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Szpital Zachodni doczeka się lądowiska? 
GRODZISK MAZ.

Szpital Zachodni 
w Grodzisku Mazowiec-
kim otrzymał dodatko-
we środki na budowę 
lądowiska. Kłopot 
w tym, że nie pokryją 
one wszystkich 
kosztów inwestycji,
a czasu na budowę 
infrastruktury 
dla śmigłowców 
jest coraz mniej. 

Szpital Zachodni w Grodzi-
sku Mazowiecki to jedna 
z najbardziej oblega-
nych placówek w naszym 

regionie. I nie ma się co dziwić, 
bo choć na terenie powiatów 
grodziskiego i pruszkowskiego 

R E K L A M A

działają w sumie aż cztery szpi-
tale, to tylko w grodziskiej 
lecznicy funkcjonuje Szpitalny
Oddział Ratunkowy. 

SOR to niezwykle istotny dla 
mieszkańców oddział. To właśnie 
tam kierujemy się w przypad-
ku nagłego zagrożenia zdrowia 
m.in. po wypadkach, urazach, 
zatruciach lub w przypadku 
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nagłego zachorowania o ostrym 
przebiegu. Tu również trafiają 
osoby z wypadków komunika-
cyjnych, z zawałami, udarami 
i innymi problemami zdrowot-
nymi. W takich przypadkach do 
poszkodowanych często wzy-
wani są ratownicy z Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego, 
którzy pacjenta transportują 

do szpitala śmigłowcem. O ile 
brak profesjonalnego lądowiska 
w miejscu wypadku jest kłopo-
tliwe, ale wpisane w codzien-
ność LPR. To brak lądowiska 
przy samym szpitalu można 
uznać za „celowe” marnowa-
nie cennych minut.
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Władze starostwa powiatowego 
w Grodzisku Mazowieckim, pod 
które podlega Szpital Zachodni 
od lat planują budowę lądowiska. 
Zmiany w przepisach przepro-
wadzone w 2016 r. zniosły wy-
móg „posiadania” miejsca dla 
helikopterów LPR przy SOR-ach. 
Jednak w 2019 r. obowiązek ten 
przywrócono, a szpitalom dano 
czas na dostosowanie się do no-
wych wymogów. 

Grodziski Szpital Zachodni to 
dość „młoda” placówka. W trakcie 
jego budowy na lądowisko zwy-
czajnie zabrakło środków. Mimo 

to władze powiatu oraz samego 
szpitala mocno zabiegają o reali-
zację tej inwestycji. W ostatnim 
czasie samorząd województwa ma-
zowieckiego na wniosek starosty 
grodziskiego przyznał aż 3,6 mln zł 
na budowę lądowiska przy szpitalu 

zachodnim. Pieniądze mają zostać 
przekazane w dwóch transzach. 

Jednak ta kwota to i tak kropla 
w morzu potrzeb. Gdy władze po-
wiatu grodziskiego wraz z wła-
dzami Grodziska Mazowieckiego 
składały wniosek o dofinansowa-
nie szacowany koszt inwestycji 
wynosił 6,17 mln zł. Od momentu 
złożenia wniosku minęły już mie-
siące, a w tym czasie ceny robo-
cizny i materiałów budowlanych 
poszły mocno w górę. Dziś trudno 
jest powiedzieć ile pieniędzy po-
chłonie budowa lądowiska. 

Początkowe brakujące 3 mln zł 
miały dołożyć samorządy powiatu 
grodziskiego oraz samego Grodzi-
ska. Dziś Marek Wieżbicki, starosta 
grodziski rozważa wyjście z prośbą 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nowe oblicze dworca  
w Milanówku

MILANÓWEK
Milanowski dworzec 
PKP przejdzie grun- 
towną modernizację. 
Polskie Koleje Pań- 
stwowe S.A. podpisały 
umowę i przekazały 
dworzec do rozpoczę-
cia prac. 

N owy dworzec będzie 
łączył tradycję i no-
woczesność. Budynek 
zyska charaktery-

styczną szklaną ścianę fron-
tową zwieńczoną białą attyką 
z namalowanym ozdobnym 
wzorem. Na dworcu nie mo-
że zabraknąć również zegara 
oraz podświetlonego napisu 
z logo PKP. Pozostałe ściany 
zyskają nowe, białe otynko-
wanie. Wewnątrz znajdzie się 
miejsce na kasy biletowe i to-
alety. Dobudowana część bę-
dzie pełniła funkcję poczekalni. 
Znajdzie się tam także miejsce 
na niewielki lokal usługowy. 

Podniesie się także poziom 
bezpieczeństwa na dworcu. 
Planowany jest montaż mo-
nitoringu, systemów kontroli 
dostępu i system sygnalizacji 
włamania i napadu. Automaty-
ka będzie sterowała także zu-
życiem energii elektrycznej, 
cieplnej i wody. Otoczenie bu-
dynku również zyska nowe ob-
licze. Zostanie uporządkowana 
zieleń, będzie położona nowa 
nawierzchnia. Dodatkowo po-
jawią się nowe stojaki na rowe-
ry, ławki, kosze i oświetlenie.

Modernizacja dworca w Mi-
lanówku będzie kosztować pra-
wie 4,7 mln zł. Wykonawcą 
modernizacji będzie firma Woj-
-Art Sp. z o.o. ze Skierniewic. 
Zakończenie prac zaplanowa-
no na III kwartał 2022 roku.

Ponadto budynek będzie 
przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych. Zainstalowane zo-
staną ścieżki prowadzące, mapy 
dotykowe, oznaczenia w alfabecie 
Braille'a. Toalety będą przysto-
sowane do osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej.  Red.

BRWINÓW

Nowe drogi  
Brwinowa

Coraz więcej ulic w gminie Brwinów zyskuje nowe oblicze. Tylko w paź-
dzierniku ukończono tam odtworzenie ponad 50 odcinków dróg gmin-
nych. Koszt tych inwestycji to prawie 2,9 mln. zł. Wszystkie zaplanowane 
inwestycje zakończono w przewidywanym terminie. Drogami z nowymi 
nawierzchniami możemy jeździć w Brwinowie, Domaniewie, Domaniew-
ku, Falęcinie, Kaniach, Krośnie, Otrębusach, Owczarni, Parzniewie, Tereni 
i Żółwinie. Co ważne – nawierzchnie są utwardzane w dość innowacyj-
nej technologii destruktu asfaltowego.Destrukt to materiał pochodzący 

z rozbiórki innej nawierzchni. Występuje w formie okruchów, które są związy-
wane lepiszczem bitumicznym. Jak czytamy na stronie urzędu gminy Brwinów 
– Zakres robót uwzględnił korytowanie, podbudowę, nawiezienie destruktu 
oraz dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 
bitumiczną przy użyciu grysu kamiennego. Drogi gminne remontowały dwie 
firmy: Complex z siedzibą w Domaniewku i Efekt z Warszawy. Koszt moderni-
zacji wyniósł prawie 2,9 mln. zł. W Falęcinie, Kotowicach, Krośnie, Parzniewie 
i Żółwinie koszty zostały pokryte częściowo przez fundusze sołeckie.  Red.

