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Kiedy przebudowa skrzyżowań 
na Wojska Polskiego?

REGION 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zlecił już 
przygotowanie doku-
mentacji projektowej na 
przebudowę dwóch skrzy-
żowań na drodze woje-
wódzkiej nr 719 w Pruszko-
wie. Jednak na wdrożenie 
nowych rozwiązań trzeba 
jeszcze poczekać. 

D roga wojewódzka nr 719 
to główna arteria komu-
nikacyjna przecinają-
ca Pruszków. Każdego 

dnia przejeżdżają tędy tysiące sa-
mochodów. Duże natężenie ruchu 
sprawia, że często dochodzi tu do 
kolizji i wypadków. Niekiedy nawet 
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przy zwykłej zmianie pasa ruchu. 
Najczęściej do wypadków docho-
dzi jednak na skrzyżowaniach. Za-
równo na skrzyżowaniu al. Wojska 
Polskiego z ulicą Kościuszki, jak i na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego 
z al. Niepodległości. Niezbyt bez-
piecznie jest również na skrzyżowa-
niu al. Wojska Polskiego z ul. Przy-
szłości na wyjeździe z miasta. 
Co więcej nie pomaga nawet sy-
gnalizacja świetlna, która jest na 
każdym z opisanych skrzyżowań. 

Drogowcy z MZDW po wielu 
apelach władz Pruszkowa w końcu 
zdecydowali się na przebudowę 
tych skrzyżowań. Dziś nie wiado-
mo jeszcze jak docelowo będzie 
wyglądać ruch na poszczególnych 
krzyżówkach. Wizje rozwiązań 
komunikacyjnych mają przygo-
tować projektanci.

R E K L A M A

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   
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krzewów i sadzonek konopi zarekwirowali 
policjanci z posterunku w Żabiej Woli

R E K L A M A

Drogowcy z MZDW na ten 
moment planują przebudowę 
dwóch z trzech wymienionych 
wcześniej skrzyżowań. Chodzi 
tu skrzyżowanie przy czołgu, 
czyli krzyżówkę al. Wojska Pol-
skiego z al. Niepodległości oraz 
skrzyżowanie al. Wojska Pol-
skiego z ul. Przyszłości. 

Na pierwszym ze wskaza-
nych skrzyżowań najczęściej 
dochodzi do kolizji i stłuczek 
przy wykonywaniu przez kie-
rowców skrętu w lewo. I to nie 
ważne czy skręcamy z jednej 
czy drugiej drogi. Zarówno
al. Wojska Polskiego, jak i al. Nie-
podległości to drogi dwupasmo-
we. Często zdarza się więc, że 
kierowcy skręcający w lewo wza-
jemnie zasłaniają sobie prawy 
pas. Nie widząc samochodu ja-
dącego na wprost o stłuczkę 
nie trudno. 

Wiele osób uważa, że to skrzy-
żowanie powinno zostać za-
mienione w… rondo. Kłopot 
jednak w tym, że ze wzglę-
du na pobliskie zabudowania 
stworzenie w tym miejscu ronda 
może okazać się trudne. Obec-
nie nad przygotowaniem roz-
wiązania, które ma poprawić 
bezpieczeństwo w tym miej-
scu pracują projektanci. Efek-
ty ich pracy poznamy dopiero 
w trzecim kwartale przyszłego 

roku. – W przypadku skrzyżo-
wania z Al. Niepodległości, zgod-
nie z umową prace projektowe 
powinny zostać zakończone 
w październiku 2021r. – zaznacza 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. 

Kolejnym skrzyżowaniem 
przewidzianym do przebu-
dowy jest krzyżówka al. Woj-
ska Polskiego z ul. Przyszłości. 
Wielu kierowców zaznacza, że 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

rozwiązanie komunikacyjne, 
które stworzono tu po wybu-
dowaniu ul. Przyszłości jest ab-
surdem. Dodatkowo budowa 
tunelu pod torami PKP oraz pla-
ny miasta dotyczące przebudowy 
ul. Działkowej mogą sprawić, że 
ruch na tej ulicy nieco wzrośnie. 
Kłopot w tym że już dziś wyjazd 
z ul. Działkowej w kierunku Ko-
morowa jest dość problema-
tyczny. To samochody na ul. 
Przyszłości mają pierwszeństwo, 

a jeśli kolejka aut do świateł jest 
dość długa, to kierowcy chcący 
skręcić w lewo z ul. Działkowej 
na wykonanie manewru muszą 
poczekać lub liczyć na życzli-
wość innego kierowcy. 

Pruszkowscy włodarze w tym 
miejscu najchętniej widzieli-
by… rondo. – Mam nadzieję, że 
rozwiązaniem wybranym przez 
MZDW będzie rondo, które po-
prawi bezpieczeństwo i upłynni 
ruch w tym rejonie – powiedział 
nam Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Ostatnie słowo będzie jednak 
należeć tu do drogowców. Tu pro-
pozycje projektantów pozna-
my w połowie przyszłego roku. 
– Jeśli chodzi o skrzyżowanie 
z ul. Przyszłości prace potrwają 
do końca czerwca 2021r. Prze-
budowa skrzyżowań planowana 
jest po zakończeniu prac pro-
jektowych – podkreśla Monika 
Burdon z MZDW. 

Na przebudowę wspomnia-
nego wcześniej skrzyżowania 
al. Wojska Polskiego i ul. Koś-
ciuszki trzeba będzie poczekać. 
Władze Pruszkowa planują prze-
budować ul. Kościuszki i nie-
co zmienić charakter tej ulicy. 
W związku z planami budowy 
łącznika między ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej a ul. Sienkie-
wicza wizja uspokojenia ruchu na 
ul. Kościuszki może okazać się 
dobrym pomysłem. AZ

A
N

N
A

 Z
W

O
LI

Ń
SK

A
 

Kiedy przebudowa skrzyżowań 
na Wojska Polskiego?

PRUSZKÓW
Piękna, uśmiechnięta 
i pełna energii – taka jest 
Frania. Niestety u tej 
pogodnej pięciolatki kilka 
dni temu zdiagnozowano 
ostrą białaczkę limfobla-
styczna. Teraz Frani liczy 
na Wasze wsparcie. 

Z aczęło się niewinnie. Od 
zwykłej drobnej wysypki. 
Ale przecież dziś w dobie 
wszelakich alergii wysyp-

ki wydają się czymś „normalnym”. 
Mimo to rodzice Frani zdecydowali 
się na wizytę u lekarza. Ten zlecił 
podstawowe badania w tym mor-
fologię. Wyniki badań zabrzmiały 
jak wyrok – ostra białaczka limfo-
blastyczna. – Kompletnie nic tego 
nie zwiastowało. Frania walczy. 
My razem z nią. Jesteśmy w trak-
cie terapii sterydowej, przed nami 
chemia. Frania jest bardzo dzielna 
– zaznacza tata pięciolatki. 

Teraz najważniejsza dla Fra-
ni jest krew i płytki krwi. Rodzice 
dziewczynki apelują o oddawa-
nie krwi. Zwłaszcza, że w dobie 
epidemii zarówno stan zapasów 
krwi, jak i płytek krwi w bakach 
krwi jest niski. 

Frania potrzebuje 
Waszej pomocy

– Bardzo was proszę o krew 
i płytki krwi bez względu na gru-
pę krwi jaką macie. Im więcej uda 
się jej teraz ofiarować tym Fra-
nia będzie lepiej zabezpieczona 
w całym okresie leczenia – apeluje 
tata dziewczynki. 

