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Komorowska i Pruszkowska po nowemu
REGION  

Ciąg ulic Komorowskiej  
i Pruszkowskiej to dogod-
ne połączenia Pruszkowa 
z Nadarzynem. Kłopot  
w tym, że na wielu  
odcinkach droga jest  
w dramatycznym stanie. 
Powoli ta sytuacja  
ulega zmianie.

U lica Komorowska i ulica 
Pruszkowska to dwie 
ulice powiatowe, któ-
re tworzą ciąg łączący 

Nadarzyn, Granicę, Nową Wieś, 
Komorów i Pruszków. Tą drogą 
poruszają się kierowcy, którzy 
między innymi chcą dotrzeć czy 
to do węzła trasy S8 w Nadarzy-
nie czy do węzła autostrady A2.

Kłopot w tym, że stan na-
wierzchni tych dróg pozostawia 
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wiele do życzenia. Ostre zakręty, 
koleiny, dziury i łaty sprawiają, 
że jazda poszczególnymi odcin-
kami nie jest zbyt komfortowa. 
Władze Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, które jest zarząd-
cą ulicy Komorowskiej i Prusz-
kowskiej od dawna podkreślają, 
że chcą wyremontować ten ciąg 
ulic. Kłopot w tym, że taka inwe-
stycja nie tylko jest kłopotliwa 
dla mieszkańców i kierowców, 
ale również bardzo kosztowna. 

Stąd pomysł na podzielenie 
inwestycji na kilka etapów. Kil-
ka z nich udało się już zrealizo-
wać, teraz w przygotowaniu są 
kolejne. W najbliższym czasie 
planowany jest remont odcin-
ka od ronda przy ul. Pogodnej 
w Pruszkowie do ul. 2 Sierpnia 
w Pruszkowie. Dodatkowo na 
skrzyżowaniu z ul. Rekreacyjną 
w Granicy ma powstać rondo.
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Pruszkowskie starostwo chce przebudo-
wać ciąg ulic Komorowska -Pruszkowska 
od ronda przy ul. Pogodnej w Pruszko-
wie do skrzyżowania ul. Pruszkowskiej 
z ul. Rekreacyjną w Granicy. Kilka etapów 
jest już za nami. Wyremontowany jest już 
odcinek od ronda w Komorowie do torów 
WKD. Na skrzyżowaniu ulic Komorow-
skiej i Pogodnej wybudowano rondo, któ-
re zyskało ogromne uznanie kierowców 
i mieszkańców. Na wspomnianym skrzyżo-
waniu dochodziło do licznych wypadków, 
a i wyjazd z ul. Komorowskiej (od stro-
ny targu) jak i ul Pogodnej (od ul. Lipo- 
wej) znacznie się poprawił. 

Teraz przyszła pora na kolejne dwa ele-
menty tej drogowej „układanki”. Obecnie 
trwają poszukiwania wykonawcy, który zaj-
mie się remontem odcinka od ronda przy 
ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. 2 Sierp- 
nia w Pruszkowie oraz przebudową skrzy-
żowania ulic Pruszkowskiej i Rekreacyj-
nej w Granicy, gdzie ma powstać rondo. 

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy, jed-
nak najniższa oferta (3,23 mln zł)jest wyższa 
od kwoty jaką starostwo chce przeznaczyć 
na realizację prac (3,15 mln zł). Miejmy na-
dzieję, że starostwo zdecyduje się dołożyć 
„brakującą” kwotę i rozstrzygnie przetarg. 

Dobra wiadomość jest taka, że ten re-
mont ma zostać przeprowadzony ekspre-
sowo, bo w zaledwie 70 dni od momentu 
podpisania umowy. Na czas prac odcinek 
między rondem przy ul. Pogodnej a ul. 
Gordziałkowskiego zostanie całkowicie 
wyłączony z ruchu. Objazd zostanie popro-
wadzony ulicami Prusa, Lipową, al. Armii 
Krajowej oraz Polna. Ta ostatnia na czas 
remontu będzie ulicą dwukierunkową od 

ul. Gordziałkowskiego do Pogodnej. W ra-
mach remontu ul. Komorowska zyska no-
wą nawierzchnię. W przypadku ronda na 
skrzyżowaniu Pruszkowskiej i Rekreacyj-
nej w Granicy  zmieni się w układ drogowy, 
który ułatwi mieszkańcom ul. Rekreacyj-
nej i ulic przyległych włączenie się do ru-
chu na ul. Pruszkowskiej.

Warto zaznaczyć, że to nie koniec pla-
nów remontowych. Wiele wskazuje na to, 
że w przyszłym roku na ul. Pruszkow-
skiej powstanie kolejne rondo. Tym razem 
w Strzeniówsce. – Urząd Gminy w Nada-
rzynie i Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie porozumiało się w kwestii budowy 
ronda na skrzyżowaniu drogi powiato-
wej 3107 ( ulica Pruszkowska ) z drogami 
gminnymi: Jeżynowa, Działkowa, Topolowa 
w miejscowości Strzeniówka – informuje 
Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn.

Tu jednak to gmina Nadarzyn na swoje 
barki wzięła przygotowanie dokumenta-
cji projektowej. Wykonawca opracował 
już koncepcję, która zyskała akcepta-
cje. Prace projektowe są w toku. – Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę sta-
rostwo powiatowe zrealizuje inwestycję 
co powinno nastąpić w IV kwartale 2022 
roku jeśli nie nastąpią problemy zwią-
zane z procedurami pozwoleń – pod- 
kreśla Zwoliński. – Gmina Nadarzyn 
oprócz opłacenia projektu, sfinansuje 
odwodnienie skrzyżowania i najbliższej 
okolicy, oświetlenie ronda i ścieżki ro-
werowej wzdłuż ulicy Pruszkowskiej do 
granicy gminy oraz dołoży się do wy-
kupów gruntu pod budowę – dodaje 
wójt Nadarzyna. 