OGŁOSZENIE
Firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem 
przyjmie do pracy pracowników budowlanych 

na stanowiska:

• MALARZ • SZPACHLARZ • TYNKARZ
oraz pomocników budowlanych

Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony.

Firma rozlicza się z pracownikiem w systemie tygodniowym.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Tel. 602 285 589 lub 784 544 453

o dotacje do okolicznych gmin. Wła-
dze szpitala wystąpiły natomiast 
o dodatkowe pieniądze do Mini-
sterstwa Zdrowia. Miejmy nadzieję, 
że te wnioski podobnie, jak ten zło-
żony do samorządu województwa 
zostaną pozytywnie rozpatrzone. 

Dlaczego kwestia uzbierania bra-
kujących środków jest tak ważna? 
Oczywiście chodzi o terminy. Pier-
wotnie każdy SOR miał czas na 
budowę lądowiska do 1 stycznia 
2021r. Jednak ze względu na pan-
demię koronawirusa terminy te 
zmieniono – najpierw na  stycznia 
2022, w tym roku przesunięto ter-
min do 30 czerwca 2022 r. Zatem 
czasu na budowę lądowiska przy 
Szpitalu Zachodnim w Grodzisku 
Mazowieckim jest coraz mniej.  AZ

Szpital Zachodni doczeka się lądowiska? 
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MILANÓWEK

Zbiórka przysmaków  
dla ZOO zakończona

Nieco przed czasem, ale zbiórka przysmaków dla zwie-
rzaków z ZOO została zakończona. Zebrano imponujące 
ilości orzechów i żołędzi! O zbiórce dla warszawskiego 
ZOO informowaliśmy Was w artykule http://wpr24.pl/ 
zoledzie-i-orzechy-dla-zwierzakow/"24 września. Po-
czątkowo akcja miała trwać do 18 października, jednak 
zdecydowano o wcześniejszym zakończeniu zbiórki. Mi-
mo to do zwierząt w ZOO trafiło 650 kg żołędzi i 60 kg 

orzechów włoskich. Jak czytamy na stronie urzędu Mila- 
nowianie z pomocą uczniów SP nr 4 w Grodzisku Ma-
zowieckim zebrali ponad 3 razy więcej przysmaków niż 
w zeszłym roku! Z takimi zapasami zwierzęta z pewno-
ścią są gotowe nawet na najostrzejszą zimę. Kolejną akcję 
magistrat zapowiedział na przyszły rok. W naszej gale-
rii możecie zobaczyć zdjęcia z zebranymi łakociami dla 
mieszkańców ZOO.  Red. 

W dniach 9-10 października 
w Pruszkowie odbył się naj-
większy turniej federacji tańca 
sportowego FTS w Polsce od 

początku 2020 roku - Top Dance Open 2021. 
Turniej honorowym patronatem objęli Sta-
rosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza i Pre-
zydent Pruszkowa – Paweł Makuch. 

Top Dance Open 2021 był pierwszym 
otwartym turniejem Światowej Federacji 

Święto tańca za nami! 
Tańca Sportowego WDSF w Polsce zorga-
nizowanym od początku pandemii. W ry-
walizacji wzięły udział 74 kluby z 10 różnych 
krajów, a organizatorzy zanotowali ponad 460 
startów par! Tancerze wzięli udział w 48 ka-
tegoriach, a w komisji sędziowskiej pracowa-
ło 20 osób z 7 różnych krajów. Pary poziomu 
mistrzowskiego zapewniły niesamowite prze-
życia dla publiczności, a profesjonalna or-
ganizacja - sprawny przebieg turnieju. Top 

Na dwa dni Pruszków zamienił się w stolicę światowego tańca! A to wszystko za sprawą 
turnieju Top Dance Open 2021, w którym udział wzięło kilkuset tancerzy z całego świata!

Dance Open 2021 dla wielu tancerzy był nie-
zwykle wyczekiwaną imprezą. Umożliwił 
bowiem start wszystkim spragnionym ta-
necznej rywalizacji. – To wspaniałe, że do 
Pruszkowa przyjeżdża mnóstwo młodych 
i zdolnych tancerzy. Jesteśmy pod olbrzy-
mim wrażeniem ich pracy oraz poziomu ja-
ki zaprezentowali w swoich prezentacjach 
– podkreślają organizatorzy. 

To już 4 turniej, który UKS Top Dance 
zorganizował w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Promocja sportu i zdrowego trybu ży-
cia przez organizację turniejów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych jest jednym z najważ-
niejszych celów tego prężnie działającego 
klubu. Top Dance to największy uczniowski 
klub sportowy na terenie powiatu pruszkow-
skiego, który prowadzi zajęcia taneczne dla 
dzieci młodzieży oraz dorosłych.

Zadanie Top Dance Open 2021 jest 
dofinansowane ze środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego.
Zadanie: „TOP DANCE OPEN 2021”  

jest dofinansowane ze środków budżetu 
Gminy Miasta Pruszków. 
Turniej sfinansowany jest  

ze środków Fundacji PZU.
Turniej jest dofinansowany  
ze środków Fundacji ARP.

R E K L A M A

GRODZISK MAZ.
Popularny program 
telewizyjny „Projekt 
Lady” już po raz kolejny 
gości w naszym regionie. 
Poprzednie edycje były 
nagrywane w Pałacu 
w Rozalinie. Obecnie 
nagrania trwają  
w Pałacu w Ojrzanowie 
(gm. Żabia Wola).

P ierwsze dwie edycje od-
bywały się w sąsiednim 
powiecie żyrardow-
skim, w Radziejowi-

cach. Czemu program nagrywany 
jest w takich miejscach? Dlatego, 
że młode kobiety, w wieku 18-29 
lat podczas jego trwania uczą się 
dobrych manier, obycia i kultury. 
Z niekiedy wulgarnych imprezo-
wiczek, pod okiem ekspertów, 
stają się prawdziwymi damami. 

Po Rozalinie czas  
na Ojrzanów

Kolejne odcinki pomniejszają gro-
no dziewcząt o te, które nie po-
radziły sobie z zadaniami.

Teraz możemy oglądać już 
szóstą edycję programu. Pałac 
w Ojrzanowie doskonale speł-
nia swoją rolę jako tło dla zma-
gań uczestniczek „Projekt Lady”. 
Został wybudowany pod koniec 
XIX wieku według projektu Wła-
dysława Marconiego. Przez lata 
pałac przechodził z rąk do rąk – 
był własnością rodziny Stadnic-
kich, Dziewulskich i Zielińskich, 

by w latach 60. przeszedł na 
własność Stowarzyszenia PAX.
Dzisiaj obiekt pozostaje w pry-
watnych rękach. Zespół pałaco-
wy został przeszedł rewitalizację 
oraz został wpisany do rejestru 
zabytków województwa mazo-
wieckiego. Malowniczy pałac 
otoczony jest 9-hektarowym 
parkiem. To doskonałe miejsce 
do odpoczynku i relaksu – nic 
więc dziwnego, że producent 
wybrał właśnie to miejsce do 
nagrań programu.  Red.

WÓLKA KOSOWSKA
Handel podrobionym 
towarem stał się już 
domeną Wólki Ko-
sowskiej. Tym razem 
funkcjonariusze  ze 
stołecznego wydziału 
do walki z przestęp-
czością gospodarczą 
zatrzymali 30-latka 
handlującego galanterią 
skórzaną opatrzoną 
podrobionymi znakami 
towarowymi.

