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Wiadukt nad torami PKP 
zamienią na węzeł 

PRUSZKÓW
Stało się. Miasto Prusz-
ków otrzymało oficjalną 
deklarację na temat 
planów przebudowy 
wiaduktu nad torami 
PKP w węzeł komunika-
cyjny. Warto zaznaczyć, 
że to tylko jedna z kilku 
inwestycji jaką woje-
wództwo mazowieckie 
planuje zrealizować 
na terenie Pruszkowa. 

W iadukt nad torami
PKP w Pruszkowie
w ciągu ul. Poznań-
skiej (droga woje-

wódzka nr 718) ze względu na stan 
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techniczny przechodzi wyma-
gany remont. Docelowo jednak 
przeprawę trzeba będzie prze-
budować. Włodarze Pruszkowa 

GRODZISK MAZ.
Nowy sprzęt dla Szpitala 
Zachodniego / str. 4 /

PRUSZKÓW
Petycja w sprawie budowy 
basenu / str. 5 /

BRWINÓW
Ekologiczne wiaty 
przystankowe / str. 5 /

PIASTÓW
Rewitalizacja placów zabaw 
i terenów zielonych / str. 4 /

PRUSZKÓW
Dobra wiadomość dla 
wszystkich dzieci oraz 
rodziców z Pruszkowa 
i okolic. Ruszyły prace 
związane z przebudową 
placu zabaw w Parku 
Kościuszki.

P lace zabaw to infra-
struktura, której mie-
ście takim jak Pruszków 
nigdy mało. Gdzie bo-

wiem najlepiej wybrać się na spa-
cer z małymi dziećmi? Na plac 
zabaw. Jednak mali mieszkańcy 

Ruszyła modernizacja placu zabaw 
są niezwykle wymagający, wiec 
ważne jest by plac zabaw był nie 
tylko bezpieczny, ale również cie-
kawie urządzony.

Doskonale zdają sobie z tego 
sprawę władze Pruszkowa, któ-
re regularnie zmieniają aranża-
cje miejskich miejsc do zabawy. 
Pierwszą taką modernizację 
przeszedł plac zabaw w Par-
ku Anielin. Później zrealizowa-
no nowatorki w okolicy projekt 
i stworzono pierwszy Park Sen-
soryczny w okolicy. Mieści się 
przy ul. Wapiennej. Teraz przy-
szła pora na zmianę aranżacji 
najpopularniejszego placu za-
baw, znajdującego się w Parku 

Kościuszki. Prace moderniza-
cyjne już wystartowały, a sam 
obiekt ma być gotowy jeszcze 
w tym roku. Wszystko wskazuje 
więc na to, że mali mieszkańcy 

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

poprzedniej i obecnej kadencji 
lobbowali o to, by wiadukt zamie-
nić w węzeł drogowy z bezkolizyj-
nymi łącznicami. Spotkania, wizje 

w terenie i szereg pism w końcu 
poskutkowały. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zaznacza, że 
jedynym rozwiązaniem rozważa-
nym w miejscu istniejącego wia-
duktu jest węzeł komunikacyjny. 

– Obecnie prowadzone prace 
remontowe wiaduktu nad tora-
mi PKP mają na celu umożliwie-
nie jego dalszego funkcjonowania, 
a potrzebny czas wykorzystać na 
projektowanie docelowego roz-
wiązania w postaci dwóch wiaduk-
tów – podkreśla wiceprezydent 
Pruszkowa Konrad Sipiera. 

Warto jednak zaznaczyć, 
że wspomniana deklaracja, to 
jednak dopiero zaproszenie do 
rozmów i ustaleń na temat roz-
wiązań komunikacyjnych na te-
renie Pruszkowa.

WIĘCEJ NA STR. 2

Pruszkowa otrzymają prezent 
na Boże Narodzenie z lekkim 
wyprzedzeniem. AZ
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listopada obchodzimy Black Friday. W tym roku 
szaleństwo wyprzedaży, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, przeniosło się do internetu.27
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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
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Jak zatem zmieni się plac za-
baw w Parku Kościuszki? Jak już 
wspomnieliśmy znajdzie się tu 
plac integracyjny dostosowa-
ne do potrzeb niepełnospraw-
nych dzieci. Powstanie tu duży 
zestaw składający się z pięciu 
wież ze zjeżdżalniami, trampo-
linami dla wózków, pionowych 
przeplotni linowych, ścianek 
wspinaczkowych oraz zestawów 
manualnych. Mniejszy zestaw 
będzie imitował remizę strażac-
ką oraz wóz strażacki. Na placu 
zabaw nie zabraknie huśtawek 
dostosowanych do dzieci nie-
pełnosprawnych, które posia-
dają specjalne zabezpieczenia. 
Znajdzie się tu również karu-
zela i huśtawka ważka na które 
będzie można wjechać na wózku 
inwalidzkim. Nie zabraknie też 
popularnych bujaków.

Plac integracyjny to dopiero 
początek. Największą rewolucją 
na parkowym placu zabaw będzie 
konstrukcja „zamczyska” składa-
jąca się z pięciu wież. Najwyższa 
będzie miała aż cztery kondy-
gnacje. Cały zestaw uzupełnią 

zjeżdżalnie, mosty linowe, ru-
ry strażackie, ścianki wspinacz-
kowe, drabinki linowe, zestawy 
manualne. Jak na zamek przy-
stało będą również flagi z her-
bem Pruszkowa! Nieco mniejszy 
zestaw będzie stylizowany na 
dwuwieżowy zamek z mostem 
łączącym wieże oraz zjeżdżal-
niami rurowymi i otwartymi. 
Całości dopełnią piramida lino-
wa, linowy pająk ze zjeżdżalnią, 
rozmaite bujaki, zestawy pia-
skowe, koparka do piasku oraz 

specjalna piaskownica umożli-
wiająca zabawę dzieciom poru-
szającym się na wózkach.

Dla małych atletów przygoto-
wana zostanie… siłownia plenero-
wa! Tu znajdą się takie urządzenia 
jak rowerek, steper, biegacz, wa-
hadło, pajacyk, koła Tai Chi.

Ciekawostką jest również la-
birynt, który zostanie zbudo-
wany z gabionów i będzie miał 
wysokość 150 cm. Dla dziecia-
ków będzie to zapewne ogrom-
na frajda! AZ
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Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich poinformował, że 
do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2020-2038 
zarezerwowane zostały środki 
na opracowanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę dro-
gi wojewódzkiej nr 718 od węzła 
autostradowego „Pruszków” do 
skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz 
rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 719 od skrzyżowania z ul. Par-
tyzantów do granicy miasta sto-
łecznego Warszawa. 