Czekamy zatem na jak najszybszą re-
alizację prac!  AZ
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Dworzec Zachodni 
dostępny nie  
dla wszystkich

Modernizacja Dworca Zachodniego w Warszawie trwa. 
Podróżni muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami. Tym 
razem komunikat wydała Warszawska Kolej Dojazdowa. 
Jak czytamy na stronie przewoźnika - na stacji Warsza-
wa Zachodnia trwają obecnie prace modernizacyjne, w 
związku z czym występują utrudnienia w poruszaniu się 
po remontowanych peronach. Niestety, od dnia 7 listo-
pada stacja będzie niedostępna dla osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się. Z jakimi utrudnieniami będziemy 
mieli do czynienia? Od 7 listopada będzie zamknięte przej-
ście podziemne łączące dworzec z peronami 1-5. Zamien-
nie droga będzie prowadzić przez kładkę, a tu brak będzie 
urządzeń do wspomagania w poruszaniu. Najbliższe stacje, 
z których mogą skorzystać osoby o ograniczonym stopniu 
poruszania się, to Warszawa Reduta Ordona i Warszawa 
Śródmieście WKD.  Red.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

 Urszuli Wojciechowskiej
Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach w latach 1996 – 2019.  

Wyjątkowego nauczyciela, niezwykle dobrej osoby,  
przyjaciela zespołu „Mazowsze”. 

Bliskim i całej Społeczności Szkolnej  
składamy najszczersze kondolencje i zapewniamy o naszej pamięci.

Dyrekcja i Pracownicy

Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”  
im. Tadeusza Sygietyńskiego
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PRUSZKÓW
Rajd Brabórka to impreza, 
która kończy oficjalnie 
sezon motorsportu.  
W tym roku na mieszkań-
ców Pruszkowa czeka  
nie lada gratka – start 
honorowy tej imprezy 
odbędzie się w okolicy 
dworca kolejowego.

D la fanów motorsportu 
w Pruszkowie szyku-
je się wieczór atrakcji. 
Legendarny już rajd 

Barbórka po raz pierwszy zawi-
ta poza granice Warszawy. Dzięki 
temu ta kultowa impreza dotrze 
do jeszcze większej liczby rajdo-
wych fanów – uzasadniają orga-
nizatorzy. Dwudniowe zmagania 
największych tuzów motorsportu 
rozpoczną się 3 grudnia startem 
honorowym zlokalizowanym tuż 
przy dworcu kolejowym w Prusz-
kowie. Warto zaznaczyć, że jesz-
cze przed startem będzie można 
zobaczyć strefę przedstartową na 
terenie „Znicza” przy ul. Bohaterów 
Warszawy. Pierwsza załoga pojawi 
się na rampie już o 18.00, a o 18.15 
rozpocznie się rywalizacja. Pierw-
szy odcinek SZNAJDER BATTE-
RIEN PRUSZKÓW poprowadzony 
zostanie ulicą Sienkiewicza, Sta-
szica, Gomulińskiego, Działkową, 
Południową i Bryły. Metę zaplano-
wano na wysokości siedziby MZO. 

Rajd Barbórka w Pruszkowie

Żeby nie było za łatwo, kierowcy 
będą musieli zmierzyć się z wjaz-
dem, prowadzącym przez ślima-
ka, na najwyższe piętro parkingu 
centrum handlowego Nowa Stacja. 
Tam odbędzie się techniczna sek-
cja, potem zjazd w dół i kontynu-
owanie jazdy ulicami Pruszkowa.

Jednak kierowcy nie będą jechać 
„o pietruszkę”. Załogi będą rywali-
zować o puchar ufundowany przez 
Prezydenta Miasta Pruszkowa, Paw-
ła Makucha. Zdobędzie go ekipa 
z najlepszym czasem przejazdu. 
Dla kibiców natomiast przewidzia-
no konkursy. Jak informuje Łukasz 
Deńca, CFO ECC Real Estate, wła-
ściciel Centrum Handlowego No-
wa Stacja - Dla kibiców w tygodniu 
poprzedzającym to wydarzenie bę-
dziemy organizowali konkursy. Na-
grodami będą wejściówki na odcinki 
specjalne Rajdu Barbórka, a także 
przejazd w charakterze pasażera 
po trasie naszego odcinka specjal-
nego.  Źródło: barborka.pl 
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GRODZISK MAZ.

Policjant zawsze  
na służbie

To zdanie znalazło potwierdzenie pewnego październikowego 
dnia. Funkcjonariusz z grodziskiej komendy będąc po służbie, 
zareagował na niebezpieczne zachowanie kierowcy na dro-
dze. Okazało się, że był on pod wpływem alkoholu. Około 
19.00, policjant wracał ze służby do domu. Gdy już zatrzymał 
się pod własną posesją, jego uwagę zwrócił volkswagen, któ-
ry przejechał w bliskiej odległości od jego auta. To wzbudziło 
podejrzenia funkcjonariusza i dlatego od razu ruszył za nim, 

zajechał mu drogę i zmusił do zatrzymania samochodu. Jedno-
cześnie poinformował o swoich działaniach kolegów pełniących 
w tym czasie służbę. Policjant odebrał kluczyki kierowcy, które-
go zachowanie wskazywało na stan nietrzeźwości. Po przyjeździe 
na miejsce patrolu okazało się, że zatrzymany 42-latek miał w or-
ganizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to 2 lata więzienia, 
kara finansowa i utrata prawa jazdy.  Red 

REGION
Dotacje dla samorzą-
dów w Programie Inwe- 
stycji Strategicznych 
w ramach Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” 
wynosi ogółem około 
23 mld zł. We wtorek, 
26 października, rozda-
no symboliczne czeki. 
Wśród samorządów, 
do których trafi dota-
cja znalazły się Powiat 
Pruszkowski oraz  
Miasto Pruszków. 

