artur Świercz porusza 
się na wózku inwalidz-
kim. Stary „sprzęt” 
odmówił jednak posłu-
szeństwa, stąd zbiórka 
na nowy wózek. 
Pomożecie?

A rtur Świercz to nasz 
lokalny Barierołamacz. 
Przydomek nie pojawił 
się przypadkowo. Ar-

tur walczy bowiem o usuwanie 
barier w przestrzeni publicznej, 
które utrudniają funkcjonowanie 
osobom z niepełnosprawnościa-
mi. Robi to w niezwykle ciekawy 
i obrazowy sposób. Dosłownie 
usadzając urzędników i wło-
darzy z lokalnych samorządów 
na wózkach inwalidzkich. Bo 
jak inaczej pokazać, jak ciężko 
jest otworzyć drzwi do urzędu 
z poziomu wózka inwalidzkie-
go. Jego starania owocują! Artur 
pomaga w ten sposób wszystkim 

Barierołamacz zbiera 
na nowy wózek

PRUSZKÓW
Jeszcze w tym roku ma 
zostać wykonany re-
mont mostu nad rzeką 
Utratą w ciągu ul. Prusa 
w Pruszkowie. Staro-
stwo powiatowe szuka 
firmy, która zajmie się 
wykonaniem prac.

M ost nad rzeka Utra-
tą znajdujący się 
w ciągu ul. Pru-
sa w Pruszkowie 

kilka lat temu został wybudo-
wany od podstaw. Było to ko-
nieczne ze względu na zły stan 
konstrukcji oraz potrzebę po-
szerzenia ul. Prusa. Od budowy 

Będzie remont mostu 
na Prusa

nowej przeprawy minęło już 
kilka rat i konieczny do wy-
konania jest remont mostu.

Pruszkowskie starostwo 
powiatowe szuka firmy, która 
zajmie się wykonaniem prac re-
montowych. Głównie będą one 
polegać na rozbiórce starych 
i budowie nowych konstrukcji 
oporowych mostu. Roboty będą 
wiązały się z utrudnieniami dla 
kierowców. Dziś jednak jeszcze 
nie wiemy z jakimi, ponieważ 
to wykonawca prac remonto-
wych ma przygotować pro-
jekt tymczasowej organizacji 
ruchu na czas remontu. Pra-
ce mają zostać wykonane jesz-
cze w tym roku, a sam remont 
ma być ekspresowy i potrwać 
maksymalnie 35 dni od mo-
mentu podpisania umowy.  AZ

osobom z niepełnosprawnościa-
mi. Barierołamacz chętnie an-
gażuje się w pracę z młodzieżą. 
A swoimi własnymi dokonaniami 
udowadnia młodym, że jedyne 
bariery jakie istnieją są w na-
szych głowach.

Teraz przyszła pora żeby po-
móc Arturowi. Chodzi o pienią-
dze na zakup nowego wózka. 
– Artur, nasz lokalny Barieroła-
macz. Znamy go jako młodego, 
walczącego o zniesienie barier 
dla ludzi z niepełnosprawno-
ściami. Działacz społeczny, ni-
gdy nie myślący o sobie. A ma 
marzenia, takie zwyczajne, żeby 
bez trudu przemieszczać z miej-
sca na miejsce, żeby po prostu 
zwyczajnie żyć. Artur, żeby speł-
nić swoje marzenia potrzebuje 
specjalistycznego wózka, które-
go koszt przekracza jego finan-
sowe możliwości (stary wózek, 
niestety nie jest już sprawny) 
– czytamy na stronie zbiórki.