Dodatkowym ułatwieniem 
dla dawców jest możliwość reje-
stracji internetowej na konkret-
ną godzinę. Więcej informacji na 
ten temat znajdziecie na stronie 
www.bezkolejki.eu/rckikwarszawa/

Ilość zebranej Krwi / Płytek z ad-
notacją dla Frani (PONIŻEJ OPIS do 
zamieszczenia przez DAWCĘ) po-
zwoli Nam zabezpieczyć możliwości 
korzystania z zasobów Warszaw-
skiego Banku Krwi w przyszłości 
i da gwarancję że Krew i Płytki Za-
wsze będą dla Frani dostępne o każ-
dej porze dnia i nocy. AZ

Przy oddawaniu krwi lub 
płytek krwi warto pamiętać 

o dodaniu opisu:

#dlaFrani
„Szpital Pediatryczny WUM, 

Klinika Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej – 

dla FRANCISZKI 
BORODZICZ-SMOLIŃSKIEJ 

grupa krwi 0 Rh +”

Tworząc przedszkole 
Bavi w Pęcicach 
staraliśmy się wykre-
ować miejsce idealne 
dla dzieci, które 
zapewni idealny 
rozwój malucha, 
a jednocześnie pozwoli 
cieszyć się z uroków 
dzieciństwa.

Nauka przynosząca 
radość
W Bavi stawiamy na wysoką ja-
kość nauczania w języku polskim 
i angielskim. Pomagamy dzie-
ciom rozwijać talenty i pasje. 
Promujemy wychowanie przez 
sport. W naszym przedszkolu 
dzieci mogą korzystać z szerokiej 
gamy zajęć sportowych zachęca-
jących do aktywności fizycznej. 
Zapewniamy dzieciom zabawę, 
edukację oraz opiekę wykwali-
fikowanej kadry pedagogicznej 
oraz profesjonalnych instruk-
torów sportowych. 

Oferta Akademii Bavi stanowi 
uzupełnienie realizowanych pro-
gramów. Bogaty pakiet zajęć do-
datkowych obejmuje codzienne 
zajęcia z języka angielskiego, co-
dzienne zajęcia sportowe, możli-
wość spotkań z muzyką i sztuką, 
udział w badaniach i ekspery-
mentach oraz warsztatach te-
matycznych.

Praca to nasza pasja
Przedszkole Bavi powstało z pasji. 
Pasji do pracy z dziećmi. Bazuje-
my na doświadczeniu zdobytym 

w czasie prowadzenia dwujęzycz-
nego przedszkola w Warszawie. To 
doświadczenie przenieśliśmy tu, 
do Pęcic. Wizją Bavi jest otwar-
tość wobec dzieci i ich rodziców 
oraz przygotowanie dzieci do ko-
lejnych etapów edukacji. Dbamy 
o to by nasze dzieci były otwarte, 
kulturalne oraz wrażliwe. 

Przedszkole szyte 
na miarę
Przedszkole Bavi znajduje się na 
działce o powierzchni 10 tys. mkw. 
W nowoczesnym budynku znajdu-
je się pięć sal dydaktycznych z za-
pleczem sanitarnym, aula oraz sala 
gimnastyczna. W placówce działa 
nasza własna kuchnia z profesjo-
nalnym zapleczem i możliwością 
uwzględniania diet indywidual-
nych, eliminacyjnych.

Zarówno wnętrze, jak i otocze-
nie budynku zostały zaprojekto-
wane tak, by dzieci miały wygodną 
i bezpieczną przestrzeń do zabawy 
i nauki. Na terenie wokół przed-
szkola znajduje się plac zabaw, 
boiska sportowe oraz dwa kor-
ty do gry w tenisa, mini zoo oraz 
mały warzywniak. 

Przedszkole Bavi – miejsce do radosnego 
przeżywania dzieciństwa

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Wygodny dojazd
Nasze przedszkole mieści się 
przy drodze, która stanowi 
jedno z głównych połączeń 
drogowych między Warszawą 
a Pruszkowem, Komorowem, 
Pęcicami Małymi, Granicą. 
Dla rodziców jest to ogrom-
ne ułatwienie, zwłaszcza jeśli 
chodzi o przywiezienie i ode-
branie dziecka z przedszkola. 
Jednocześnie lokalizacja na-
szej placówki pozwala malu-
chom obcować z przyrodą 
wśród zwierząt i własnych 
upraw. Oprócz dużego terenu 
rekreacyjnego należącego do 
przedszkola w pobliżu znaj-
duje się malowniczy zespół 
przyrodniczo-krajobrazo-
wy Stawów Pęcickich. 

Trwa rekrutacja na rok 
szkolny 2020/2021. 

Nie zwlekaj i zapisz swoje 
dziecko już dziś!

Zadzwoń 737 374 241

Napisz: 
przedszkole@bavi.com.pl

850
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Unia Europejska i samorząd Mazowsza 
doposażają mazowieckie szpitale

Samorząd Mazowsza
realizuje projekt „Zakup 
niezbędnego sprzę-
tu oraz adaptacja po-

mieszczeń w związku z poja-
wieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie woje-
wództwa mazowieckiego”. Je-
go całkowita wartość wynosi 
150 mln zł, z tego 124,9 mln zł 
pochodzi z funduszy europej-
skich z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. Ma-
zowsze jako pierwsze woje-
wództwo w kraju uruchomiło 
środki unijne na ten cel.

– Unia Europejska wyciągnęła 
do nas pomocną dłoń. To ogrom-
ne wsparcie, dzięki któremu 
możemy doposażać nasze szpi-
tale. Z puli 150 mln zł zaanga-
żowaliśmy już ponad 127 mln zł.
To wymierna pomoc, której 
efekty już są widoczne. Kolej-
ne dostawy sprzętu i środków 

ochrony osobistej trafiają do 
mazowieckich szpitali – pod-
kreśla marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik.

UE pomaga 
i to skutecznie
Unijne wsparcie pozwoli na wy-
posażenie m.in. w niezbędny 
sprzęt podmioty, na które woje-
woda mazowiecki nakłada obo-
wiązek podwyższonej gotowości. 
W tym momencie to 62 placów-
ki w województwie. Podwyż-
szona gotowość dotyczy także 
stacji pogotowia ratunkowego 
i transportu sanitarnego. Nad 
odpowiednim rozdysponowa-
niem sprzętu i asortymentu, 
i kierowaniem ich tam, gdzie 
są one w danej chwili najpo-
trzebniejsze, pracuje powołany 
przez marszałka województwa 
specjalny zespół. W jego skład 
weszli przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego, wojewody 

mazowieckiego oraz eksperci – 
konsultanci wojewódzcy.

Zamówienia trafiają 
do szpitali
Każdego dnia do szpitali na 
Mazowszu dostarczane są ko-
lejne partie zakupionego w ra-
mach projektu unijnego sprzętu 
i środków ochrony osobistej. 
Podpisanych zostało już blisko 
50 umów na dostawę ponad 
260 sztuk różnego rodzaju sprzę-
tu specjalistycznego i 4,4 mln 
sztuk środków ochrony osobistej. 
Finalizowane są kolejne umo-
wy. Wartość projektu unijnego 
to 150 mln zł, z czego zakon-
traktowanych zostało już ponad 
127 mln zł. Realizowane umowy 
dotyczą zakupu respiratorów, 
tomografów komputerowych, 
aparatów RTG, defibrylatorów, 
kardiomonitorów, urządzeń do 
dekontaminacji, łóżek do inten-
sywnego nadzoru czy pojazdów specjalistycznego przeznaczenia 

z oddzielną przestrzenią dla kie-
rowcy. Sukcesywnie kupowane 
i dostarczane do szpitali są także 
środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki, kombinezony, ma-
ski czy gogle i przyłbice.

Testy dla pracowników 
służby zdrowia
Blisko 7 tys. testów dla personelu 
mazowieckich szpitali zakupił 
samorząd województwa. Osoby 
z podejrzeniem zarażenia, ma-
ją dostęp do szybkich testów na 
obecność koronawirusa. Czas 
oczekiwania na wyniki wynosi 
maksymalnie 14 godzin. Na ten 
cel samorząd Mazowsza prze-
znaczył 3 mln zł z UE. Umowa 
została podpisana z ALAB la-
boratoria sp. z o.o. Szpitale już 
z nich korzystają.