P olicjanci z komen-
dy stołecznej policji 
otrzymali informację, 
że w Centrum Han-

dlowym w Wólce Kosowskiej 
prawdopodobnie sprzedawa-
ny jest towar z podrobionymi 
znakami towarowymi znanych 
światowych marek. Funkcjo-
nariusze udali się do Centrum 
Handlowego, gdzie na jednym 

Zatrzymani za handel podrobionym towarem 
o wartości prawie 3 milionów złotych

ze stoisk sprzedaż prowadził 
30-letni mężczyzna. Po spraw-
dzeniu całego boksu, zabezpie- 
czyli galanterię skórzaną z nie-
legalnie użytymi zastrzeżonymi 
znakami towarowymi.

Szczegóły podaje Edyta Adamus 
z komendy stołecznej – W wyniku 
przeszukania stoiska policjanci 
zabezpieczyli 768 torebek opa-
trzonych podrobionymi znakami 
towarowymi. Wartość rynkowa 
zabezpieczonych towarów, wyli-
czona przez pokrzywdzone firmy, 
wyniosła prawie 3 miliony złotych. 

Zatrzymany sprzedawca przy-
znał, że towar sprowadzany jest 
z Chin, a jego zamawianiem zaj-
muje się współwłaściciel firmy. 
Jednocześnie ustalono także biu-
ro księgowe, które obsługiwało tę 
firmę – może to pomóc w okre-
śleniu skali procederu.

30-latek odpowie za wprowa-
dzanie do obrotu handlowego to-
waru z nielegalnie naniesionymi, 
zastrzeżonymi znakami towaro-
wymi znanych światowych ma-
rek. Grozi mu za to nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.   Red.
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MICHAŁOWICE

Upiększanie 
Michałowic

Wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, zaprasza 
mieszkańców na nietypową imprezę gminną. Będzie pięk-
nie i wesoło! Już 23 października odbędzie się akcja sadzenia 
krokusów. To akcja, której wyniki zobaczymy dopiero wio-
sną. Cebulki tych wdzięcznych kwiatów sadzi się właśnie je-
sienią, by na wiosnę rozkwitły całymi połaciami fioletowych, 
białych, czy żółtych kwiatów. Pierwsza akcja odbyła się w 
październiku 2019 roku. Wówczas zasadzono około 50 tys. 

cebulek krokusów. To już kolejna tego typu akcja w gminie Mi-
chałowice. Wszystko po to, by Michałowice oraz podległe im 
sołectwa piękniały w oczach. Szczegółów dowiecie się z plaka-
tu oraz kontaktując się z koordynatorem akcji ze strony gminy 
– Joanną Wysocką-Sawczuk pod nr tel. 22 350 91 33. Gmina za-
pewnia cebulki, rękawiczki i dużo dobrej zabawy. Cała impre-
za będzie zorganizowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
związanymi z COVID-19.  Red 

PRUSZKÓW
Deklaracje władz woje-
wództwa mazowieckie-
go były jednoznaczne 
– trzeba przebudować 
drogi wojewódzkie  
nr 718 i 719. Już na wstę-
pie jednak inwestycja 
natrafia na przeszkody. 
Podczas kolejnego postę-
powania zgłosił się jeden 
wykonawca. Problem  
w tym, że oferta znacznie 
przekroczyła założony 
przez inwestora budżet.

R ozmowy o przebudo-
wie wiaduktu nad to-
rami PKP w Pruszkowie 
w ciągu ul. Poznańskiej 

(droga wojewódzka nr 718) trwają  
od wielu lat. Wiadukt w ubiegłym 
roku przeszedł remont w trybie 
awaryjnym. Konieczna była wy-
miana łożysk. Dzięki temu prze-
prawa posłuży kierowcom jednak 
przez jakiś czas. Jednak takie do-
raźne remonty nie rozwiązują pro-
blemu. Pruszkowski wiadukt nad 
torami PKP ma za małą przepusto-
wość. Podobnie jak ulica Poznań-
ska (DW 718) prowadząca do węzła 
autostrady A2. Dowodem na to są 
gigantyczne korki w porannym i po- 
południowym szczycie. Rozwiąza-
niem tych problemów ma być bu-
dowa węzła drogowego w miejscu  

Projekt 718 i 719  
– wciąż brak wykonawcy

istniejącego wiaduktu raz posze-
rzenie ul. Poznańskiej do dwóch 
pasów ruchu w obu kierunkach.

Jeszcze w ubiegłym roku trwa-
ły żywe dyskusje między władza-
mi województwa mazowieckiego 
a włodarzami Pruszkowa. Władze 
Mazowsza chciały wybudować 
nowy wiadukt. Natomiast prusz-
kowscy włodarze, podobnie jak 
ich poprzednicy, forsowali wizję 
budowy węzła drogowego z bez-
kolizyjnymi łącznicami.

Okazuje się, że jest szansa na re-
alizację tych założeń po myśli władz 
i mieszkańców Pruszkowa. Władze 
Mazowsza szukają firmy, która zaj-
mie się opracowaniem dokumen-
tacji projektowej dla rozbudowy 
DW 718 od węzła autostrady A2 . 
„Pruszków” do skrzyżowania DW 
719 z ul. Partyzantów oraz rozbu-
dowy DW 719 od skrzyżowania z ul. 
Partyzantów do granicy Warszawy.

Cała dokumentacja ma być goto-
wa w ciągu 3 lat (dokładnie 37 mie- 
sięcy). Szacowane koszty jakie wo- 

jewództwo poniesie na przygoto- 
wanie samych tylko dokumen-
tów to aż 5,2 mln zł. Do przetargu 
zgłosiła się tym razem tylko jedna 
firma – Mosty Katowice Sp. z o.o. 
– z ofertą opiewająca na ponad  
11,6 mln zł. To kwota, która dwukrot-
nie przewyższa możliwości finan-
sowe MZDW. Dlatego też przetarg 
został unieważniony. Wygląda na to, 
że drogowcy będą musieli przygo-
tować się na kolejne postępowanie.

Cała dokumentacja ma być goto-
wa w ciągu 3 lat (dokładnie 37 mie- 
sięcy). Szacowane koszty jakie wo-
jewództwo poniesie na przygoto-
wanie samych tylko dokumentów 
to aż 5,2 mln zł. Do przetargu zgło-
siła się tym razem tylko jedna firma  
– Mosty Katowice Sp. z o.o. - z ofertą 
opiewająca na ponad 11,6 mln zł. To 
kwota, która dwukrotnie przewyż-
sza możliwości finansowe MZDW. 
Dlatego też przetarg został unie-
ważniony. Wygląda na to, że dro-
gowcy będą musieli przygotować 
się na kolejne postępowanie.  Red.

PRUSZKÓW
29 września na naszą 
skrzynkę mailową trafi-
ła informacja o „szarpa-
ninie” dwóch mężczyzn 
przy ul. Kościuszki  
w Pruszkowie.  
W bójce uczestniczył 
poszukiwany przez Sąd 
Rejonowy mężczyzna.