Zbiórkę można wesprzeć 
na stronie www.pomagam.pl/
barierolamacz.  AZ
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1000 powodów, 
by czytać w regionie

Konkurs „1000 powodów, by czytać” promuje czytel-
nictwo wśród uczniów. Celem akcji jest udowodnienie, 
że czytanie książek nie tylko rozwija, lecz także sprawia 
radość najmłodszym. W konkursie mogą wziąć udział 
klienci sieci sklepów Empik.Uczestnicy akcji mogą od-
dać glos na wybraną przez siebie szkołę podstawową. 
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej Empik. Aby wziąć udział w konkursie należy 

zarejestrować konto i przystąpić do programu Empik Pre-
mium Free i oddać glos każdego dnia. Uczniowie wygranych 
placówek wybiorą tytuły książek, które trafią do bibliotek 
szkolnych. W poprzednich edycjach konkursu „1000 po-
wodów, by czytać” wśród laureatów były między innymi 
szkoły z Pruszkowa i Brwinowa. Obecnie w akcji uczest-
niczą między innymi placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 
w Pruszkowie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku. MS

Budowa grodziskiej 
obwodnicy wystartowała 

GRODZISK MAZ.
Pod koniec sierpnia 
podpisano umowę 
z wykonawcą grodziskiej 
obwodnicy, jednak do tej 
pory na placu budowy 
niewiele się działo. Ostat-
nio na terenie 
inwestycji pojawił się 
ciężki sprzęt. 

W najnowszej histo-
rii Grodziska tru-
dno znaleźć przed-
sięwzięcie, które 

wywoływało tyle emocji, a jed-
nocześnie było tak potrzebne. 
Przecinająca gminę w niemal 
w połowie droga wojewódzka nr 
719 i bezpośrednie sąsiedztwo 
dużych węzłów komunikacyj-
nych przez wiele lat przytłaczały 
Grodzisk natężonym ruchem sa-
mochodów ciężarowych. Potrze-
ba wyprowadzenia tirów z miasta 
nie była w zasadzie kwestio-
nowana. Przez lata wątpliwo-
ści budził przebieg obwodnicy. 
Długotrwałą administracyjna 
batalię, w czasie której rozpa-
trywane były skargi i odwołania, 
ostatecznie przerwała decy-
zja ministerstwa infrastruk-
tury. Jesienią ubiegłego roku 
resort uprawomocnił kluczo-
wy dla sprawy dokument, czyli 
zezwolenie na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID).

W kwietniu poznaliśmy oferty 
firm zainteresowanych budową 
wyczekiwanej od lat zachodniej 
obwodnicy Grodziska Mazowiec-
kiego. A w sierpniu podpisano 
umowę z wykonawcą. Jednak 
przez ostatnie miesiące na tere-
nie inwestycji niewiele się działo. 
Kilka dni temu władze Grodziska 
Mazowieckiego odwiedziły plac 
budowy. – Budowa obwodnicy 
Grodziska Mazowieckiego ru-
szyła pełną parą. Z placu budowy 
pozdrawia: Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego, Dyrektor Dróg 
Wojewódzkich, Przedstawiciel 
MZDW i Kierownik Budowy – po-
informował grodziski magistrat 
na swoim profilu na Facebooku.

Co obejmuje zamówienie na 
budowę grodziskiej obwodni-
cy? Zakres prac przy jest bardzo 
duży. Zakłada budowę 7, 5 km
odcinka drogi od węzła auto-
stradowego „Grodzisk” do drogi 

wojewódzkiej nr 579 na terenie 
Kałęczyna. Inwestycja obejmu-
je m.in. budowę trzech dużych 
obiektów inżynierskich: nad 
drogą gruntową w pobliżu wę-
zła autostradowego, nad torami 
kolejowymi oraz rzeką Mrowna; 
przebudowę dróg poprzecznych, 
budowę dróg dojazdowych, bu-
dowę kompleksowego odwod-
nienia układu drogowego wraz 
z urządzeniami towarzyszący-
mi, przebudowę infrastruktury 
podziemnej, budowę urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu: barier 
energochłonnych ogrodzeń, sy-
gnalizacji świetlnych, oznako-
wanie poziome i pionowe wraz 
z konstrukcjami wsporczymi.