T o pierwszy nabór do pro-
gramu. Jego celem jest 
zwiększenie skali inwe-
stycji publicznych przez 

bezzwrotne dofinansowanie inwe-
stycji realizowanych przez samo-
rządy. Jest on realizowany przez 
promesy inwestycyjne udzielone 

przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. W pierwszej edycji pro- 
gramu do wybranych gmin Po-
wiatu Pruszkowskiego trafi ponad 
87 mln zł. Środki zostaną spo-
żytkowane na inwestycje w za-
kresie edukacji, infrastruktury 
drogowej, gospodarki wodno-
-ściekowej, a także bezpieczeń-
stwa. Jakie inwestycje zostaną 
zrealizowane w ramach dotacji?

Rozbudowa  
pruszkowskiej „Trójki”
Na pierwszym miejscu wymienia 
się projekt „Rozbudowy, przebu-
dowy i nadbudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Pruszkowie” za 
kwotę ponad 25 mln zł. Szkoła do-
czeka się poważnego remontu, po 
którym zwiększy się komfort pra-
cy nauczycieli i polepszą warunki 
nauki dla uczniów. Zwiększony zo-
stanie dostęp do obiektu dla osób 
niepełnosprawnych, poprawią się 
warunki akustyczne, wdrożone 
zostaną rozwiązania „Post Co-
vid”. Realnie powiększona zosta-
nie świetlica, pokój nauczycielski, 

biblioteka oraz stołówka z zaple-
czem kuchennym. Ponadto wybu-
dowany zostanie nowy plac zabaw 
dla zerówki, wielofunkcyjne bo-
isko. Do tego należy dołączyć mon-
taż instalacji fotowoltaicznej oraz 
budowę garażu podziemnego. God- 
nym uwagi jest fakt, że jest to naj- 
większe dofinansowanie w pierw- 
szym naborze w ramach Progra- 
mu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa LO 
im. T. Kościuszki
Kolejna dotacja, tym razem dla 
Powiatu Pruszkowskiego, trafi 
na rzecz przebudowy „Kościu-
cha”. Plany i wizualizacje prezen-
towaliśmy Wam wcześniej w tym 
artykule. Projekt „Przebudowa 
LO im. T. Kościuszki w Pruszko-
wie” otrzymała prawie 14-milio-
nowe dofinansowanie.

Pozostałe inwestycje
W ramach programu zrealizowa-
ne będą projekty z innych gmin 
Powiatu Pruszkowskiego. 9 mln zł 
przeznaczone zostanie na gminną 

Dotacje z „Polskiego Ładu”  
dla regionu PRUSZKÓW

Na terenie jednego z 
targowisk w Pruszko-
wie 43-latek prowa-
dził handel – nie tylko 
warzywami. Policjanci 
zabezpieczyli ponad 28 
tys. sztuk papierosów 
bez polskich znaków 
akcyzy.

Z atrzymania mężczyzny 
i zabezpieczenia niele-
galnych papierosów do-
konali funkcjonariusze 

z Wydziału do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą i Korupcją 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Po otrzymaniu 
zgłoszenia, że na jednym z targo-
wisk miejskich prowadzony jest 
handel „lewymi” papierosami, 
policjanci udali się na miejsce. 

W czasie kontroli stoiska 
43-latka znaleziono 360 szt. nie-
legalnych papierosów różnych 
marek, w paczkach bez znaku 
akcyzy. Natomiast kontrola jego 

Spalony. Zatrzymany za 
handel „lewymi” papierosami.

miejsca zamieszkania ujawniła 
jeszcze większą ilość trefnego 
towaru. W sumie zabezpieczono 
ponad 28 tys. sztuk papierosów. 

Jak informuje kom. Karolina 
Kańka - Wartość uszczuplenia 
majątkowego na szkodę skar-
bu państwa to kwota prawie  
27 000 zł. Policjanci przedsta-
wili zatrzymanemu 43-latkowi 
zarzut z kodeksu karnego skar-
bowego, do którego podejrza-
ny się przyznał i dobrowolnie 
poddał karze.  Red.

GRODZISK MAZ.
Grodziscy policjanci  
zatrzymali trzech  
obywateli Gruzji, który  
okradali metodą „ 
na kolec”. Mężczyźni 
dokonali dwóch kra- 
dzieży w Grodzisku  
i dwóch w Warszawie.

N a komendę w Gro-
dzisku Mazowieckim 
zgłosił się mieszka-
niec, który padł ofia-

rą kradzieży podczas wymiany 
uszkodzonego koła w aucie. Po-
licjanci z wydziału kryminalnego 
ustalili okoliczności, w których 
dokonano tego przestępstwa. 
Sprawcy przebili oponę w sa-
mochodzie. Kiedy kierowca wy-
mieniał przebitą oponę, zabrali 
jego rzeczy. 

Dzięki skrupulatnej pra-
cy funkcjonariuszy, dobre-
mu rozpoznaniu środowiska 
przestępczego, bardzo szyb-
ko wytypowano podejrzanych. 
Policjanci ustalili także miejsce 
przybywania podejrzanych oby-
wateli Gruzji. 45-latek i 55-latek 

Okradali metodą „na kolec”

REGION
Tegoroczna akcja „Znicz 
2021” trwała aż pięć dni 
– od piątku, 29 paź- 
dziernika, do wtorku,  
2 listopada. Jak policjanci 
podsumowują ten czas?

T o było pięć dni wzmo- 
żonej pracy dla poli-
cjantów. Przeprowa-
dzali kontrole, podczas 

których zwracali uwagę na pręd-
kość, trzeźwość kierowców, stan 
techniczny pojazdów, jak rów-
nież sposób przewożenia dzieci. 

