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Rok 2020  
– jaki był w regionie?

REGION  
Końcówka roku to czas 
refleksji, podsumowań 
i nowych postanowień. 
Jaki był ten rok mija-
jący rok? Można po-
wiedzieć, że niezwykły 
i zdominowany przez 
temat pandemii. My 
sprawdziliśmy jakimi 
sprawami, żyliśmy 
w regionie w czasie 
ostatnich 12 miesięcy.

R ok 2020 trudno oce-
nić. To rok pełen nie-
codziennych sytuacji 
i wyzwań. Cały świat 

opanowała pandemia i problemy 
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z nią związane. Jednak lokal-
nie żyliśmy również innymi wy-
darzeniami. Rok 2020 to czas, 

w którym mimo trudnego okresu 
wystartowały wyczekiwane lata-
mi inwestycje. Jedno jest pewne 

ten rok przyniósł zmiany. Były 
momenty gdy przywracał wiarę, 
ale nie zabrakło również chwil 
trudnych, których chcielibyśmy 
w kolejnym 2021 r. uniknąć. Osta-
teczną odpowiedź na pytanie czy 
był udany – pozostawiamy Wam, 
drodzy Czytelnicy.

Jak co roku postanowiliśmy 
przygotować przegląd najważ-
niejszych wydarzeń z naszego 
regionu z podziałem na miesią-
ce. Zestawienie stworzyliśmy na 
podstawie zainteresowania, jakie 
poszczególne wydarzenia w Was 
wzbudzały oraz tego jakie dys-
kusje wywoływały. Zachęcamy 
więc do małej podróży w czasie 
i przypomnienia sobie czym ży-
liśmy w kończącym się 2020 r.

REGION
Magia migoczących  
światełek / str. 6 /

REGION
Aresztowano złodzieja  
drogich aut / str. 8 /

PRUSZKÓW
127,6 mln zł na inwestycje / str. 10 /

PRUSZKÓW
Podziel się świątecznymi  
daniami / str. 4 /
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sklep ze zdrową żywnością

NOWY SKLEP
w Pruszkowie

Al. Armii Krajowej 36
tel. 690 590 690
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MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ LISTOPAD GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

Koniec pewnej ery w Piastowie. W styczniu 2020 r. swoją działal-
ność zakończył sklep Tesco. Informacja o planowanym zamknię-
ciu hipermarketu wzbudziła wiele emocji wśród mieszkańców 
Piastowa i okolic. 

Wybuch pandemii koronawirusa i pierwszy przypadek zakaże-
nia w powiecie pruszkowskim. Wójt Nadarzyna Dariusz Zwo-
liński poinformował, że u jego syna potwierdzono zakażenie 
koronawirusem.

Rok 2020 to również czas pożegnań. W kwietniu zmarł ks. Sta-
nisław Jurczuk dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brwiono-
wie oraz Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w lutym w Wólce 
Kossowskiej aż 18 osób. Grupa przetransferowała za grani-
cę co najmniej 8,6 mld zł, które pochodziły z niezapłaconych 
podatków.

Pruszków w nowej odsłonie. Władze miasta poinformowały 
o planach przebudowy ul. # Maja i ul. Kościuszki. Na początek 
ma zostać wykonana dokumentacja projektowa. 

Władze Pruszkowa poinformowały o przygotowaniach do pod-
pisania niezbędnych porozumień, które pozwolą rozpocząć bu-
dowę wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w przyszłym roku.

Nietypowe zdarzenie w restauracji McDonald’s w Jankach. Na 
gości restauracji zawalił się sufi t. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. 

Policjanci z Żyrardowa w trakcie interwencji zastrzelili agre-
sywną kobietę, która w rękach miała noże. Kobieta wcześniej 
raniła swojego znajomego.

W roku 2020 nie zabrakło pozytywnych informacji. Miesz-
kaniec powiatu pruszkowskiego w loterii Eurojackpot wy-
grał 96 mln zł.

Dobro istnieje! Młody mężczyzna z Nadarzyna znalazł torebkę 
z dużą ilością pieniędzy i oddał ją właścicielce. To rzadka po-
stawa wśród ludzi szczególnie okresie kryzysu.

Długoletnie starania dyrekcji szkoły oraz władz powiatu wresz-
cie przyniosły skutek. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie powsta-
nie kryta pływalnia!

Blisko 1000 osób wzięło udział w marszu „WPR w walce o ko-
biety” protestując przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego, który uznał, że aborcja ze względu na wady płodu jest 
sprzeczna z konstytucją. 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
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reniferów ciągnie sanie Świętego Mikołaja i pomaga dostarczać bożonaro-
dzeniowe prezenty Ich imiona to Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, 
Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek i oczywiście Rudolf. 9

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Jeśli szukacie inspira-
cji na idealny prezent, 
bądź nie macie jeszcze 
choinki albo ozdób 
świątecznych, koniecz-
nie wybierzcie się  
na kiermasz  
Bożonarodzeniowy.

D o świąt Bożego Na- 
rodzenia pozosta-
ło już zaledwie kilka 
dni. W najbliższą nie-

dzielę 20 grudnia będzie okazja, 
aby kupić wyjątkowy a przede 
wszystkim niepowtarzalny pre-
zent dla swoich bliskich.

Władze Pruszkowa wspie-
rają lokalnych producentów 
i sprzedawców.

Na targowisku Bożonaro-
dzeniowym można będzie ku-
pić m.in. prezenty, ozdoby 
świąteczne, regionalne wyro-
by, ekologiczne miody, wędli-
ny i sery przyrządzane według 

Kiermasz Bożonarodzeniowy  
w Pruszkowie

tradycyjnych receptur oraz 
smaczne wypieki. W najbliższą 
niedzielę 20 grudnia odbędzie 
się kiermasz na targowisku miej-
skim w Pruszkowie przy ulicy 
Komorowskiej 14. Kiermasz roz-
pocznie się o godzinie 8.00. Od 
godziny 7.00 będzie czynny wjazd 
dla handlujących na kiermaszu. 
Zakupy będzie można robić do 
godziny 15.00.

Od piątku 18 grudnia do 
czwartku 24 grudnia na par-
kingu przy targowisku miejs- 
kim od ulicy Pogodnej moż-
na będzie kupić choinki.   MS

REGION
Od wielu lat w regionie 
organizowane były wigilij-
ne spotkania dla miesz-
kańców. Pandemia koro-
nawirusa zakłóciła jednak 
obchody tegorocznej 
imprezy. Dyrektorzy 
MOPS i OPS przygoto-
wali jednak wyjątkowe 
niespodzianki dla miesz-
kańców z regionu.