Planowany termin oddania dro-
gi do użytkowania to 27 miesięcy 
od daty podpisania umowy z wy-
konawcą. To oznacza, że pierwsi 
kierowcy powinni przejechać ob-
wodnicą pod koniec 2022 r.   AZ

Wmurowano kamień węgielny 
pod budynek przedszkola

PODKOWA LEŚNA
W czwartek 22 paź-
dziernika odbyła się 
uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgielne-
go pod nowy budynek 
Miejskiego Przedszkola 
im. Krasnala Hałabały 
w Podkowie Leśnej.

P rzypomnijmy, że w 2018 
roku Miasto zleciło 
opracowanie projektu 
budowy nowego przed-

szkola, który – wykonany przez 
firmę Bjerg Arkitektur – zdobył 
wyróżnienie w konkursie PLGBC 
Green Building Awards 2019 w ka-
tegorii Najlepszy projekt ekolo-
giczny. W tym roku rozpoczęła 
się budowa. Realizacja tej jed-
nej z kluczowych inwestycji mia-
sta jest możliwa dzięki pożyczce 
w wysokości 10.000.000 zł, którą 
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Miasto pozyskało ze środków 
Funduszu Powierniczego Woje-
wództwa Mazowieckiego z Mazo-
wieckim Regionalnym Funduszem 
Pożyczkowym Sp. z o.o.

Przedszkole budowane jest 
w wysokim standardzie energe-
tycznym, zaprojektowane z fak-
tyczną dbałością o wysoką jakość 
i funkcjonalność obiektu, o po-
wierzchni użytkowej 1488 m². 
Przewidywane koszty funkcjo-
nowania nowego przedszkola 
będą o 60% niższe niż obecne-
go. Koszt budowy przedszkola 
wyniesie 11.898.612 zł.

Przedszkole będzie miało 7 sal, 
w tym dwie podzielone specjalną, 
składaną ścianą tak, aby w razie 
potrzeby szybko zaaranżować 
większą przestrzeń mogąca po-
mieścić całą społeczność malu-
chów z rodzicami. Pomyślano 
także o dzieciach młodszych, dla-
tego jeden z oddziałów przysto-
sowany będzie na potrzeby dzieci 
w wieku młodszym.

Obecnie w Podkowie Leś-
nej mieszka ponad 130 dzieci 
w wieku przedszkolnym. Wiele 
podkowiańskich maluchów cho-
dziło do innych placówek z róż-
nych względów, także z uwagi 
na stan starego budynku przed-
szkola publicznego. Dopłacamy 
do tych placówek. Każda pro-
gnoza demograficzna pokazuje 
utrzymanie się tej liczby dzieci, 
a dla miasta jest jak najbardziej 
korzystne pozyskiwanie nowych 
mieszkańców. Placówki eduka-
cyjne, w tym przedszkole są ma-
gnesem i wyznacznikiem chęci 
sprowadzenia i rozliczania się 
w danym miejscu.

Prace rozbiórkowe rozpoczęły 
się w pierwszych dniach lipca br., 
budynek powinien stanąć jeszcze 
w listopadzie. Odbiory i formalne 
zakończenie budowy powinny za-
kończyć się do 30 czerwca 2021 r.
Niewykluczone jednak, że cały 
proces budowy zakończy się do 
30 marca 2021 r.  MS

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

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.
Nowe rondo na skrzy-
żowaniu 3 Maja i Teligi 
ma zostało otwarte 
w sobotę 31 października.

R oboty ruszyły kilka
miesięcy temu, ale nie 
powodowały więk-
szych utrudnień. Do-

piero pod koniec września krzy-
żówka została wyłączona z ruchu. 
– Od dnia 30 września wykonaw-
ca wraca na plac budowy i będzie 
kontynuował prace dotyczące 
robót drogowych. Skrzyżowa-
nie będzie nieprzejezdne przez 
około 4 tygodnie. Zamknięcie 
całkowite ronda przyspieszy 
wykonanie prac o miesiąc – in-
formował miesiąc temu grodzi-
ski magistrat.