Zajście miało miejsce 
28 września. Z informa-
cji od naszego czytelni-
ka wynika, że około godz. 

17.30 doszło do szarpaniny miedzy 
dwoma mężczyznami. Uszkodzony 
został również pojazd poszkodo-
wanego, w którym przebywała ko-
bieta z dwojgiem dzieci. Napastnik 
wybił pałką szybę w zaparkowanym 
fordzie, po czym z dwoma kolega-
mi wsiadł do citroena i odjechał 
w stronę PKP. Policjanci przybyli 
na miejsce zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, wezwano również ka-
retkę pogotowia. Podejrzanym o tę 
napaść miał być mężczyzna po-
szukiwany przez Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie. O szczegóły za-
pytaliśmy kom. Karolinę Kańkę, 

Groźne przepychanki na Kościuszki

Oficera Prasowego Komendanta 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Rzeczniczka potwierdziła, że ta-
kie zajście miało miejsce - W dniu 
28 września około godziny 18.30 
policjanci z KPP w Pruszkowie 
zostali wezwani na interwen-
cję na ul. Kościuszki, gdzie mia-
ło dojść do „szarpaniny” dwóch 
mężczyzn – mówi Kańka. 

Na miejsce została wezwana 
również załoga Pogotowia Ra-
tunkowego. Ratownicy udzielili 
pomocy zgłaszającemu incydent, 
po czym przewieźli go do szpi-
tala. Brak jest jednak informa-
cji o innych poszkodowanych 

w tym zdarzeniu. Napastnika za-
trzymano już następnego dnia. 
Istotnie okazało się, że jest to męż-
czyzna poszukiwany przez Sąd 
Rejonowy w Pruszkowie. Zatrzy-
many został oddany do dyspo-
zycji sądu. W tej sprawie zostały 
postawione mu zarzuty o groź-
bie karalnej oraz spowodowaniu 
średniego i lekkiego uszczerbku 
na zdrowiu. W powyższej spra-
wie zostało złożone zawiado- 
mienie o przestępstwie i obec- 
nie sprawa jest w toku. W związ- 
ku z tym żadnych dodatkowych 
informacji nie udzielamy – do- 
daje kom. Kańka.  Red.

R E K L A M A

Mężczyzna z zarzutem pobicia  
ze skutkiem śmiertelnym

GRODZISK MAZ.
Na początku miesiąca  
w jednym z pustosta-
nów w Grodzisku  
Mazowieckim  
znaleziono ciało  
mężczyzny. 

W wyniku działań 
operacyjnych po- 
licjantów z Wy-
działu Kryminal-

nego w Grodzisku Mazowieckim 

udało się ustalić podejrzanego 
o przyczynienie się do śmier-
ci mężczyzny.

Po wpłynięciu zgłoszenia o zna-
lezieniu ciała, policjanci szybko 
ustalili tożsamość mężczyzny. 
Następnie zaczęło się śledz-
two w sprawie okoliczności jego 
śmierci. Według wstępnych wy-
ników sekcji zwłok, do śmierci 
mogła przyczynić się inna osoba.

Grodziscy kryminalni, dzięki 
wnikliwemu śledztwu, wytypowa-
li osobę, która prawdopodobnie 
przyczyniła się do zgonu 57-latka. 

Szczegóły ujawnia asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych z grodziskiej ko-
mendy - Policjanci odnaleźli 
podejrzanego w Warszawie i za-
trzymali go. Mężczyzna przyznał 
się do pobicia swojego znajomego. 
38-latek usłyszał w prokuraturze 
zarzut spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, którego 
następstwem była śmierć czło-
wieka. Na wniosek śledczych sąd 
zastosował wobec zatrzymanego 
areszt tymczasowy na 3 miesiące. 
Za to przestępstwo mężczyźnie 
grozi nawet dożywocie.  Red.
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REGION

Dworzec Zachodni 
dostępny nie 
dla wszystkich

Modernizacja Dworca Zachodniego w Warszawie trwa. Podróżni niestety 
muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami. Tym razem komunikat wydała 
Warszawska Kolej Dojazdowa. Jak czytamy na stronie przewoźnika – na 
stacji Warszawa Zachodnia trwają obecnie prace modernizacyjne, w związ-
ku z czym występują utrudnienia w poruszaniu się po remontowanych pe-
ronach. Niestety, od dnia 7 listopada stacja będzie niedostępna dla osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się. Z jakimi utrudnieniami będziemy 
mieli do czynienia? Od 7 listopada będzie zamknięte przejście podziemne 

łączące dworzec z peronami 1-5. Zamiennie droga będzie prowadzić przez kład-
kę, a tu brak będzie urządzeń do wspomagania w poruszaniu. Najbliższe sta-
cje, z których mogą skorzystać osoby o ograniczonym stopniu poruszania się, 
to Warszawa Reduta Ordona i Warszawa Śródmieście WKD. Za niedogodności 
bardzo przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość w tym zakresie. Mamy nadzie-
ję, iż modernizowane perony w niedalekiej przyszłości zapewnią usługą przewo-
zową na najwyższym poziomie, wolną od barier architektonicznych, a perony 
staną się dostępne dla wszystkich podróżnych – dodaje przewoźnik.  Red.
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PRUSZKÓW
We wtorek, 19 paź-
dziernika, Krzysztof 
Rymuza z Zarządem 
Powiatu Pruszkow-
skiego brali udział 
w odbiorze hali praktyk 
przy Zespole Szkół 
nr 1 im. Stanisława 
Staszica. Budynek 
będzie spełniać 
jednak więcej funkcji.

O biekt będzie spełniał 
przede wszystkim rolę 
hali warsztatów z za-
pleczem szatniowo-

-sanitarnym. Poza tym znajdują 
się w nim sale zajęć dydaktycz-
nych oraz zaplecze szatniowo-
-sanitarne dla boiska szkolnego.

Poza szatniami i węzłami sani-
tarnymi, w parterze budynku znaj-
duje się także pokój socjalny oraz 
pokój nauczycielski. Na piętrze są 
dwie pracownie, z których każda 

zmieści po 15 osób. Będzie moż-
na przeprowadzić w nich zajęcia 
dydaktyczne lub komputerowe. 

W środkowej części budynku 
jest hala warsztatowa. Wyposa-
żono ją w trzy podnośniki: dwa 
dwukolumnowe i jeden cztero-
kolumnowy. 

Zaplecze szatniowo-sanitar-
ne boiska mieści się w północ-
nej części boiska. Są tam dwie 
szatnie, umywalnie, szatnia dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Dodatkowo umieszczono 
tu magazyny połączone z czę-
ścią warsztatową.

Cały budynek jest przystoso-
wany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Dzięki instalacji 
fotowoltaicznej, obiekt nie bę-
dzie generować dużych kosztów 
związanych z podgrzewaniem 
wody i ogrzewaniem. 

Jeśli chodzi o wyposażenie ha-
li praktyk, to w ramach projektu 
„Kompetencje – Rozwój – Suk-
ces” zakupiono narzędzia i samo-
chód do ćwiczeń praktycznych. 
W ramach innego projektu, „No-
woczesne Kształcenie – Nowe 
Możliwości”, szkoła pozyskała 
dokumentację techniczno-obsłu-
gową, zespoły oraz części pojaz-
dów samochodowych. Wszytko 
to o wartości około 100 tys. zł. 
Ponadto w wyposażeniu hali po-
mogli absolwenci szkoły i na-
uczyciele zawodu. Dzięki ich 
wsparciu firmy Intercars i Bosch 
na bieżąco przekazują modele 
i zespoły pokazowe. 