Z bliżają się święta Bożego 
Narodzenia. To wyjątko-
wy czas. Dla osób potrze-
bujących i samotnych 

okres ten może być jednak trudny.
MOPS w Pruszkowie organi-

zował co roku wigilie dla pod-
opiecznych w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej. Na spotka-
nia przygotowywano świąteczne 
potrawy. Uczestnicy spotkania 

Zamiast Wigilii dla samotnych 
wyjątkowa niespodzianka

wigilijnego wspólnie śpiewali ko-
lędy. Stan epidemiczny w regionie 
uniemożliwił obchodzenie wigilii 
w tradycyjnej formie.

Pracownicy miejskiego ośrod-
ka pomocy społecznej pomimo 
niedogodności podarują radosne 
święta mieszkańcom. – Pamiętając 
o naszych podopiecznych, 120 oso-
bom starszym i niepełnosprawnym 
korzystającym z naszej pomocy, 
w czwartek 24 grudnia zapewnimy 
dodatkowy świąteczny posiłek. Do 
części podopiecznych posiłek zo-
stanie dowieziony do domu, część 

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 
 

w zamian przekazać takim oso-
bom upominki w postaci paczek 
z produktami żywnościowymi. Ma-
my nadzieję, że w przyszłym roku 
wrócimy do tej pięknej wieloletniej 
tradycji zasiadania przy wspólnym 
stole z mieszkańcami, którzy nie 
mogą spędzić świąt w gronie bli-
skich osób – informuje Rafał Szcze-
paniak, dyrektor ośrodka pomocy 
społecznej w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Dziękujemy tym, którzy 
wspierają wszelkie akcje chary-
tatywne, to bardzo cenne i przy-
wraca ludziom wiarę w drugiego 
człowieka. Przesyłamy wszystkim, 
ale szczególnie osobom samotnym 
świąteczne życzenia i promyk na-
dziei, że za rok uda się złożyć so-
bie życzenia osobiście – dodaje.

Wigilie dla samotnych były do-
tychczas wyjątkowymi spotkania-
mi. Uczestnicy, choć najczęściej 
nie byli ze sobą spokrewnieni, 
odczuwali wspólnotę dusz. Pod-
czas spotkań wigilijnych czuli się 
tak jakby spędzali święta w gro-
nie rodzinnym.  MS

osób odbierze go osobiście. Mamy 
nadzieję, że chociaż w taki sposób 
nieco umilimy świąteczny czas na-
szym podopiecznym – mówi Te-
resa Kostrzewska, dyrektor MOPS 
w Pruszkowie. – Podopieczni nasze-
go ośrodka, w szczególności osoby 
starsze, samotne i niepełnospraw-
ne zostaną również objęte pomocą 
w formie paczek żywnościowych 
w styczniu 2021 roku – dodaje.

Grodziski ośrodek pomocy spo-
łecznej zamiast publicznej wigilii 
zorganizuje wyjątkowe prezenty 
dla mieszkańców. – Chcielibyśmy 
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Pruszków, Grodzisk i inne miejscowości 
bez lodowisk, ale są wyjątki…

REGION
Nie mamy dobrych wia-
domości dla wszystkich 
tych, którzy czekali na 
uruchomienie lodo-
wisk w Pruszkowie czy 
Grodzisku. Większość 
okolicznych gmin ze 
względu na obostrzenia 
zrezygnowała z organi-
zacji lodowisk.

P od koniec listopada 
informowaliśmy, że 
mimo wcześniejszych 
zapowiedzi w tym ro-

ku w Grodzisku nie zostanie uru-
chomione sztuczne lodowisko. 
Podobną decyzję podjęły władze 
Pruszkowa. – Prezydent Prusz-
kowa przy podejmowaniu decyzji 
o odwoływaniu imprez, wydarzeń 
i spotkań, kieruje się kwestiami 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego miasta. Tak również było 

PRUSZKÓW
Nie marnuj jedzenia.  
W Pruszkowie funk-
cjonuje Jadłodzielnia. 
To miejsce, do którego 
można przynieść nad-
wyżkę świeżego jedzenia.

I dea związana z utworze-
niem Jadłodzielni zyskała 
uznanie wśród mieszkań-
ców Pruszkowa i okolic.

Święta Bożego Narodzenia to 
czas, kiedy większość osób przy-
gotowuje dużą ilość dań dla swojej 
rodziny. Większość ludzi spożywa 
jednak oczami. Apetyt w święta 
znacznie mniej dopisuje niż hu-
mor. Nie warto jednak marnować 
jedzenia. A prawda jest taka, że 
po świętach zostaje nam go zbyt 
dużo. To czego nie możemy prze-
chować dłużej lub zwyczajnie nie 
zjemy często trafia na śmietnik. 
Ale zamiast tego warto przynieść 
je do Jadłodzielni. 

Podziel się świątecznymi daniami 
z innymi

podczas podejmowania decyzji 
o otwarciu lodowiska miejskie-
go. Plany te zostały pokrzyżowane 
przez sytuację związaną z epide-
mią wirusa Covid-19. Przepro-
wadzone zostało postępowanie 
przetargowe, ale sytuacja epide-
miologiczna uniemożliwiła podpi-
sanie umowy z wykonawcą, a tym 
samym otwarcie lodowiska we 
wcześniej planowanym terminie, 
czyli 6 grudnia 2020 r. Niestety 
w związku z planami rządu, któ-
re zakładają utrzymanie restrykcji 
w organizacji spotkań i zgromadzeń 

przynajmniej do połowy stycznia 
2021 r. podjęta została decyzja 
o zaniechaniu realizacji lodowiska 
w sezonie zimowym – poinformo- 
wał pruszkowski magistrat.

Okazuje się jednak, że nie 
wszystkie okoliczne gminy zde-
cydowały się na taki krok. W Mi-
lanówku na terenie kąpieliska 
lodowisko działa od ubiegłego 
weekendu. Bilet wstępu kosztu- 
je 15 zł, bilet ulgowy to 12 zł. W Mi- 
lanówku działa również wypoży-
czalnia łyżew. Koszt wypożycze- 
nia to 10 zł.   AZ

Jadłodzielnia powstała z myślą 
o osobach, które nie lubią wy-
rzucać potraw nadających się 
do spożycia. To idea pomagająca 
również osobom potrzebującym, 
których nie stać na przyrządze-
nie wystawniejszych dań.

Produkty żywnościowe można 
przynosić do budynku przy ulicy 
Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. 
W Jadłodzielni można zostawić 
potrawy, które są świeże. Nie 

powinno się jednak pozostawiać 
surowego mięsa, ani produk-
tów zawierających niepastery-
zowane jaja.