Wykonawcy udało się zrealizo-
wać roboty w terminie. W sobo-
tę 31 października rondo zostało 
oddane do użytku.

Rondo na skrzyżowaniu 
3 Maja i Teligi

Zgodnie z projektem szerokość 
pasa ruchu na rondzie ma 5,5 m. 
Wloty są jednopasmowe, zapro-
jektowano również tzw. wloty ka-
nalizujące. W ramach prac oprócz 
przebudowy skrzyżowania wy-
konano kanalizację deszczową, 

a istniejące sieci elektryczna i wo-
dociągowa zostaną przebudowa-
ne. Dodatkowo powstały wyspy 
z azylem dla pieszych, zostały 
przebudowane istniejące chod-
niki, ścieżka rowerowa oraz ist-
niejące zjazdy.  AZ
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Gminny Telefon wsparcia

W związku z zagrożeniem koronawirusem 
Gmina Grodzisk Mazowiecki uruchomiła 
specjalny telefon, pod którym mieszkań-
cy mogą, m.in. uzyskać potrzebne infor-

macje, takie jak np.: 
• do kogo zgłosić potrzebę zakupu leków czy żywności, 
• gdzie uzyskać pomoc psychologiczną,
• co robić, gdy wystąpią objawy choroby.

Telefon przeznaczony jest przede wszystkim dla osób star-
szych, samotnych i niezdolnych do samodzielnego zadba-
nia o siebie, które nie mają rodziny lub bliskich oraz osób 
chorych na Covid-19 lub będących na kwarantannie.
Potrzebujesz wsparcia? Pomożemy Ci. 
Dzwoń pod nr tel. (22) 724 21 21 czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 7:00-22:00, w soboty i niedziele od 
godz. 9:00 do 15:00.

Telefon Zaufania dla dzieci, młodzieży i rodziców
Na terenie naszej gminy działa też telefon zaufania dla dzie-
ci, młodzieży oraz rodziców. Pod nr 500 576 899 oferowana 
jest pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym, którzy 
znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, czy kryzysach 
rówieśniczych.

Z telefonu mogą też korzystać rodzice oraz nauczy-
ciele, pedagodzy, kuratorzy i pracownicy służb 
interwencyjnych, gdy znajdują się w sytuacjach 
kryzysowych, np. podejrzewają, że dzieci i młodzież 

doświadczają agresji i przemocy w szkole, cyberprzemo-
cy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wy-
korzystywania seksualnego, mają kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, są uzależnieni, w depresji, mają myśli 
samobójcze lub zaburzenia odżywiania.

Telefon jest czynny:
• w poniedziałki w godz. 19.00 – 21.00,
• w środy w godz. 16.00 – 18.00,
• w piątki w godz. 19.00 – 21.00.

Więcej informacji i kontakt online przez stronę:
https://www.facebook.com/pages/category/Art/WGM-
-art-2411266428915281/

Drodzy Mieszkańcy, jestem w stałym kontakcie z Po-
wiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i na bieżą-
co monitorujemy sytuację ilości zachorowań w naszym 
mieście. Niestety pojawia się coraz więcej przypadków 
osób z pozytywnym wynikiem. Mamy zachorowania wśród 
pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa, jednostek orga-
nizacyjnych oraz żłobków, przedszkoli i szkół. Uczniowie 
klas IV – VIII mają prowadzone nauczanie w trybie zdal-
nym od 26 października 2020 roku, natomiast od 9 listo-
pada 2020 roku w tryb nauki zdalnej przechodzą również 
uczniowie klas 1 - 3.  Wierzę, że nasze dzieci szybko bę-
dą mogły wrócić do szkół i cieszyć się ze wspólnej nauki 
i zabawy. Aby do tego doszło, zwracam się do Państwa 
z prośbą o zachowywanie wszelkich środków bezpie-
czeństwa. Pamiętajcie o dezynfekcji rąk, o maseczkach 
i o zachowywaniu dystansu społecznego.