W powiecie pruszkowskim 
doszło do 28 kolizji drogowych 
i 1 wypadku, w którym została 
ranna jedna osoba. Zatrzymano 
także 6 osób, które wsiadły za 
kierownicę będąc pod wpływem 
alkoholu. Dokładniejsze staty-
styki przekazuje nam kom. Ka-
rolina Kańka - Ogółem podczas 
pięciu dni policyjnych działań 
funkcjonariusze ruchu drogo-
wego przeprowadzili 1410 ba-
dania na zawartość alkoholu 

Akcja „Znicz 2021” w powiecie 
pruszkowskim i grodziskim

w wydychanym powietrzu. Na 
406 kierujących nałożyli man-
daty karne, między innymi za 
wykroczenia: przekroczenie 
prędkości, niestosowanie się do 
sygnalizacji świetlnej, jazdę bez 
wymaganych świateł. Dodatko-
wo 17 kierującym zatrzymano 
uprawnienia do kierowania po-
jazdami za przekroczenie do-
zwolonej prędkości o 50 km/h.

Na drogach powiatu grodzi-
skiego natomiast, nie doszło 
do żadnego wypadku, ale do-
szło do 15 kolizji. Zatrzyma-
no 13 osób, które nie powinny 
prowadzić pojazdów: trzech 
kierowców samochodów w sta-
nie nietrzeźwości, dwóch pod 
wpływem alkoholu. Dodatkowo 
policjanci „złapali” pięciu nie-
trzeźwych rowerzystów. Pod-
czas działań policjanci ujawnili 
także 2 kierowców, którzy pro-
wadzili auta mimo cofniętych 
uprawnień i kierującego, któ-
ry złamał sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów – dodaje asp. 
sztab. Katarzyna Zych z Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi- 
sku Mazowieckim.  Red.

zostali zatrzymani w Warszawie, 
a następnego dnia zatrzyma-
no ich 26-letniego wspólnika. 

Okoliczności zatrzymania 
relacjonuje asp. sztab. Kata-
rzyna Zych z grodziskiej ko-
mendy - Podczas przeszukania 
lokalu, w którym przebywali 
zatrzymani policjanci znaleź-
li tablet i kilka sztuk okularów 
korekcyjnych. Po sprawdzeniu 
tych przedmiotów okazało się, 
że pochodziły z dwóch innych 
kradzieży, do których doszło 
we wrześniu na terenie stolicy. 

Dodatkowo ustalono też, że 
jeden z zatrzymanych praw-
dopodobnie brał udział w in-
nym zdarzeniu w Grodzisku 
Mazowieckim. Chodzi o kra-
dzież saszetki z dokumentami, 
kartami i pieniędzmi kierowcy 
fiata. Do zdarzenia miało dojść 
w sierpniu tego roku.

Materiały, jakie zgromadzono 
podczas śledztwa pozwoliły po-
stawić zatrzymanym zarzuty do-
konania czterech kradzieży. Trzy 
z nich były dokonane metodą „na 
kolec”. Funkcjonariusze wystą-
pili z wnioskiem o tymczasowy 
areszt. Decyzją sądu zastosowano 
wobec nich środek zapobiegaw- 
czy na 3 miesiące.  Red.

MILANÓWEK
Już 21 listopada miesz-
kańcy Milanówka  
będą mieli szansę oddać 
głos w referendum, 
które zadecyduje o tym, 
czy burmistrz Piotr 
Remiszewski będzie 
mógł nadal sprawować 
tę funkcję. Wyznaczono 
adresy komisji i lokali 
wyborczych. 

T o już drugie podejście, 
aby odwołać burmi-
strza Milanówka przed 
końcem kadencji. Po- 

przednie referendum, które od-
było się w 2020 roku, zostało 
unieważnione ze względu na 
zbyt małą frekwencję. 

Uchwałę o drugim referendum 
rada miejska przyjęła w pierwszej 
połowie sierpnia. Ośmiu radnych 
było „za”, dwóch „przeciw”, jeden 

Jak zagłosują milanowianie?
wstrzymał się od głosu, czte-
rech było nieobecnych. Głosowa-
nie przeprowadzono w związku 
z nieudzieleniem burmistrzowi 
absolutorium z wykonania bu-
dżetu w 2020 roku i brakiem 
wotum zaufania. Dodatkowo 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa wydała negatywną ocenę 
w związku z wydatkami na in-
westycje, a także „częste i cha-
otyczne zmiany budżetu gminy”.

Referendum odbędzie się 
21 listopada (niedziela) w godz. 
7.00-21.00. Komisarz wyborczy 
wyznaczył także adresy obwo-
dów i lokali wyborczych. 
• Komisja nr 1: Szkoła Podsta-

wowa nr 2, ul. Literacka 20.
• Komisja nr 2: Zespół Szkół  

nr 2 im. gen. J. Bema, ul. Wój- 
towska 3.

• Komisja nr 3: Szkoła Podsta-
wowa nr 3, ul. Żabie Oczko 1.

• Komisja nr 4: Ochotnicza Straż 
Pożarna, ul. Warszawska 18.

• Komisja nr 5: Klub G. S. M.,  
ul. Brzozowa 7.

• Komisja nr 6: Szkoła Podsta-
wowa Nr 1, ul. Królewska.

• Komisja nr 7: Archiwum Doku-
mentacji Osobowej i Płacowej 
w Milanówku, ul. Okrzei 1. 

Na karcie do głosowania będzie 
widniało pytanie „Czy jest Pan/Pani 
za odwołaniem Pana Piotra Remi-
szewskiego z funkcji burmistrza 
miasta Milanówka przed upływem 
kadencji?”, a pod spodem dwie 
opcje do wyboru – „tak” i „nie”. 
Aby to referendum było ważne, 
potrzebna jest frekwencja wyż-
sza niż 3/5 osób upoważnionych 
do głosowania.  Red.

infrastrukturę drogową w Ra-
szynie. Brwinowowi przypadło 
5 mln zł na modernizację ul. Sło-
necznej w miejscowości Krosna-
-Wieś. Tyle samo przeznaczono 
dla Nadarzyna na budowę przed-
szkola w Wolicy w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Prawie 3 mln zł 
otrzyma również gmina Michało-
wice na rozbudowę ul. Parkowej 
w Opaczy Małej, Michałowicach 
Wsi i Michałowicach Osiedlu.