Już sama nazwa tego zadania 
wskazuje, że województwo pla-
nuje szereg inwestycji: od po-
szerzenia ul. Poznańskiej (dw 
718), przez wspomnianą budo-
wę bezkolizyjnego węzła nad 
torami PKP, po kompleksową 
przebudowę dw 719. 

Jak informuje MZDW z uwagi 
na przyjęte założenia rozbudo-
wy ciągu dróg wojewódzkich do 
przekroju 2x2 jedynym rozwią-
zaniem rozważanym przy pla-
nach przebudowy wiaduktu jest 
jego rozbudowa. – Docelowym 

i jedynym rozważanym przez 
województwo mazowieckie 
rozwiązaniem w miejscu ist-
niejącego wiaduktu będzie wę-
zeł komunikacyjny z głównym 
kierunkiem ruchu do węzła 
autostradowego „Pruszków” 
dwujezdniową drogą wojewódz-
ką nr 718 przechodzącą dwujez-
dniowym wiaduktem nad linią 
kolejową nr 1 i 447 w dwujez-
dniową drogę wojewódzką nr 
719 w kierunku Warszawy wraz 
z budową niezbędnych bezkoli-
zyjnych łącznic na pozostałych 
kierunkach w obrębie węzła. 
W ramach planowanego pro-
cesu projektowego planuje się 
w maksymalny sposób wykorzy-
stać założenia obowiązującego 
dla tego obszaru miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego – informują władze 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

Ta deklaracja jest jednocześnie 
pierwszym krokiem do wciele-
nia w życie długoletnich starań 
poprzednich i obecnych władz 
Pruszkowa. Kolejnym elementem 
potwierdzającym „dobrą wolę” 
drogowców jest fakt, że jeszcze 
przed rozpoczęciem procesu 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 projektowego chcą poznać ocze-
kiwania władz Pruszkowa co do 
tej inwestycji. MAZDW zwró-
ciło się bowiem do pruszkow-
skiego magistratu o przekazanie 
wszelkich informacji, które mo-
gą mieć wpływ na zakres inwe-
stycji. MZDW prosi o wskazanie 
wszystkich newralgicznych 
miejsc, które wymagają dodat-
kowych analiz i generują trudno-
ści komunikacyjne. 

To jednak nie wszystko. Do 
procesu konsultacji całego pro-
jektu przebudowy dróg 718 i 719 
MZDW chce zaprosić również 
włodarzy gminy Michałowice 
i miasta Piastów oraz Powiatu 
Pruszkowskiego. A docelowo 
zorganizować spotkanie na któ-
rym omówione zostaną szcze-
gółowe założenia do projektu. 

Rozpoczęcie przygotowań do 
tworzenia dokumentacji projek-
towej oraz wpisanie tego zadania 
do WPF województwa to jednak 
dopiero pierwszy krok do reali-
zacji ważnych dla Pruszkowa in-
westycji drogowych. Kolejnym 
ważnym krokiem będzie zgroma-
dzenie środków na realizację tych 
ważnych przedsięwzięć. Trzeba 
zatem trzymać kciuki. AZ

Z głębokim żalem i smutkiem  
zawiadamiamy o śmierci Pani

Teresy 
Szulborskiej

lekarza psychiatry
naszej wieloletniej Koleżanki.  

Pracownicy Poradni Zdrowia Psychicznego  
w Pruszkowie (daw. „Pod Bocianem”) 
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Wiadukt nad torami 
PKP zamienią na węzeł 
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Obecnie prowadzone prace remontowe wiaduktu nad torami PKP mają na celu 
umożliwienie jego dalszego funkcjonowania, a potrzebny czas wykorzystać 
na projektowanie docelowego rozwiązania w postaci dwóch wiaduktów 
– O remoncie wiaduktu i planach budowy węzła drogowego mówi wiceprezydent Pruszkowa Konrad Sipiera. 
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REGION
Władze powiatu 
pruszkowskiego zde-
cydowali się na zakup 
nowych sygnalizacji. 
W ramach inwestycji 
doświetlone zostaną 
również przejścia dla 
pieszych przy drogach 
powiatowych.

J esień należy do pór ro-
ku, kiedy zapada szybko 
zmrok. Tak ponura au-
ra przyczynia się w dużej 

mierze do zwiększenia liczby 
wypadków komunikacyjnych. 
W trosce o poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców władze 
powiatu pruszkowskiego zde-
cydowały się ogłosić przetarg 
na montaż nowych sygnaliza-
cji świetlnych i doświetleń przy 
przejściach dla pieszych przy 
okolicznych drogach.

Nowe sygnalizatory 
w Powiecie Pruszkowskim

W ramach przetargu wyło-
niono dwóch wykonawców. 
Władze powiatu wybrały oferty 
tych podmiotów ze względu na 
zadeklarowaną najkorzystniej-
szą cenę. Pierwszym wyłonio-
nym w publicznym przetargu 
wykonawcą jest Art Geo re-
prezentowany przez Artura 
Sosnowskiego. Firma Art Geo 
zamontuje sygnalizację świetlną 
przy ulicy Krakowskiej w Sęko-
cinie Nowym i ulicy Stawowej 
w Walendowie. Drugim wybra-
nym w przetargu publicznym 
wykonawcą jest ART PROJEKT 
Magdalena Tybinkowska. ART 
PROJEKT zobowiązał się za-
montować świetlną przy ulicy 
Granicznej w Regułach i ulicy 
Długiej w Pruszkowie.

Wykonawcy zobowiązali się 
wykonać inwestycję w termi-
nie określonym w zamówieniu 
przetargowym. Nowe sygna-
lizacje świetlne mają być za-
montowane do poniedziałku 30 
listopada 2020 rok. MS

PIASTÓW
Gmina Piastów otrzy-
mała dofinansowanie 
na remont miejsc 
o charakterze rekre-
acyjnym. Jeszcze 
w tym roku ruszą 
prace modernizacyjne.

W ygląd okolicznych 
placów zabaw dla 
dzieci pozosta-
wiał wiele do ży-

czenia. Najmłodsi mieszkańcy 
Piastowa i wielbiciele spor-
tu otrzymają jeszcze w tym 
roku wyjątkowy prezent od 
władz. Gmina Miasto Pia-
stów uzyskała dofinansowanie 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Wsparcie finan-
sowe o wartości 742 286,00 zł 
przeznaczono na rewitalizacje 

Rewitalizacja placów zabaw 
i terenów sportowych
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PRUSZKÓW
W poniedziałek 16 listo-
pada zamknięty 
został wiadukt nad 
torami PKP w ciągu 
ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie.

