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Porozumienie na budowę 
wiaduktu podpisane

PRUSZKÓW  
Władze Pruszkowa 
podpisały dziś porozu-
mienie z PKP PLK  
dotyczące budowy 
nowej przeprawy nad 
torami PKP. Chodzi  
o budowę wiaduktu  
w ciągu ul. Grunwaldz-
kiej na pograniczu 
Pruszkowa i Piastowa.

N a dodatkową przepra-
wę przez tory kolejowe 
mieszkańcy Pruszkowa 
i okolic czekają od lat. 

Jest szansa, że budowa nowego 
wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldz-
kiej wystartuje jeszcze w tym ro-
ku. Władze Pruszkowa podpisały 

R E K L A M A

dziś umowę z przedstawicie-
lami PKP PLK dotyczącą reali-
zacji tej inwestycji. Przeprawa 

ograniczy ruch samochodów 
w centrum miasta oraz znacz-
nie usprawni komunikację między 

dzielnicami. Mieszkańcom Pia-
stowa wiadukt umożliwi spraw-
niejszy przejazd do Warszawy, 
Grodziska Mazowieckiego i au-
tostrady A2. – Budowa wiaduktu 
drogowego w ciągu ulic Broniew-
skiego i Grunwaldzkiej umożliwi 
mieszkańcom Pruszkowa i Piasto-
wa szybszy dojazd do Warszawy 
oraz ułatwi korzystanie z usług 
polskich kolei. Cieszę się, że two-
rzenie bezkolizyjnych skrzyżowań 
we współpracy z samorządami 
przebiega tak sprawnie. Wspól-
na inwestycja PKP PLK i miasta 
Pruszków to kolejny krok w stronę 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym – powiedział Andrzej 
Bittel, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury.

KOLARSTWO
Brwinowianin mistrzem polski  
w kolarstwie przełajowym / str. 6 /

PRUSZKÓW
Dyrektor Szpitala na Wrzesinie  
odwołana / str. 4 /

BRWINÓW
Brwinów bez środków  
Unii Europejskiej? / str. 4 /

REGION
Mazowsze odpowiedzialne  
wobec pandemii / str. 6 /
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– tyle pieniędzy udało się zebrać w trakcie
29. finału WOŚP. To kwota deklarowana,
więc finalny wynik może być wyższy! 
Liczenie trwa!

127 495 626 zł

PRUSZKÓW
W Pruszkowie 
blisko bloków 
mieszkalnych trwa 
grodzenie gruntu. 
Działka należy do 
osoby prywatnej. 
Wielu mieszkańców 
osiedla może być 
zasmuconych 
faktem, że nie ma 
już swobodnego 
dostępu do zielonego 
terenu położonego 
blisko bloków miesz-
kalnych.

Grodzenie terenu 
przy ulicy Dobrej

G runt przy ulicy Dobrej 
nie jest własnością mia-
sta ani Pruszkowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Dział-
ka należy do osoby prywatnej. 
We wtorek 26 stycznia właściciel 
gruntu przy ulicy Dobrej rozpo-
czął grodzenie terenu. Wysokość 
ogrodzenia nie może jednak prze-
kroczyć 220 cm. Grunt przy ulicy 
Dobrej jeszcze w 2009 roku uzna-
no za teren budowlany. Zgod-
nie z informacją z urzędu miasta 
w tym miejscu może stanąć bu-
dynek mieszkalny do wysokości 
7 pięter. Zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi przez włoda-
rzy jeszcze w 2020 roku grunty, 
które posiada miasto jak i dział-
ki należące do osób prywatnych 
powinny mieć przeznaczenie na 
tereny zielone i rekreacyjne. MS

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
mogą skorzystać 
z usług Poczty Polskiej 
w nowej lokalizacji. Filia 
urzędu z ulicy Kościusz-
ki 30 jest przeniesiona 
na ulicę Radnych 10.

W nowoczesnej pla-
cówce klienci 
mają do dyspo-
zycji trzy okien-

ka, gdzie zrealizują wszystkie 
formalności i strefę handlową. 
W urzędzie można skorzystać 
z usług pocztowych, bankowych 
i ubezpieczeniowych. Budy-
nek jest przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

Oddział placówki Poczty 
Polskiej w Pruszkowie 

zmienił siedzibę
– Oddajemy klientom do dys-
pozycji nowoczesną placów-
kę w nowej lokalizacji przy 
ul. Radnych. Poprzednia lo-
kalizacja nie zapewniała na-
leżytego stanu technicznego 
i estetycznego. Cieszę się za-
tem, że nasi klienci będą korzy-
stać z komfortowej sali obsługi 
w placówce w nowej i przy-
jaznej aranżacji – podkreśla 
Grażyna Abram, dyrektor re-
gionu sieci Poczty Polskiej War-
szawa-województwo.

Nowy punkt jest czynny od
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00 – 19.30. W sobo-
tę klienci skorzystają z usług 
pocztowych w godzinach 
8.00 – 13.30. W nowym urzędzie 
można utworzyć bezpłatne kon-
to w Banku Pocztowym. MS

BRWINÓW
Gmina Brwinów 
regularnie inwestuje 
w infrastrukturę drogo-
wą. W 2020 r. zakończył 
się trwający ponad rok 
remont ul. Kampinoskiej. 
Zadanie pochłonęło aż 
2 mln zł, z czego 1,5 mln 
pochodziło z dotacji.

P race na ul. Kampino-
skiej rozpoczęły w 2019 r.
i były prowadzone eta-
pami. Pod koniec 2019 r. 

gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości prawie 1 mln zł. Rok 
2020 zakończył się dobrą wiado-
mością o zwiększeniu dofinanso-
wania o kolejne 500 tys. zł  

Roboty były prowadzone eta-
pami. W 2019 r. ulica Kampinoska 
została przebudowana na odcinku 
ok. 530 m, od ul. Piłsudskiego do 
ul. Jasnej. Wykonawcą prac była 
firma Robokop. Wówczas zosta-
ła zbudowana jezdnia bitumicz-
na, chodnik z kostki betonowej 
po zachodniej stronie dojścia do 
posesji. Po stronie wschodniej 

Kampinoska w Brwinowie gotowa
przebudowano wszystkie zjazdy na 
posesje, a ich nawierzchnię wyko-
nano z kostki betonowej. Powstało 
skrzyżowanie wyniesione z ul. Mic-
kiewicza. Przy ul. Słowackiego 
i przy ul. Kwiatowej powstały wy-
niesione przejścia dla pieszych. 