Łączna wartość inwestycji 
wynosi ponad 4,7 mln zł. Ca-
łość została sfinansowana ze 
środków własnych Powiatu 
Pruszkowskiego.  Red.

Praktyka czyni mistrza. Nowa hala praktyk 
przy ZS nr 1 w Pruszkowie. GRODZISK MAZ.

Już niedługo w miejsco-
wości Makówka powsta-
nie nowy plac zabaw dla 
dzieci. Grodziski magi-
strat  wydał ogłoszenie 
o przetargu na roboty 
budowlane.

P lac zabaw powstanie w ra-
mach zadania po nazwą 
„Podniesienie atrakcyj-
ności turystycznej na 

obszarze LSR poprzez budowę 
placu zabaw dla dzieci i młodzie-
ży w gminie Grodzisk Mazowiecki 
w miejscowości Makówka”. Będzie 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

Nowe miejsce rekreacji zbudo-
wane zostanie na miejscu starego 
placu zabaw przy ul. Chmielnej 
w miejscowości Makówka. Do 
zadań wykonawcy będzie nale-
żała budowa placu i wykonanie 
nasadzeń zieleni. Dodatkowo 
przez okres 24 miesięcy wyko-
nawca będzie musiał przepro-
wadzać pielęgnację tejże zieleni.

Nowy plac zabaw w Makówce

Na placu zabaw udostępnio-
na będzie wiata piknikowa ze 
stołami i ławami, grill z paleni-
skiem, urządzenia siłowni ple-
nerowej, huśtawka, karuzela, 
domek ze zjeżdżalnią, tablica 
kredowa. Dzieci będą mogły po-
szaleć też na ściance wspinacz-
kowej, leśnej ścieżce przeszkód 
czy tyrolce. Na budowę placu 
zabaw przeznaczono 135 dni od 
podpisania umowy. Wykonaw-
cy na złożenie ofert mają czas 
do 22 października.  Red.
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MILANÓWEK

Seniorzy  
w ruchu

15 października otwarto Centrum Ruchu Seniora. Ta nowa prze-
strzeń przeznaczona seniorom znajduje się przy ul. Królewskiej 
64a. Powstała w ramach projektu „Rozwój usług społecznych  
w Gminie Milanówek. Edycja 2”. Wartość całego projektu wynosi 
prawie 2 mln zł, a ponad 1,5 mln zł przeznaczonych na jego reali-
zację pochodzi ze środków Unii Europejskiej.Co w ofercie będzie 
miało centrum? Głównie zajęcia usprawniające, a przy okazji inte-
grujące. Seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z zajęć tanecznych, 

ćwiczeń na zdrowy kręgosłup, czy pilatesu, prowadzonych przez wy-
kwalifikowaną kadrę. Zajęcia będą bezpłatne, a pierwsze zaplanowa-
ne są już na 18 października. Centrum będzie otwarte od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-14.00. Burmistrz Milanówka, Piotr Remiszew-
ski podkreśla - W dobie pandemii, dbanie o zdrowie i profilaktyka są 
niezwykle ważne. Jestem szczęśliwy, że dzięki pozyskanym dotacjom 
możemy zaoferować Milanowskim Seniorom nieodpłatne zajęcia, któ-
re realnie przyczyniają się do poprawy ich zdrowia.  Red 

BO Mazowsza: trzy projekty  
z naszego regionu do realizacji

REGION
Ponad 50 tys. głosów 
oddanych przez mieszkań-
ców województwa mazo-
wieckiego w drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza zdecydowało 
o wyborze 68 projektów. 
Na ich realizację samorząd 
Mazowsza przeznaczy  
25 mln zł. Wśród wybranych 
inwestycji znalazły się trzy 
projekty z naszego regionu.

5 0 309 głosów zostało od-
danych w drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskie-
go Mazowsza. Mazowsza-

nie chętniej głosowali przy użyciu 
urządzeń mobilnych – blisko 61 proc. 
poparło projekty przez telefon komór-
kowy. Jak zauważa marszałek Adam 
Struzik duża aktywność mieszkań-
ców Mazowsza i wybrane przez nich 

GRODZISK MAZ.
„Na wnuczka”,  
„na policjanta”, a teraz  
„na BLIK-a”. Kreatyw-
ność oszustów  
i złodziei zdaje się nie 
ma granic. Jak zwykle 
policjanci apelują  
o czujność i ostrożność.

T ylko w ostatni week-
end na grodziską 
komendę zgłosiły 
się dwie oszukane 

w ten sposób osoby. Mieszkan-
ka żabiowolskiej gminy straciła  
1000 zł, a mężczyzna spod gro-
dziska – ponad 400 zł. Oboje nie 
byli świadomi oszustwa, sądzili, 
że pomagają znajomym. Oszu-
ści jednak podszyli się pod ich 
konta i skłonili poszkodowa-
nych do przekazania kodu BLIK. 

Mechanizm działania jest 
podobny. Szczegóły zdradza 
nam asp. sztab. Katarzyna Zych 
z grodziskiej komendy - Umoż-
liwienie niewłaściwej osobie 

Kolejne oszustwa. Tym razem „na BLIK-a”.

projekty wskazują na aktualne potrze-
by Mazowszan. – Ciągle na pierwszym 
miejscu są inwestycje prozdrowot-
ne. Mieszkańcy Mazowsza wybrali 
do realizacji aż 21 takich projektów.  
To ponad jedna trzecia wszystkich 
inwestycji, które zostaną zrealizowa-
ne. Na pewno duży wpływ ma tutaj 
trwająca ciągle pandemia – informuje 
marszałek. – Kolejną dużą grupą pro-
jektów są inwestycje w bezpieczeń-
stwo publiczne, transport i drogi. Jest 
ich w sumie 19. Mazowszanie stawiają 
na bezpieczne przejścia dla pieszych, 
budowę ścieżek rowerowych, ale tak-
że szkolenia dla kierowców – dodaje.

Budżet Obywatelski Mazow-
sza został podzielony na dwie pu-
le- ogólnowojewódzką oraz na pulę 
podregionalną (tu zostały wydzielo-
ne środki dla kilku podregionów). Na 
liście projektów ogólnowojewódz-
kich, które zyskały aprobatę miesz-
kańców znalazły się dwa projekty 
z naszego regionu. W przypadku puli 
podregionalnej to 1 projekt.Mazow-
szanie zdecydowali, że z puli ogólno-
wojewódzkiej, przy użyciu środków 

dostępu do konta w mediach 
społecznościowych może nastą-
pić na przykład poprzez niewin-
ne otwarcie linku do ciekawej 
informacji i zalogowanie się 
tam. Po przejęciu naszego konta 
przestępcy wysyłają do znajo-
mych prośbę o szybką pożyczkę, 
tłumacząc to różnymi nagłymi 
sytuacjami. Nie podejrzewamy, 
że to oszustwo, bo przecież na-
pisał do nas ktoś z rodziny lub 
dobry znajomy. Przekazuje-
my mu kody BLIK.  Już wte-
dy z konta ginie nam kilkaset 
złotych. Dopiero po pewnym 
czasie, a w czasem nawet po 
kilku dniach, orientujemy się, 

PRUSZKÓW
W środę 13 październi-
ka  została podpisana 
umowa na dofinanso-
wanie budowy dojazdu 
na wiadukt w ciągu  
ul. Grunwaldzkiej.  
To przeszło 5 mln zł.