Dofinansowanie  
dla gmin ościennych
Dodatkowo dotację otrzymają 
gminy ościenne. Żabia Wola – pra-
wie 9 mln zł na realizację projek-
tu „Dostosowanie infrastruktury 
technicznej Gminy Żabia Wola 
do średniej jakości występującej 
w sąsiednich gminach w zakresie 
gospodarki kanalizacyjnej, etap I”. 
Milanówek otrzyma ponad 9,5 mln 
zł na budowę strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Dofinan-
sowanie otrzyma także Tarczyn 
– 8 mln zł na budowę zbior- 
nika retencyjnego.  Red.
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PIASTÓW

Ostatnia odsłona 
przebudowy 
ul. Ks. I. Skorupki

To już ostatnie łopaty wbijane w przebudowywaną ul. Sko-
rupki w Piastowie. Modernizacja obejmuje fragment między 
skrzyżowaniami z ul. J. Piłsudskiego i Al. Wojska Polskiego. 
Obecnie remontowana część ul. Skorupki obejmuje ok. 322 
m. Co obejmuje inwestycja? Ulica zyska nową nawierzchnię 
oraz 100 miejsc parkingowych do parkowania prostopadłe-
go i 5 miejsc dla niepełnosprawnych. Dodatkowo pojawią się 
nowe chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych na progu 

zwalniającym. Ponadto wybudowany zostanie nowy sys-
tem odwodnienia – wody opadowe i roztopowe trafią do 
istniejącej kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego. 
Niezagospodarowana część pasa drogowego zyska zielone 
oblicze – zostanie tam wysiana trawa. Prace są prowadzo-
ne przez Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porząd-
kowych MARGOT z Warszawy. Termin zakończenia robót 
przewidziano na 14 grudnia 2021 r.  Red.

REGION
Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy będzie 
obchodzić okrągłe 
30. urodziny. Pieniądze 
z jubileuszowej zbiórki 
przeznaczone będą na 
zakup specjalistycznego 
sprzętu do diagnostyki 
i leczenia wzroku u 
dzieci. Finał zaplanowa-
ny jest na 30 stycznia 
2022 r.

D ziałalność WOŚP 
można wspierać wła-
ściwie przez cały rok, 
jednak największa 

zbiórka przypada na Finał. Zo-
stało do niego niecałe 100 dni. 

29. Finał przyniósł zawrotną 
kwotę ponad 210 mln zł! Mimo 
pandemii to rekordowa zbiór-
ka. Dzięki niej fundacja mogła 
zakupić urządzenia do oddzia-
łów dziecięcej laryngologii i dia-
gnostyki głowy (m. in. zestawy 

Zagraj z Orkiestrą! 
PRUSZKÓW

W poniedziałek 
18 października została 
podpisana umowa na 
zagospodarowanie tere-
nów wzdłuż Utraty. Przy 
rzece powstaną nowe 
tereny rekreacyjne, będą 
także nowe nasadzenia.

T ereny wśród rzeki Utra-
ty na jej pruszkowskim 
odcinku są bardzo czę-
sto uczęszczane przez 

mieszkańców. To wyjątkowe miej-
sce do spacerów czy rekreacyjne-
go uprawiania sportu. Niebawem 
tereny te zyskają nowe oblicze. 
Co obejmuje plan zagospodarowa-
nia obszaru wokół Utraty?

Mieszkańcy mogą spodziewać 
się budowy ciągu komunikacyjne-
go wzdłuż rzeki oraz oświetlenia. 
Zainstalowane zostaną również 
elementy małe architektury – ławki 
oraz kosze. Ponadto wybudowane 

zostaną miejsca do biernego wy-
poczynku, drewniane podesty 
i labirynt wierzbowy. Zyska także 
zieleń, bo zostaną wykonane na-
sadzenia drzew, krzewów, bylin 
i roślin strefy bagiennej.

Jak czytamy na stronie urzędu 
miasta Pruszkowa - celem tych 
prac jest podniesienie funkcji zdro-
wotnych i rekreacyjnych terenów 
wzdłuż Utraty. Ponadto projekt 
będzie miał pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne i zachowanie 

różnorodności biologicznej. Bę-
dzie to realizacja kolejnej części 
projektu „Poprawa jakości śro-
dowiska poprzez kompleksowy 
rozwój terenów zielonych w Prusz-
kowie – etap II w zakresie zagospo-
darowania terenów wzdłuż rzeki 
Utraty na odcinku od ul. Przejaz-
dowej do ul. B.Prusa. 

Koszt realizacji tej części zadania 
wynosi ponad 2,7 mln zł. Wykonaw-
ca ma czas do końca listopada 2022 r.
na prace ujęte w umowie.   Red.

Gratuluję jednostkom 
OSP z powiatu 
pruszkowskiego: 
OSP w Dawidach, 
OSP w Falentach, 
OSP w Raszynie, 
OSP w Piastowie 
uzyskania dofinansowań 
na łączną kwotę 

93 784,28 złotych
z WFOŚiGW w Warszawie.

MICHAŁ
PRÓSZYŃSKI
Szef Gabinetu 
Politycznego MSWiA,
Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy klasy 1-3 na spotkania on-line prowadzone z naszej 
księgarni w ramach w listopadzie i grudniu nowego cyklu

„Lista przebojów księgarni Tarabuk”.

Tą listą będzie 7 najczęściej powtarzających się tytułów w nadsy- 
łanych mini-recenzjach,  które dzieci będą mogły wysyłać do 

nas za pośrednictwem nauczycieli i rodziców.

Zajęcia są bezpłatne.

Są to 45 minutowe warsztaty on-line, kiedy to łączymy się z księ- 
garni przez zoom z konkretną klasą i nauczycielem/biblioteka-
rzem i uczymy dzieci opowiadać/pisać mini recenzje, opowia-
dać o przeczytanej książce. Lekcja jest przeplatana zabawami 
z książkami np. wybieramy po dwie pary książek z pytaniem: 
„która okładka zapowiada wesołą opowieść, a która smutna?”  
albo inną parę książek z pytaniem: „jak myślicie o czym jest ta 

książka patrząc tylko na samą okładkę?”