 W ubiegłym roku firma Fal-Bruk 
wykonała drugi odcinek ul. Kam-
pinoskiej o długości 233 m – od 
ul. Jasnej do końca. Do ul. Klono-
wej powstała jezdnia z nawierzchni 
bitumicznej, a od ul. Klonowej do 
końca – jezdnia z kostki betono-
wej. Na końcu powstał prostokątny 
plac do zawracania. Dla poprawy 
bezpieczeństwa pieszych, rowe-
rzystów i kierowców po stronie 
wschodniej został wybudowany 
chodnik, a skrzyżowanie ulicy Klo-
nowej i Kampinoskiej wykonano ja-
ko wyniesione. Pojawiło się nowe 
oznakowanie pionowe i poziome 
zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem stałej organizacji ruchu. W ra-
mach organizacji ruchu na odcinku 
od ul. Klonowej do końca powsta-
ła strefa zamieszkania w strefie 
tej wybudowano miejsca posto-
jowe z ekokraty parkingowej wy-
pełnionej kruszywem kamiennym. 

Całkowity koszt realizacji inwe-
stycji wyniósł ok. 2,1 mln zł. MS
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Dla władz Pruszkowa podpi-
sanie umowy to zakończenie 
wieloletnich rozmów i nego-
cjacji. – Dzisiejsze wydarzenie 
to przypieczętowanie naszych 
wcześniejszych rozmów. Bu-
dowa wiaduktu drogowe-
go łączącego ul. Grunwaldzką 
i ul. Broniewskiego w Prusz-
kowie ma dla naszego miasta 
ogromne znaczenie. Oczeki-
wana była od wielu lat, dlatego 
tym bardziej cieszy fakt, że już 
za chwilę stanie się rzeczywi-
stością. Dodatkowa przeprawa 
przez linię kolejową, która połą-
czy północną i południową część 
Pruszkowa, będzie służyła tak-
że mieszkańcom Piastowa, sta-
nowiąc alternatywę dla mocno 
obciążonego ruchem wiaduktu 
w Al. Tysiąclecia – mówi Pa-
weł Makuch, prezydent mia-
sta Pruszkowa.

Projekt obejmie swoim zakre-
sem 300-metrowy wiadukt dro-
gowy wraz z przyległym układem 
ulic. Zastosowane rozwiązanie 
umożliwi poprowadzenie nad 

torami dwóch pasów ruchu dla 
samochodów oraz trasy pieszo-
-rowerowej. Jego budowa ma 
kosztować blisko 19 mln zł net-
to, z czego 6 mln zł przekaże na 
ten cel PKP PLK. – Bezpieczeń-
stwo jest priorytetem dla PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. 
Wiadukt drogowy w Pruszkowie 
będzie na Mazowszu następnym 
bezkolizyjnym skrzyżowaniem, 
które zwiększy poziom bezpie-
czeństwa na kolei i usprawni 
komunikację w mieście. Dzię-
ki wcześniejszej inwestycji 
PLK, mieszkańcy Pruszkowa 
mogą wygodnie i bezpiecznie 
przejeżdżać pod wiaduktem 
kolejowym na ulicy Działko-
wej – mówi Ireneusz Merchel, 
prezes Zarządu PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A.

Podpisanie umowy z wyko-
nawcą robót budowlanych pla-
nowane jest w tym roku. Projekt 
wykonało już miasto. Budo-
wa obiektu ma się zakończyć 
w 2023 r.

Warto również dodać, że wia-
dukt to nie jedyna inwestycja, 
która ma być przeprowadzona 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

w tym rejonie Pruszkowa. Wła-
dze miasta chcą też przebu-
dować ul. Grunwaldzką, która 
będzie główną drogą dojazdową 
do wiaduktu. Dziś stan ul. Grun-
waldzkiej pozostawia wiele do 

życzenia. Zniszczona nawierzch-
nia z licznymi dziurami, pęknię-
ciami i łatami. 

Znamy już podstawowe zało-
żenia, na których mają skupić się 
projektanci. I tak planowana jest 

przebudowa ul. Grunwaldzkiej od 
projektowanego wiaduktu aż do 
Al. Jerozolimskich. Na skrzyżo-
waniu z al. Tysiąclecia ma się po-
jawić sygnalizacja świetlna, która 
będzie skorelowana z sygnalizacją 

działającą w Al. Jerozolimskich. 
Zakładana jest przebudowa na-
wierzchni ul. Grunwaldzkiej, 
budowa chodnika, ciągu pie-
szo-rowerowego, odwodnienia
oraz oświetlenia. AZ
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03
– To wydarzenie to przypieczętowanie naszych wcześniejszych rozmów. Budowa 
wiaduktu drogowego łączącego ul. Grunwaldzką i ul. Broniewskiego w Pruszkowie 
ma dla naszego miasta ogromne znaczenie. Oczekiwana była od wielu lat, dlatego tym 
bardziej cieszy fakt, że już za chwilę stanie się rzeczywistością – Paweł Makuch prezydent Pruszkowa 
o budowie wiaduktu na pograniczu Pruszkowa i Piastowa

KOLARSTWO
Mieszkaniec Brwinowa 
był najszybszy na mecie. 
Jarosław Wolcendorf 
w styczniowych 
mistrzostwach 
Polski w kolarstwie 
przełajowym zdobył 
pierwsze miejsce.

Jarosław Wolcendorf i jego 
brat Jakub prowadzą spe-
cjalistyczny serwis rowerowy 
w Brwinowie. Jarosław jest 

uzdolnionym kolarzem. Brwi-
nowianin startował wielokrotnie 
w ważnych zawodach sportowych.

Brwinowianin mistrzem 
Polski

Jarosław Wolcendorf brał udział 
w mistrzostwach Polski, Europy 
i świata. W 2018 roku podczas mi-
strzostw Polski w Koziegłowach 
zajął drugie miejsce. Dwa lata 
później, w 2020 roku w Szcze-
kocinach brwinowianin powtó-
rzył swój wynik.

W sobotę 23 stycznia odbyły 
się mistrzostwa Polski w kolar-
stwie przełajowym we Włosza-
kowicach. Jarosław Wolcendorf 
zajął pierwsze miejsce w zawo-
dach sportowych.

Kolarz na portalu mtb-xc re-
lacjonował swój występ w ostat-
nich mistrzostwach. – Taktyka na 
wyścig we Włoszakowicach była 
prosta. Na początku spokojnie, by 
zobaczyć, w jakiej dyspozycji są 

rywale. Wiedziałem, że zbyt moc-
ny start może kosztować dużo 
w drugiej części wyścigu. Kon-
trolowałem sytuację, a dopiero 
później postanowiłem przytrzy-
mać wyższe tempo – informował 
Jarosław Wolcendorf na portalu 
mtb-xc. – Na tę chwilę krótki od-
dech i rozpoczynamy przygoto-
wania do sezonu letniego – dodał.