Ze swojej strony wprowadziłem zmiany w funkcjonowaniu 
Urzędu Miasta, tak aby zadbać o bezpieczeństwo zarówno 
pracowników jak i interesantów. Pragnę jednak Państwa 
zapewnić, że wprowadzone ograniczenia nie wpływają na 
możliwość załatwiania spraw, z którymi Państwo do nas 
przychodzicie. Urząd pracuje codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałki 8:00 – 18:00, wtorki 
– czwartki 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 14:00. Proszę jednak, 
aby wszystkie sprawy załatwiali Państwo telefonicznie (kan-
celaria tel.: 22 735 88 88) lub mailowo (kancelaria@miasto.
pruszkow.pl) lub korzystając z platformy e-PUAP). Jedy-
nie w sprawach pilnych, po wcześniejszym umówieniu się 
jest możliwa wizyta w Urzędzie Miasta. Wszystkich, którzy 
umówią się na spotkanie, zapraszam do wejścia od strony 

parkingu. Obsługa   Dodatkowo interesantów odbywa się 
w wyznaczonych miejscach na parterze budynku. Reszta 
Urzędu jest tylko i wyłącznie do dyspozycji pracowników. 
Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony tymczasowo 
do budynku Urzędu Miasta i tutaj odbywa się rejestracja 
urodzeń i wydawanie aktów zgonu.

Zamknięty został aż do odwołania nasz nowy Punkt 
Obsługi Mieszkańców mieszczący się w Przystanku Prusz-
ków w budynku dworca PKP.

Na początku tygodnia uruchomiliśmy Infolinię Urzę-
du Miasta, która jest  czynna w godzinach pracy Urzędu. 
Numery 600 493 021 oraz 539 952 714 uruchomione zo-
stały z myślą szczególnie o osobach starszych, które nie 
zawsze mogą czerpać informacje z internetu. Przypo-
minam również inne ważne obecnie numery telefonów: 
Całodobowa infolinia NFZ tel. 800 190 590; Całodobowa 
infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia w Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 222 500 115; 
Straż Miejska w Pruszkowie tel. 22 758 66 49 i na koniec 
mój numer 886 940 444. Drodzy Państwo jestem do Pań-
stwa dyspozycji.

Zachęcam do odwiedzania strony www.pruszkow.pl, 
gdzie na bieżąco aktualizowane są wszystkie najważniej-
sze informacje.

Szanowni Państwo, raz jeszcze zwracam się z prośbą 
o zachowywanie środków ostrożności. Życzę dużo zdro-
wia i spokoju. Niech kolejne tygodnie i miesiące będą już 
tylko lepsze.

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa,
cały czas miałem nadzieję, że nie powtórzy się już scenariusz, który napisało 
nam życie na wiosnę 2020 roku. Niestety jesień nie okazała się łaskawsza 
i epidemia koronawirusa zaatakowała ponownie ze wzmożoną siłą. Cała sytuacja 
odbija się na naszym życiu, zarówno tym prywatnym, jak i służbowym. 
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Grodziski diler 
narkotykowy aresztowany

Funkcjonariusze Policji otrzymali informacje o męż-
czyźnie produkującym na terenie powiatu grodziskie-
go substancje psychoaktywne. W związku z toczącym 
się śledztwem zatrzymano dwudziestolatka podej-
rzanego o posiadanie znacznej ilości środków psy-
choaktywnych i przygotowywanie ich do obrotu. 
Mężczyzna w trakcie zatrzymania przebywał w wynaj-
mowanym przez siebie mieszkaniu. Przy podejrzanym, 

na miejscu znaleziono 47 kg klefedronu, ponad 2 litry 
płynnej amfetaminy oraz 1,70 kg siarczanu amfetami-
ny. Wartość zabezpieczonych przez policję narkotyków 
wynosi 3,4 mln złotych. Sąd zadecydował o tymczaso-
wym, trzymiesięcznym areszcie wobec podejrzanego. 
Za przestępstwo dotyczące posiadania znacznej ilości 
środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności. MS