Nauczyciele, rodzice, bibliotekarze!
piszcie do nas tarabuk@tarabuk.pl  

(tytuł e-maila „lista przebojów”)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

endoskopów laryngologicznych, 
egzoskopy, lasery diodowe).

Najbliższy finał to jubileuszo-
wa 30-tka. Tematyka tegorocznej 
zbiórki to wzrok. Bez niego trud-
no jest funkcjonować, a jakiekol-
wiek problemy z nim związane 
wpływają na ogólny rozwój i po-
znawanie świata. Bardzo waż-
na jest zatem szybka i wczesna 
diagnoza oraz podjęcie leczenia. 
Do tego niezbędny jest nowo-
czesny sprzęt, którego braku-
je w polskich placówkach. Tym 
bardziej, że specjaliści coraz 

częściej zwracają uwagę na krót-
kowzroczność dzieci, związaną 
z nadmiernym korzystaniem 
z urządzeń elektronicznych. 

Sztaby WOŚP już od 8 listopa-
da będą rekrutować wolontariu-
szy. Aby zostać wolontariuszem, 
należy się zarejestrować – on-
line lub osobiście, w siedzibie 
sztabu. Pełna lista sztabów do-
stępna na stronie www.wosp.
org.pl/final/sztaby/
Po więcej szczegółów klikajcie  
https://www.wosp.org.pl/final/
30-final-wosp  Red.
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Umowa na zagospodarowanie 
terenów wzdłuż Utraty podpisana
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RASZYN

Zatrzymany 
z czerwoną notą 
Interpolu

Czerwoną notę Interpolu publikuje się w celu zatrzyma-
nia, tymczasowego aresztowania i ekstradycji osoby po-
szukiwanej. Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali 
46-letniego obywatela Mołdawii z właśnie taką notą. Męż-
czyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy na 
co dzień zajmują się poszukiwaniem osób ukrywających się 
przed wymiarem sprawiedliwości. Do zatrzymania doszło 
w Raszynie. O szczegółach informuje kom. Karolina Kańka 

z pruszkowskiej komendy - W trakcie legitymowania i sprawdzeń 
okazało się, że 46-letni obywatel Mołdawii jest poszukiwany 
przez Interpol. Policjanci ustalili, że wymieniony jest poszuki-
wany tzw. czerwoną notą Interpolu za przestępstwo kradzieży, 
którego dopuścił się na terenie Mołdawii. Tam mężczyzna był 
poszukiwany, aby odbyć karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd 
zdecydował o zastosowaniu wobec 46-latka środka zapobie-
gawczego – tymczasowego aresztowania.  Red

REGION
„Twoja bezpieczna 
WuKaDka” to kam-
pania organizowana 
przez przewoźnika we 
współpracy z Komendą 
Powiatową Policji w  
Pruszkowie i Grodzisku 
Mazowieckim. Będzie 
to cykl spotkań w paź-
dzierniku i listopadzie 
w lokalnych szkołach 
podstawowych 
i przedszkolach. 

O dwiedziny w szko-
łach i przedszkolach 
mają na celu rozmo-
wy z najmłodszymi 

o bezpieczeństwie na drodze 
i na terenie kolejowym. Ważnym 
elementem jest także przypo-
mnienie najmłodszym o nosze-
niu odblasków. 

Tomasz Tretter, członek za-
rządu WKD podkreśla - Edu-
kacja naszych najmłodszych 

Widoczny – bezpieczny

REGION
Czwarta fala koronawi-
rusa nabiera tempa. 
Codziennie obserwu-
jemy wzrost liczby 
zakażeń i, co bardziej 
niepokojące, zgonów. 
Minister Zdrowia, 
Adam Niedzielski, 
zapowiedział działania, 
które wymuszą 
używanie maseczek.

M aseczki nadal obo-
wiązują w obiek-
tach zamkniętych 
oraz tam, gdzie 

zachowanie dystansu społecz-
nego jest niemożliwe, na przykład 
w czasie zgromadzeń. Nieste-
ty, zdarzają się osoby, które nie 
przestrzegają tychże przepisów. 

Szef resortu komentuje – Jeżeli 
chodzi o karanie za brak mase-
czek, myślę, że ta polityka będzie 
niestety bardziej dolegliwa. Do tej 
pory podstawowym elementem 

Nie nosisz maseczki? 
Dostaniesz mandat!

to było zwracanie uwagi albo 
upomnienie, teraz przecho-
dzimy na politykę wystawiania 
mandatów. Mamy dobre pod-
stawy prawne, przypomnę, że 
pod tym kątem został zmieniony 
Kodeks wykroczeń – zaznaczył 
Niedzielski. Ministerstwo nadal 
zachęca do szczepień. Zastrzega 
jednak, że to zawsze będzie do-
browolny wybór. – Ale jak pań-
stwo widzicie, patrząc chociażby 
na dzisiejsze wyniki i porównu-
jąc je z wynikami sprzed roku, 
ten efekt szczepień dla zdrowia 
publicznego jest zauważalny – 
powiedział Adam Niedzielski. 

We czwartek, 28 październi-
ka, odnotowano ponad 8,3 tys.
nowych zachorowań i 101
zgonów. Red.

podróżnych w zakresie bezpie-
czeństwa zarówno na terenie 
kolejowym jak i na drodze jest 
niezmiernie ważna. A początek 
jesieni to dobry czas by przypo-
mnieć i porozmawiać z dziećmi 
jakie zachowania gwarantują im 
bezpieczne dotarcie do szkoły, do 
domu, na plac zabaw czy boisko.

Statystyki są nieubłagane. 
Jesienią i zimą do 1/3 wypad-
ków z udziałem pieszych do-
chodzi pomiędzy godz. 16.00 
a 19.00. Większość poszkodo-
wanych w tych zdarzeniach nie 
posiadała żadnych elementów 
odblaskowych. Nieważne jakie, 
ważne, by je mieć – dzięki od-
blaskom dajemy kierowcom 
kilka dodatkowych sekund na 
reakcję. Opaski, brelok czy na-
klejka: to one mogą uratować 
nam życie. Red.