Wyścigi kolarstwa przełajo-
wego odbywają się zazwyczaj 
jesienią bądź zimą. Odcinek 
tras wiedzie na ogół przez te-
reny leśne. Podczas rozgrywek 
zawodnicy pokonują mnóstwo 
przeszkód oraz zakrętów. Na 
niektórych odcinkach tras ko-
larze muszą nawet podbiegać 
i nosić rowery. MS
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Dyrektor Szpitala na Wrzesinie 
odwołana

PRUSZKÓW
W Pruszkowie 
odwołano dyrektora 
szpitala powiatowego. 
Jej obowiązki przejął 
dotychczasowy dyrek-
tor medyczny szpitala 
na Wrzesinie. Zarząd 
powiatu zorganizuje 
konkurs na stanowisko 
nowego dyrektora pla-
cówki medycznej.

P acjenci i ich rodziny od 
dawna skarżyli się na ja-
kość opieki medycznej 
w Szpitalu na Wrzesinie. 

Po serii zaniedbań stanowisko 
utraciła dotychczasowa dyrek-
tor placówki.

We wtorek 26 stycznia zarząd 
powiatu pruszkowskiego odwo-
łał Elżbietę Makulską–Gertrudę 
ze stanowiska dyrektora szpitala. 
Zarząd powiatu pruszkowskie-
go opublikował na swojej stronie 

REGION
Policjanci z Mokotowa 
zatrzymali trzy osoby po-
dejrzane o prowadzenie 
uprawy konopi indyjskich 
w… garażu na terenie 
powiatu grodziskiego. 
W sunie zabezpieczono 
162 krzaki konopi.

Wramach pracy ope-
racyjnej policjanci 
ustalili, że 44-letni 
mieszkaniec gminy 

Żabia Wola wspólnie z 39-letnim 
znajomym z Warszawy oraz 31-let-
nim kolegą z terenu Pruszkowa 
prowadzą dużą uprawę konopi 
indyjskich, które przetwarzają na 
marihuanę. Funkcjonariusze usta-
lili, że plantacja mieści się w ga-
rażu na terenie posesji należącej 
do ojca 44-latka w powiecie gro-
dziskim. Mundurowi postanowili 
odwiedzić „plantatorów”.

Po krótkiej obserwacji dobrze 
oświetlonego terenu ruszyli do 

Zlikwidowali plantację konopi 
indyjskich

oświadczenie w sprawie odwo-
łania dotychczasowej szefowej 
placówki medycznej. Rzecznik 
bardzo ogólnie odniosła się do 
powodów zwolnienia byłej dy-
rektor pruszkowskiego szpitala. – 
Zarząd powiatu pruszkowskiego 
informuje, że 26 stycznia 2021 r. 
pani Elżbieta Makulska–Gertruda 
została odwołana ze stanowiska 
dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie. 
Decyzję o odwołaniu zarząd po-
wiatu podjął jednogłośnie. Pro-
cedurę poprzedziło posiedzenie 
rady społecznej SPZZOZ w Prusz-
kowie. Rada społeczna większo-
ścią głosów wyraziła pozytywną 

opinię w sprawie odwołania pa-
ni dyrektor. Przyczyny odwoła-
nia są związane z naruszeniem 
przez panią Elżbietę Makulską–
Gertrudę przepisów prawa (m.in. 
ustawy o działalności leczniczej 
oraz ustawy o prawach pacjenta 
i rzeczniku praw pacjenta). W wy-
niku tego doszło do utraty zaufa-
nia i rękojmi należytego wyko-
nywania zadań na zajmowanym 
stanowisku przez panią dyrektor. 
Wszystkie obowiązki byłej pani 
dyrektor są wykonywane przez 
pana doktora Krzysztofa Pastew-
kę, dotychczasowego dyrektora 
ds. medycznych SPZZOZ. W ten 
sposób zabezpieczona jest cią-
głość funkcjonowania szpita-
la. Zarząd rozpoczął procedurę 
konkursową w celu wyłonienia 
nowego dyrektora jednostki – 
pisze w oświadczeniu Agnieszka 
Kuruliszwili, rzecznik prasowy 
powiatu pruszkowskiego.

Okolicznym mieszkańcom po-
zostaje nadzieja, że wybór no-
wego dyrektora uleczy trudną 
sytuację i wizerunek Szpitala 
na Wrzesinie.  AZ

działania. Właściciele plantacji 
byli bardzo zaskoczeni odwie-
dzinami funkcjonariuszy. Chcąc 
zrezygnować ze spotkania, rzu-
cili się do ucieczki. Nie zdało się 
to jednak na zbyt wiele. Po chwili 
mężczyźni zostali obezwładnieni 
przy użyciu chwytów i kajdanek.

W trakcie przeszukania czte-
rech pomieszczeń, funkcjona-
riusze odkryli profesjonalnie 
działająca uprawę. Zabezpie-
czyli 162 krzewy konopi indyj-
skich, w różnej fazie wzrostu, 
sprzęt i akcesoria służące do 
uprawy w postaci m.in. oświe-
tlenia, wentylatorów i grzejni-
ków, 786 gramów marihuany, 17,6 
grama kokainy, 33 sztuki MDMA. 

Marihuana przetworzona z upra-
wianych roślin była przygotowa-
na do pakowania i wywiezienia.

Rośliny, narkotyki sprzęt oraz 
pieniądze w kwocie ponad 15 tys. 
zł trafiły do depozytu. Wspólni-
cy zostali przewiezieni do poli-
cyjnego aresztu. W następnych 
dniach usłyszeli zarzuty. 

Policjanci oraz żyrardowski 
prokurator złożyli wnioski o za-
stosowaniu wobec nich środków 
zapobiegawczych w postaci tym-
czasowych aresztów. Na tej pod-
stawie miejscowy sąd rejonowy 
wydał postanowienia o ich aresz-
towaniu na okres trzech miesięcy. 
Wszystkim podejrzanym grozi ka-
ra do 10 lat więzienia. AZ
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Strażnicy miejscy walczą z „kopiuchami” 
REGION

Zima to dla strażników 
miejskich z naszego 
regionu czas wzmożo-
nej pracy. Głownie jeśli 
chodzi o kontrole jakości 
powietrza. Jednostki 
z naszej okolicy do pracy 
mają jednak specjalnych 
pomocników.

O tym, że jakość powie-
trza zimą znacznie się 
pogarsza nie trzeba 
nikogo przekonywać. 

Wystarczy uchylić okno wieczo-
rem lub rankiem. Również roz-
mieszczone w naszym regionie 
czujniki jakości powietrza alar-
mują o przekroczonych o kilkaset 
procent normach zanieczyszczeń. 
Do takiego stanu przyczyniamy 
się my sami. Paląc w domowych 
piecach czym popadnie.