Pamiętajmy 
o seniorach
Zarażenie koronawirusem SARS-
-CoV-2 jest szczególnie nie-
bezpieczne dla osób powyżej
65. roku życia. Ma to związek 
z układem odpornościowym, 
który z wiekiem jest coraz słab-
szy. Przez to starsi ludzie trud-
niej znoszą wszelkiego rodzaju 
infekcje. Poza tym cierpią czę-
sto na różne choroby przewlekłe, 

co dodatkowo obciąża ich orga-
nizm. – Podczas epidemii mu-
simy dbać o siebie w szczególny 
sposób, a przestrzeganie za-
sad jest wręcz koniecznością. 
Dbajmy też o naszych senio-
rów i pomagajmy w zrobieniu 
zakupów czy wyprowadzeniu 
psa – podkreśla wicemarsza-
łek Wiesław Raboszuk.

Samodyscyplina
wskazana
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 
wywołuje chorobę o nazwie CO-
VID-19. Choroba najczęściej 
objawia się gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem. Wirus przenosi się 
drogą kropelkową. Ciężki prze-
bieg choroby obserwuje się u oko-
ło 15–20 proc. osób, do śmierci 
dochodzi u 2–3 proc. chorych. 
Kluczowa w walce z koronawi-
rusem jest profilaktyka, a przede 
wszystkim zachowanie higieny 
oraz wzajemna izolacja. Ważne jest 
zarówno częste i dokładne my-
cie rąk, unikanie dotykania twa-
rzy, ale też noszenie w miejscach 
publicznych maseczek i ręka-
wiczek. Wskazane jest używa-
nie środków dezynfekujących, 
zwłaszcza po kontakcie z różny-
mi przedmiotami codziennego 
użytku (np. telefonem) czy ogólno-

dostępnymi powierzchniami np. 
poręczami czy klamkami.Gdzie
szukać informacji?

• Bieżące komunikaty publi-
kowane są na stronach Mi-
nisterstwa Zdrowia (gov.pl/
web/koronawirus), Głów-
nego Inspektora Sanitar-
nego (gis.gov.pl) i Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO).

• Narodowy Fundusz Zdro-
wia uruchomił całodobo-
wą infolinię 800 190 590, 
gdzie można uzyskać infor-
macje dotyczące postępowa-
nia w sytuacji podejrzenia 
zakażenia koronawirusem.

Projekt „Zakup niezbędnego 
sprzętu oraz adaptacja pomiesz-
czeń w związku z pojawieniem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 
na terenie województwa ma-
zowieckiego” jest realizowany 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Całko-
wita wartość projektu wynosi 
150 mln zł, z tego 124,9 mln zł
pochodzi z funduszy europej-
skich z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. 
Mazowsze jako pierwsze wo-
jewództwo w kraju uruchomiło 
środki unijne na ten cel.

Respiratory, zamgławiacze do karetek, przyłóżkowe aparaty RTG, 
urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji, kombinezony i ma-
seczki ochronne – dzięki unijnemu wsparciu do mazowieckich 
szpitali trafiają najbardziej potrzebny sprzęt ratujący życie i środki 
ochrony. Wartość projektu dofinansowanego z UE to 150 mln zł, 
z czego zaangażowanych zostało już ok. 127 mln zł.
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–To zadane przewidziane jest do realizacji w ciągu trzech lat. Gdyby nie kryzys związany z epidemią 
byłaby szansa na taką realizację. Trzeba pamiętać ze my z tą inwestycją mamy powiązaną 
inwestycję Broniewskiego, która jest zjazdem z tego wiaduktu, niezwykle kosztowną z dużymi. 
Teraz jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Budowa wiaduktu zależy też od determinacji naszych 
partnerów – Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski o planach budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Grunwaldzkiej
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REGION
Epidemia koronawirusa 
trwa, jednak rząd 
zdecydował się na 
stopniowe zmniejszanie 
obostrzeń. Te mają być 
łagodzone stopniowo. 
Jak będą wyglądać 
poszczególne etapy?

R ządowy plan łagodze-
nia obostrzeń składa 
się z czterech kluczo-
wych etapów. Każ-

dy z nich będzie wprowadzany 
stopniowo. Nie ma dokładnych 
terminów wprowadzania poszcze-
gólnych etapów. Wszystko zależy 
bowiem od sytuacji epidemiolo-
gicznej w całym kraju. Przejście 
do dalszych etapów zdejmowa-
nia obostrzeń będzie zależeć od 
przyrostu liczby zachorowań, wy-
dajności służby zdrowia oraz re-
alizacji wytycznych sanitarnych 
przez podmioty odpowiedzial-
ne. Na podstawie tych danych 
rząd będzie podejmował decyzje 
o przyspieszeniu lub spowolnieniu 

przechodzenia do kolejnych eta-
pów zdejmowania obostrzeń.

Warto jednak pamiętać, że 
zmniejszanie obostrzeń nie 
oznacza całkowitego powrotu 
do normalności. Powinniśmy 
pamiętać o dyscyplinie społecz-
nej i przestrzeganiu obowiązu-
jących ograniczeń.

Od 20 kwietnia stopniowo
zdejmowane są obostrzenia 
wprowadzone w związku epide-
mią. Otwarte zostaną lasy i parki 
oraz złagodzone będą ograni-
czenia dotyczące liczby osób 
w sklepach i kościołach.

Pierwszy etap
– od 20 kwietnia
Od 20 kwietnia zmieniły się za-
sady robienia zakupów. Do skle-
pów o powierzchni mniejszej 
niż 100 m kw może wejść wię-
cej osób. Obowiązuje tu zasada 
„cztery osoby na jedną kasę” . 
W przypadku sklepów, których 
powierzchnia przekracza 100 m 
kw obowiązuje zasada 1 osoba na 
15 m kw powierzchni.

Podobna zasada będzie obo-
wiązuje w kościołach. Liczba 
osób, które mogą uczestniczyć 

w obrzędach religijnych będzie 
zależała od powierzchni świąty-
ni. Tu na jedna osobę musi przy-
padać minimum 15 m kw.

Od poniedziałku otwarte zosta-
ły parki i lasy. Zatem można wy-
brać się na spacer, pobiegać lub 
wybrać się na przejażdżkę rowe-
rem. Należy jednak pamiętać o za-
chowaniu dystansu i zasłanianiu 
twarzy. Place zabaw oraz siłownie 
plenerowe nadal są zamknięte.

Od 20 kwietnia młodzież powy-
żej 13. roku życia może przemiesz-
czać się bez opieki dorosłego. Tu 
również należy pamiętać o ko-
nieczności zasłaniania twarzy i za-
chowaniu bezpiecznego dystansu.

Drugi etap
W drugim etapie planowane
jest otwarcie sklepów budowla-
nych w weekendy oraz otwar-
cie z ograniczeniami hoteli 
i miejsc noclegowych.

W tym etapie ponownie mają 
zostać uruchomione biblioteki, 
muzea oraz galerie sztuki.

Trzeci etap
Dopiero w trzecim etapie pla-
nowane jest otwarcie zakładów 

fryzjerskich i kosmetycznych. 
W tym etapie ponownie otwar-
te zostaną galerie handlowej, 
jednak z istotnymi ogranicze-
niami. Również gastronomia 
będzie mogła działać stacjonar-
nie. Jednak i w tym przypad-
ku z ograniczeniami.

Trzeci etap to również otwarcie 
żłobków i placówek oświatowych. 
Chodzi tu jednak o przedszkola 
oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej.