Do Jadłodzielni warto przyno-
sić produkty takie jak zupy czy 
ciasta. Żywność należy szczelnie 
zapakować i opisać co znajdu-
je się w środku. Warto również 
dodać informację dotyczącą da-
ty przyrządzenia posiłku, który 
został podarowany.  MS
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REGION

Odblaskowe choinki  
straży miejskiej

Straże miejskie z Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i 
Brwinowa zachęcają mieszkańców do noszenia odblasków. 
W tym celu w każdej z gmin stanęły specjalne choinki z 
odblaskami. Każdy może wziąć „błyskotkę” ze sobą. W 
Milanówku choinka pojawiła się przy ul. Warszawskiej, w 
Grodzisku znajdziemy ją przy ul. Kościuszki 41, a od piątku 
18 grudnia odblaski będzie można zabierać z choinki, któ-
ra stanie przed siedzibą Straży Miejskiej przy Grodziskiej 

12. – Każdy mieszkaniec naszej gminy, ten mały i ten trochę 
większy, może przyjść i poczęstować się odblaskiem – zachę-
ca Izabela Koźbiał, komendant straży miejskiej w Brwinowie. 
Akcje straży miejskiej w Brwinowie, Grodzisku Mazowieckim 
i Milanówku mają zachęcić do noszenia odblasków. Dzięki 
tym „błyskotkom” kierowcom łatwiej jest dostrzec pieszych 
i rowerzystów na drogach po zmroku. Zachęcamy również 
do noszenia odblasków przez cały rok.   MS
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REGION

Oczyszczacze powietrza 
trafiły do przedszkoli

Troska o czyste powietrze w warunkach pande-
mii to sprawa szczególnie istotna. Równie waż-
na jak zdrowie dzieci, od którego zależy często 
bezpieczeństwo także członków ich rodzin, w 
tym m.in. babć i dziadków. Z tego powodu fir-
ma MPM, która od ponad 30 lat dostarcza do 
polskich domów wysokiej klasy sprzęt AGD, w 
ramach świątecznego podarunku przekazała na 

rzecz przedszkoli publicznych w Milanówku, Brwino-
wie i Podkowie Leśnej 42 nowoczesne oczyszczacze 
powietrza. To urządzenia z technologią OxyFrisch. 
Oczyszczacze marki Haus & Luft z portfolio MPM 
eliminują także wirusy i bakterie dzięki zastosowa-
niu lampy UV. W środę, 16 grudnia, ten świątecz-
ny podarunek przekazał Piotr Płochocki, właściciel 
firmy MPM.  MS

R E K L A M A

Warszawska Kole j  Dojazdowa sp.  z  o .o .MILANÓWEK
Spadły już pierwsze 
płatki śniegu. Zbliża się 
Boże Narodzenie. MCK 
stworzyło już miastecz-
ko świąteczne.

Zima w tym roku zrobi-
ła miłą niespodziankę. 
Pojawiła się wcześniej 
niż zazwyczaj. Jednak 

na biały utrzymujący się puch 
trzeba będzie jeszcze trochę 
poczekać. W powietrzu unosi 
się magia świąt.

Klimat nadchodzącego Bo-
żego Narodzenia poczuli rów-
nież pracownicy Milanowskiego 
Centrum Kultury.

Świąteczne miasteczko  
w Milanówku

W Milanówku powstało mia-
steczko świąteczne. Odwiedza-
jący to wyjątkowe miejsce mogą 
poczuć jego magię. W miastecz-
ku rosną pięknie udekorowane 
choinki. Olśniewają one swo-
im blaskiem.

W miasteczku zaparkowa-
no sanie, którymi z pewnością 
przemieszcza się święty Mikołaj 
z prezentami. To ważna uwaga 
dla maluchów odwiedzających 
to miejsce.

W miasteczku ustawiono 
skrzynkę pocztową, do której 
grzeczne dzieci mogą wysłać list 
do świętego Mikołaja z prośbą 
o wymarzony prezent. Większość 
dzieci z pewnością ma nadzieje, 
że zamiast rózgi otrzyma ocze-
kiwany podarek.  MS

TELEWIZJA
Mamy dobrą wiado-
mość dla wszystkich 
fanów kultowej ame-
rykańskiej komedii. 
W święta emitowany 
będzie film „Kevin sam 
w domu”.

R odzinne oglądanie pe-
rypetii pomysłowego 
a przede wszystkim 
zaradnego ośmiolatka 

stało się świąteczną tradycją. Dla 
wielu osób obok wigilijnych po-
traw, śpiewania kolęd i rodzin-
nego ucztowania musi znaleźć 
się miejsce dla kultowego filmu 
„Kevin sam w domu”. Kevin ba-
wi widzów na całym świecie już 
od 30 lat. Pomimo tak dojrzałe-
go wieku nie stracił on swego 
dziecięcego uroku.

Od wielu lat w gorączce 
przedświątecznych przygoto-
wań pojawia się pytanie: Czy 

Zaopiekuj się Kevinem  
w święta

Kevina będzie można zobaczyć 
w telewizji? I choć na tym fil-
mie wychowują się kolejne już 
pokolenia, to zmagania chłopca 
z rabusiami próbującymi okraść 
jego dom bawią wszystkich wi-
dzów bez względu na to ile razy 
widziało się ten film.

Gdzie i kiedy będzie można 
obejrzeć Kevina? Tak jak w ubie-
głym roku w telewizji Polsat. Sta-
cja wyemituje „Kevina samego 
w domu” w wigilijny wieczór 
o godz. 20.00.

TVN wyemituje w Wigilię 
o godz. 20.00 „To właśnie mi-
łość”, wielu z Was z pewnością 
uwielbia ten film. To zabawna 
opowieść okraszona brytyjskim 
humorem o ludziach poszukują-
cych prawdziwej miłości w okre-
sie świątecznym.

TVP2 w czwartek 24 grudnia 
o godz. 20.10 pokaże film „Oj-
ciec rodziny”, czyli historię Jacka 
Campbella, prezesa korporacji, 
który w Wigilię zasypia w swoim 
luksusowym apartamencie. Po 
przebudzeniu, dowiaduje się, że 
jest żonaty, ma dzieci i … zara-
bia jako sprzedawca opon. W roli 
tytułowej Nicolas Cage.

TVP1 w Wigilę, 24 grudnia 
o godz. 22:15 wyemituje film „Cze-
kając na cud”. Akcja filmu roz-
grywa się w Wigilię. To opowieść 
o nowojorczykach borykających 
się z samotnością i osobisty- 
mi problemami. W rolach głów-
nych niezapomniany Paul Wal- 
ker i Penélope Cruz.

Szykuje się świąteczna uczta 
filmowa.  MS

REGION
Do świąt zostało już nie-
wiele. Wiele miejscowości 
z naszego regionu również 
„przywdziało” już świątecz-
ną szatę. W wielu z nich po-
jawiły się piękne i kolorowe 
iluminacje. 

Świąteczne iluminacje to już 
prawdziwa tradycja. Z regu-
ły jedna z największych ilu- 
minacji pojawia się w stolicy. 