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci 

Danuty Brzezińskiej 
wieloletniego pracownika  

Urzędu Miasta Pruszkowa, 
Naczelnika Wydziału Geodezji

kondolencje rodzinie i bliskim składają

Krzysztof Rymuza  
Starosta Pruszkowski, 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
oraz

pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 

Danuty Brzezińskiej 
wieloletniego pracownika Urzędu Miasta Pruszkowa, 

Naczelnika Wydziału Geodezji

Kondolencje bliskim i rodzinie przekazują 

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch 
wraz z Zastępcami i pracownikami Urzędu Miasta Pruszkowa

O G Ł O S Z E N I E

Zmarła 
Danuta Brzezińska
1 listopada po długiej chorobie zmarła 
Danuta Brzezińska. Przez wiele lat pełniła 
funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji 
i Nieruchomości w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa.

P ani Danuta, przez ponad 23 lata była pracow-
nikiem pruszkowskiego Urzędu Miasta Prze-
grała wieloletnią walkę z ciężką chorobą. Była 
wyjątkowym specjalistą z zakresu geodezji 

i gospodarowania mieniem komunalnym. Zawsze chęt-
na do pomocy i współpracy. Nie bała się wyzwań i trud-
nych spraw.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 6.11.2020 r.
o godz. 12.00 w Kościele Św. Krzysztofa w Podko-
wie Leśnej.

Składamy najszczersze kondolencje najbliższym 
Pani Danuty. 

Nasze gminy wysoko 
w Rankingu Samorządów
REGION

Ranking Samorządów 
jest cyklicznie przygoto-
wywany przez „Rzecz-
pospolitą”. Od 16 lat 
redakcja ocenia 
dokonania lokalnych 
władz. Sprawdziliśmy 
jak tym razem wypadły 
nasze samorządy. 

N a początek kilka słów 
o metodologii ran-
kingu. Ranking swoim 
zasięgiem obejmuje 

wszystkie gminy, miasta oraz 
miasta na prawach powiatu. Da-
ne podlegające ocenie są udo-
stępniane przez Główny Urząd 
Statystyczny, Ministerstwo Fi-
nansów oraz informacje podane 
przez władze lokalne w specjalnej 

MILANÓWEK
Milanówek otrzyma
dofinansowanie 
w wysokości 3 mln zła 
na stworzenie 
w mieście-ogrodzie 
Milanowskiego Centrum 
Usług Wspólnych.

G łównym celem stwo-
rzenia Centrum jest 
zwiększenie dostępu 
dla mieszkańców Mila-

nówka do zintegrowanych przy-
stępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług społecz-
nych, takich jak: usługi rehabili-
tacyjne w miejscu zamieszkania 
oraz w gabinecie, usługi napraw-
cze („złota rączka”) w miejscu za-
mieszkania, usługi transportowe 
dla osób z niepełnosprawnościami 
i starszych door-to-door, usługi 

Milanówek z dofinansowaniem 
na Centrum Usług Wspólnych

ankiecie. Kryteria oceny obejmują 
około 50 wskaźników w czterech 
kategoriach: trwałość ekonomicz-
no-finansowa, trwałość społeczna, 
trwałość środowiskowa oraz ja-
kość zarządzania urzędem (w tym 
zarządzanie procesem uchwało-
dawczym oraz poziom współpra-
cy między samorządami). 

Zasady rankingu ustala niezależ-
na Kapituła, której przewodniczy 
były premier RP prof. Jerzy Buzek. 
W jej skład wchodzą także przedsta-
wiciele organizacji samorządowych, 

organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawiciele 
redakcji „Rzeczpospolitej”. 