Jak informowała Monika Bur-
don, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich zamknięcie 

potrwa 21 dni. – W poniedziałek 
16 listopada o godzinie 9.00 na 
okres 21 dni, zostanie całkowi-
cie wyłączony z ruchu wiadukt 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 
w Pruszkowie. Potrzeba zamknię-
cia obiektu wynika z warunków re-
alizacji remontu. W celu naprawy 
ciosów podłożyskowych oraz wy-
miany łożysk niezbędne jest tym-
czasowe podniesienie jednego 
przęsła wiaduktu. Zakres remon-
tu obiektu poza naprawą ciosów 
podłożyskowych i wymianą ło-
żysk obejmuje również remont 
schodów i chodnika, czyszczenie 
oraz naprawę urządzeń odwad-
niających – podkreślała Burdon.

Wiadukt w Pruszkowie 
zamknięty

Dla kierowców i mieszkańców 
zamknięcie przeprawy oznacza 
spor utrudnienia. Zwłaszcza jeśli 
chodzi o komunikację pomiędzy 
dwiema stronami miasta. Na czas 
prac wytyczono objazdy.

Objazd dla pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 tony od strony północnej bę-
dzie prowadzony DW 701 do ul. 
Żbikowskiej, dalej ul. Przejazdową 
do ul. Solidarności. Następnie zo-
stanie skierowany w ul. Przyszłości 
do drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. 
Grodziska). Ostatni odcinek ob-
jazdu wyznaczony został al. Woj-
ska Polskiego do al. Jerozolimskich 
do włączenia DW 719 w ul. Prusa. 
Objazd w przeciwnym kierunku 
będzie prowadzony analogicznie.

Objazd dla samochodów do 
3,5 tony prowadzony będzie od 
północnej strony ul. Batalionów 
Chłopskich (DW 760) do ul. Pro-
myka i dalej ul. Błońską. Następnie 
objazd będzie kontynuowany ul. 
Powstańców do drogi wojewódz-
kiej nr 719 (ul. Grodziska). Objazd 
będzie się kończył przy włączeniu 
DW 719 w ul. Prusa. Ruch w prze-
ciwnym kierunku będzie prowa-
dzony analogicznie.  AZ
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placów zabaw i terenów spor-
towych w Piastowie.

Inwestycje będą realizowa-
ne w 2020 i 2021 roku. Jeszcze 
w 2020 roku, czyli w pierwszym 
etapie, w ramach zleconych prac 
planowane są do wykonania 
między innymi nawierzchnie 
utwardzone pod urządzeniami 
do ćwiczeń zamontowanymi na 
terenach siłowni plenerowych 
utworzonych przy ulicy J. So-
wińskiego w Parku Kostki oraz 
w Parku przy ulicy Dworcowej, 
a także siłownie typu street wor-
kout umiejscowionych w „Parku 
Niepodległości” i w parku przy 
ulicy Sowińskiego. 

W roku 2021, czyli w drugim 
etapie inwestycji, planowane 
jest odświeżenie terenu pla-
ców zabaw przy ulicy Wysoc-
kiego i ulicy Orzeszkowej oraz 
wymiana ich nawierzchni.

Ukończenie inwestycji pla-
nowane jest na rok 2021. MS

Nowy sprzęt dla Szpitala 
Zachodniego

GRODZISK MAZ.
Samorząd Wojewódz-
twa złożył projekt 
o dofinansowanie z bu-
dżetu Unii Europejskiej 
szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim. Placówka 
otrzymała wsparcie 
z UE na zakup sprzętów 
medycznych. Szpital 
w Grodzisku podpisał 
już 13 umów z kontra-
hentami na realizacje za-
planowanych inwestycji.

S zpital Zachodni otrzymał 
prawie 6 mln złotych na 
doposażenie. Zakupio-
no 22 sprzęty medyczne 

ratujące życie. Placówka nabyła 
między innymi 9 kardiomoni-
torów, centrale do kardiomoni-
torów, analizator parametrów 
krytycznych, aparat USG (Ultra-
sonograf), aparaty do hemodializy, 

BRWINÓW
Mieszkańcy Brwinowa 
i okolic mogą już podzi-
wiać wyjątkowy ogród. 
To ekologiczna wizytów-
ka gminy. Park botanicz-
ny stanie się z pewno-
ścią idealnym miejscem 
na rodzinny spacer. Ale 
trzeba jeszcze uzbroić 
się w cierpliwość.

W ogrodzie posadzo-
no ponad 30 tysięcy 
roślin, w tym drzew, 
krzewów, pnączy, 

bylin oraz traw. Większość z nich 
stanowią gatunki rodzime. Spraw-
dzają się one najlepiej w polskim 
klimacie. Na wiosnę większość 
odwiedzających będzie miała 
szansę odkryć na nowo piękno 
dawnych gatunków drzew i krze-
wów owocowych.

W brwinowskim parku bota-
nicznym można podziwiać drew-
niane rzeźby symbolizujące owoce 

Park botaniczny w Brwinowie 
prawie gotowy

mikroskop operacyjny do guzów 
głowy, urządzenie do dezynfekcji 
pomieszczeń i sprzętu (mobilne) 
a także lodówkę do przechowy-
wania leków dla apteki szpitalnej.

Wsparcie dla placówki w Grodzi-
sku Mazowieckim ma szczególny 
charakter. Szczególnie w okresie 
pandemii Koronawirusa (SARS 
CoV-2) –  Trwa walka z czasem. 
Sytuacja zmienia się dynamicz-
nie. Coraz częściej dochodzą do 
nas sygnały o problemach z tle-
nem czy odczynnikami. Reagu-
jemy na bieżąco. Uruchamiamy 
kolejne środki. Niestety czas jest 
trudny, dostępność sprzętu coraz 

mniejsza, za to coraz więcej cho-
rych potrzebuje pomocy medycz-
nej – twierdzi radny województwa 
mazowieckiego, przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Kultury Fizycz-
nej Krzysztof Strzałkowski.

Szpital Zachodni realizuje zakup 
między innymi tomografu kompu-
terowego z montażem i adapta-
cją pomieszczeń, defibrylatorów, 
dwustopniowego urządzenia do 
odwróconej osmozy dla pracy 
aparatów do dializoterapii oraz 
systemu przyzywowego dla od-
działu obserwacyjno-zakaźnego 
COVID-19, OIOM, OION, OIOK.