W tym roku ze względu na oszczędno-
ści stołeczna iluminacja jest mniejsza 
niż w poprzednich latach. Ale milio-
nami kolorowych światełek po zmroku 
mienią się również okoliczne miejsco-
wości. Te wyjątkowe świąteczne ozdo-
by możemy znaleźć na ulicach m.in. 
Pruszkowa, Milanówka, gminy Micha-
łowice czy na ulicach Podkowy Leśnej.

Jakie iluminacje zdobią ulice i skwe-
ry? To błyszczące napisy z nazwami 
miast, duże świetliste bombki, figur-
ki zwierząt, tradycyjne choinki, świę-
ty Mikołaj i wiele innych. Zobaczcie 
zresztą sami!  AZ

Magia migoczących światełek

MIEJSCA NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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PRUSZKÓW 

Zmiana organizacji ruchu 
w na Polnej i Pogodnej

Uwaga kierowcy niebawem zmieni się or-
ganizacja ruchu na skrzyżowaniu ulicy Po-
godnej z Polną. W czwartek 18 grudnia 
została wprowadzona zmiana w sta-
łej organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
ulic Pogodnej z Polną w zakresie zmia-
ny pierwszeństwa. Ulica Pogodna będzie 
drogą z pierwszeństwem natomiast Polna 

zostanie drogą podporządkowaną. W środę 
9 grudnia w ciągu ulicy Polnej umieszczo-
no tablicę informującą kierowców o zmia-
nie pierwszeństwa na przedmiotowym 
skrzyżowaniu dróg. Kierowcy powinni za-
chować szczególną ostrożność po wprowa-
dzeniu nowej organizacji ruchu i nie jeździć 
„na pamięć”. MS

O G Ł O S Z E N I E

ZAPRASZAMY DO SKLEPU ZOOLOGICZNEGO!

tel. 603-25-36-36
sklep@swiatzoo.eu
ul. Kraszewskiego 46, 05-800 Pruszków

OTWARTE:
Pn.-Pt.:   11.00–18.30  Sob.:   10.00–14.00

KARMY MOKRE I SUCHE, PRZYSMAKI

ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE ORAZ DO UTRZYMANIA 
HIGIENY I CZYSTOŚCI

AKCESORIA , ZABAWKI

AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA: RYBY, ROŚLINY, POKARMY ŻYWE I MROŻONE, 
PREPARATY, SPRZĘT.

I WIELE INNYCH...

•
•

•
•

O G Ł O S Z E N I E

Aresztowano złodzieja drogich aut
REGION

Funkcjonariusze z Gro-
dziska, KWP z Radomia 
i komendy stołecznej 
zatrzymali 30-latka 
podejrzanego o udział 
w grupie przestępczej. 
Mężczyźni kradli drogie 
auta. 30-latek usiłował 
włamać się i ukraść 
samochód marki 
BMW model X6.

P olicjanci KSP ustali-
li, że na terenie gar-
nizonu stołecznego 
i okolic funkcjonuje 

zorganizowana grupa przestęp-
cza zajmująca się kradzieżami 
drogich samochodów. Jednym 
z jej członków miał być 30-let-
ni mieszkaniec gminy Tłuszcz. 
– W listopadzie tego roku męż-
czyzna wraz z trzema innymi 
osobami usiłował na terenie Gro-
dziska Mazowieckiego dokonać 
kradzieży BMW X6. Dwaj po-
dejrzani w tej sprawie zosta-
li zatrzymani bezpośrednio po 
zdarzeniu i po przedstawieniu 
zarzutów usiłowania kradzie-
ży z włamaniem samochodu, 
tymczasowo aresztowani na 3 
miesiące. Policjanci pracowa-
li nad zatrzymaniem pozosta-
łych osób zamieszanych w to 
zdarzenie. Poszukiwany 30-la-
tek często jednak zmieniał miej-
sce zamieszkania, chcąc w ten 
sposób utrudnić pracę policjan-
tom. – informuje Edyta Adamus 
z Komendy Stołecznej Policji. 

PRUSZKÓW
Trwa modernizacja 
odcinka łączącego gminę 
Brwinów z powiatem 
pruszkowskim. Epidemia 
koronawirusa pokrzyżo-
wała plany budowlańców. 
Odcinek będzie oddany 
z lekkim opóźnieniem.

U lica Działkowa to dro-
ga łącząca Pruszków 
z Parzniewem. Odcinek 
ten był zniszczony po 

wielu latach codziennej eksploata-
cji. Mieszkańcy Pruszkowa i okolic 
z niecierpliwością czekali na prze-
budowę drogi. Zaczęło się speł-
niać marzenie wielu kierowców 
i pieszych. Niestety epidemiczna 
rzeczywistość pokrzyżowała plany 
okolicznych mieszkańców, władz 
oraz budowniczych.

Dotychczas robotnicy prowa-
dzili prace na przebudowywanym 
odcinku terminowo.  Pandemia 
pokrzyżowała jednak dalsze prace 

Przebudowa ulicy Działkowej

– Pod koniec listopada wspól-
nie z funkcjonariuszami z KWP 
w Radomiu oraz kolegami z ko-
mendy w Grodzisku Mazowiec-
kim przeprowadzili działania, 
w wyniku, których udali się na 
posesję w miejscowości Rynia. 
To tam podejrzewani parkowa-
li samochody robocze, służące 
do kradzieży, m.in. srebrnego 
Mercedesa, którym poruszał się 
poszukiwany 30-latek – dodaje.

Funkcjonariusze ustalili, że 
przestępcy dostarczali skradzio-
ne samochody na jedną z posesji 
w Kozłach (wieś w powiecie wo-
łomińskim, w gminie Tłuszcz – 
przyp. red.). Podczas obserwacji 
policjanci zauważyli podejrzanego 
30-latka kierującego Mercedesem. 
Funkcjonariusze poszli za męż-
czyzną i zatrzymali go w miejscu 
jego zamieszkania.

– W trakcie przeszukania loka-
lu, w którym przebywał zatrzy-
many, policjanci zabezpieczyli 
urządzenia elektroniczne potocz-
nie nazywane „walizką” składające 
się z dwóch modułów elektronicz-
nych, kilka zagłuszarek sygnału 
GSM, GPS oraz telefony, kilka-
dziesiąt kart SIM, dwa dowody 

osobiste i prawo jazdy, które jak 
się okazało, były poszukiwane ja-
ko utracone w wyniku kradzieży 
samochodu Toyoty RAV4. Poli-
cjanci przeszukali również Audi, 
należące do 30-latka. Wewnątrz 
znaleźli zagłuszarkę sygnału GPS. 
Dowiedli również, że tablice re-
jestracyjne zamontowane na po-
jeździe widnieją w policyjnych 
bazach jako utracone w wyniku 
kradzieży – twierdzi Adamus. 
– Samochód został zabezpie-
czony na policyjnym parkingu. 
W kolejnym przeszukanym po-
jeździe, Toyocie Auris policjanci 
zabezpieczyli dwie zagłuszarki 
sygnału GPS – dodaje.