Jak w tegorocznym rankingu 
wypadły gminy z naszego regio-
nu? Można powiedzieć że dosko-
nale! W kategorii „Gminy Miejskie 
i Miejsko-Wiejskie” w pierwszej 
20. Znalazły się aż cztery gminy 
z naszego regionu. Grodzisk Ma-
zowiecki znalazł się na 5. pozycji, 
a tuż za nim uplasowała się Pod-
kowa Leśna. Pruszków sklasyfiko-
wano na pozycji 14, a oczko niżej 
znalazła się gmina Brwinów. Na 
74. miejscu uplasował się Piastów, 
a Milanówek zajął 437 pozycję. 

W kategorii „Gminy Wiejskie” na 
7. miejscu znalazła się gmina Mi-
chałowice. 21. lokatę zajmuje Nada-
rzyn, a na 95. pozycji uplasowała się 
Żabia Wola. Raszyn został sklasy-
fikowany na 103. pozycji, Jaktorów 
na 183, a na odległym 1363. miejscu 
znajduje się Baranów.  AZ

pralnicze, usługi kosmetyczno-
-fryzjerskie w miejscu zamiesz-
kania, pomoc wytchnieniowa dla 
opiekunów faktycznych osób 
niepełnosprawnych, warsztaty 
umiejętności wychowawczych 
dla rodziców i opiekunów, bada-
nia profilaktyczne lub inne usługi 
profilaktyczne z zakresu zdrowia 
i usługi dotyczącej organizowa-
nia społeczności lokalnej, pro-
wadzenie Milanowskiego Klubu 
Seniora w okresie realizacji pro-
jektu, realizacja sąsiedzkich usług 
opiekuńczych, realizacja e-usłu-
gi (usługa polegająca na zakupie 
20 opasek monitorujących i ich 
monitorowania), prowadzenie 
konsultacji specjalistycznych (w 
zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb, prawnych, medycznych, 
socjalnych itp.), realizacja usług 
usprawniających. 

 – Warto również zaznaczyć, że 
projekt obejmuje opieką młodzież 
z zaburzeniami ze spektrum

autyzmu, co w sytuacji, kiedy 
właśnie tej pomocy potrzebują, 
jest niezwykle istotne, bowiem 
nie ma dla nich systemowego 
działania. W Milanówku takie bę-
dzie! Część pozyskanych środków 
zostanie również przekazana na 
modernizację budynku przeka-
zanego przez miasto w zeszłym 
roku milanowskiej Fundacji Ra-
dośni - Odczarujmy Autyzm, 
a także na działania związane 
z rehabilitacją osób ze spektrum 
autyzm – informuje Piotr Remi-
szewski, Burmistrz Miasta Mila-
nówek – Przed nami nowatorskie 
wyzwanie, które będzie zmieniać 
jakość życia naszych mieszkań-
ców na lepsze!

Warto zaznaczyć, że pieniądze 
z dofinansowania w całości zo-
staną przeznaczone na realizacje 
projektu. Gmina nie musi angażo-
wać własnych pieniędzy. Projekt 
realizowany będzie od 1 stycznia 
2021 do 31 grudnia 2023 roku.  AZ

MILANÓWEK
Ulica Rumiankowa 
zyskała nowe oblicze. 
Przedmiotem inwesty-
cji była budowa około 
175 metrów ulicy wraz 
z odwodnieniem oraz 
oświetleniem.

S tara szutrowa oraz miej-
scami mineralno-bitu-
miczna jezdnia o zmiennej 
szerokości zyskała nową 

nawierzchnie z kostki betonowej 
o szerokości 5,0-6,0 m oraz jed-
nostronny chodnik o szerokości 
2,0 m. Na końcu drogi bez prze-
jazdu wykonano okrągły plac do 

Zakończona budowa ul. Rumiankowej

zawracania. Wody opadowe, któ-
re do tej pory spływały do lokal-
nych zagłębień, po inwestycji są 

kierowane do wpustów deszczo-
wych wyposażonych w osadniki 
pozwalające zatrzymać znacz-
ną część zanieczyszczeń (piach 
i szlam). Następnie za pośrednic-
twem przykanalików woda zostaje 
odprowadzana do studni chłon-
nych połączonych wzajemnie rura-
mi perforowanymi w podsypce ze 
żwiru. System ten rozsączy wodę 
opadową w gruncie oraz zreten-
cjonuje jej nadmiar w przypadku 
większego opadu.