W trzecim etapie zniesione 
zostanie obostrzenie dotyczące 
wydarzeń sportowych. Te bę-
dą mogły się odbywać pod wa-
runkiem, że uczestniczyć w nich 
będzie maksymalnie 50 osób. Do-
datkowo chodzi tu o wydarzenia 
odbywające się na otwartej prze-
strzeni i bez udziału publiczności.

Czwarty etap
W tym etapie zakładane jest 
otwarcie salonów masażu i so-
lariów. Umożliwiona zostanie 
również działalność siłowni i klu-
bów fitness. W czwartym eta-
pie umożliwione będzie również 
otwarcie kin i teatrów, ale te bę-
dą musiały działać w nowym re-
żimie sanitarnym. AZ

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń 

PIASTÓW
Od 16 kwietnia wycho-
dząc z domu musimy 
pamiętać o obowiązku 
zasłaniania ust i nosa. 
Piastowscy włodarze 
będą rozdawać 
maseczki mieszkańcom 
miasta. W pierwszej 
kolejności maseczki 
otrzymają seniorzy.

S eniorzy i osoby prze-
wlekle chore są naj-
bardziej narażeni na 
zakażenie koronawi-

rusem. Dlatego to właśnie do 
tej grupy mieszkańców tra-
fi pierwsza partia maseczek, 
którą będzie rozdawał piastow-
ski magistrat. – W ciągu najbliż-
szych dni maseczki otrzymają 
więc seniorzy w wieku powy-
żej 70 lat i osoby przewlekle 

Maseczki dla mieszkańców 
i automat z maseczkami

chore, które – jak wiemy – są 
szczególnie narażone w obec-
nej sytuacji epidemicznej. 
W dalszej kolejności maseczki 
otrzymają pozostali mieszkań-
cy – informuje Grzegorz Szu-
plewski, burmistrz Piastowa.

Maseczki to jednak nie 
wszystko. Od piątku na tere-
nie miasta działa również au-
tomat, w którym można ku-
pić środki ochrony osobistej. 
Urządzenie jest zlokalizowane 
przy ul. Wysockiego w pobli-
żu sklepu Biedronka. Grzegorz 
Szuplewski zaznacza, że ko-
lejny automat niebawem po-
jawi się w południowej części 
miasta. Od 17 kwietnia czynny 
jest także pierwszy automat, za 
pomocą którego można zaku-
pić środki ochrony osobistej. 
Urządzenie zlokalizowane jest 
przy ul.P.Wysockiego w okoli-
cy sklepu Biedronka. Nieba-
wem pojawi się drugi automat, 
zlokalizowany w południowej 
stronie miasta. AZ

REGION
Paweł to młody tata 
pełen radości i wigo-
ru. Niestety wypadek 
komunikacyjny pozba-
wił go zdrowia, a jego 
rodzina znalazła się 
w trudnej sytuacji 
finansowej.  

K ilkanaście dni te-
mu Paweł Lis wra-
cał na motorze do 
domu. Wyjeżdżają-

cy ze swojej posesji kierowca 
samochodu nie zauważył mo-
tocyklisty. Doszło do wypadku. 
Paweł doznał poważnego urazu 
kręgosłupa w odcinku szyjnym 
oraz urazów wewnętrznych. 
Rdzeń kręgowy został przerwa-
ny i dziś Paweł nie jest w stanie 
poruszać ani rękoma ani noga-
mi. Przeszedł długą i skompli-
kowaną operację, ale jego stan, 
choć ciężki jest stabilny.

Paweł ma cudowną rodzi-
nę. Kochającą żonę i córkę. Dla 
nich najważniejsze jest dziś, że 
Paweł żyje. Niestety rokowania 
przy tego typu urazach nie są 
najlepsze – tylko niewielki od-
setek ludzi przy bardzo specjali-
stycznej pomocy i kosztownych 
operacjach wraca do częścio-
wej sprawności.

Na domiar złego Paweł i jego 
rodzina wynajmują niewielkie 
mieszkanie. Mieli przepro-
wadzić się do domku, który 
własnymi siłami wykańczał. 

Pomóż Pawłowi i jego rodzinie
– Niestety teraz dziewczyny 
zostały z tym same. Znalazły 
się w bardzo ciężkiej sytuacji 
życiowej, finansowej – pod-
kreślają znajomi Pawła. 

Paweł jest budowlańcem. Jego 
przełożeni postanowili pomóc 
rodzinie oraz zachęcić wszyst-
kich do wpłacania środków na 
leczenie Pawła. – Jako nadzór 
naszej budowy i cała spółka FTC 
rozpoczęliśmy zbiórkę fundu-
szy na wykończenie domu dla 
Pawła i jego rodziny, aby miał 
gdzie wrócić ze szpitala, aby 
miał gdzie dochodzić do sie-
bie po wypadku. Mamy zamiar 
zakończyć tę budowę – jeśli 
będzie potrzeba to nawet wła-
snoręcznie jak zabraknie fun-
duszy – zaznacza Przemysław 
Wiśniewski, kierownik budo-
wy. – Z informacji ze szpitala 
wnioskujemy, iż dla Pawła bę-
dzie potrzebna również dłu-
gofalowa pomoc – kosztowne 
leczenie, później rehabilitacja, 
leki itp. – długa droga do prze-
bycia. Ale nie chcemy żeby był 
z tym sam. Rozpoczęliśmy już 
rozmowy z fundacjami w tym 
kierunku, których działalność 
opiera się na pomocy najbar-
dziej potrzebującym. Będziemy 
działać, nie możemy pozostać 
obojętni – dodaje. 

Pawłowi i jego rodzinie w tej 
trudnej sytuacji pomóc może 
każdy. Wystarczy nawet nie-
wielka kwota. Wpłat można 
dokonywać bezpośrednio na 
rachunek bankowy Asi i Paw-
ła Lisów w PKO BP 57 1020 3916 
0000 0302 0119 4588. AZ

REGION
Nie tylko samorządy 
gminne postanowiły 
skorzystać z programu 
„Zdalna szkoła”. Powiat 
pruszkowski również 
zakupił sprzęt do 
zdalnej nauki dla 
uczniów i nauczycieli.

P owiat pruszkowski jest 
organem prowadzą-
cym aż sześciu placówek 
oświatowych. To Liceum 

Ogólnokształcącego im. Toma-
sza Zana w Pruszkowie, Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Ko-
ściuszki w Pruszkowie, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 

Powiat pruszkowski kupił 
laptopy dla szkół

w Pruszkowie, Zespół Szkół 
im. F. Nansena w Piastowie, Zespół 
Szkół im. S. Staszica w Pruszkowie 
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczego w Pruszkowie.

Do wszystkich tych placówek 
trafiły właśnie nowe laptopy, które 
pomogą uczniom i nauczycielom 
przy pracy zdalnej. – Warto pod-
kreślić, że nasze szkoły są bardzo 
dobrze wyposażone sprzętowo, 
a zakup jest tylko uzupełnieniem 
posiadanych przez nie zasobów. 
Po zakupie nowego sprzętu szko-
ły dysponują 402 komputerami, 
czyli jeden komputer przypa-
da na 4,5 ucznia – zaznacza po-
wiat pruszkowski.

Teraz dyrektorzy placówek 
rozdysponują sprzęt zgodnie 
z zapotrzebowaniem uczniów 
i nauczycieli. AZ
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BRWINÓW
W Brwinowie powstaje 
właśnie… ogród botanicz-
ny. To jeden z elemen-
tów rewitalizacji parku 
miejskiego w Brwinowie. 
Jedno jest pewne, będzie 
tam pięknie!

W ładze Brwinowa 
systematycznie re-
witalizują miejski 
park w sercu mia-

sta. Prace wykonywane są eta-
powo, a sam park staje się coraz 
piękniejszy. Jednym z elemen-
tów rewitalizacji jest stworzenie 
w parku nim ogrodu botaniczne-
go. Pod koniec lutego brwinow-
ski magistrat podpisał umowę 
z wykonawcą prac firma Sorted. 