Policjanci pojechali do Ryni 
(wieś w powiecie mińskim, w gmi-
nie Dobre – przyp. red.), gdzie 
wcześniej zaparkowano srebr-
nego Mercedesa. Samochód nie 
miał zamontowanych tablic reje-
stracyjnych ani widocznego nu-
meru VIN. Auto przewieziono na 
parking depozytowy.

Zatrzymanemu 30-latkowi
postawiono zarzut kradzieży z wła-
maniem. Sąd zdecydował o za-
stosowaniu wobec podejrzanego 
aresztu na okres 3 miesięcy. MS

budowlane. W ostatnich tygo-
dniach, wielu pracowników za-
kaziło się koronawirusem.

Ze względu na zaistniałą sytu-
ację urząd miasta podpisał aneks 
do umowy. W dokumencie określo-
no nową datę odbioru inwestycji.

Prace mają zakończyć się do 
niedzieli 31 stycznia 2021 roku.

Jak zmieni się Działkowa 
po przebudowie? Najważniej-
szą zmianą jest budowa ronda 
u zbiegu ulic Działkowej, Akacjo-
wej i Młodości. Dodatkowo po obu 

stronach drogi pojawią się chodni-
ki. Od strony Pruszkowa wybudo-
wana zostanie ścieżka rowerowa. 
Zaplanowano również pas ziele-
ni oddzielający ścieżkę i chodnik 
od jezdni. Przy ul. Działkowej za-
projektowano zatoki autobusowe 
oraz dziewięć miejsc parkingo-
wych. W celu spowolnienia ru-
chu powstaną dwa wyniesione 
przejścia dla pieszych. Dodatkowo 
w ramach prac wybudowane zo-
staną: odwodnienie oraz oświe-
tlenie drogi. MS
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Sytuacja finansowa w oświacie – rozmowa z Panią kierownik 
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – Krystyną Bodych

P owiatowe Centrum Usług Wspól-
nych to jednostka budżetowa, 
która w swoim założeniu zapew-
nia wspólną obsługę finansową, 

rachunkową i organizacyjną dla jednostek 
zarządzanych przez Starostwo Powiatu Gro-
dziskiego. Pod nadzorem PCUW znajdują 
się placówki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Szkół 
Technicznych i Licealnych nr 2 w Gro-
dzisku Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 
i Zespół Szkół nr 2 w Milanówku, Zespół 
Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku Mazowieckim oraz Publicz-
ne Ognisko Plastyczne im. J. Skotnickie-
go w Grodzisku Mazowieckim i Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, z siedzibą 
przy ulicy Bałtyckiej 30 w Grodzisku Ma-
zowieckim. Źródłem finansowania PCUW 
są środki pochodzące z budżetu powiatu.

 O finansach w oświacie rozmawiamy 
z Panią Krystyną Bodych- kierownik Po-
wiatowego Centrum Usług Wspólnych.

Pani Kierownik proszę powiedzieć, na co 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 
przeznacza środki, które są kierowane 
na cele oświatowe?
Środki pochodzące z budżetu powiatu, 
które są przeznaczane na cele oświato-
we to nie tylko fundusze przeznaczane 
na wynagrodzenia dla nauczycieli, ale 
także pieniądze przeznaczane na utrzy-
manie budynków, remonty, wyposażenie 
szkół, zakup podręczników, ubezpiecze-
nia, usługi np. monitoring, wywóz śmieci, 
przeglądy techniczne czy usługi teleko-
munikacyjne, a także na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych.

Czy mogłaby Pani podsumować wysokość 
najważniejszych wydatków w 2020 roku?
Muszę przyznać, że  mimo trudności zwią-
zanych z pandemią nie był to zły rok dla 
naszych placówek. W 2020 roku budżet 
dla oświaty wzrósł o blisko 20% w porów-
naniu do roku 2019. Wiąże się to także 

ze wzrostem o 6% wynagrodzeń dla na-
uczycieli, które zaczęło obowiązywać od 
września br. Istotny udział w środkach 
budżetowych przeznaczonych na oświatę 
miały w tym roku fundusze przeznaczone 
na remonty. Z tych większych inwestycji 
wspomnę o środkach przeznaczonych na 
remont dachu w Zespole Szkół Technicz-
nych i Licealnych nr 2 -na ten cel zosta-
ło wydatkowane 190 tys. W budynku przy 
ul. Kilińskiego 8 c wyremontowano tak-
że korytarz, wymieniono grzejniki, wy-
remontowano sale lekcyjne oraz ułożono 
kostkę brukową przed budynkiem.   W ZS 
nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku zamon-
towano panele fotowoltaiczne - ta inwe-
stycja to koszt 133 400 zł. Natomiast w ZS 
nr 2 w Milanówku wyremontowano szat-
nie oraz salę gimnastyczną przeznaczając 
na ten cel 172 290 zł. Dosyć duży remont 
i środki zostały przeznaczone także na 
ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, gdzie 
wymieniona została elektryka oraz drzwi 

wewnętrzne. Renowacji poddano pod-
łogi w budynku szkoły oraz wyremonto-
wano komin kotłowni. Na ten cel szkoła 
otrzymała środki w wysokości 224 420 zł. 

Na prośbę  dyrekcji Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. Hipolita Szczerkowskie-
go w Grodzisku Mazowieckim o 100 tys. 
zostały zwiększone środki budżetowe 
na realizację koniecznych zadań. Były to 
zadania obejmujące zakup sprzętu kom-
puterowego, wymiana drzwi do sal lekcyj-
nych oraz wymiana świetlika w korytarzu 
szkolnym na pierwszym piętrze. 

Czy na wzrost wydatków miała wpływ 
panująca pandemia?
Tak, szkoły wydatkowały spore kwoty na 
zakup środków ochrony osobistej jak np. 
przyłbice, maseczki, środki do dezynfekcji 
oraz zakup przegród z pleksi, które by-
ły montowane w szkolnych salach. Wy-
datki te do końca III kwartału oscylowały 
w okolicy 15 tys. na każda szkołę.