U mowa została za-
warta między Gminą 
Miastem Pruszków 
a Wojewoda Mazo-

wieckim. Dzięki niej zostanie za-
silony budżet na realizację zadania 
pn. „Budowa ul. Grunwaldzkiej 
w zakresie dojazdu na wiadukt 
drogowy nad torami kolejowy-
mi LK nr 1 i LK nr 447 wraz z do-
wiązaniem do istniejącego układu 
drogowego i sieciami uzbrojenia 
terenu”. Jest ono zaplanowane 
na lata 2021-2023. Umowa za-
gwarantuje dotację w wysoko-
ści 5.125.392,99 zł.

Cała inwestycja, której dotyczy 
dofinansowanie będzie polegała na 
budowie dwóch nowych odcinków 
dróg publicznych i wiaduktu dro-
gowego nad torami. W zakresie 

Dofinansowanie na budowę 
ul. Grunwaldzkiej

REGION
Funkcjonariusze CBŚP  
i Wydziału Kryminal-
nego pruszkowskiej 
komendy zatrzymali 
dwóch mężczyzn podej-
rzanych o posiadanie 
znacznej ilości substan-
cji psychotropowej. 
Mężczyźni w swoim 
aucie przewozili 
aż 14 kg klefedronu.

P olicjanci z Centralnego 
Biura Śledczego Policji 
dotarli do informacji, 
z której wynikało, że 

na terenie powiatu pruszkow-
skiego znajdują się osoby, któ-
re mogą posiadać znaczne ilości 
narkotyków. Do działań włączy-
li się kryminalni z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Efektem ich pracy było zatrzy-
manie dwóch mężczyzn, w wie-
ku 21 i 40 lat oraz przejęcie aż 14 
kilogramów substancji psycho-
tropowej. Narkotyki były ukryte 

Zatrzymani za posiadanie 14 kg 
substancji psychotropowej

w samochodzie, którym poru-
szali się mężczyźni. W dwóch 
workach foliowych znajdowało 
się łącznie 14 metalicznych wor-
ków z zapięciem strunowym z za-
wartością zbrylonej krystalicznej 
substancji koloru biało-żółtego. 
Zabezpieczone substancje tra-
fiły do Laboratorium Krymina-
listycznego KSP, gdzie badania 
wykazały, że jest to substancja  
psychotropowa – klefedron.

Mężczyźni po zatrzymaniu 
zostali osadzeni w policyjnym 
areszcie. Zgromadzony w spra-
wie materiał dowodowy został 
przekazany do Prokuratury Re-
jonowej w Pruszkowie. Proku-
rator przedstawił zatrzymanym 
zarzuty posiadania znacznej ilo-
ści substancji psychotropowej.

Na wniosek policji i proku-
ratury Sąd Rejonowy w Prusz- 
kowie zastosował wobec pode- 
jrzanych tymczasowy areszt na 
okres trzech miesięcy. Za po-
siadanie narkotyków grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności, 
a gdy przedmiotem przestęp-
stwa jest ich znaczna ilość, na-
wet do 10 lat.  AZ

R E K L A M A

z budżetu województwa mazowiec-
kiego zostanie zrealizowanych 19 
projektów. Na ich realizację samo-
rząd Mazowsza przeznaczy ponad  
6,1 mln zł.  Jakie projekty zostaną 
zrealizowane w naszym regionie? 
To: Zwolnij i jedź bezpiecznie – pi-
lotażowy projekt budowy radaro-
wych wyświetlaczy prędkości na 
drogach wojewódzkich na terenie 
gmin Brwinów, Głowaczów, Gro-
dzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józe-
fów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, 
Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, 
Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów 
Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, 
Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków 
(2594 głosy) oraz budowa sygnaliza-
cji świetlnej na drodze wojewódz-
kiej nr 720 w Nadarzynie (363 głosy).

W puli podregionalnej dla podre-
gionu warszawskiego-zachodniego 
na drugim miejscu z 730 głosa-
mi znalazł się projekt „Po dro-
dze z zielenią”, w ramach którego 
zostanie zagospodarowana zieleń 
wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwi- 
nowie i Otrębusach.  Red.

że padliśmy ofiarą oszustwa. Jak 
uchronić się przed taką kradzie-
żą? Nie klikajmy we wszystkie 
linki, jakie są nam wysyłane. Za-
wsze należy upewnić się, że to 
faktycznie znajomy prosił nas 
o pomoc. Zawsze należy tak-
że sprawdzać dane transak-
cji przed jej potwierdzeniem 
w aplikacji. Chroń swój tele-
fon i inne urządzenia z dostę-
pem do sieci.

Takie przestępstwo jest za-
grożone karą pozbawienia wol-
ności nawet do 8 lat. Trzeba 
jednak pamiętać, że takie oszu-
stwa są niezwykle trudne do 
wykrycia.  Red.

układu drogowego przewiduje 
się przede wszystkim realizację 
ciągu komunikacyjnego prowa-
dzącego wzdłuż ul. Grunwaldz-
kiej, przejścia nad torami PKP 
oraz skomunikowanie z ul. War-
szawską. Ta właśnie ulica będzie 
stanowić łącznik dla ruchu lokal-
nego – pieszego i samochodowe-
go. Zmianie ulegnie jej przebieg, 
aby skomunikować ją z projekto-
wanym połączeniem z ul. Grun-
waldzką po stronie północnej.

Cała inwestycja, której dotyczy 
dofinansowanie będzie polegała 
na budowie dwóch nowych od-
cinków dróg publicznych i wia-
duktu drogowego nad torami. 
W zakresie układu drogowego 
przewiduje się przede wszyst-
kim realizację ciągu komunika-
cyjnego prowadzącego wzdłuż 
ul. Grunwaldzkiej, przejścia nad 
torami PKP oraz skomunikowa-
nie z ul. Warszawską. Ta właśnie 
ulica będzie stanowić łącznik dla 
ruchu lokalnego – pieszego i sa-
mochodowego. Zmianie ulegnie 
jej przebieg, aby skomunikować 
ją z projektowanym połącze-
niem z ul. Grunwaldzką po stro- 
nie północnej.  Red.
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Starostwo Powiatowe wprowadzi-
ło nową funkcjonalność – możliwość 
pobierania biletów elektronicznych 
w systemie rejestrującym kolejność 
obsługi mieszkańców w urzędzie. Apli-
kacja QMS.Everywhere, którą można 
pobrać ze sklepu Google Play na smart-
fon, jest łatwa w obsłudze, pozwala na 
zachowanie bezpiecznego dystansu 
i uzyskanie biletu bez konieczności 
dotykania biletomatu.