Jak będzie wyglądał ogród bota-
niczny? Zostanie tu posadzonych 
aż kilka tysięcy roślin! Zaplanowano 
posadzenie blisko siedemdziesię-
ciu gatunków kwiatów, bylin, drzew 
i krzewów. Do nasadzeń wybrano  
rośliny naturalnie występujące 
w naszych warunkach klimatycz-
no-glebowych, np. róże, zawilce, 

konwalie, azalie, kaliny, hortensje, 
barwinki, miodunka plamista, ja-
łowce, wiciokrzewy, sosny, klony, 
jodły, świerki. Powstanie też ziel-
nik i mały sad zawierający stare 
odmiany jabłoni (Kosztela, Mali-
nowa, Antonówka), gruszy (Fawo-
rytka) oraz śliw (Tarnina).

Nowa zieleń to jednak nie wszyst-
ko. W parku pojawią się nowe pla-
cyki rekreacyjno-edukacyjne oraz 
alejki spacerowe. Całość uzupeł-
nią elementy małej architektury 
m.in. ławki, kosze na śmieci, dom-
ki dla owadów i drewniane rzeź-
by. Roboty mają potrwać do koń-
ca października.

– Prace w parku wchodzą w de-
cydującą fazę. W najbliższych mie-
siącach będą prowadzone zarówno 
w części istniejącej, m.in. w okoli-
cach placu zabaw, jak i w miejscu 
powstania ogrodu botanicznego 
od strony torów kolejowych. Do-
datkowo będzie budowana droga 
do parku od strony ulicy Bisku-
pickiej. Będzie to powodowało 
spore utrudnienia, dlatego prosi-
my mieszkańców odwiedzających 
nasz park o wyrozumiałość i za-
chowanie szczególnej ostrożności 
– mówi zastępca burmistrza Sła-
womir Walendowski. AZ
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Jedyny taki ogród po sąsiedzku
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PODKOWA LEŚNA

Policyjna interwencja 
w… kościele

Ponad 70 osób w Wielki Piątek brało w liturgii 
w kościele w Podkowie Leśnej. Doszło do inter-
wencji policji. Wobec proboszcza parafii skierowa-
no wniosek do sądu. W Wielki Piątek w Podkowie 
Leśnej, podczas liturgii organizowanej w ramach 
obchodów Triduum Paschalnego, złamano re-
strykcje wprowadzone w ramach walki z koro-
nawirusem. W nabożeństwie brało udział ponad 

70 osób, mimo, że w kościołach mogło wtedy prze-
bywać do 5 osób (poza księżmi). Doszło do interwen-
cji policji. Odpowiedzialność za złamanie przepisów 
ponosi proboszcz parafii, wobec którego skierowa-
no wniosek do sądu. Archidiecezja Warszawska, pod 
którą podlega kościół w Podkowie Leśnej, zapewnia, 
że każda parafia „została zobowiązana do przestrze-
gania wszelkich obostrzeń”. MS

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

Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Zmiany w organizacji pracy związane z epidemią koronawirusa 

O becna sytuacja jest 
trudna. Wszystkie 
wydziały Staros-
twa Powiatu Gro-

dziskiego pracują zdalnie, by 
nie narażać na niebezpieczeń-
stwo pracowników i mieszkań-
ców. W pełnej gotowości jest 
sanepid, straż i policja. 

W placówkach oświatowych 
zostały zawieszone zajęcia 
dydaktyczne, by powstrzy-
mać rozprzestrzenianie się 
koronawirusa.

Do domu opieki społecznej 
zostały przesłane rekomendacje 
dotyczące podjęcia konkretnych 
działań w dobie pandemii, m.in. 
zakaz wstępu na teren placówek 
osób, których obecność nie jest 

konieczna. Do jednostki zosta-
ły przekazane instrukcje Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego 
o konieczności przestrzegania 
higieny i właściwego mycia rąk. 

Ponadto Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów przygotował pa-
kiet informacji umożliwiających 
konsumentom samodzielne 
znalezienie porady. Informa-
cje wraz z linkami są dostępne 
na stronie internetowej Powia-
tu Grodziskiego. Do odwołania 
zawieszone zostało udziela-
nie bezpośrednich porad przez 
Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Grodzisku Mazo-
wieckim. Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów udziela porad te-
lefonicznie: 22 724 07 11 wew. 216, 

w następujące dni: poniedziałki 
w godz. 12:00-15:00 oraz w śro-
dy w godz. 8:00-11:00.

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna zmieniła zasa-
dy przyjmowania interesantów. 
W placówce został zmodyfi-
kowany tryb dotychczasowej 
pracy. Na stronie internetowej 
poradni znajduje się dodatko-
wa zakładka: „Funkcjonowanie 
Poradni”, gdzie można znaleźć 
informacje dotyczące możliwo-
ści kontaktu ze specjalistami za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej. Wykaz adresów mailo-
wych został udostępniony na 
witrynie internetowej placówki: 
www.pppgrodziskmazowiecki.
szkolnastrona.pl.

 Sytuacja związana z pandemią 
zmienia się dynamicznie. Infor-
macja na temat sytuacji związanej 
z koronawirusem są na bieżą-
co uaktualniane i publikowa-
ne na stronie Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej: 
www.grodzisk.psse.waw.pl.

Przypominamy, że ze sta-
rostwem możecie się Państwo 
kontaktować internetowo i te-
lefonicznie. Wiele spraw moż-
na załatwić drogą elektroniczną 
i mieszkańcy z tej możliwości 
systematycznie korzystają. 

Wszelkie istotne zmiany 
w funkcjonowaniu urzędu będą 
zamieszczane na stronie inter-
netowej: www.powiat-grodzi-
ski.pl. Epidemia wstrzymała 

wiele codziennych spraw, ale 
mamy nadzieję, że ten trud-
ny czas wspólnie pokonamy 
i wyjdziemy z niego silniejsi. 
Zgodnie z zapowiedziami do-
tyczącymi zmian w funkcjono-
waniu administracji publicznej, 

w naszym urzędzie Wydział 
Komunikacji i Wydział Ar-
chitektoniczno-Budowlany 
stopniowo wznawiają przyj-
mowanie klientów, oczywiście 
z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. 

Pandemia koronawirusa jest czasem nadzwyczajnym. W powiecie grodziskim robimy 
wszystko, by nasze jednostki i służby, mimo trudnej sytuacji. Współpracowały ze sobą 
i były w pełnej gotowości. 

Na to rondo czeka wielu kierowców 
w Grodzisku

GRODZISK MAZ. 
Na skrzyżowaniu 
ulicy 3 Maja i ulicy 
Teligi w Grodzisku 
Mazowieckim 
powstanie rondo. 
Grodziski magistrat 
szuka firmy, która 
zajmie się jego 
budową. 

P lany przebudowy wspo-
mnianego skrzyżowa-
nia pojawiły się kilka 
lat temu. Wizja budowy 

w tym miejscu ronda szybko zy-
skała aprobatę wielu kierowców 
i mieszkańców. I nie ma się co 
dziwić. Skręt w lewo z ul. Teligi 
w ul. 3 Maja wiąże się tu z dłu-
gim oczekiwaniem na możli-
wość przejazdu. Nie trudno się 
więc domyślić, że dochodziło tu 
często do stłuczek i kolizji. Ron-
do ułatwi wykonanie manewru. 
Jednak to nie koniec korzyści. 

Wielu mieszkańców uważa, że 
budowa ronda skończy rajdy 
kierowców po ul. 3 Maja. Długa 
prosta „zachęca” do wciśnięcia 
pedału gazu w podłogę. Zwłasz-
cza że ul. 3 Maja porusza się 
wielu uczniów.