Pandemia spowodowała także pew-
ne oszczędności. Z uwagi na panująca 
sytuację nie mogło się odbyć większość 
z planowanych imprez, na które przezna-
czane są corocznie środki w budżecie. Są 
to imprezy organizowane przez szkoły 
np. konkursy, święto szkoły, gra miejska, 
warsztaty integracyjne, polsko-niemiec-
ka wymiana młodzieży. Z tej puli środków 
udało się wydatkować jedynie część prze-
znaczoną na kulturę fizyczną, w ramach , 
której zrealizowano m.in. Międzyszkolny 
Turniej Tenisa Stołowego czy Międzysz-
kolny Turniej Halowej Piłki Nożnej. Środ-
ki, które nie zostały wydatkowane wrócą 
do budżetu powiatu. W związku z panu-
jąca pandemią i koniecznością realizacji 
kształcenia na odległość planowany jest 
zakup dodatkowych komputerów w ce-
lu realizacji pracy zdalnej.

Dziękuje za rozmowę.

     

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Dworek Chełmońskich już otwarty!
P rzywrócono do stanu świet-

ności historyczny Dworek 
Rodziny Chełmońskich 
w Adamowiźnie. Odnowio-

no też park o powierzchni 25 tys. m 
kw., na terenie którego posadzono po-
nad 10 tys. bylin i krzewów. Sam dwo-
rek, objęty ochroną konserwatorską, 
przeszedł gruntowną rewaloryzację, 
a jego wnętrze zostało odtworzone.

Właścicielem dworku i twórcą za-
łożenia parkowego był lekarz Adam 
Chełmoński – brat malarza. Budy-
nek został tu przeniesiony w 1899 r. 
z pobliskiej Kuklówki, z majątku Jó-
zefa Chełmońskiego. Słynny arty-
sta uwiecznił to miejsce na jednym 
ze swoich obrazów zatytułowanych 
„Dworek o zmierzchu zimowym”. Od 
majątku pochodzi nazwa wsi Adamo-
wizna. Obecnie właścicielem jest gmina 
Grodzisk Mazowiecki, która dokonała 
rewaloryzacji budynku i terenu okala-
jącego. Odnowiony zabytkowy dworek 
będzie wykorzystywany na działania 
kulturalno-edukacyjne i turystyczne, 
m.in. będą odbywały się tu koncerty.

Z uwagi na pandemię koronawirusa 
otwarcia Dworku Chełmońskich doko-
nano online. Budynek nie jest jeszcze 

publicznie dostępny, ale można space-
rować po pięknym parku i cieszyć się 
widokiem dworku z zewnątrz.

Inwestycja dofinansowana jest z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego. Jej 

koszt to blisko 3 000 000 zł. Wyko-
nawcą była firma Izolbud spółka z o.o. 
z Warszawy. 
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Winter Camp 
w Bavi 

Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią fe-
rie. Tylko jak ciekawie zorganizować czas wolny dla 
dzieci, gdy trzeba pracować i nie można nigdzie 
wyjechać? Tu z pomocą przychodzi Bavi. Winter 
Camp to propozycja ciekawych półkolonii dla dzie-
ci. Oferta zajęć jest niezwykle bogata i na pew-
no spodoba się najmłodszym członkom rodziny. 
Wszystko w przyjaznej atmosferze. W programie 

półkolonii znajdą się: zajęcia z języka angielskiego, za-
jęcia z języka hiszpańskiego, zajęcia sportowe – tenis, 
warsztaty kreatywne. Półkolonie startują 4 stycznia 
i będą trwać do 15 stycznia. Zajęcia będą prowa-
dzone w godzinach 8.30 – 17.00. Cena promocyjna 
obowiązuje do 18 grudnia. Kontakt: tel: 737 374 241, 
mail: przedszkole@bavi.com.pl Adres: Pęcice k. Prusz-
kowa, Pęcicka 10. AZ

PRUSZKÓW
Pruszków ma już 
gotowy budżet na 2021 r. 
Dokument czeka jeszcze 
na zatwierdzenie przez 
radnych, ale my już 
dziś postanowiliśmy 
sprawdzić jakie inwesty-
cje wpisano do realizacji 
na przyszły rok.

J ak zatem prezentuje się bu-
dżet miasta na przyszły rok? 
Zaczniemy od małego po-
równania z projektem bu-

dżetu na rok 2020 (celowo do 
porównania wybraliśmy projekt 
budżetu, bowiem sam dokument 
w ciągu roku jest wielokrot-
nie zmieniany, a my chcemy 
porównać założenia budżet-
owe). W 2020 r. dochody budże-
tu oszacowano na 336 mln zł, 
a wydatki oszacowano na kwotę 
426 mln zł. Planowany deficyt 
miał wynieść 89 mln. Warto za-
znaczyć, że na wydatki inwesty-
cyjne miasto na początku 2020 r.
planowało wydać 98 mln zł. Teraz 

Prawie 127,6 mln zł na inwestycje w Pruszkowie w 2021 r.

pora na sprawdzenie założeń na 
2021 r. I tak planowane dochody 
mają wynieść 386 mln zł, a wy-
datki 498 mln zł. Deficyt w miej-
skiej kasie wyniesie 112 mln zł.
Na inwestycje zarezerwowano
prawie 127, 6 mln zł. I to właśnie 
ta część budżetu najbardziej in-
teresuje mieszkańców.

Drogi
W przyszłym roku inwestycje dro-
gowe pochłoną ponad 63 mln zł. 
Na liście zadań z działu trans-
port i łączność znalazło się aż
64 przedsięwzięci. Wybraliśmy 
10 tych najkosztowniejszych:
• budowa ul. Zdziarskiej, Słonecz-

nikowej i Bąki – 6,5 mln zł,

• budowa wiaduktu łączącego 
ul. Grunwaldzką z ul. Warszaw-
ską – 6,9 mln zł,

• budowa ul. Nowoinżyniers-
kiej i Elektrycznej – 6,5 mln zł,

• budowa ulicy Przytorowej 
– 3 mln zł,

• przebudowa nawierzchni uli-
cy Majowej i Pięknej – 3 mln zł,

GRODZISK MAZ.
Zakończył się remont 
kładki nad torami PKP 
w Grodzisku Mazo-
wieckim. Niebawem 
zostanie ona oddana do 
użytku publicznego.

W e wrześniu tego 
roku rozpoczął 
się remont kład-
ki. Prace trwały 

przez kilka miesięcy. Remont 
przeprowadzano w nocy, kie-
dy nie kursowały pociągi.

Niebawem mieszkańcy Gro-
dziska i okolic a także pa-
sażerowie PKP skorzystają 
z kładki.– Trwa procedura od-
biorowa kładki w Grodzisku 
Mazowieckim. Po podpisaniu po-
rozumienia z miastem w sprawie 
szczegółów związanych z zarzą-
dzaniem przez miasto obiektem, 

Kładka w Grodzisku 
prawie gotowa

podróżni i mieszkańcy wygod-
niej i bezpieczniej przejdą kładką 
na stacji Grodzisk Mazowiecki. 
Udogodnieniem dla osób ko-
rzystających ze 140-metrowej 
kładki pomiędzy ulicami 1 Ma-
ja, Traugutta oraz peronami bę-
dą nowe antypoślizgowe stopnie. 
Takie rozwiązanie ułatwi drogę 
przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych oraz zwiększy bez-
pieczeństwo – informuje Mar-
tyn Janduła, rzecznik PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. – Prace ob-
jęły także remont konstrukcji. 
Wykonawca oczyścił metalowe 
elementy, pomalował oraz za-
bezpieczył przed korozją na ko-
lejne lata – dodaje.