Ponadto droga została wyposa-
żona w nowe oświetlenie uliczne. 
Na nowych słupach zostały zawie-
szone energooszczędne oprawy ze 
światłem ledowym o przyjemnej 
ciepłej barwie.

Koszt inwestycji wyniósł 
507 512,66 zł brutto.  AZ
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Przyszła jesień,  
wrócił smog

Wraz z nadejściem chłodniejszych pogorszyła się ja-
kość powietrza. Smog pojawia się w naszym regio-
nie późnym popołudniem i nad ranem. Problemy ze 
smogim powracają. Odczyty ze stacji pomiarowych 
ponownie wskazują na przekroczenie  zawartości py-
łu PM2,5 i PM10 w powietrzu.  Przekroczenia odno-
towywane są głównie wczesnym rankiem i późnym 
popołudniem oraz wieczorem. Jak chronić się przed 

smogiem? Zaleca się unikanie lub ograniczenie do mini-
mum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez 
kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby 
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i choroba-
mi krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych 
na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. 
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontak-
tować się z lekarzem.  MS

Strajk Kobiet w regionie.  
Tysiące ludzi na ulicach

REGION
Mija kolejny tydzień 
protestów mieszkańcy, 
którzy sprzeciwiają się 
decyzji Trybunału  
Konstytucyjnego mó- 
wiącej o niezgodności  
z konstytucją terminacji 
ciąży z powodu ciężkich  
i nieodwracalnych  
wad płodu lub nieule-
czalnej choroby zagraża-
jącej jego życiu.

O d kilku tygodni na te-
renie całej Polski orga- 
nizowane są marsze, 
protesty i spacery. Ich 

uczestnicy sprzeciwiają się orze- 
czeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego. TK uznał, że aborcja 
ze względu na wady płodu jest 
sprzeczna z konstytucją. Do tej 
pory, w przypadku ciężkiego 
uszkodzenia płodu, można by-
ło przerwać ciążę. Decyzja Try-
bunału podważa funkcjonujący 
w Polsce od wielu lat tzw. kom-
promis aborcyjny.

Również w naszym regionie nie 
zabrakło protestów. Te w ostat-
nich dniach były organizowane 
m.in. w Pruszkowie, Brwino-
wie, Grodzisku czy Otrębusach. 
W piątkowym (30 października) 
proteście udział wzięło ponad 
100 tys. osób. 

Na zdjęciach zamieszczonych 
obok przedstawiamy kadry z pro-
testów organizowanych w na- 
szym regionie.  AZ
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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 Michałowicac, 
możliwość przyuczenia 
tel. 692379134

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

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu. 
Praca w Pruszkowie,
 tel. 509-683-032

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) 

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem 
na weekendy 509-683-032 

• 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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– KUPIĘ

• Kupię mieszkanie 
w tej okolicy. Może być 
do remontu lub zadłużone. 
Zakup za gotówkę. 
Tel. 518 775 360, Marcin 

• AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

USŁUGI

Ocieplenia poddaszy, piana 
PUR, izolacje poddaszy, 
natrysk pianki tel 604 489 255 
www.purterm.pl 

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

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

• 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 

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!

Prezydent Miasta Pruszkowa
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)
i n f o r m u j e ,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pruszkowa przy ul. Kra-
szewskiego 14/16 został wywieszony w dniu 04.11.2020 r. na okres 
21 dni, a także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu i podany 
do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych 
do oddania w najem.

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz  na stronie 
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od 
dnia 19.10.2020 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta Urzędu   Miasta   Pruszkowa   przy   
ul.  Kraszewskiego   14/16, pok. 63 lub pod nr tel. 22 735-87-
23, 735-87-33  w godzinach pracy urzędu.

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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

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