W ostatnich latach okolicz-
ne jednostki straży gminnych 
i miejskich kontrolują kopciuchy 
i szukają „trucicieli”. Grodziskim 
strażnikom miejskim w kontro-
lach pomaga specjalistyczny dron. 
– Straż Miejska w trakcie sezonu 
grzewczego prowadzi stałe kon-
trole jakości powietrza za pomocą 
specjalistycznego drona z labo-
ratorium, dzięki któremu można 
zdalnie dokonać pomiarów stę-
żenia zanieczyszczenia powietrza 
szkodliwymi substancjami. Urzą-
dzenie reaguje ostrzegawczo na 
nagłe zwiększenie określonych 
substancji w badanym powietrzu. 
Dzięki pomiarom z drona mamy 

przeprowadzenia bardziej szcze-
gółowej kontroli. Pomiary z głowi-
cy badawczej służą do typowania 
budynków lub obszarów wyma-
gających kontroli. Pomiary te dają 
praktycznie 99,99% skuteczność 
na namierzenie palenia odpadów 
w piecach o czym przekonało się 
już wielu nierozsądnych miesz-
kańców, którzy spalali w piecu 
odpady m.in. klepkę podłogową, 
stare okiennice i inne odpady po-
wodujące duże stężenie substancji 
szkodliwych w powietrzu – zazna-
czają grodziscy strażnicy. 

Jednak nie zawsze „kopcenie” 
jest wynikiem spalania odpadów. 
Niekiedy to wina stosowania „sta-
rej” techniki palenia. – Staramy się 
upominać i zwracać uwagę użyt-
kownikom piecy, informując ich 
o właściwym rozpalaniu, korzy-
staniu z dobrego paliwa. Niestety 
z przyczyn obiektywnych nie je-
steśmy w stanie zmienić całko-
wicie mentalności mieszkańców 
w tym zakresie i wyeliminować 
tych złych technik palenia, a tym 
samym niejednokrotnie sprostać 

oczekiwaniom powtarzających 
się zgłoszeń o wydobywających 
się kłębach dymu np. w tych sa-
mych kontrolowanych wielokrot-
nie miejscach – dodają strażnicy. 

Podobne kontrole odbywają się 
również na terenie Pruszkowa. 
Tu strażnicy są wyposażeni m.in. 
w pyłomierz. – Od stycznia straż 
miejska w Pruszkowie posiada na 
wyposażeniu miernik wilgotności 
drewna, którym podczas kontroli 
dokonuje pomiarów wilgotności 
drewna. Dotychczas nie stwierdzi-
liśmy palenia drewnem o wilgot-
ności przekraczającej zalecane 20 
proc. Podczas kontroli strażnicy 
przeprowadzają rozmowy, infor-
mują o obowiązujących przepi-
sach w zakresie ochrony przyrody, 
w szczególności dotyczących za-
kazu spalania odpadów w piecach, 
o zapisach uchwały antysmogo-
wej i wynikających z niej zakazów. 
Strażnicy informują o konsekwen-
cjach spalania śmieci, wyjaśniają 
również wątpliwości, czym moż-
na palić, a czym nie wolno – za-
znaczają strażnicy.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Zatrzymany za kradzież 
katalizatorów

W powiecie grodziskim dochodziło do wielu kradzie-
ży katalizatorów z pojazdów. Funkcjonariusze wytypo-
wali 38-latka, którego podejrzewali o popełnienie tych 
przestępstw. – Podczas śledztwa policjanci ustalili, że 
mężczyzna w październiku mógł dokonać dwóch kra-
dzieży na terenie Grodziska . Zatrzymany przyznał się 
do wycięcia katalizatorów z dwóch Hond. Policjanci 
sprawdzili także inne zgłoszenia z ostatniego czasu. 

Szybko okazało się, że podobna nieudana kradzież mia-
ła miejsce kilka dni wcześniej w Milanówku. 38-latek po-
twierdził, że próbował dokonać także tego przestępstwa 
– informuje asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Mężczy-
zna przyznał się do winy. 38-latek odpowie za swój czyn 
w warunkach recydywy. O wymiarze kary dla mężczyzny 
zdecyduje sąd.  MS

REGION
Wóz, który Podkowa 
Leśna wywalczyła  
w konkursie frekwen-
cyjnym „Bitwa o wóz” 
właśnie trafił do…  
Milanówka. 

P rzypomnijmy w trakcie 
wyborów prezydenc-
kich zorganizowano 
konkurs dla samorzą-

dów. Gminy z najwyższą fre-
kwencją w danym województwie 
miały otrzymać wozy strażac-
kie. Na Mazowszu najwyższą 
frekwencję uzyskała Podkowa 
Leśna. Pojawił się jednak pro-
blem, bowiem na terenie miasta 
ogrodu nie ma strażnicy OSP. 

Władze Podkowy Leśnej zde-
cydowały się wiec wóz poda-
rować sąsiadom z Milanówka. 
Pojazd właśnie dotarł do jednost-
ki OSP w Milanówku. – Pojazd, 
zbudowany przez firmę Szczę-
śniak z Bielska Białej, będzie mam 
nadzieję przez długi czas służył 
strażakom i pozwoli im jeszcze 

Wóz strażacki dla Podkowy 
Leśnej już w Milanówku

BRWINÓW
Przeciwko wyłączeniu 
części Mazowsza z dota-
cji unijnych sprzeciwiło 
się ponad 50 burmi-
strzów, wójtów, prezy-
dentów i starostów  
z podwarszawskich 
miast, gmin i powiatów.

W listopadzie ubieg- 
łego roku Mini-
sterstwo Finansów, 
Funduszy i Polity-

ki Regionalnej poinformowało, że 
Warszawa i 70 okolicznych gmin 
(wśród nich m.in. gmina Brwi-
nów) należących do NUTS 2 – re-
gionu warszawskiego stołecznego 
– zostają wyłączone z regionalnego 
wsparcia unijnego w ramach RPO 
WM na lata 2021-2027.

W konsekwencji stolica i dzie-
więć sąsiadujących z nią powia-
tów (piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni, grodzi-
ski, nowodworski, wołomiński, 
otwocki, legionowski i miński) 
będą mogły ubiegać się o środki 

Brwinów bez środków Unii Europejskiej?

unijne wyłącznie w ramach nie-
wielkiej, specjalnie przygoto-
wanej puli tylko w niektórych 
programach centralnych, czyli 
tych, o których decyduje rząd, 
a nie samorząd województwa.

Rada Miejska w Brwinowie 
i Burmistrz Gminy Brwinów wy-
razili swój sprzeciw przeciwko 
informacji przekazanej przez 
Ministra Finansów, a także za-
apelowali do Premiera i Rady 
Ministrów o doprowadzenie do 
zmiany decyzji i umożliwienie 
samorządom z regionu NUTS 2 
korzystania z dotacji RPO WM 
na lata 2021-2027. Interpelacja 

Plus, służące poprawie dostęp-
ności do usług zdrowotnych, 
przeznaczone na wsparcie dla 
przedszkoli i szkół, podniesie-
nie kompetencji czy finansowa-
nie pomocy dla osób starszych, 
z niepełnosprawnością i innych 
potrzebujących wsparcia, a także 
osób bezrobotnych, pracodaw-
ców i ich pracowników.