Remont kładki kosztował 
około 1 mln złotych. Inwesty-
cję zrealizowano ze środków bu-
dżetowych.

Kładka zostanie otwarta naj-
prawdopodobniej w niedzielę 
20 grudnia. AZ

REGION
Dwóch mężczyzn 
zarabiało na rabunku 
i sprzedaży pojemni-
ków na odpady. 
Intratny interes prze-
rwali funkcjonariusze 
policji z powiatu 
pruszkowskiego.

W artość śmietników, 
jak się okazuje 
może być bardzo 
wysoka. Z pewno-

ścią przekonali się o tym właści-
ciele ukradzionych kontenerów.

Niezwykłą pomysłowością 
wykazali się 21-letni warsza-
wianin i 39-letni mieszkaniec 
powiatu pruszkowskiego. Męż-
czyźni zarabiali na kradzieży 

Złodzieje śmietników 
zatrzymani
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i sprzedaży zrabowanych kon-
tenerów na odpady.

Na początku grudnia funkcjo-
nariusze z Nadarzyna zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych 
o kradzieże pojemników na 
śmieci o pojemności 1100 li-
trów. Śmietniki ukradziono z te-
renu aglomeracji warszawskiej. 
– Sprawcy zostali zatrzymani 
w Warszawie. W związku z tą 
samą sprawą na terenie powia-
tu pruszkowskiego został za-
trzymany kolejny mężczyzna, 
który sprzedawał skradzione 
kontenery za pomocą inter-
netowych  portali ogłoszenio-
wych. Proceder trwał od kilku 
miesięcy. Skradzione kontene-
ry sprawcy przewozili do pa-
sera kilkoma wynajmowanymi 
samochodami dostawczymi. 
Policjanci odzyskali łącznie 28 
kontenerów, których właści-
cielami było kilka firm – in-
formuje asp. Marta Słomińska, 
zastępca rzecznika Komendy 
Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. – 21-letni mieszkaniec 
Warszawy usłyszał 41 zarzutów 
kradzieży. Drugi z mężczyzn, 
który działał wspólnie i w poro-
zumieniu z 21-latkiem, usłyszał 
19 zarzutów kradzieży kontene-
rów. 39-letni mieszkaniec po-
wiatu pruszkowskiego usłyszał 
zarzut paserstwa – dodaje.

Mężczyźni przyznali się do 
zarzucanych im czynów. Za 
kradzież i za paserstwo grozi 
taka sama kara, czyli do 5 lat 
pozbawienia wolności. MS

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

• budowa drogi gminnej 2KUZ 
łączącej ul. Dolną z ul. Piastow-
ską w Pruszkowie wraz z nie-
zbędną infrastrukturą technicz-
ną – 2 mln zł,

• przebudowa nawierzchni ul. Ta-
deusza i Waldemara – 2,5 mln zł,

• przebudowa nawierzchni ulicy 
Malwy – 2 mln zł,

• przebudowa nawierzchni ulicy 
Szpitalnej – 2 mln zł,

• budowa parkingów „Parkuj 
i Jedź” przy ul. Pawiej i ul. Sa-
dowej w Pruszkowie – 1,8 mln zł.

Szkoły, 
przedszkola i żłobki
Jeśli chodzi o inwestycje z dzia-
łu oświata i wychowanie to tu 
na realizację 14 zadań miasto 
chce przeznaczyć aż 17 mln zł. 
Główne zadania inwestycyjne 
dotyczą głębokiej termomo-
dernizacji szkół podstawo-
wych nr 8 i nr 9. Te zadania 
pochłoną odpowiednio 5,1 oraz 
4,2 mln zł. Kolejną sztandaro-
wą i kosztowną inwestycją bę-
dzie budowa nowego budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 8, 
gdzie na przyszły rok zarezer-
wowano 5 mln zł.

Ochrona środowiska
Dział gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska w przyszłym 
roku ma pochłonąć 24,6 mln zł. Lwią 
część tej kwoty, bo aż 13 mln zł mia-
sto przeznaczy na budowę nowych 
obiektów parkowych, placów za-
baw i obiektów małej architektu-
ry i remont istniejących.

Kultura fizyczna
Miłośników aktywnego spędzania 
czasu na pływalni ucieszy fakt, że 
w przyszłym roku władze miasta 
chcą przeprowadzić głęboką ter-
momodernizację Pływalni Kapry 
wraz z jego przebudową. Na ten 
cel zarezerwowano aż 7 mln zł.

Ważne
Projekt budżetu trafił już do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, któ-
ra musi przygotować jego ocenę. 
Ostatecznie to radni zdecydują 
o jego przyjęciu budżetu, a co za 
tym idzie wyrażą zgodę m.in. na 
realizację planowanych na przy-
szły rok inwestycji. Projekt bu-
dżetu trafił na posiedzenie rady 
17 grudnia. Do momentu zamk-
nięcia numeru nie poznaliśmy de-
cyzji radnych. AZ
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Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Mieszkańcom Gminy Michałowice dużo zdrowia 
i spokojnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. 

Niech świąteczna atmosfera uwolni Was od wszelkich trosk 
dnia codziennego, a domy wypełni zapach choinki, 

ulubionych potraw i radosny dźwięk kolęd. 
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 

towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok. 
Wszelkiej pomyślności życzą:

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

Beata Rycerska
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Boże Narodzenie 2020 rok
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• Firma sprzątająca zatrudni 
pracowników w Centrum W-wy  
w godzinach 6-14 i 14-20  
Tel  668 280 998

• 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 

Zatrudnię do sprzątania 
bloków tel. 601 306 336 

 NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

• DZIAŁKA KOMORÓW 650m2  
501 014 433 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

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

• 1300m2 przy Al. Jerozolimskich 
tel. 720-147-373  

NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

• Warsztat/magazyn 80 m2  
+ plac, 800 zł,  
Nadarzyn – 506-906-002 

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

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

• Wynajmę warsztat 
samochodowy  
w Milanówku  
z wyposażeniem  
lub magazyn 120m2  
z zapleczem socjalnym,  
w dobrym punkcie,  
blisko drogi powiatowej,  
z placem manewrowym  
tel. 793408465 