PRUSZKÓW
W sierpniu informowa-
liśmy Was o rozpisaniu 
przetargu na remont 
miejskiej pływalni Kapry 
w Pruszkowie. We 
wrześniu postępowanie 
rozstrzygnięto, wyko-
nawca został wyłoniony, 
a umowy na roboty 
podpisane. Czas na ich 
wykonanie.

P rzypomnijmy – prace 
podzielone są na dwie 
części. Pierwsza z nich 
dotyczy robót termo-

modernizacyjnych. Basen będzie 
zamknięty od 8 grudnia z powo-
du drugiej części zadania. Moder-
nizacja będzie dotyczyć wymiany 
zjeżdżalni – ich demontażu i mon-
tażu nowych ślizgów. Dodatkowo 
zostanie przebudowana hamow-
nia i wymienione zostaną elemen-
ty wsporcze zjeżdżalni. 

Kapry przejdą remont. 
Pływalnia nieczynna.

Wygląd nowych ślizgów zdra-
dził wiceprezydent Pruszkowa, 
Konrad Sipiera – Dla miłośników 
pływania szykujemy wyjątkowe 
atrakcje. Wymienimy stare ślizgi. 
Na basenie pojawią się nowe zjeż-
dżalnie! Jedna z nich będzie służyć 
do zjazdu na pontonie. Pojawi się 
rożek i elementy transparentne. 
Szykuje się wyjątkowa zabawa. 

Zakończenie remontu plano-
wane jest na przełomie lutego 
i marca 2022 r.

Pływalnia będzie funkcjonować 
według obowiązującego grafiku 
do 7 grudnia. Zamknięcie basenu 
zaplanowano na 8 grudnia. Za-
kończenie prac przewidziano na 
przełomie lutego 2022 roku. Red.

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

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T.Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
www.grodzisk.pl

Strażnica otwarta po remoncie

23października br., 
nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie 
wyremontowa-

nej remizy w Kłudnie Starym. 
Budynek po remoncie spełnia 
wszystkie obowiązujące obecnie 
standardy i jest miejscem inte-
grującym lokalną społeczność.

Od czasu otwarcia autostrady 
A2 rola jednostki OSP z Kłudna 
Starego znacznie się zmieniła. 
Ze względu na bliskość zjazdu 
z autostrady niejednokrotnie 
jest to pierwsza jednostka, która 
dociera do różnych zdarzeń na 
autostradzie. W budynku znaj-
duje się też świetlica, w której 
prowadzone są zajęcia dla oko-
licznych mieszkańców. Niestety, 

budynek aby pozwalać straża-
kom na realizację ich zadań, wy-
magał gruntownego remontu.

Umowa na remont strażni-
cy podpisana została na po-
czątku roku. Prace trwały około 
10 miesięcy. W ramach prowa-
dzonej inwestycji wyremonto-
wane zostały pomieszczenia 
wewnętrzne, zmieniona ele-
wacja oraz część nawierzchni 
przed budynkiem. Wymienio-
ne zostały też instalacje sani-
tarne, a także przebudowana 
instalacja gazowa. Wyłonionym 
w przetargu wykonawcą zo-
stała firma WIG-DAR Dariusz 
Kozłowski z Grodziska Mazo-
wieckiego. Całkowity koszt ro-
bót to 449 212,91 zł. 

Uroczystości otwarcia to-
warzyszyło wiele atrakcji. Na 
najmłodszych czekała karuze-
la oraz magiczne sztuczki, za-
bawy i tańce z Panem Buźką. 
Starsi mogli wysłuchać kon-
certu zespołu Gang Marcela 
oraz potańczyć przy muzyce 
zespołu Dekret. Nie zabrakło 
też poczęstunku.

Warto zaznaczyć, że straż-
nica w Kłudnie Starym nie jest 
jedynym obiektem tego typu, 
który w najbliższym czasie przej-
dzie metamorfozę. Trwa obec-
nie budowa nowej strażnicy 
OSP w Grodzisku Mazowieckim, 
a niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg na radykalną moderni-
zację strażnicy w Książenicach.

Ważna droga dostępna 
już dla mieszkańców

Wostatnich dniach 
zakończona zo-
stała budowa 
drogi gminnej 

w ciągu ulicy Żwirowej w Gro-
dzisku Mazowieckim oraz uli-
cy Akwarelowej we wsi Odrano 
Wola. Ten ważny ciąg poprawi 
znacznie komunikację na po-
łudniu gminy.

Wspomniana droga jest jed-
ną z ważniejszych w połu-
dniowej części gminy. Łączy 
rondo u zbiegu ulic Radońskiej 
i Emilii Plater w Grodzisku z ul. 

Osowiecką we wsi Odrano Wola. 
Do niedawna nawierzchnia wy-
konana była z płyt betonowych, 
co znacznie obniżało komfort 
podróżnych, jak i okolicznych 
mieszkańców. Problemem był 
też brak odwodnienia.

W ramach realizacji inwesty-
cji wybudowana została droga 
wraz z chodnikiem i ścieżką 
rowerową, oświetleniem i ka-
nalizacją deszczową. Przebudo-
wana została sieć wodociągowa 
i kanalizacji sanitarnej oraz 
gazowa i telekomunikacyjna. 

Całkowita wartość inwesty-
cji to 7 439 020,96zł, z czego 
4 556 370,98 pochodziło z dofi-
nansowania ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Inwestycję zrealizowała 
firma Mabau.