Środki z Unii Europejskiej zna-
cząco wpłynęły na ilość inwestycji 
realizowanych na terenie gminy 
Brwinów. Dzięki unijnemu dofi-
nansowaniu został zrealizowany 
projekt „Czyste życie”, w ramach 
którego w Brwinowie, Kaniach, 
Otrębusach i Parzniewie powstało 
ponad 120 km kanalizacji oraz 30 
km wodociągów. Mieszkańcy mo-
gą korzystać m.in. z rozbudowanej 
sieci ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych czy wypo-
cząć w zrewitalizowanym parku. 
Obecnie trwa rewaloryzacja za-
bytkowego pałacu w parku, który 
po remoncie stanie się nową sie-
dzibą Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Brwinowie. To tylko niektóre 
z inwestycji, które powstały dzię-
ki unijnemu wsparciu i poprawiły 
jakość życia mieszkańców.  AZ

w tej sprawie trafiła do Premie-
ra 22 grudnia ubiegłego roku.

Rządowe plany oznaczają dla 
gminy Brwinów brak możliwości 
ubiegania się o wsparcie finan-
sowe ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
które mogłyby zostać przezna-
czone na budowę ścieżek pie-
szo-rowerowych, oświetlenia, 
rewitalizację, ochronę zabytków, 
a także realizację projektów z za-
kresu gospodarki wodno-ście-
kowej czy termomodernizację 
budynków mieszkalnych. Niedo-
stępne będą też środki z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
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skuteczniej dbać o bezpieczeń-
stwo naszego miasta i okolic! 
Smutkiem napawa mnie jed-
nak widok tak pięknego, nowo-
czesnego wozu bojowego, który 
dzięki działaniom radnych ga-
rażowany jest w prowizorycz-
nym blaszaku. Obraz ten najlepiej 
ilustruje aktualną, absurdalną 
sytuację naszej gminy, w której 
jednej ze stron zależy na roz-
woju i inwestycjach dla przy-
szłych pokoleń, a druga zadowala 
się prowizorkami i w żadnym 
stopniu nie myśli o przyszłości 
– zaznacza Piotr Remiszewski,  
burmistrz Milanówka.  MS
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Ruszyła wycinka w ramach 
rozbudowy WKD

Trwają przygotowania do rozbudowy drugiego to-
ru pomiędzy Podkową Leśną a Grodziskiem Ma-
zowieckim. Rozpoczęły się prace wycinkowe w 
miejscu planowanej inwestycji. Sprawa związana 
z karczowaniem drzew i krzewów budzi ogromne 
emocje wśród przedstawicieli miejscowych orga-
nizacji ekologicznych. Jeszcze w listopadzie 2020 
roku WKD ogłosiła przetarg na wycinkę drzew i 

krzewów. Warszawskie Koleje Drogowe nie uwzględniły 
w planach nasadzeń zastępczych w miejscu przyszłej 
inwestycji. Decyzję spółki krytykowali przedstawicie-
le miejscowych organizacji ekologicznych. Pomimo 
licznych sprzeciwów w piątek 15 stycznia rozpoczęły 
się prace związane z wykarczowaniem drzew i krze-
wów. Zgodnie z planem wycinka zakończy się do nie-
dzieli 28 lutego.  MS

PRUSZKÓW
Trzyletni Boguś z Prusz-
kowa od pierwszych 
chwil na świecie walczy 
o życie. Do tej pory 
rodzice sami opłacali 
rehabilitacje synka, ale 
koszty zaczynają przera-
stać ich możliwości. 

B oguś ma zaledwie 
trzy lata. Jednak tuż 
po przyjściu na świat 
musiał walczyć o życie. 

Chłopiec żyje dzięki reanimacji. 
Boguś urodził się w ciężkiej za-
martwicy. Pierwszy oddech złapał 
dopiero po reanimacji przepro-
wadzonej przez lekarzy. Pierwsze 
chwile po narodzinach zamiast 
pełne radości, były pełne lęku 
i strachu. 

Kilka dni po narodzinach oka-
zało się, że to nie koniec przy-
krych niespodzianek. U Bogusia 
zdiagnozowano przedwczesne 
zrośnięcie szwu czaszkowego, co 
zagrażało prawidłowemu rozwo-
jowi mózgu. Rozwiązanie? Wielo-
godzinna i bardzo skomplikowana 
operacja rekonstrukcji czaski. 
I kolejny strach o życie chłopca. 

Trudności przy porodzie 
i operacja pozostawiły po sobie 
ślad. U Bogusia zdiagnozowa-
no opóźniony rozwój psychoru-
chowy w tym znacząco obniżone 
napięcie mięśniowe i poważne 

Malutki Boguś czeka  
na Waszą pomoc

zaburzenia integracji sensorycz-
nej. – Od chwili kiedy syn przy-
szedł na świat, walczymy o jego 
powrót do pełnej sprawności 
ruchowej i intelektualnej. Bo-
guś pozostaje pod stałą opieką 
mamy, która po okresie urlopu 
rodzicielskiego, musiała zrezy-
gnować z pracy. Każdego dnia 
Boguś dzielnie poddaje się spe-
cjalistycznym zabiegom, takim 

PRUSZKÓW
W Pruszkowie zakoń-
czył się kolejny etap 
remontu kładki nad 
torami PKP. P 
rzejście to łączy ulicę  
3 Maja z Majową.

M ieszkańcy Prusz-
kowa i okolic od 
dawna czekali na 
remont kładki łą-

czącej ulicę 3 Maja z Majową. 
Wiadukt nad torami PKP był 
w opłakanym stanie. Od kilku 
miesięcy trwa remont kładki. 
Mieszkańcy Pruszkowa z pew-
nością nie mogą doczekać się 

Trwa remont kładki nad torami 
PKP przy ulicy Majowej

REGION
UMiesięcznik „Per- 
spektywy” corocznie 
tworzy zestawienie 
najlepszych placówek 
oświatowych w kraju. 
W rankingu znalazły się 
szkoły z naszego regionu.

O d wielu lat ranking 
miesięcznika „Per- 
spektywy” uważa-
ny jest za najwiary-

godniejszy wskaźnik poziomu 
kształcenia w szkołach ponad-
podstawowych w Polsce. Pla-
cówki oświatowe oceniane są 
pod kątem trzech kryteriów, 
czyli sukcesy szkoły w olimpia-
dach, wyniki z przedmiotów 
obowiązkowych i matur z przed- 
miotów dodatkowych.

Według rankingu miesięcz-
nika „Perspektywy” najlepszym 
liceum w kraju jest XIV LO im. 
Stanisława Staszica w Warsza-
wie. Na drugim miejscu znalazło 

Najlepsze szkoły w regionie według 
rankingu Perspektyw

się Uniwersyteckie LO z Toru-
nia. Trzecią pozycję zajęło XIII LO 
w Szczecinie.