Już w 2015 r. gmina miała go-
tową dokumentację projekto-
wą dla nowego ronda. Jednak 
realizację inwestycji przekła-
dano ze względu na… remont 

na kolei. – Nie możemy rozpo-
cząć budowy w tej chwili, po-
nieważ mieszkańcy Milanówka 
dojeżdżają na stację kolejową do 
Grodziska w związku z moder-
nizacją torów. Jak tylko inwe-
stycja na kolei zakończy się to 
natychmiast ogłaszamy prze-
targ – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 
Maz. – Inaczej zablokowaliby-
śmy ruch w tym miejscu, a nie 
chcemy tego robić – dodaje.  

Na skrzyżowaniu Teligi i 3 Maja
ma powstać rondo. Zgodnie 
z projektem szerokość pasa 
ruchu na rondzie będzie miała 
5,5 m. Wloty będą jednopasmo-
we, zaprojektowano również 
tzw. wloty kanalizujące. W ra-
mach prac oprócz przebudowy 
skrzyżowania wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa, a istnie-
jące sieci elektryczna i wodocią-
gowa zostaną przebudowane. 

Rondo ma być gotowe jesz-
cze w tym roku. Termin za-
kończenia prac wyznaczono na 
10 grudnia. AZ
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Kiedy wystartuje Pruszkowski 
Rower Miejski?

PRUSZKÓW
W tym roku sezon 
miejskich rowerów 
wygląda nieco inaczej. 
W Pruszkowie rowery 
miały pojawić się w poło-
wie kwietnia. Ze względu 
na trwającą epidemie 
pojawia się pytanie czy 
w ogóle będzie można 
korzystać z wypożyczalni. 

Z godnie z założeniami 
Pruszkowski Rower 
Miejski miał wystarto-
wać 16 kwietnia. Niestety 

epidemia pokrzyżowała te plany. 
Nie oznacza to jednak, że wypo-
życzalnie rowerowe w Pruszkowie 
nie będą działać. Sezon roweru 
miejskiego wystartuje i to już nie-
bawem. Wypożyczalnie mają za-
cząć działać od 1 maja. 

W tym roku wypożyczalnie poja-
wią się w dwóch nowych punktach 
na terenie miasta. Stacje rowerowe 

zostaną ulokowane przy ul. Mic-
kiewicza oraz w Parku Kościuszki 
w rejonie skrzyżowania al. Nie-
podległości i ul. Chopina. 

W sumie na terenie miasta bę-
dzie działać 13 stacji rowerowych, 
a do dyspozycji mieszkańców bę-
dzie łącznie aż 106 rowerów. Lo-
kalizacje stacji są wytypowane 
w taki sposób, by Pruszkowski 
Rower Miejski był wygodna alter-
natywą do komunikacji miejskiej 
i ułatwiał użytkownikom dotar-
cie do głównych miejsc prze-
siadkowych. Przypominamy, że 
korzystanie z Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego będzie dar-
mowe przez pierwsze 20 minut, 

koszt pierwszej godziny wypoży-
czenia to 1 zł, za drugą godzinę to 
3 zł, za trzecią to 5zł a za czwartą 
i każdą kolejną to 7 zł. AZ

Poniżej pełna lista 
stacji rowerowych
• stacja WKD Pruszków
• ul. Plantowa na osiedlu 

Staszica
• Park Mazowsze
• Gąsin – skrzyżowanie ulic 

Promyka i ul. Robotniczej
• Teren CDK
• Ostoja – placyk na Ostoi 

w rejonie ul. Zdzisława
• ul. Spacerowa – Malichy
• Rejon PKP – przy 

ul. Kościuszki
• Rejon PKP – Parking przy 

ul. Waryńskiego
• Park Żwirowisko
• ul. Gałczyńskiego róg 

ul. Zimnej
• ul. Mickiewicza
• al. Niepodległości róg 

ul. Chopina
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MICHAŁOWICE

Pokłócił się z żoną i pijany 
wsiadł za kierownicę

Policjanci z pruszkowskiej patrolówki jadąc 
ul Mickiewicza w Opaczy zauważyli osobo-
wego opla, który co chwila zjeżdżał ze swoje-
go pasa ruchu. Funkcjonariusze postanowili 
zatrzymać kierowcę auta do rutynowej kon-
troli. W trakcie rozmowy mundurowi wy-
czuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie 
alkomatem wykazało, że miał on 2,4 promila 

alkoholu. Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że 
po alkohol sięgnął ponieważ wcześniej pokłó-
cił się z żoną. – 42-latek usłyszy zarzut kierowa-
nia pojazdem w stanie nietrzeźwości, za który 
kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozba-
wienia wolności – zaznacza podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.  AZ

R E K L A M A

Policjanci zarekwirowali 850 
krzaków i sadzonek konopi

ŻABIA WOLA
Policjanci z posterunku 
w Żabiej Woli ujaw-
nili uprawę konopi 
indyjskiej. Zatrzymali 
również trzech obywa-
teli Republiki Chińskiej. 
Mundurowi zaznaczają, 
że sprawa ma charakter 
rozwojowy. 

D zielnicowy z żabio-
wolskiego poste-
runku, w trakcie 
czynności zwią-

zanych z kontrolą zachowania 
mieszkańców czasie epidemii, 
wyczuł charakterystyczny za-
pach marihuany. Szybko wezwał 
na miejsce kolegów z jednost-
ki, by sprawdzić dom, z któ-
rego dochodził zapach oraz  
szum wentylatorów.

Podejrzenia dzielnicowego 
okazały się trafne. Gdy poli-
cjanci weszli do budynku zna-
leźli tam krzaki konopi w różnej 
fazie wzrostu, młode sadzonki 
oraz doniczki po ściętych rośli-
nach. Funkcjonariusze znaleźli 
również urządzenia służące do 
prowadzenia domowej uprawy.

– Łącznie w całym pomiesz-
czeniu funkcjonariusze zabez-
pieczyli 473 krzaki konopi i 377 
sadzonek w inkubatorach oraz 
ponad 2450 gramów gotowe-
go suszu. Podczas interwencji 
w domu policjanci zatrzymali 

dwóch mężczyzn, a po krót-
kim czasie jeszcze jedną oso-
bę, która próbowała się ukryć, 
uciekając przez okno budynku – 
informuje asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Zebrane przez policjantów 
materiały dowodowe pozwoliły 

na przedstawienie przez proku-
ratora wszystkim trzem oby-
watelom Republiki Chińskiej 
zarzutów uprawiania konopi 
oraz wytworzenia znacznej ilości 
środka odurzającego. Sąd przy-
chylił się do wniosku śledczych 
i aresztował 55-latka, 43-latka 
i 34-latka na 3 miesiące. Sprawa 
ma charakter rozwojowy.  AZ
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REGION
Plany budowy przepra-
wy kolejowej w ciągu 
ulicy Grunwaldzkiej na 
pograniczu Pruszkowa  
i Piastowa są snute  
od dawna. Co dzieje się  
z tą inwestycją?

T emat budowy wia-
duktu drogowego nad 
torami PKP, który ma 
połączyć ulicę Grun-

waldzką i ulicę Broniewskiego 
na pograniczu Pruszkowa i Pia-
stowa powrócił na kwietniowej 
sesji rady powiatu pruszkowskie-
go. Wszystko za sprawą uchwały 
o pomocy finansowej dla miasta 
Pruszkowa na dofinansowanie 
zadania „Opracowanie doku-
mentacji projektowej wiaduktu 
drogowego w rejonie 13+80 linii 
kolejowej 447 wraz z drogami 
dojazdowymi”. Władze powiatu 
już 2017 podpisały porozumienie, 
w którym zobowiązały się pokryć 
30 proc. kosztów związanych 
z przygotowaniem wspomnianej 

dokumentacji. Do tej pory pienią-
dze nie zostały przekazane stąd 
konieczna była uchwała radnych. 