Obecnie, mieszkańcy, którzy przy-
chodzą do Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie,  pobierają bilety z  
biletomatów umieszczonych w sa-
lach obsługi, a następnie są przywo-
ływani przez system do pierwszego 
wolnego stanowiska obsługującego 
wybraną przez siebie operację. Te-
raz te same czynności można wyko-
nać także za pomocą aplikacji, która 
zastępuje korzystanie z tradycyjnego 
biletomatu. Zamiast biletu papiero-
wego otrzymujemy bilet zapisany na 
urządzeniu mobilnym. Zaletą jest to, 
że nie ma konieczności wykonywania 
tej operacji bezpośrednio w bileto-
macie, można pobrać bilet i oczeki-
wać na wezwanie.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, 
należy zainstalować aplikację QMS.
EVERYWHERE ze sklepu Google Play.

Jak pobrać bilet?
• Uruchomić aplikację QMS i wybrać 

zakładkę Placówki > Starostwo Po-
wiatowe w Pruszkowie.

• Po wybraniu placówki wyświetli się 
kolejno lista kategorii spraw obsłu-
giwanych w urzędzie, a następnie po 
wybraniu kategorii, szczegółowa li-
sta realizowanych operacji

• Po wybraniu operacji wyświetlą się 
dane szczegółowe, tj. aktualnie ob-
sługiwany bilet, liczba osób w kolej-
ce, średni czas obsługi.

• Pobranie biletu odbywa się poprzez 
naciśnięcie belki „Pobierz bilet”, po 
którym wyświetli się numer pobra-
nego biletu.

• Powiadomienie o wezwaniu do sta-
nowiska obsługi zostanie wysłane 
w formie komunikatu na telefon.

Więcej o tym, jak korzystać z aplikacji: 
www.powiat.pruszkow.pl

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

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

M isją Powiatu Gro-
dziskiego jest za-
pewnienie miesz-
kańcom odpowied-

nich warunków do rozwoju i god-
nego życia poprzez wzmacnianie 
systemu wsparcia osób i grup 
społecznych zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Zada-
nia powiatu z zakresu pomocy 
społecznej  realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie znaj-
dujące się w Grodzisku Mazowiec-
kim przy ul. Dalekiej 11. 

Głównym zadaniem Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
jest opracowanie i realizacja po-
wiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, podsta-
wowym celem działalności jest zaś 
udzielanie pomocy społecznej o za-
sięgu ponadgminnym, w tym tak-
że zabezpieczenie dzieciom pieczy 
zastępczej w przypadku niemożno-
ści zapewnienia opieki i wychowa-
nia przez rodziców. 

Dzieciom, których rodzice nie są 
w stanie w należytym stopniu zaj-
mować się nimi z powodu szeroko 
rozumianej bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych 
czy z powodu uzależnień, zapew-
niana jest opieka w instytucjach 
pieczy zastępczej. Działania w tym 
zakresie polegają na czasowym za-
pewnieniu dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki ro-
dziców pieczy zastępczej poprzez 
umieszczenie ich w jednej z form 
rodzinnej pieczy zastępczej, a w 
przypadku braku takiej możliwo-
ści – w instytucjonalnej pieczy za-
stępczej.  Finansowanie działalności 
rodzin zastępczych stanowi jedno 
z zadań powiatu.

W roku 2020 pod opieką Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grodzisku Mazowieckim pozosta-
wało 141 dzieci w 105 rodzinach za-
stępczych – najwięcej w rodzinach 
zastępczych spokrewnionych, ale 
również w rodzinach zastępczych 

niezawodowych oraz zawodowych. 
Na terenie powiatu nie funkcjonuje 
rodzinny dom dziecka ani też ro-
dzina zastępcza zawodowa o cha-
rakterze pogotowia rodzinnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Grodzisku Mazowieckim 
podejmuje wiele działań propagu-
jących i wzmacniających rodziciel-
stwo zastępcze. Jednym z nich jest 
udział w realizacji projektu współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej pt. "Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19", ma-
jącego na celu zwalczanie i przeciw-
działanie skutkom epidemii poprzez 
zakup sprzętu komputerowego, 
niezbędnego podczas nauczania 
zdalnego, a także zakup środków 
ochrony indywidualnej. Prowa-
dzone jest również poradnictwo 
dla osób sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą i ich dzieci oraz 
dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej, które potrzebują wsparcia, 

ukierunkowania i specjalistycz-
nej pomocy.

PCPR organizuje także wydarze-
nia mające integrować rodziny za-
stępcze. Należą do nich coroczne 
Spotkania Noworoczne dla dzieci 
z rodzin zastępczych i ich opieku-
nów czy Piknik Rodzinny. Organizo-
wanych jest również wiele spotkań 
oraz szkoleń. Niestety z powodu 
panującej obecnie pandemii wiru-
sa SARS-CoV-2 w ostatnim czasie 
wielu z tych przedsięwzięć nie uda-
ło się zrealizować. W obawie przed 
zakażeniem ograniczone zostały 
bezpośrednie kontakty z rodzina-
mi zastępczymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Grodzisku Mazowieckim 
nieustannie prowadzi nabór do spra-
wowania pieczy zastępczej – infor-
macje w tej sprawie można znaleźć 
w siedzicie PCPR przy ul. Dalekiej 11 
(budynek Szpitala Zachodniego im. 
Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazo-
wieckim) oraz w lokalnych mediach.

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

Szczepienie przeciw grypie, 
sezon 2021/2022

Od 7 października 2021 r. SPZZOZ w Prusz-
kowie rozpoczął akcję bezpłatnych szcze-
pień przeciw grypie, dla osób powyżej 
75 r.ż. i grup uprawnionych.

Szczepienia  są wykonywane w każdy czwar-
tek w godzinach 9-16 w Szpitalu Powiato-
wym w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4, 
05-800 Pruszków.

Zapisy od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-15.00 tel. 22 758 63 12.

W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie uprawnieni są:
• osoby zatrudnione w podmiocie wyko-

nującym działalność leczniczą oraz oso-
by udzielające świadczeń zdrowotnych 
w tym podmiocie;

• osoby zatrudnione oraz osoby reali-
zujące usługi farmaceutyczne, zadania 
zawodowe lub czynności fachowe w ap-
tece ogólnodostępnej lub punkcie ap-
tecznym;

• osoby uprawnione do wykonywania 
czynności diagnostyki laboratoryjnej 
w laboratorium.

• nauczyciele akademiccy i inne osoby pro-
wadzące w uczelni zajęcia ze studenta-
mi lub doktorami zgodnie z programem 
odpowiednio studiów albo kształcenia, 
oraz inne osoby zatrudnione na uczelni;

• studenci i doktoranci uczestniczący, 
zgodnie z programem odpowiednio 
studiów albo kształcenia, w zajęciach 
z udziałem pacjentów.

• osoby zatrudnione w organach Państwo-
wej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące 

czynności kontrolne lub inspekcyjne zgod-
nie z właściwością wojewódzkiego in-
spektora farmaceutycznego i Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego;

• osoby zatrudnione lub wykonujące obo-
wiązki w jednostce organizacyjnej po-
mocy społecznej w rozumieniu art. 6
pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej lub w placówce za-
pewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub w podeszłym wieku, o której mo-
wa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy.