Placówka przeznaczy też fundu-
sze na wykonanie prac remontowo 
– budowlanych na oddziale obser-
wacyjno-zakaźnym COVID-19. Zo-
staną wykonane między innymi 
2 izolatki ze śluzą, 4 nowe łazien-
ki. Modernizacji ulegnie 5 łazienek. 
Unowocześniony będzie również 
zakład diagnostyki endoskopowej– 
wykonanie sali wybudzeń, wydzie-
lenie pomieszczeń dla pacjentów 
z podejrzeniem COVID-19, w tym 
wybudowane będą łazienki.  MS

między innymi kasztanowca, dę-
bu i leszczyny.

W ogrodzie nie zabraknie atrak-
cji dla najmłodszych. Na terenie 
parku zbudowano edukacyjny 
plac zabaw dla dzieci. Najmłodsi 
mogą pobawić się w piaskowni-
cy archeologicznej, gdzie ukryto 
skamieniałe organizmy. W ogro-
dzie zamontowano również ze-
gar słoneczny odmierzający czas 
niezbędny do przejścia zielone-
go labiryntu.

Park botaniczny w Brwinowie to 
miejsce dla wszystkich mieszkań-
ców. Obiekt jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Również niewidomi będą mogli 
poczuć na własnej skórze piękno 
tego ogrodu. W parku ustawio-
no tabliczki z napisami w języku 
Braille`a. Ogród botaniczny po-
wstał w ramach projektu „Kolejny 
etap rewitalizacji parku miejskiego 
w Brwinowie – zagospodarowanie 
terenów zieleni”. Kwota dotacji na 
inwestycję wyniosła 2 140 229,65 zł, 
co stanowiło 85% środków kwa-
lifikowanych. Projekt stworzyła 
pracownia „Twoja Przestrzeń Ar-
chitektura Krajobrazu” z Sawina 
koło Chełma. Prace budowlane 
wykonała firma Sorted” z Chyli-
czek koło Piaseczna.  MS
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Obecnie prowadzone prace remontowe wiaduktu nad torami PKP mają na celu 
umożliwienie jego dalszego funkcjonowania, a potrzebny czas wykorzystać 
na projektowanie docelowego rozwiązania w postaci dwóch wiaduktów 
– O remoncie wiaduktu i planach budowy węzła drogowego mówi wiceprezydent Pruszkowa Konrad Sipiera. 

04
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PRUSZKÓW

Tajemnice  
kobiecej torebki

Kilka dni temu w Piastowie pruszkowscy policjanci 
zatrzymali podczas patrolu 38 letnią kobietę. Funk-
cjonariusze przystąpili do przeszukania kobiety. Poli-
cjanci byli zdumieni zawartością jej torby. – Podczas 
kontroli mundurowi ujawnili w jej torebce kilkanaście 
woreczków foliowych z różną zawartością. Wszyst-
kie woreczki zostały zabezpieczone. Oprócz „dilerek” 
policjanci zabezpieczyli także szklane osmolone fifki, 

młynek oraz pieniądze. Po wstępnych badaniach teste-
rami okazało się, że zabezpieczone substancje to między 
innymi: mefedron, ekstazy oraz LSD – informuje kom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. - 38-latka usłyszała już zarzut posia-
dania środków odurzających do którego się przyznała – 
dodaje. Za posiadanie środków odurzających grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.  MS

Willa Waleria  
powoli wraca do życia

MILANÓWEK
Milanówek otrzymał  
pieniądze na rewitalizację 
i utworzenie interdy-
scyplinarnego miejsca 
edukacji kulturalnej  
w Willi Waleria. Mowa 
tu o kwocie aż 8 mln zł!

W illa Waleria po-
wstała w 1910 roku 
według projektu 
Rufina Morozo-

wicza dla jego żony Walerii jest 
jednym z niezaprzeczalnych sym-
boli miasta Milanówka. To tutaj 
mieszkał i tworzył jeden z najwy-
bitniejszych polskich rzeźbiarzy 
dwudziestolecia międzywojenne-
go i prywatnie zięć Morozowicza, 
Jan Szczepkowski. To tutaj swoje-
go czasu odbywały się spotkania 
informacyjne Oddziału Warszaw-
skiego Związku Polskich Arty-
stów Plastyków.

 Willa Waleria jest niezwykle 
cennym dziedzictwem kulturo-
wym miasta. Przez lata stan bu- 
dynku się pogarszał. Dzięki otrzy-
manym w tym roku nadzieja na 
odrestaurowanie i ponowne oży-
wienie tak symbolicznego dla Mi-
lanówka miejsca powróciła.

W ramach projektu „Rewitali-
zacja willi Waleria w Milanówku 
– stworzenie interdyscyplinarne-
go miejsca edukacji kulturalnej” 
oprócz prac konserwatorskich 

i robót budowlanych rozwinięta 
zostanie oferta kulturalno-edu-
kacyjna Milanowskiego Centrum 
Kultury. Obejmie ona nowe for-
my działań, takie jak: konferencje 
oraz wycieczki, ekspozycje, wy-
kłady, plenery malarskie, warsz-
taty terapii zajęciowej, warsztaty 
grafiki komputerowej, targi, kon-
certy czy e-kultura. Grupami 
docelowymi będą wszyscy – od 
dzieci, młodzieży, studentów po 
osoby dorosłe, seniorów, osoby 
niepełnosprawne czy grupy wy-
kluczone. W ramach projektu 
planowana jest również organi-
zacja szkoleń zawodowych m.in. 
z: tworzenia architektury histo-
rycznej, a także warsztatów z pro-
jektowania i tworzenia ceramiki 

użytkowej z wykorzystaniem ist-
niejących pieców do wypału ce-
ramiki w piwnicach willi Waleria, 
jak i warsztatów z projektowa-
nia i tworzenia tkanin użytków.

Planowana data rozpoczęcia 
projektu to 1 stycznia 2021, a za-
kończenia – 31 grudnia 2023.

Obecnie w Willi kończone są 
prace rekonstrukcyjne kominów 
i rozpoczęła się wymiana pokrycia 
dachowego. Co ważne, pokrycie 
dachowe zostanie wykonane z da-
chówki karpiówki, czyli takiej jaka 
pokrywała Willę Walerię za czasów 
jej świetności. Trwający remont 
dofinansowywany jest przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach programu  
Ochrona Zabytków.  AZ

Petycja w sprawie budowy basenu 
przy Gomulińskiego

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
i okolic chcą wybu-
dowania drugiego 
obiektu pływackiego. 
Miejscem docelowym 
inwestycji miałby być 
teren Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
i Sportowych przy 
ulicy Gomulińskiego  
w Pruszkowie.