Przy okazji pojawiło się wiele 
pytań o tę inwestycję oraz o to 
co dzieje się w temacie budo-
wy wyczekiwanego przez wielu 
mieszkańców wiaduktu. – Spra-
wa wygląda tak, że na najbliższym 
zarządzie będziemy rozważali 
podpisanie porozumienia z mia-
stem Pruszków w kwestii prze-
kazania władztwa nad naszymi 

nieruchomościami miastu Prusz-
ków. Porozumienie jest potrzebne 
do złożenia przez miasto wniosku 
o wydanie zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej – po-
informował na sesji Krzysztof 
Rymuza, starosta pruszkowski. 

Warto tu zaznaczyć, że budowa 
wiaduktu ma zostać sfinansowa-
na przez miasto Pruszków, mia-
sto Piastów, powiat pruszkowski 
oraz PKP PLK. Kolejarze podpi-
sali umowę intencyjną, w której 

zadeklarowali, że przeznaczą sfi-
nansują część inwestycji, która 
znajduje się w pasie kolejowym. 
Dla lokalnych samorządów to nie-
zwykle ważne wsparcie. 

Niestety nikt dziś nie potrafi 
odpowiedzieć na pytanie kiedy 
mogłaby wystartować budowa. 
O ile miasto Pruszków jest goto-
we na złożenie wniosku o wyda-
nie ZRiD, to trudno powiedzieć 
jak będą przebiegać przetargi 
w obecnej sytuacji. – W projek-
cie WPF to zadane przewidziane 
jest do realizacji w ciągu trzech 
lat. Gdyby nie kryzys związany 
z epidemią byłaby szansa na ta-
ką realizację. Trzeba pamiętać ze 
my z tą inwestycją mamy powią-
zaną inwestycję Broniewskiego, 
która jest zjazdem z tego wiaduk-
tu, niezwykle kosztowną z du-
żymi wykupami i liczyliśmy na 
to, że pieniądze z FDS (Fundusz 
Dróg Samorządowych) umożli-
wią nam choćby próbę urucho-
mienia tej inwestycji. Oczywiście 
przed epidemią. Teraz jest to 
bardzo skomplikowana sytuacja. 
Budowa wiaduktu zależy też od 
determinacji naszych partne-
rów – podkreślił Rymuza.  AZ
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Co z wiaduktem na Grunwaldzkiej?

PRUSZKÓW
Dobrą wiadomość dla 
mieszkańców/ Pruszkow-
skie targowiska znów 
zaczęły działać stacjonar-
nie. Zakupy na targowi-
skach przy Komorowskiej 
i Pańskiej można robić 
prawie normalnie. 

T argowiska miejskie 
dla handlujących bę-
dą czynne w godzinach 
5.00 – 14.00. Kupcy bę-

dą mogli wjeżdżać na teren targo-
wiska od godz. 5.00 do godz. 6.30.

Warto dodać, że nie wszyscy 
sprzedawcy będą mogli pojawić 

Pruszków otworzył targowiska
się na targowisku. Dopuszczona 
jest jedynie sprzedaż artykułów 
rolno-spożywczych oraz chemii 
gospodarczej. Od 24 kwietnia 
uruchomiony zostanie również 
handel mięsem i roślinami – sa-
dzonkami, krzewami, drzewkami 
oraz kwiatami ciętymi).

Zakupy na targowiskach bę-
dziemy mogli zrobić w godzi-
nach 7.00 – 14.00.

Warto zaznaczyć, że targowi-
sko będzie wyglądać nieco inaczej 
niż zwykle. Obowiązuje bowiem 
zasada „towar za sprzedającym”. 
Handlowcy na każdym stanowi-
sku muszą być w rękawiczkach, 
posiadać maseczki oraz płyn do 
dezynfekcji. Na stoisku musi być 
dwóch sprzedawców.  AZ
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Na ulicy Kraszewskiego przy budynku Urzędu 
Miasta w Pruszkowie stanął pierwszy masecz-
komat. Dostępny asortyment będzie na bieżą-
co uzupełniany, ale również będzie się zmieniał  
i będą pojawiały się w nim nowe produkty.

Aktualnie w maseczkomacie można kupić:
–  trójwarstwowe maseczki medyczne – 

8,80zł/szt.
–  rękawiczki ochronne w pięciu rozmiarach 

od XS do XL – 2,90zł/para
–  żel antybakteryjny w saszetkach – 4,50zł/3 

sztuki
–  żel antybakteryjny w buteleczce 60 ml – 

13,90zł/szt.
–  żel antybakteryjny w tubce 50 ml – 10,90zł/szt.

Urząd zapowiada również, że podobne urządze-
nia pojawią się w innych częściach miasta.  AZ
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Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl     

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 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Trwają inwestycje w gminie Grodzisk Mazowiecki
Powstają drogi gminne
Trwająca pandemia nie zatrzyma-
ła inwestycji gminnych. Powstaje 
prawie 3 km drogi w ciągu ulic: 
Króliczej, Drozda, Łagodnej i Ki-
jowskiej w miejscowościach Ada-
mowizna, Odrano Wola, Szczęsne 
i Grodzisk Mazowiecki. Projekt za-
kłada budowę nawierzchni asfalto-
wej, chodników, dwukierunkowej 
ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz 
odwodnienia. Przewidziano także 
nasadzenia drzew. Droga połączy 
miasto z Adamowizną oraz z dział-
ką, na której będzie wybudowa-
na nowa szkoła we wsi Szczęsne, 
co częściowo rozładuje ruch oraz 
zwiększy bezpieczeństwo. 

Działania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
w czasie pandemii koronawirusa

325 tys. zł dla Szpitala 
Powiatowego, służb 
powiatowych i Domu 
Pomocy Społecznej
Zarząd Powiatu Pruszkowskie-
go podjął decyzję o przekaza-
niu Szpitalowi Powiatowemu 
w Pruszkowie 100 tys. zł na zakup 
urządzeń medycznych i środków 
ochrony osobistej, które są nie-
zbędne w związku z epidemią ko-
ronawirusa. Kolejne 100 000 zł 
na pomoc dla szpitala przeka-
zała Gmina Brwinów. Kwota ta 
zostanie przeznaczona na zakup 
masek, przyłbic, rękawiczek, 
kombinezonów oraz środków 
dezynfekcyjnych. 
Pomoc zostanie udzielona nie 
tylko szpitalowi, ale dodatkowo:
• 100 000 zł zostanie prze-

znaczone na zakup środków 
ochronnych i dezynfek-
cyjnych dla powiatowych 
służb: Policji, Straży Po-
żarnej oraz Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej

• 20 000 zł dla Powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-
nej  w Pruszkowie przeka-
zała Gmina Brwinów

• 5 000 zł dla Domu Pomo-
cy Społecznej w Czubinie 
z przeznaczeniem na zakup 

rękawiczek ochronnych, 
przyłbic oraz kombinezo-
nów ochronnych.

Liczymy na to, że przekaza-
ne środki finansowe w istotny 
sposób poprawią bezpieczeń-
stwo pracowników szpitala. 
W okresie rosnącego zagroże-
nia związanego z szerzeniem 
się koronowirusa wzmacnia-
nie bezpieczeństwa Szpitala Po-
wiatowego w Pruszkowie, osób 
w nim zatrudnionych oraz pa-
cjentów, jest dla władz powia-
tu zadaniem priorytetowym 
- podkreśla Krzysztof Rymu-
za, Starosta Pruszkowski. Bar-
dzo dziękujemy też za wsparcie 
Gminie Brwinów i burmistrzo-
wi Arkadiuszowi Kosińskiemu –
dodaje Starosta Pruszkowski.

Pomoc rzeczowa 
dla jednostek i służb 
powiatowych
Do tej pory Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego przekazał:
• 800 sztuk masek wielokrotne-

go użytku wraz z filtrami dla 
Straży Pożarnej, Policji, PSSE, 
PIW i PINB w Pruszkowie

• artykuły spożywcze dla pra-
cowników Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pruszkowie

• przyłbice ochronne, ręka-
wiczki i środki dezynfekują-
ce dla Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie, 

• gogle i przyłbice ochronne dla  
Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Pruszkowie.