Jaką pozycję osiągnęły szko-
ły z naszego regionu? Na 32 
miejscu w ogólnopolskim i 15 
w wojewódzkim zestawieniu 
zajęło Społeczne LO nr 5 STO 
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Szkoła zajęła 214 miejsce w kraju 
i 57 na Mazowszu. Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Pruszkowie zajęło 
219 miejsce w Polsce i 59 w wo-
jewództwie mazowieckim. Ko-
lejny wynik w regionie należy do 
LO im. Tomasza Zana w Prusz-
kowie. Placówka oświatowa za-
jęła 291 miejsce w Polsce i 71 na 
Mazowszu. Społeczne LO nr 23 
z Pruszkowa zajęło 562 miej-
sce w kraju i 123 w wojewódz-
twie mazowieckim.

Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza w Piastowie 
zajęło dopiero 938 miejsce w Pol-
sce i 175 na Mazowszu. Kolejną 
pozycję zajęło LO (ZS nr 1) w Mi-
lanówku z 944 miejscem w kraju 
i 176 w województwie mazowiec-
kim. Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
uzyskało 971 lokatę w kraju i 182 
na Mazowszu. Ostatni wynik w re-
gionie należy do LO im. Jana Paw-
ła II w Nadarzynie. Szkoła zajęła 
994 miejsce w Polsce i 185 w wo-
jewództwie mazowieckim.  MS

w Milanówku. Kolejna placów-
ka oświatowa znalazła się na 162 
i 46 miejscu na Mazowszu. Taki 
wynik uzyskało Niepubliczne LO 
fundacji Królowej Świętej Jadwi-
gi w Grodzisku Mazowieckim.

Kolejny wynik w regionie na-
leży do Podkowiańskie LO nr 60. 
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PRUSZKÓW

Pruszkowianin pod 
koniec wakacji uległ 
wypadkowi. Damian 
Możdżyński złamał 
kręgosłup. W sieci 
uruchomiono zbiórkę 
na jego leczenie.

D amian Możdżyń-
ski ma zaledwie 18 
lat a już mierzy się 
z walką o swoje zdro-

wie. W ubiegłym roku, pod koniec 
wakacji, chłopak uległ groźnemu 
wypadkowi na basenie. 18-la-
tek usłyszał od lekarzy diagnozę 
– złamanie kręgosłupa i utra-
ta czucia w rękach i nogach. Dla 
chłopaka zaczynającego dorosłe 
życie takie słowa brzmiały jak… 
wyrok. – W jednej sekundzie mo-
je życie wywróciło się do góry 
nogami, plany, marzenia prysły 

Pomóż  
Damianowi Możdżyńskiemu 

odzyskać zdrowie
niczym mydlana bańka. Na sku-
tek wypadku straciłem czucie 
w rękach i nogach. Dla młode-
go człowieka, który dopiero co 
wkracza w dorosłe życie, taka 
diagnoza brzmi, jak wyrok… Dwie 
operacje, odleżyny – to wszystko 
spowodowało przesunięcie się 
w czasie możliwości rozpoczę-
cia rehabilitacji w specjalistycz-
nym ośrodku – mówi Damian.

Ćwiczenia w specjalistycznym 
ośrodku rehabilitacyjnym, w któ-
rym wykorzystują nowoczesną 
technologię kosztują ponad sto 
tysięcy złotych. Zarówno Damia-
na i jego rodziny nie stać na tak 
drogie zabiegi. Nastolatek wierzy, 
że dzięki rehabilitacji uda mu się 
wrócić do sprawności.

Każdy z nas może pomóc Da-
mianowi w walce o przywrócenie 
zdrowia. Jak to zrobić? Można 
wesprzeć zbiórkę na rehabilitację 
prowadzoną na portalu siepoma-
ga.pl/damian-mozdzynski.  MS

zakończenia robót. Prace po-
woli idą ku końcowi.

W nocy z piątku 15 na sobotę 
16 stycznia robotnicy zamonto-
wali nową, stalową konstrukcję 
kładki. Wykonawcy oszalowali 
i zazbroili konstrukcję. W kolej-
nym etapie remontu robotnicy 
zabetonują płytę pomostową 
oraz wykonają stopnie schodów. 
W niedalekiej przyszłości wyko-
nawca planuje zainstalować szy-
by windowe o wysokości 11 m.

Postęp prac jest uzależniony 
od możliwości uzyskania zgo-
dy od PKP na zamknięcie torów 
i wyłączenie napięcia w trakcji 
elektrycznej. Kolej może ze-
zwolić takie zamknięcie w nocy  
do 3 godzin.  MS
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jak fizjoterapia, terapia integracji 
sensorycznej, zajęcia z neurolo-
gopedą i psychologiem. Dzielnie 
ćwiczy nawet 6 razy w tygodniu. 
Pozostaje też pod opieką wielu 
specjalistów... Z uwagi na obni-
żoną odporność często choruje, 
a każdy tydzień bez terapii spra-
wia, że to, co nasz synek osiągnął, 
zostaje stracone – zaznaczają ro-
dzice chłopca. 

Boguś ma już trzy lata ale wciąż 
nie chodzi, nie mówi i nie umie 
samodzielnie jeść. Jak zaznaczają 
rodzice jest mistrzem „czwora-
kowania”, bo właśnie w ten spo-
sób może się sam przemieszczać. 
Pilnie wykonuje wszystkie po-
lecenia wymagającej Pani re-
habilitantki i z dumą pionizuje 
się oraz stawia pierwsze kroki. 
Choć mięśnie są wciąż słabe, 
miednica ustawiona nieprawi-
dłowo, a stopy płasko-koślawe, 
Boguś ma zdecydowanie większą 
świadomość swojego ciała. Połą-
czony wysiłek wszystkich tera-
peutów sprawił, że Boguś zaczął 
nawiązywać kontakt wzrokowy, 
a w ślad za tym odczytywać i wy-
rażać emocje oraz nawiązywać 
pierwsze relacje społeczne. Aby 
Boguś mógł robić kolejne postę-
py potrzebne są pieniądze na 
rehabilitacje. A ta jest niezwy-
kle kosztowna.

Każdy z nas może pomóc Bo-
gusiowi w walce o zdrowie. Jak 
to zrobić? Możliwości jest wiele. 
Można przekazać 1 proc podatku. 
Wystarczy w rozliczeniu rocznym 
wpisać KRS: 0000037904, a w polu 
cel szczegółowy wpisać 37322 Sa-
moraj Bogusław. Można dokonać 
wpłaty na konto fundacji 42 2490 
0005 0000 4600 7549 3994 w tytule 
wpisując 37322 Samoraj Bogusław 
– darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia. Kolejna możliwość to 
wsparcie zbiórki na leczenie i re-
habilitację prowadzoną na portalu 
siepomaga/bogus-samoraj.  AZ
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Redakcja zastrzega sobie  
prawo do skracania  
i adiustacji tekstów  
oraz nadawania tytułów listom.  
Tekstów i materiałów  
niezamówionych nie zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy.  
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl
 
Nakład: 30 tys. egz.