B asen Kapry został wy-
budowany 17 lat temu. 
Ze względu na dłu-
gi okres użytkowania 

miejsce to wymaga moderni-
zacji. Dysponujący zaledwie 6 
torami sportowymi obiekt pły-
wacki nie wystarcza na potrzeby 
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wielotysięcznego powiatowego 
miasta. Wielu amatorów spor-
tów wodnych skarżyło się na 
brak dostępności do basenu, 
szczególnie w godzinach szczytu. 
W związku z niedogodnościami, 
mieszkańcy Pruszkowa wyszli 
z inicjatywą napisania petycji 
o utworzenie nowej, dodatko-
wej miejskiej pływalni. Władze 
miasta przychyliły się do wnio-
sku Pruszkowian i zezwoliły na 
budowę pływalni.

Wielbiciele sportów wodnych 
z wypiekami na twarzy wyczekują 
wybudowania obiektu pływac-
kiego. Pozwolenie na  realizację 
inwestycji wydano w 2018 roku. 
Do listopada 2020 nie uczynio-
no jednak żadnych postępów na 
placu budowy. Brak odpowied-
nich funduszy uniemożliwił re-
alizację inwestycji.

Ze względu na ogromny 
koszt realizacji projektu, Powiat 

Pruszkowski złożył wniosek 
o dofinansowanie do Minister-
stwa Sportu i turystyki. Prośba 
nie została odrzucona przez rzą-
dową instytucję, ale przesunię-
to ją do wsparcia finansowego 
w ramach Planu Wieloletniego. 
Pozyskanie środków na budowę 
basenu jest możliwe do końca 
roku, pod warunkiem wydania 
pozytywnej decyzji o przyzna-
niu dotacji na inwestycje przez 
Ministerstwo Kultury Dziedzic-
twa i Sportu.

Mieszkańcy Pruszkowa, któ-
rzy nie mogą doczekać się fi-
nalizacji budowy obiektu 
pływackiego, mogą wypełnić 
petycje dotyczącą dofinanso-
wania inwestycji. Petycja jest 
dostępna na stronie petycje-
online.com pod tytułem Budo-
wa basenu przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych w Pruszkowie.  MS

BRWINÓW
Nowe wiaty przystanko-
we w czterech  
punktach Brwinowa 
mają zielone dachy,  
są obsadzone zielenią, 
zatrzymują wodę desz-
czową i są oświetlane 
energią produkowaną  
w stacjach solarnych.

P odróżni mają już do 
swojej dyspozycji nowe 
zielone wiaty przystan-
kowe, które powsta-

ły w ramach projektu „Zielone 
przystanki ekologiczną wizy-
tówką gminy Brwinów”. Wiaty są 
gotowe już dziś, ale finalny efekt 
będzie można zobaczyć dopiero 
w przyszłym roku, gdy zakwitną 
powojniki i narcyzy posadzone 
w donicach tworzących zielo-
ne ściany przystanków. Dzięki 

Ekologiczne wiaty przystankowe 
stanęły w Brwinowie

nasadzeniom wiaty będą w upal-
ne dni pełnić funkcję „zielonych 
wysp”, które pochłaniają pyły, 
retencjonują wodę i zmienia-
ją punktowo mikroklimat przy 
chodnikach pokrytych kost-
ką betonową i jezdniach z na-
grzewającą się nawierzchnią 
asfaltową. Energię elektrycz-
ną do oświetlenia przystan-
ków zapewnią stacje solarne. 
Dzięki gniazdom USB czekając 
na auus będzie można nałado- 
wać np. telefon.

Dwie z czterech modelowych 
wiat przystankowych powsta-
ły przy szkołach podstawowych 
w Brwinowie. Kolejne zielone 
przystanki zlokalizowane są przy 
ulicy Pszczelińskiej, która jest dro-
gą o bardzo dużym natężeniu ru-
chu – przy budynku poczty oraz 
w rejonie skrzyżowania z obwod-
nicą (DW nr 719). Koszt budowy 
czterech przystanków wyniósł 
prawie 200 tys. zł. Wykonawcą wy-
łonionym w przetargu była spół-
ka FFP Enviro z Warszawy.  AZ
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GRODZISK MAZ.
Władze Grodziska  
Mazowieckiego  
uruchomiły przetarg 
publiczny na dostawcę 
usług związanych  
z wynajmem rowerów. 
Już w przyszłym  
sezonie powróci  
Grodziski Rower Miejski.

S ezon rowerowy na rok 
2020 zakończył się wraz 
z jesiennymi chłodami. 
Władze Gminy Grodzisk 

Mazowiecki pomyślały jednak 
o kontynuacji idei związanej 
z wypożyczalnią pojazdów dla 
mieszkańców. Grodziski Ro-
wer Miejski powróci wiosną 
w 2021 roku.

Do dyspozycji mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego bę-
dą 92 rowery rozlokowane na 
12 stacjach. Z wypożyczalni bę-
dą mogli skorzystać zarejestro-
wani w systemie użytkownicy.

Tymczasem umowa z po-
przednim operatorem, firmą 

Kolejny przetarg na miejski rower

Nextbike wygasa w 2020 roku. 
Nowy dostawca będzie obsłu-
giwał teren Grodziska Mazo-
wieckiego od piątku 1 stycznia 
2021 do piątku 31 grudnia 2023 
roku. Ratusz szuka kolejnego 
operatora Grodziskiego Rowe-
ru Miejskiego.

Zakres zamówienia obej-
muje usługi polegające między 

innymi na zarządzaniu i utrzyma-
niu bezobsługowej wypożyczalni 
rowerowej wraz z konserwacją 
i naprawami pojazdów. Wszelkie 
usterki zgodnie z umową powin-
ny być usuwane w ramach rę-
kojmi bądź gwarancji. Podmiot, 
który wygra przetarg publiczny 
będzie miał za zadanie nadzo-
rowanie usunięcia awarii.  MS
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Powiat Grodziski z kolejnym dofinansowaniem 
z Funduszu Dróg Samorządowych

23października 2018 roku 
powołany został w Pol-
sce Fundusz Dróg Sa-
morządowych. Ma on na 

celu wsparcie samorządów w budowie 
bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruk-
tury drogowej. W naszym wojewódz-
twie wnioski o przyznanie środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych roz-
patruje komisja powołana przez Wojewo-
dę Mazowieckiego.