Ozonator dla Szpitala 
Powiatowego
na Wrzesinie
17 kwietnia dwaj sponsorzy 
z gminy Raszyn: Waldemar 
Gajewski – przedsiębior-
ca i pomysłodawca wsparcia 
oraz Rafał Sieradzki – rad-
ny powiatowy z Koalicji Oby-
watelskiej przekazali na rzecz 
Szpitala Powiatowego w Prusz-
kowie na Wrzesinie ozona-
tor, którym można bardzo 

szybko sterylizować pomiesz-
czenia, aby zatrzymać roz-
wój i pozbyć się bakterii, wiru-
sów i grzybów.

Przekazanie i ustalenie po-
trzeby zakupu takiego urzą-
dzenia koordynował Grzegorz 
Kamiński Członek Zarządu Po-
wiatu Pruszkowskiego.

Sprzęt w imieniu szpitala 
odbierali: Krzysztof Rymu-
za Starosta Pruszkowski, Elż-
bieta Makulska – Gertruda 
Dyrektor Szpitala, Krzysztof 
Pastewka Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa i Małgorzata 

Dawidowska Zastępca Dyrekto-
ra ds. Pielęgniarek i Położnych.

Pomysłodawcy i fundato-
rzy zakupu chcą przyczynić 
się do walki z pandemią CO-
VID-19 wspomagając pierwszą 
linię frontu, na której stoją le-
karze, pielęgniarki i cały per-
sonel medyczny.

Urządzenie wykonała firma 
z terenu gminy Raszyn. 

Wszystkie podjęte dzia-
łania mają jeden nadrzęd-
ny cel: zadbanie o zdrowie 
i życie Mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego.

Aktualnie najbardziej zaawan-
sowane prace prowadzone są na 
odcinku ulic Króliczej i Drozda. 
W większości wykonano już robo-
ty, związane z przebudową infra-
struktury wodociągowej oraz sieci 
elektrycznej. Zakończono budowę 
kanalizacji deszczowej w ulicy Króli-
czej. Obecnie wykonywana jest pod-
budowa drogi, chodnika i ścieżki 
rowerowe na odcinku około 1,6 km. 
Planowany termin zakończenia in-
westycji to koniec 2020 r.

Na budowę dróg Gmina Grodzisk 
Mazowiecki pozyskała dotację z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 8 mln zł, co stanowi 56% 
kosztów realizacji.

Naturalny plac 
zabaw wraz ze strefą 
relaksu na Stawach 
Walczewskiego
Powstaje nowy plac zabaw na Sta-
wach Walczewskiego, by po ciężkim 
okresie jakim dla wszystkim jest czas 
pandemii, na najmłodszych czekało 
atrakcyjne miejsce. Plac jest zloka-
lizowany w parku przy wejściu od 
ul. Warszawskiej. Został zaprojek-
towany tak, by przypominał brzeg 
naturalnego zbiornika wodnego. 
Dzieci będą mogły wejść do dużej 
muszli i sprawdzić czy szumią w niej 
fale, a w archeologicznej piaskow-
nicy odkryć skamieliny ryb, ważki 
a także trylobit czy amonit. W strefie 

przybrzeżnej odnajdą ukryte w szu-
warach domki połączone pomosta-
mi oraz odpoczywające ważki i ryby. 
W strefie lądowej będą mogły spoj-
rzeć na okolicę z 6 metrowej latar-
ni morskiej, wyposażonej w ściankę 
wspinaczkową, sieci do wspinaczki 
oraz lunety w punktach obserwacyj-
nych. Będzie też można sprawdzić 
stan sieci rybackiej skacząc po lina-
rium. Swoją sprawność najmłodsi 
wypróbują przeskakując po drew-
nianych kołkach, imitujący swoim 
wyglądem wielką rybę schowaną 
w glonach jeziora. A dodatkowej 

radości dostarczą trzy rodzaje huś-
tawek, w tym wieloosobowy taran, 
zestawy do przesypywania piasku 
oraz sprężynujące bujaki w kształ-
cie ryby i ważki.

Bezpośrednio do placu zabaw 
przylegać będzie strefa relaksu 
z altanami, dużymi dwuosobowy-
mi leżakami oraz polaną, na której 
będzie można rozłożyć koce pod 
koronami drzew. 

Wszystkie elementy placu wy-
konywane są indywidualnie na po-
trzeby projektu. Główny materiał to 
malowane ręcznie drewno akacjowe. 

Plac zabaw będą otaczały drzewa 
i krzewy oraz kwitnąca niska zieleń. 
Gmina zainstaluje również w par-
ku kaczkomat, czyli urządzenie do 
karmienia zimą ptaków pożywie-
niem, które im nie szkodzi.

Zakończenie realizacji inwestycji 
zaplanowano na koniec maja. Koszt, 
prawie 900 tys. zł, częściowo jest 
współfinansowany ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014-2020, działanie 6.2 Rewitali-
zacja obszarów zmarginalizowanych 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie 
oferuje bezpłatne porady i konsultacje z: 
psychologiem, pedagogiem, terapeutą, prawnikiem i pra-
cownikiem socjalnym. Udzielane są w następujący sposób: 
  w formie telefonicznej (22 753 45 56)
  za pośrednictwem e-maila: 

zowpowiatpruszkow@gmail.com
 Od poniedziałku do niedzieli całodobowo 
 udzielamy specjalistycznego poradnictwa: 

1)  Mieszkańcom z terenu Powiatu Pruszkowskiego 
 (w przypadku przemocy i kryzysu). 
2) Mieszkańcom Województwa Mazowieckiego 

(w przypadku przemocy).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Pruszkowie uruchomiła telefon wsparcia 
(22) 758-68-29  
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  

8:00-15:00 
  dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli 

doświadczających trudności związanych z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju.

  kontakt e-mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  zachęca do skorzystania z telefonicznej pomocy psy-

chologicznej 
  oraz pomocy pedagogicznej o charakterze wspar-

cia i konsultacji wychowawczych. 

W ramach pomocy psychologicznej można uzy-
skać wsparcie i poradnictwo jeżeli doświadczasz:
  obniżonego nastroju np.: spowodowanego izolacją,
  uczucia lęku (niepokój o utratę pracy, przyszłość,  ży-

cie i zdrowie swoje oraz bliskich) 
  stresu będącego wynikiem trudnej sytuacji w ja-

kiej się znaleźliśmy. 

W ramach pomocy pedagogicznej proponu-
jemy wsparcie i poradnictwo wychowawcze z: 
  problemowymi i trudnymi  zachowaniami dzieci,
  obniżoną motywacją i trudnościami w nauce.

Dyżury telefoniczne 535 560 566, (22) 738-15-04 
odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach
9:00 – 15:00
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MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

O G Ł O S Z E N I A08

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

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

• Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym 
na Skoroszach 
663-022-397 

• Poszukujemy kierowców
do pracy kat B, zarobki 
2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 
607-073-354

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha 
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio 
tel. 668566576

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia 
lokal usługowy 
o powierzchni 200 m2, 
I piętro z windą 
w Podkowie Leśnej, 
ul. Jana Pawła II 13 
tel 601 612 930

DAM PRACĘ AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut 
na kasację 508206738 

USŁUGI

• Hydraulik 
tel. 535872455 

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

                     
                 

 
 

 
 
 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Stefana  Batorego 23 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 
wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com 

Prezydent Miasta Pruszkowa
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje, że w dniu 
15.04.2020 r. na urzędowych tablicach ogłoszeń 
na okres 21 dni oraz na stronie internetowej 
Urzędu został zamieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu 
Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju 
Miasta Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19 
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
bip.podkowalesna.pl