• pacjenci: zakładu opiekuńczo-lecznicze-
go, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, 
hospicjum stacjonarnego lub domowego,

• oddziału medycyny paliatywnej;
• osoby przebywające w domu pomocy 

społecznej, o którym mowa w art. 56 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej, lub w placówce zapew-
niającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle cho-
rym lub osobom w podeszłym wieku, 
o którym mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1
tej ustawy;

• osoby pracujące w przedszkolu, innej for-
mie wychowania przedszkolnego, szkole 
lub placówce działającej w systemie oświa-
ty, przedszkolu lub szkole funkcjonują-
cej w systemie oświaty innego państwa 
znajdujących się na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, placówce wsparcia 
dziennego, placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej, regionalnej placówce opie-
kuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym, w ramach form 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Straży Granicznej, Straży Marszałkow-
skiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywia-
du Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego, straży 
ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) 
oraz członków ochotniczych straży po-
żarnych, ratowników górskich i wodnych 
wykonujących działania ratownicze;

• Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psy-
chiatrycznego;

• osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Osoby uprawnione nie muszą prosić leka-
rza o receptę na szczepionkę ani umawiać 
się w przychodni. Wystarczy, że skontak-
tują się z jednym z punktów szczepień 
w powiecie pruszkowskim lub dowolnym 
uprawnionym do wykonywania szczepień 
i umówią się na termin zabiegu.

Szczepienia w powiecie pruszkowskim wyko-
nywane są nie tylko SPZZOZ w Pruszkowie. 
Zaszczepić się można w punktach szczepień 
wykonujących szczepienia przeciw COVID.

Adresy i telefony kontaktowe podmiotów 
dostępne są na stronie pacjent.gov.pl. 
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Nowe możliwości 
w obsłudze mieszkańców
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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

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!

• 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 783 647 646 

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

Ślusarz/spawacz poszukiwany 
XТребуются слесарь / сварщик 
tel. 604-209-483 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

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

DAM PRACĘ

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

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 - 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:

Kładka w nowej odsłonie
PRUSZKÓW

Po długim remoncie 
w końcu jest. Kładka 
nad torami PKP łącząca 
ul. 3 Maja i Majową 
jest już gotowa.

M ieszkańcy Pruszko-
wa w ostatnim czasie 
do swojej dyspozy-
cji mieli cztery prze-

prawy przez tory kolejowe. Te 
przejścia to: przejazd kolejowy 
w ciągu ul. Przejazdowej, tunel 
w ciągu ul. Działkowej, przejście 
podziemne przy stacji PKP, a tak-
że przejście podziemne w re-
jonie Czarnej Drogi. Teraz, po 

generalnym remoncie, prusz-
kowianie mogą korzystać z od-
nowionej kładki.

Stara konstrukcja została zde-
montowana – usunięto podpo-
ry i biegi schodów. Wzmocniono 
również stopy fundamentowe, 
zamontowano nowe podpory, 
schody i konstrukcję nośną. Do-
datkowo kładka zyskała nowe 
oświetlenie, bariery przeciw-
porażeniowe oraz kanalizację 
deszczową. Zupełną nowością 
są windy zainstalowane po obu 
stronach kładki. Cały obiekt, 
łącznie z windami, posiada ka-
mery monitoringu miejskiego.

Koszt całego przedsięwzię-
cia wyniósł 2.838.579,24 zł.  Red

REGION
W ubiegłym roku 1 listo-
pada był inny niż dotych
czasowe. Tego dnia 
bramy cmentarzy były 
zamknięte ze względu 
na obostrzenia wpro-
wadzone przez resort 
zdrowia, ze względu 
na epidemię COVID-19. 
Jak będzie w tym roku?

W szystkich Świętych 
to dzień, w którym 
Polacy masowo 
wyruszają odwie-

dzić groby bliskich zmarłych. 
W 2020 roku nie było to możliwe 
– wówczas Premier Mateusz Mo-
rawiecki na dwa dni przed świę-
tem poinformował, że w dniach 
31 października-2 listopada
cmentarze będą zamknięte.

W tym roku sytuacja jest 
nieco inna. Minister Zdrowia, 
Adam Niedzielski zapewnił, że 
nekropolie będą otwarte. Na py-
tanie w wp.pl o ewentualne na-
głe zamknięcie cmentarzy szef 
resortu odpowiedział - To nie 
jest tak, że w tym roku będzie-
my mieli do czynienia z jakimś 
gwałtownym skokiem zakażeń. 
W zeszłym roku z tygodnia na 
tydzień ta liczba zwiększyła się 
z 3 do 9 tysięcy. W tej chwili ta-
kie skoki nam nie grożą, więc 
nie ma potrzeby podejmowania 
takich szybkich zaskakujących 
decyzji, bo epidemia rozwija 
się wolniej.

Minister podkreślił, że w tym 
roku sytuacja jest zupełnie in-
na ze względu na szczepienia. 
Rozmawiał również na ten te-
mat z premierem. Potwierdzo-
no wówczas, że takie środki, jak 
zamknięcie cmentarzy, nie bę-
dą podejmowane.  Red

PRUSZKÓW
To już trzecia edycja 
Wymiany ciepła, czyli 
oddania niepotrzebnej 
nam ciepłej odzieży 
zimowej. Na miejscu 
każdy może też wybrać 
coś dla siebie. W tym 
roku na wymianę zapla-
nowano trzy weekendy.

D rugie życie dla ubrań, 
które bezużytecz-
nie leżą w naszych
szafach, to idea wpi-

sująca się w zasady działania Ja-
dłodzielni. Czyli dzielenia się 
tym, czego mamy w nadmiarze. 
W tym wypadku chodzi właśnie 
o zimową odzież.

Czyste i ciepłe ubrania bę-
dzie można przynieść w naj-
bliższy weekend do Jadłodzielni 
przy ul. Kraszewskiego. Na placu 
pojawią się specjalne wieszaki. 

Organizatorzy szczególnie ape-
lują o przynoszenie odzieży mę-
skiej. Te rzeczy, które nie znajdą 
nowego właściciela, zostaną 
przewiezione do noclegowni. 
Oczywiście wybrać coś dla siebie 
może każdy. – Celem akcji jest 
aktywizacja obywateli, a jej ha-
słem przewodnim „podaj dalej” 
– mówi Beata Pawełczyńska ze 
Stowarzyszenia Powszechnych 
Inicjatyw Społecznych Jaspis.

Wymiana ciepła w sobotę 
i niedzielę będzie trwać w godz. 
10.00-17.00. Kolejne terminy 
akcji to 20-21 listopada i 22-23 
stycznia 2022 r. Akcję patrona-
tem objął starosta pruszkowski 
Krzysztof Rymuza.  Red

Wszystkich Świętych 
zagrożone? 

Są deklaracje ministra

Wymiana ciepła już 
w najbliższy weekend!

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie poszukuje kandydata  

na stanowisko:

TERAPEUT Y  
Szczegółowa informacja na temat zatrudnienia  

jest udostępniona na stronie internetowej: 
http://zowpiastow.pl

• 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 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria biżuterię 
wszelkiego rodzaju 501 702 604 

USŁUGI

• WYMIANA OPON, 795-569-659
• Zakładanie żaluzji, rolet, 

moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny. 
502-723-055 

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  