Władze Powiatu Grodziskiego dosko-
nale zdają sobie sprawę z tego, że dobra 
infrastruktura drogowa, to szansa na roz-
wój i dalsze inwestycje, a co za tym idzie, 
w  przyszłości kolejne miejsca pracy. Na 
ten cel wykorzystywane są zarówno środki 
własne, jak również pozyskiwane z sukce-
sem fundusze z budżetu państwa.

W ostatnim czasie dzięki pozyskanym 
środkom i dofinansowaniu inwestycji z bu-
dżetu państwa Powiat Grodziski zrealizował 

szereg działań usprawniających komuni-
kację w naszym regionie.

Pierwszą zrealizowaną inwestycją w tym 
roku przy udziale środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych była rozbudowa ulicy Po-
morskiej na terenie gminy Jaktorów na od-
cinku o długości 480,50 m. Tutaj całkowita 
wartość projektu wynosiła 1 970 770 zł, a do-
finansowanie z budżetu państwa, to kwo-
ta 1 361 240 zł.

W październiku została oddana do użytku 
droga powiatowa nr 1504W Adamowizna- 
Opypy- Milanówek na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiec-
ki- Siestrzeń- Ojrzanów (ul. Mazowiecka 
w Opypach) do granicy miasta Milanówek 
o łącznej długości 1531 m. Całkowita war-
tość projektu wyniosła 3 353 902 zł, a dofi-
nansowanie z budżetu Państwa wynosiło 
aż 80%, czyli 2 681 514 zł.

Tym razem powód do radości i świętowa-
nia będą mieli mieszkańcy Bożej Woli. Powiat 

Grodziski pozyskał środki z budżetu państwa 
na dofinansowanie tej, ważnej dla miesz-
kańców, inwestycji, która obejmie ralizację 
przebudowy i remontu drogi w centrum tej 
miejscowości. Realizacja zadnia rozbudowy 
i przebudowy drogi powiatowej nr 1507W 
Grodzisk Mazowiecki- Izdebno-Cegłów-
-Boża Wola- Bramki Ludne, ulicy Sadowej 
oraz ulicy 1-go Maja, w miejscowości Boża 

Wola w gminie Baranów planowana jest na 
sierpień 2021 r. W tej inwestycji przebudo-
wany zostanie odcinek liczący 1 205,90 m, 
zaś rozbudowie zostanie poddane 263,55 m 
drogi. Całkowita wartość projektu opiewa 
na kwotę 7 401 363,80 zł, zaś dofinansowa-
nie, które zostało pozyskane, to rekordowa 
w tym roku dotacja, która wynosi aż 5 180 
954 zł. W ramach inwestycji oprócz poprawy 

nawierzchni jezdni zrealizowane zostaną 
także chodniki, pobocza, zjazdy do pose-
sji, oznakowanie pionowe i poziome oraz 
odwodnienie. Poprawi to komfort codzien-
nego życia mieszkańców, którzy pokonu-
ją tę drogę dojeżdżając do szkoły czy stacji 
PKP. Wzrośnie także bezpieczeństwo pie-
szych, dzięki oddzieleniu ruchu kołowego 
od ruchu pieszego poprzez wybudowanie 
chodnika oraz zastosowanie oznakowania 
aktywnymi znakami pionowymi z pulsują-
cym światłem przejścia dla pieszych.

Drogi i rozbudowa infrastruktury to 
nie tylko poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ale także szansa na zrówno-
ważony rozwój społeczno – gospodarczy 
wspólnot samorządowych oraz zwiększe-
nie atrakcyjności i dostępności terenów 
inwestycyjnych, dlatego cieszy fakt, że 
powiat sumiennie podchodzi do tej kwe-
stii i realizuje te zadania z wielkim sukce-
sem pozyskując środki z budżetu państwa.

Odcinek drogi w Bożej Woli, na którego remont zostały pozyskane środki z FDS

Jak skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w czasie pandemii?

Nie każdy z nas jest biegły 
w zakresie prawa pracy, 
prawa podatkowego czy 
administracyjnego. Jednak 
w wielu przypadkach musi-
my takie problemy rozwią-
zywać, mimo że zawiłość 
prawnych formuł i przepi-
sów jest dla nas niezrozu-
miała. O pomoc musimy się 
wtedy zwrócić do specja-
listy – prawnika.  Taka po-
rada potrafi niestety sporo 
kosztować, a nie zawsze 
możemy pozwolić sobie na 
taki wydatek.  Co wtedy? 
Pomocy możemy poszukać 
korzystając z nieodpłat-
nej pomocy prawnej  lub 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Zadanie to 
realizuje samorząd Powiatu 
Pruszkowskiego.

O d kilku już lat miesz-
kańcy powiatu mogą ko-
rzystać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego finansowanych ze środków 
publicznych. Dzięki temu osoby znaj-
dujące się w trudnej sytuacji finan-
sowej mogą skorzystać z fachowych 
porad prawników całkowicie za dar-
mo.  Także teraz, w okresie pandemii, 
chociaż formuła udzielania porad nie-
co się zmieniła.  Poprzednio były to 
porady udzielane w formie spotkań 
bezpośrednich z prawnikami dyżu-
rującymi w poszczególnych gminach, 
w pięciu lokalizacjach na terenie całego 
powiatu. Obecnie, z uwagi na zagro-
żenie epidemiczne, porady udzie-
lane są przez prawników w sposób 
zdalny, to znaczy podczas rozmowy 
telefonicznej. Jeśli to konieczne, ist-
nieje możliwość przesłania prawni-
kowi niezbędnych dokumentów drogą 
elektroniczną. Kontynuacja udzielania 
nieodpłatnych porad prawnych i nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go w dobie pandemii jest szczególnie 
istotna i społecznie potrzebna. Mamy 
przecież wyjątkową sytuację, rodzą-
cą szereg nowych problemów praw-
nych, w tym na przykład związanych 
z prawem pracy. 

Co zrobić, żeby uzyskać
nieodpłatną poradę
prawną ?
Przede wszystkim trzeba uzgod-
nić termin porady. Można to zro-
bić telefonicznie dzwoniąc pod 
nr 22 738 14 63  lub  wysyłając e-mail 
na adres npp@powiat.pruszkow.pl.