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCA 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 05-800 Pruszków, ul Bolesława Prusa 86, ogłasza 
przetarg na roboty remontowe przewidziane do realizacji w roku 2021 wg niżej wyszczególnionych 
branż: sanitarnej, budowlanej, robót ślusarskich, remontu chodników. Przetarg dotyczy budynków 
w zasobach PSM w Pruszkowie.
1.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania bez grzejników plus roboty poinstalacyjne bud. 
przy Al. Wojska Polskiego 52, dodatkowo: wymiana liczników ciepła bud Andrzeja 4D szt. 4.
2.Wymiana instalacji c.cw. i zw. oraz pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej plus roboty 
poinstalacyjne budynku: Emancypantek 2, dodatkowo: remont przykanalika ~ 10m bud. 
Kopernika 15.
3.Polimeryzacja instalacji gazowej w bud.: Niepodległości 12, Kopernika 15, Powstańców 99, 
Powstańców 101.
4.Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich 
oraz roboty towarzyszące budynków: 
4.1.Powstańców 4 – elewacja od strony południowej, wschodniej dodatkowo remont balkonów/ 
loggii szt. 13. 
4.2.Al. Wojska Polskiego Pawilony „Centrum” – remont elewacji Al. Wojska Polskiego 20 A /całość/, 
oraz kompleks pawilonów cz. „A” od strony południowej, wschodniej, północnej. 
4.3.Ceglana 6 – elewacja balkonowa od strony zachodniej, remont loggii szt. 21.
4.4.Działkowa 4 – elewacja od strony zachodniej, remont loggii szt. 15 oraz szczyt kl. schodowej 
I.
4.5.Al. Wojska Polskiego 52 – elewacja od str. południowej, remont loggii szt. 33 kl. schodowej 
II, III. 
4.6.Al. Wojska Polskiego 44 – elewacja wejściowa kl. schodowych I – III, dodatkowo: remont 
balkonów/ loggii szt. 13.
5.Remont dachu w zakresie krycia papą termozgrzewalną lub blacha trapezową, wymiany 
obróbek blacharskich /pasy pod i nad rynnowe, rynny i rury spustowe/, remont kominów 
budynków: 
5.1.Lipowa 1 /papa termozgrzewalna/
5.2.Zgoda 7 /papa termozgrzewalna, remont kominów wymiana obróbek blacharskich/.
5.3.Al. Wojska Polskiego 38 /papa termozgrzewalna, remont kominów/.
5.4.Przy Księżycu 7 /blacha trapezowa, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich/, 
dodatkowo: Stalowa 55 – papa termozgrzewalna, remont komina, wymiana obróbek blacharskich.
5.5.Powstańców 11 /papa termozgrzewalna, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich/.
6.Malowanie kl. schodowych 
6.1.Zgoda 3 kl. schodowa I – malowanie oraz ułożenie gresu od poziomu piwnic do ½ pietra, 
remont ganka kl. I.
6.2.Al. Wojska Polskiego 60 kl. schodowa I – malowanie, ułożenie gresu ostatniej kondygnacji, 
oraz ułożenie gresu od poziomu piwnic do ½ pietra.

6.3.Przy Księżycu 4 – malowanie kl. schodowych I – III /gładź gipsowa powyżej lamperii/, 
remont ganków wejściowych kl. I-III oraz remont murków oporowych.
6.4.Ramzesa 6 kl. schodowych I – II, malowanie, gładź gipsowa powyżej lamperii.
7.Remont ganków wejściowych/wejść, daszków, roboty tynkarskie i malarskie, ułożenie gresu 
na ścianach i podestach lub lastryka na schodach, podestach ganków/wejść:
7.1.Ceglana 4 – opis jw.
7.2.Sprawiedliwości 3, Sprawiedliwości 5, Niepodległości 14 – lastryko schodów, podestu przed 
wejściem do kl. schodowej, ponadto montaż balustrady ze stali nierdzewnej szt. 5 kl. schodowe 
od I-V bud. Niepodległości 14. 
7.3.Emancypantek 4 – pawilon – wymiana okładziny lastryka schodów /wejście na antresolę/.
8.Inne budowlane
8.1.Drzymały 28 - wymiana świetlików szt. 8.
8.2.Hubala 5 – remont pomieszczeń holu i korytarza w poz. I piętra.  
8.3.Przy Księżycu 2 – izolacja ścian fundamentowych garażu szt. 1.
9.Wymiana drzwi do klatek schodowych oraz roboty towarzyszące: Kraszewskiego 12 szt. 1, 
Al. Wojska Polskiego 70 kl. I szt. 1, Al. Wojska Polskiego 44 szt. 6, Przy Księżycu 4 szt. 3. 
Wymiana stolarki okiennej kl. schodowej bud.: Niepodległości 12 szt. 8, Drzymały 22 – szt. 6.
10.Remont chodników: Al. Wojska Polskiego 16A ~30m2, Ceramiczna 6 ~80m2, Srebrna 11 
~263m2, Kopernika 4 ~35m2, Kraszewskiego 15 – remont zjazdu do garaży z wykonaniem 
odwodnienia, Powstańców 107 – remont nawierzchni betonowych do komór zsypowych  
i chodników kl. I i II, Przy Księżycu 5 remont zjazdu do garażu pomiędzy kl. schodową I a II, 
remont chodników przed budynkiem ~190m2. 
W osiedlach PSM - naprawy nawierzchni ulic po zimie ~ 400,00 m2.
11.Remont balkonów/ logii bud.: Niepodległości 10 – szt. 12.
Informacje ogólne:
1. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym PSM (tel. 022 758 79 81  
wew. 134, 116). 
2. Materiały przetargowe dostępne na płycie CD do odbioru (osobiście) od 28.12.2020r. w godz. od 
800 – 1400 natomiast oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 13.01.2021 r. 
(środa) do godz. 1400 w biurze Zarządu PSM ul. Bolesława Prusa 86. Terminy odbioru materiałów 
przetargowych i składania ofert należy uzgodnić telefonicznie.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. (czwartek), godz.1000, po czym komisja 
dokona wyboru najkorzystniejszych ofert. 
4. Osoby przybywające po materiały przetargowe i biorące udział w postepowaniu przetargowym 
muszą przestrzegać warunków sanitarnych panujących w okresie pandemii. 
5. Inwestorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert w wyniku głosowania członków 
Komisji, jak też uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty, bez podania przyczyn.

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

O G Ł O S Z E N I E 

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Strzykulska 4
oferuje:

sprzedaż soli drogowej – worki a’ 25 kg
odśnieżanie

zwalczanie śliskości
koszenie traw

koszenie poboczy dróg
uprawy polowe

transport rolniczy
działki już od 1000 m²

 

Tel.:  22 722 12 14; 505 909 942
e-mail: sur-ozarow@wp.pl 

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

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

ZAMÓW: 

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut 
na kasację 508206738 

USŁUGI

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• 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 

• SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

• 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 