REGION
W ramach nowelizacji 
ustawy piesi będą mieli 
pierwszeństwo na przej-
ściach. Sejm planuje 
także wprowadzić  
dla kierowców limit 
prędkości oraz zakaz  
„jazdy na zderzaku”.

S ejm głosami 423 posłów 
przyjął nowelizację 
prawa o ruchu drogo-
wym. Przeciwnych by-

ło 22 a 4 wstrzymało się od głosu. 
Ustawa w nowym kształcie zre-
wolucjonizuje ruch na drogach.

Piesi będą mieli pierwszeństwo 
na pasach. To jedyny przywilej. 
Piesi na przejściach oraz torowi-
skach nie będą mogli korzystać 
z telefonu oraz elektroniczne-
go urządzenia rozpraszającego 
uwagę. Na kierowcach spoczy-
wać będzie ogromna odpowie-
dzialność. – Kierujący pojazdem, 
zbliżając się do przejścia dla pie-
szych, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność, zmniej-
szyć prędkość tak, aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo pieszego 
znajdującego się na tym przejściu 
albo na nie wchodzącego i ustąpić 

Wejdzie nowelizacja ustawy 
o ruchu drogowym

pierwszeństwa pieszemu znajdu-
jącemu się na tym przejściu albo 
wchodzącemu na to przejście – 
napisano w projekcie noweliza-
cji ustawy o ruchu drogowym.

Zgodnie z nowelizacją pieszy 
znajdujący się na przejściu ma 
mieć pierwszeństwo przed każ-
dym pojazdem. Piesi, którzy do-
piero na nie wchodzą będą mieć 
pierwszeństwo przed każdym 
pojazdem oprócz tramwaju. Po-
prawka ta ma przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa wśród 
pieszych na drogach.

Zgodnie z nowelizacją zaka-
zana będzie jazda zbyt blisko 
następnego samochodu na au-
tostradach i drogach ekspreso-
wych czyli „jazda na zderzaku”. 
Kierowcy będą musieli zachować 

odstęp pomiędzy samochodami 
nie mniejszy niż połowa prędkości 
z jaką porusza się określony po-
jazd. W przypadku, gdy kierowca 
będzie poruszać się z prędkością 
100 km/h powinien jechać w od-
ległości co najmniej 50 m przed 
nim. Wyjątkiem od tej reguły bę-
dzie manewr wyprzedzania.

Najwięcej emocji wśród kie-
rowców z pewnością może wzbu-
dzić ujednolicenie dopuszczalnej 
prędkości w obszarze zabudo-
wanym do 50 km/h w ciągu całej 
doby. Obecnie pomiędzy godzi-
ną 23.00 a 5.00 można poruszać 
się z prędkością maksymalną 
do 60 km/h.Okres vacatio le-
gis projektu nowelizacji prawa 
o ruchu drogowym przedłużony  
do 1 czerwca.  MS 
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REGION

Wniosek o 500+ można  
już złożyć w Internecie

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do 
18 roku życia. Ruszył nabór wniosków elektronicznych 
o świadczenie 500+ w Internecie. Formularze dotyczą 
zasiłków wypłacanych w okresie od 1 czerwca 2021 do 
31 maja 2022 roku. Osoby ubiegające się o świadczenie 
muszą przedstawić kompletną i prawidłowo wypełnio-
ną dokumentację. W przypadku wniosków złożonych 
w okresie od 1 do 31 maja wypłata świadczenia wraz z 

wyrównaniem nastąpi do 31 lipca 2021 roku. Osoby skła-
dające dokumenty od 1 do 30 czerwca 2021 roku otrzy-
mają zasiłek z wyrównaniem nie później niż do 31 sierpnia 
2021 roku. W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, 
urzędnicy wypłacą świadczenie od miesiąca złożenia do-
kumentu. Aby otrzymać zasiłek wraz z wyrównaniem od 
1 czerwca należy dostarczyć formularze do końca czerw-
ca 2021 roku.   MS

REGION
Kontrole prowadzone 
przez Państwowych Po-
wiatowych Inspektorów 
Sanitarnych w woje-
wództwie mazowieckim 
potwierdzają stosowanie 
się do antyepidemicz-
nych obostrzeń.

O d kilkunastu dni po-
ziom zachorowań 
w Polsce stopnio-
wo obniża się. Mini-

sterstwo Zdrowia podczas jednej 
z konferencji prasowych oceni-
ło ten stan jako wynik dyscypli-
ny społecznej, której poddali się 
Polacy w okresie feryjnym. Mimo 
trudności większość społeczeń-
stwa zachowywała się odpowie-
dzialnie i to przyczyniło się do 
stabilizacji i pewnego wyhamowa-
nia liczby nowych zakażeń. Sytu-
acja pozwala rozważać stopniowe 
i delikatne luzowanie obowią-
zujących obecnie obostrzeń. Nie 
czekając na decyzje w tej sprawie, 
w wielu miejscach Polski zdeter-
minowani przedsiębiorcy po-
nownie otwierają swoje biznesy, 
łamiąc antyepidemiczne zakazy.

Eksperci apelują, by działalno-
ści jeszcze nie wznawiać. Wdrożo-
ne działania przeciwepidemiczne 
uwzględniają analizę sytuacji nie 
tylko w kraju, ale i w wielu kra-
jach europejskich. Zdecydowane 
stanowisko w sprawie prezentują 
służby państwowe. Osoby, które 
łamią przepisy, muszą być przy-
gotowane na konsekwencje. Kon-
trole pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej przy współ-
udziale funkcjonariuszy policji 
mogą skończyć się nie tylko po-
uczeniem i przestrogą, ale także 
karą w wysokości nawet 30 tys. zł.

Na terenie powiatu pruszkow-
skiego w wyniku kontroli prze-
prowadzonych przy współudziale 
funkcjonariuszy Policji bądź sa-
modzielnie przez przedstawicieli 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
do dnia 29 stycznia bieżącego roku 
nie stwierdzono łamania przepi-
sów dotyczących zakazu prowa-
dzenia działalności w branżach 
takich jak gastronomia, obiek-
ty noclegowe, kluby fitness i si-
łownie. – W imieniu własnym, 
pracowników Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 

Mazowsze odpowiedzialne 
wobec pandemii

w Pruszkowie  oraz mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego dziękuję 
przedsiębiorcom działającym na 
naszym terenie za zrozumienie 
sytuacji zagrożenia oraz poczucie 
odpowiedzialności za każdego, kto 
w wyniku nieprzestrzegania obo-
wiązujących przepisów prawnych 
i zaleceń mógłby zostać narażo-
ny na zachorowanie na Covid-19. 
Dziękuję, że pomimo trudności, 
jakie napotykacie Państwo jako 
przedsiębiorcy, mając na uwadze 
zdrowie potencjalnych klientów, 
pracowników, swoich najbliż-
szych oraz swoje własne nadal nie 
wznawiacie działalności – mówi 
Magdalena Naparty, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Pruszkowie.  