Mimo pandemii, zainteresowanie 
nieodpłatnymi poradami prawnymi 
i obywatelskimi jest znacznie więk-
sze niż w latach ubiegłych. Wpływ 
na to mają z pewnością ograniczenia 
w swobodnej komunikacji i utrud-
niony dostęp do tradycyjnej pomocy 
w kancelariach prawnych. Wzrosło 
również zapotrzebowanie mieszkań-
ców na tego typu porady z uwagi na 
nowe problemy, które rodzi obecna 
sytuacja zagrożenia pandemicznego. 
Warto podkreślić, że nieodpłatnych po-
rad prawnych udzielają doświadczeni 
adwokaci i radcy prawni. Mieszkańcy 
nie muszą również martwić się o dys-
krecję. Podobnie jak w kancelariach 

prawnych, zakres sprawy pozostaje 
tajemnicą stron, a do statystyk trafia 
jedynie ogólna informacja o typie po-
rady np. że jest to sprawa spadkowa. 

Pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna to pod-
stawowa pomoc dla mieszkańców. Tu 
każdy może dowiedzieć się, jaki jest 
obowiązujący stan prawny, jakie ma 
uprawnienia w danej sprawie, a jakie 
ciąża na nim obowiązki. Zakres udzie-
lanej pomocy jest niezwykle szeroki. 
Od prawników otrzymamy porady 
dotyczące m.in. prawa pracy, cywil-
nego, karnego, administracyjnego, 
ubezpieczeń społecznych, rodzinnego 

czy podatkowego. Porady udzielane 
są również w zakresie spraw opieki 
zdrowotnej czy spraw emerytalno-
-rentowych.

Warto jednak zaznaczyć, że porada 
prawna obejmuje jedynie wskazanie 
sposobu rozwiązania danej sprawy. 
W trakcie porady uzyskamy pomoc 
w zakresie sporządzenie projektu 
pism m.in. o zwolnienie z kosztów są-
dowych czy ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu. Porada nie obejmuje 
jednak tworzenia pism procesowych!

Poradnictwo obywatelskie
A co z problemami, które nie mają na-
tury prawnej? Czasem obywatele ma-
ją problem ze sprawami urzędowymi 
i administracyjnymi. W takich spra-
wach otrzymamy nieodpłatną pora-
dę obywatelską. 

W ramach takiej porady dowiemy 
się o przysługujących nam prawach 
i leżących na nas obowiązkach. Do-
datkowo uzyskamy wskazówki, które 
pozwolą nam samodzielnie rozwiązać 
problem. Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie głównie skupia się na 
poradach dla osób zadłużonych oraz 
poradach w zakresie spraw miesz-
kaniowych. 

Gdzie szukać pomocy?
Przypominamy - szczegółowe informa-
cje dostępne są pod numerem telefo-
nu 22 738 14 63 oraz na stronie Powiatu 
Pruszkowskiego www.powiat.prusz-
kow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna.
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Nowy most w Czubinie
Uczestnicy ruchu drogo-
wego przeprawiający się 
drogą powiatową nr 1509W 
(Chrzanów-Żuków-Czubin) 
mogą już korzystać z nowe-
go mostu. Parę dni temu, 
inwestycję oficjalnie odebra-
li Krzysztof Rymuza Starosta 
Pruszkowski i Grzegorz 
Kamiński Członek Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego 
oraz Arkadiusz Kosiński Bur-
mistrz Gminy Brwinów. 

D roga 1509W, gdzie zlokali-
zowany jest most na rzece 
Rokitnicy to jeden z cią-
gów komunikacyjnych 

powiatu pruszkowskiego, a także 
sąsiadujących powiatów grodziskiego 
i warszawskiego zachodniego. Pro-
wadzi ona do ważnych ośrodków 
społeczno-gospodarczych Gminy 
Brwinów, w tym m.in. Urzędu Gminy, 
stacji PKP, licznych podmiotów go-
spodarczych, a także stanowi drogę 

dojazdową do drogi wojewódzkiej 
720 łączącej się z drogą krajową 92 
oraz autostrady A2.

Inwestycja polegała na rozbiór-
ce starego i budowie nowego mostu, 
przebudowie oświetlenia ulicznego, 
rozebraniu wodociągu kolidującego 
z projektowaną drogą i mostem oraz 
zbudowaniu nowego odcinka wodo-
ciągu. Powstała nowa jezdnia i popra-
wie uległo bezpieczeństwo zarówno 
poruszających się samochodami, jak 
i pieszych oraz rowerzystów. Jezd-
nia została poszerzona do 6,6 metra, 

a po jednej ze stron powstał wygod-
ny i bezpieczny dwukierunkowy ciąg 
pieszo-rowerowy, ograniczony z ze-
wnątrz barierą energochłonną, wy-
posażoną w poręcz.

W tym roku na rozbudowę tej drogi 
oraz na budowę mostu otrzymaliśmy 
ze środków rezerwy subwencji ogólnej 
kwotę w wysokości 1 029 580,00 zł. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł prawie 
2 miliony złotych. Warto podkreślić, 
że na realizację tego zadania powiat 
otrzymał pomoc finansową w kwocie 
450 000 zł od Gminy Brwinów. 

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

Trwa budowa hali praktyk 
Kilka dni temu rozpoczęła 
się budowa hali praktyk 
szkolnych z zapleczem dy-
daktycznym i szatniowo-sa-
nitarnym przy Zespole Szkół 
nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Pruszkowie. Koszt tej bar-
dzo potrzebnej dla naszych 
uczniów inwestycji wyniesie 
4.643.615,37 zł. 

W nowym budynku po-
wstanie hala warsz-
tatów szkolnych 
z zapleczem szatnio-

wo – sanitarnym i sale do zajęć dy-
daktycznych oraz zaplecze szatniowo 
- sanitarne dla boiska szkolnego.

Na parterze budynku usytuowa-
ne będą pomieszczenia szatniowo 

- sanitarne, na piętrze umieszczono 
zostaną dwie pracownie na 15 osób każ-
da, służące zamiennie jako sala zajęć 
lub sala zajęć komputerowych i zaple-
cze sanitarne. Parter i piętro połączony 
zostanie za pomocą klatki schodowej 
wyposażonej w windę hydrauliczną 
dla osób niepełnosprawnych.

 W części środkowej budynku 
umieszczona zostanie hala warszta-
towa z trzema podnośnikami, w tym 
jednym czterokolumnowym. W części 
północnej budynku powstanie zaple-
cze szatniowo - sanitarne dla boiska 
składające się z dwóch szatni ogólne-
go przeznaczenia, umywalni, szatni dla 
osoby niepełnosprawnej oraz magazy-
nów połączonych funkcjonalnie z czę-
ścią warsztatową.

 Realizacja zadania inwestycyjnego 
będzie odbywać się przy funkcjonującej 
placówce szkolnej. Inwestycja powinna 
być ukończona pod koniec lipca 2021 r.