To nie jedyna inwestycja dro-
gowa prowadzona obecnie na 
południu gminy. Do końca li-
stopada zakończone zostaną 
wszystkie prace przy przebu-
dowie al. Marylskiego w Ksią-
żenicach i nowym rondzie łą-
czącym ją z ul. Mazowiecką
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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 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668 566 576 

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 

DAM PRACĘ

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

• 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. 601 612 930

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub magazyn 
120m2 z zapleczem socjalnym, 
w dobrym punkcie, blisko 
drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793 408 465 

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:

Pamiętajmy o bezdomnych
REGION

Późna jesień i zima 
to szczególnie trudny 
okres dla osób bezdom-
nych. Nie zapominajmy 
o nich, szczególnie 
gdy temperatury stają 
się coraz niższe.

C o roku w okresie jesien-
no-zimowym w naszym 
kraju z powodu wyzię-
bienia organizmu ginie 

kilkanaście osób. Policja apelu-
je, aby reagować w sytuacjach, 
gdy zauważymy osobę śpiącą 
na przystanku, ławce, w altanie 
śmietnikowej. Wystarczy jeden 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

GRODZISK MAZ.
28-latek podczas jednej 
podróży dokonał 
aż trzech wykroczeń. 
Kierował w stanie nie-
trzeźwości, złamał sądo-
wy zakaz prowadzenia 
pojazdów oraz nie 
zatrzymał się do kon-
troli. Przez to ponownie 
stanie przed sądem.

D o grodziskiej komendy 
wpłynęło zgłoszenie, 
że drogą nr 719 w kie-
runku Żyrardowa, je-

dzie citroen prowadzony praw-
dopodobnie przez nietrzeźwego 
kierowcę. Policjanci, którzy wyje-
chali na tę interwencję, zauważyli 
auto ze zgłoszenia i przystąpili do 
jego zatrzymania. Mimo to kie-
rujący nie zareagował na sygna-
ły. Funkcjonariusze po niedługim 
pościgu zatrzymali pojazd.

Szczegóły zatrzymania prze-
kazuje nam asp. sztab. Katarzyna 
Zych - Już podczas legitymowania 

policjanci poznali powód pró-
by uniknięcia kontroli drogowej. 
Od kierowcy czuć było alkohol. Po 
badaniu potwierdzili, że 28-la-
tek wsiadł za kierownicę z ponad 
1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Szybko okazało się także, 
że mężczyzna ma aktywny zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych, który obowiązy-
wał go jeszcze do przyszłego roku. 

Mundurowi zatrzymali 28-lat-
ka, a auto przekazali wskazanej 
przez niego osobie. Po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzuty – nie-
zatrzymanie się do kontroli 
drogowej, prowadzenie w sta-
nie nietrzeźwości i z aktywnym 
zakazem prowadzenia pojazdów. 
Mężczyźnie grozi za to do 5 lat 
pozbawienia wolności, kara fi-
nansowa, a także utrata prawa 
jazdy na kilka lat.  Red

GRODZISK MAZ.
W dzisiejszych, bądź 
co bądź, trudnych 
czasach coraz gorzej 
radzimy sobie ze stre-
sem i emocjami. Dość 
dotkliwy sposób na 
rozładowanie emocji 
znalazł 39-latek zatrzy-
many przez grodziskich 
policjantów. 

F unkcjonariusze otrzy-
mali zgłoszenie o usz-
kodzeniu auta. Po przy-
byciu na miejsce za-

stali oni stojącego na jezdni 
volkswagena z wybitą szybą. 
Policjanci szybko ustalili, że 
uszkodzenia dokonał mężczy-
zna, który szedł chodnikiem. 
Opisaną osobę zatrzymano na 
tej samej ulicy.

Później okazało się, że 39-la-
tek dopuścił się jeszcze jednego 
zniszczenia mienia. O szcze-
gółach drugiego zajścia infor-
muje nas asp. sztab. Katarzyna 
Zych - Tego samego dnia do 
grodziskiej komendy zgłosił się 
właściciel uszkodzonego peu-
geota. Ze złożonego przez nie-
go zawiadomienia wynikało, że 
po zatrzymaniu auta na jed-
nym z parkingów w jego drzwi 
kopał i uderzał nieznany mu 
mężczyzna. Po wykonaniu sze-
regu czynności sprawdzających, 
funkcjonariusze potwierdzili, że 
i tutaj sprawcą był zatrzymany.

Straty wyceniono na 3,5 tys. zł 
a mężczyźnie postawiono zarzut 
uszkodzenia dwóch pojazdów. 
Zatrzymany przyznał się do wi-
ny, a swoje zachowanie tłumaczył 
potrzebą rozładowania emocji. 
Dobrowolnie także poddał się 
karze naprawienia szkód i wy-
konania prac społecznych.  Red

Po trzykroć winny Niektórzy powinni 
szczególnie trzymać 
nerwy na wodzy...

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

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący 
w Milanówku, pierwsze 
piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt, dobry dojazd 
do Warszawy, blisko drogi 
powiatowej tel. 793 408 465 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju 
501 702 604 

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

telefon do odpowiednich służb, 
a możemy komuś uratować życie.

Kiedy słupki na termometrach 
zmierzają ku ujemnym tempe-
raturom, a za oknami panują 
niekorzystne warunki pogodo-
we wtedy bezdomnych czeka 
ciężki los. Często dochodzi do 
odmrożeń kończyn, a w najgor-
szych przypadkach do śmierci.

Osobom bezdomnym z po-
mocą często przychodzi straż 
miejska, która monitoruje pu-
stostany, parki czy ogródki 
działkowe. To głównie w takich 
miejscach osoby bezdomne szu-
kają schronienia przed chłodem. 
Strażnicy apelują również do 
mieszkańców, by ci informo-
wali o miejscach przebywania 
osób bezdomnych. – Jeden te-
lefon może uratować ludzkie 
życie – podkreślają.

W jesienne i zimowe miesiące 
warto również zwrócić uwagę na 
osoby starsze, często samotne. 
Zdarza się, że z różnych przyczyn 
nie radzą sobie z codziennymi 
obowiązkami, np. napaleniem 
w piecu. Warto zapytać czy nie 
potrzebują naszej pomocy.  Red

USŁUGI

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 
marcin@gdstudio.pl 

• WYMIANA OPON, 
795-569-659

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

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