Stanowisko zajął również dr n. 
med. Przemysław Rzodkiewicz, 
Mazowiecki Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny. – Ro-
zumiemy ogromną determinację 
i niejednokrotnie rozpacz przed-
siębiorców wynikające z utrzymu-
jących się obostrzeń i zakazów 
uruchomienia działalności. Na-
szym celem nie jest karanie i nę-
kanie przedsiębiorców grzywnami 
czy mandatami.  Jako Inspekcja 
Sanitarna stoimy jednak na stra-
ży zdrowia publicznego obywa-
teli i w przypadku, gdy dochodzi 
do łamania przepisów dotyczą-
cych ograniczenia epidemii, mu-
simy podejmować zdecydowane 
działania zgodne z procedurami 
opisanymi w przepisach prawa. 
W tym miejscu pragnę  podzięko-
wać  przedsiębiorcom i mieszkań-
com Mazowsza za dotychczasowe 
wysiłki w okazaniu zrozumienia 
działań, jakie prowadzą powiatowe 

stacje sanitarno-epidemiologicz-
ne. Apeluję również: wytrwajmy! 
Dla nas wszystkich! Dla naszego 
zdrowia! – dodaje Rzodkiewicz.

Powinniśmy z dużą dozą po-
kory i ostrożności podchodzić do 
tego, co nas otacza. Z doniesień 
ekspertów polskich i zagranicz-
nych analizujących rozprzestrze-
nianie się wirusa w populacji 
ludzkiej  wynika jednoznacznie, 
że zamknięte pomieszczenia, 
w których przebywa większa licz-
ba osób, takie jak lokale, restau-
racje, hotele, w których odbywają 
się spotkania towarzyskie to są 
te miejsca, gdzie to zagrożenie 
jest największe. Nowe mutacje 
koronawirusa cechuje zwięk-
szona transmisja. 

W Polsce wciąż lockdown nie 
jest tak ostry jak w sąsiednich 
krajach. Drakońskie obostrzenia 
wobec mieszkańców zaczęły od 
czwartku, 28 stycznia obowiązy-
wać na Słowacji, gdzie nie można 
wyjść na zewnątrz bez posiada-
nia negatywnego wyniku testu 
Covid19. W Niemczech głęboki 
lockdown obowiązuje do połowy 
lutego. Dyscyplina w przestrze-
ganiu narzuconych obostrzeń 
oraz rozwijający się Narodowy 
Program Szczepień pozwolą za-
panować nad epidemią i zbliżyć 
się do dni, kiedy znów będzie-
my żyć i pracować „normalnie”. 
Tymczasem przedsiębiorcy, któ-
rych działalność została dotknię-
ta w największym stopniu, mogą 
skorzystać z tarczy antykryzyso-
wej, na przykład do 31 stycznia 
można składać wnioski o zwol-
nienie z opłacania składek za li-
stopad 2020.  AZ
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FOTOMIGAWKA

We wtorek 26 stycznia 
po południu doszło do 
pożaru w domu jed-
norodzinnym w Wy-
cinkach Osowskich. 
W akcji gaśniczej 
uczestniczyli strażacy 
z PSP i OSP Grodzisk 
Mazowiecki oraz OSP 
Żelechów. – Po do-
jeździe na miejsce 
zastaliśmy ogromny 
pożar już na zewnątrz 
budynku. W wyniku 
pożaru jedna osoba 
z oparzeniami około 
85 proc. ciała trafiła 
do szpitala – relacjo-
nują strażacy z OSP 
w Żelechowie. 59-la-
tek ma poparzenia 
pierwszego i drugiego 
stopnia. Mężczyzna 
walczy o życie w szpi-
talu. Policja prowadzi 
śledztwo w sprawie 
pożaru.  MS 
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• Zatrudnię Mechanika 
Pruszków 505786220

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
W ŁOSIU ZATRUDNI 
MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ , 
telefon 504 175 598, 
CV na maila : 
granitland6@wp.pl 

• 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 
tel. 504204700 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Sprzedam mieszkanie 66,6m2 
3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łązienka, 
2 piwnice, wspólny strych, 
c.o., 1 piętro – Jeziorany 
woj. warmińsko-mazurskie 
tel 507-803-687 

Działka rolna 1ha 
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio 
tel. 668566576

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

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

ZAMÓW:

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

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

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

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

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

• 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 

USŁUGI

AUTO SKUP - 
ZŁOMOWANIE 
ZAŚWIADCZENIE 
OD RĘKI, 515 -514-100 

Pożyczki pozabankowe. 
Szybka decyzja. 
690-016-555 

• Ocieplamy poddasza 
oraz inne obiekty 
pianką PUR 
www.awa-termoizolacje.pl 
tel. 602 735 674

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

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

Prolight sp. z o.o., firma z 25 letnią tradycją, dostawca wysokiej jakości urządzeń 
oświetleniowych dla Teatrów, Studiów telewizyjnych, Scen estradowych i rynku 
architektonicznego poszukuje pracowników, 

PROJEKTANT OŚWIETLENIA
miejsce pracy Pruszków

Obowiązki
• Projektowanie systemów oświetleniowych
• Wykonywanie symulacji systemów oświetleniowych 
• Wizualizacja iluminacji obiektów

Oczekujemy
• wykształcenia wyższego w zakresie Znajomości urządzeń oświetleniowych,
• znajomości technik projektowania systemów oświetleniowych 
• znajomości specjalistycznego oprogramowania, preferowane 3ds max, mile 

widziana znajomość Photopia (możliwość szkolenia)
• umiejętności korzystania z baz danych,
• umiejętności analizy wyników i sporządzania raportów,
• dokładności, sumienności i umiejętności analitycznego myślenia,
• umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania własnym czasem.

Oferujemy
• pracę pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
• pracę w CBiR,
• szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• stabilne zatrudnienie i terminowość wynagrodzeń,
• możliwość rozwoju zawodowego i nabycia nowych umiejętności,
• miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wymagane dokumenty
• list motywacyjny uwzględniający oczekiwania płacowe,
• życiorys (CV),
• świadectwo ukończenia studiów,
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych do celów postępowania kwalifikacyjnego.

Do CV proszę dołączyć oczekiwania finansowe

Proszę wysyłać dokumenty na adres: joanna@prolight.com.pl

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 05.02.2021 r. na 
okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877
www.gdstudio.pl;
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 

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na 
stronie internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został 
od dnia 26.01.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta, pok. 63 lub pod nr tel. 22 735-87-23, 
735-87-33 w godzinach pracy Urzędu.
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