P i ą t e k ,  2 0  L I S T O P A D A  2 0 2 0
W I A D O M O Ś C I08

MIEJSCA NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4           • 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 

Zatrudnię Mechanika 
Pruszków 505786220

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

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

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) 

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu. Praca 
w Pruszkowie, tel. 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
• Chcesz sprzedać mieszkanie 

lub zamienić na inne i boisz 
się formalności. Bezpłatnie 
pomożemy w sprzedaży 
mieszkania, zajmiemy się 
bezpieczeństwem transakcji, 
formalnościami, prawnikami  
i Notariuszem. Przyprowadzimy 
klienta w ciągu tygodnia.  
Tel. 519 581 580 4.12.20

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 • Wydzierżawię pod usługi  
plac 1000 m2, Nadarzyn, 
696-023-878 

• Do wynajęcia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2  
pod handel lub usługi  
tel. 601612930 - 

• Wynajmę mieszkanie,  
dom wolnostojący  
w Milanówku, pierwsze  
piętro 120m2 z ogrodem,  
lub pojedyncze pokoje, dobry 
punkt, dobry  
dojazd do Warszawy, 
 blisko drogi powiatowej  
tel. 793408465 

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

NIERUCHOMOŚCI  
– KUPIĘ

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

USŁUGI

• AUTO KAŻDE KUPIĘ tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut na kasację 
508206738

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!

USŁUGI

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

• Hydraulik tel. 535872455 do końca 2020

• 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 

REGION

Kasy WKD w weekendy 
nieczynne

Pasażerowie nie kupią w dni wolne od pracy biletu na 
„kolejkę” w kasie WKD. Do odwołania będą nieczynne 
punkty sprzed azowe biletów w weekendy i dni świą-
teczne. Zła wiadomość dla weekendowych turystów 
korzystających ze środków komunikacji zbiorowej. 
Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej zdecydował 
o zamknięciu w weekendy i święta wszystkich kas bile-
towych. Brak możliwości zakupu biletu w stacjonarnych 

punktach kasowych nie będzie jednak dobrym usprawie-
dliwieniem dla tak zwanych „gapowiczów” podczas kon-
troli pasażerów. Pomimo licznych utrudnień podróżujący 
kolejką będą mogli nabyć nabyć bilet również w weeken-
dy i dni świąteczne. Bilety będzie można kupić w automa-
tach a także mobilnie za pośrednictwem aplikacji mPay 
oraz SkyCash. bW środę, 11 listopada 2020 roku, wszyst-
kie kasy biletowe WKD będą nieczynne.  MS

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm.)
Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do wiadomości publicznej poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy w których przeznaczono 
do oddania:
• w użyczenie plac zabaw na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Wykaz wywieszono z dniem 26 października br.
• w użyczenie lokal w budynku CSR- basen na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Bez 

Barier”. Wykaz wywieszono z dniem 09 listopada br.
• najem miejsca pod bankomat na ścianie budynku pływalni w Raszynie na rzecz 

dotychczasowego najemcy. Wykaz wywieszono z dniem 10 listopada br.

REGION
Już 27 listopada,  
czeka nas słynny 
Czarny Piątek. W tym 
roku jednak szaleństwo 
zakupów przeniosło  
się do internetu.

B lack Friday pojawił 
się w naszym kra-
ju kilka lat temu i od 
tego czasu zmienił 

nawet w Black Week. Koń-
cówka listopada oznacza więc 
szał zakupów, obniżek i okazji. 
Szczególnie, że wiele osób już 
w tym czasie myśli o zbliżają-
cej się Gwiazdce i prezentach 
dla najbliższych. 

Gdzie szukać ciekawych 
promocji? Ofertę na Black Fri-
day przygotowują praktycznie 
wszystkie sklepy. Kłopot w tym, 
że ze względu na sytuację epi-
demiologiczną galerie handlowe 
zostały zamknięte. Nie oznacza 

Szaleństwo Black Friday.  
Gdzie upolować dobre okazje  

i nie dać się oszukać?

PRUSZKÓW
W piątek 13 listopada 
ulicami Pruszkowa po 
raz kolejny w ramach 
Strajku Kobiet odbył 
się protest w formule 
spaceru. Tym razem 
policja wlepiła mandaty 
spacerującym.

P olicjanci wylegitymowali 
ponad 100 osób w tym 
13 nieletnich. Nałożono 
35 mandatów karnych, 

a do sądu skierowanych zostanie 

„Spacer” zakończony mandatami  
i wnioskami o ukaranie

68 wniosków o ukaranie” – to po-
licyjny bilans „spaceru” w Prusz-
kowie. – Dzisiaj po godz.18:00 na 
ulicach Pruszkowa w ramach tzw. 
strajku kobiet odbyło się niele-
galne zgromadzenie. Policjanci 
wylegitymowali ponad 100 osób 
w tym 13 nieletnich. Nałożono 35 
mandatów karnych, a do sądu 
skierowanych zostanie 68 wnio-
sków o ukaranie – poinformowa-
ła wczoraj wieczorem Komenda 
Stołeczna Policji. Funkcjonariu-
sze informują, że wobec nie-
letnich spacerowiczów zostaną 
skierowane wnioski do sądu 
rodzinnego. Natomiast do Sa-
nepidu trafią 103 notatki.  AZ
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to jednak, że Blac Friday w tym 
roku się nie odbędzie. Szaleń-
stwo zakupów opanowało bo-
wiem internet. A warto tu dodać, 
że promocje w niektórych przy-
padkach obowiązują nie tylko 
w „Czarny Piątek”. Wiele skle-
pów zdecydowało się m.in. na 
promocje weekendowe. 

Niemal wszystkie sklepy in-
ternetowe zachęcają do skorzy-
stania z „czarnych” promocji. 
Zdarzają się wśród nich jednak 
nieuczciwe oferty. Ceny asor-
tymentu bywają sztucznie za-
wyżane, aby sprzedawać towar 
przy fikcyjnym rabacie.  AZ

Drukarnia „Torro” w Puchałach k. Janek (pow. pruszkowski) zatrudni 
 na stanowiska :

Introligator –  Krajacz 
Introligator – operator maszyn sztancujących
Oferujemy:
	Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnej sytuacji 

finansowej
	Umowę o pracę
	Atrakcyjne wynagrodzenie, system zmianowy

Wymagamy:
	Znajomości procesów introligatorskich
	Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
	Dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań
	Doświadczenia minimum 2 lata
	Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi innych urządzeń introliga-

torskich

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@torro.pl lub 
złożenie osobiście

ul. Sokołowska 24A; 05-090 Puchały.

Na aplikacji prosimy wpisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)”.

R E K L A M A


