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WIĘCEJ NA STR. 2

Na al. Wojska Polskiego  
będzie bezpieczniej?

PRUSZKÓW  
Starania władz Pruszko-
wa o zwiększenie bezpie-
czeństwa na głównej ar-
terii przecinającej przez 
miasto trwały wiele lat. 
Teraz wszystko wskazuje 
na to, że na al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie 
będzie bezpieczniej.

W Pruszkowie główną 
arterią komunika-
cyjną jest al. Wojska 
Polskiego, która jest 

fragmentem drogi wojewódzkiej 
nr 719. To właśnie ta droga pozwala 
na dojazd nie tylko do Warszawy 
ale również Brwinowa, Podkowy 
Leśnej, Milanówka czy Grodziska 

PRUSZKÓW
Porozumienie ws. wiaduktu  
na Grunwaldzkiej / str. 4 /

GRODZISK MAZ.
Zmiana terminu w przetargu  
na obwodnicę / str. 4 /

REGION
Syn wójta Nadarzyna zarażony  
koronawirusem / str. 6 /
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REGION
Co dalej z lotniskiem  
Chopina / str. 2 /

Mazowieckiego. Kłopot w tym, 
że nie jest tu zbyt bezpiecznie. 

Dwa skrzyżowania: jedno z ul. 
Kościuszki i drugie z al. Niepodle-
głości uznawane są za bardzo nie-
bezpieczne. I nie ma się co dziwić. 
Mimo sygnalizacji świetlnej często 
dochodzi tu do zdarzeń drogowych. 
Niekiedy tragicznych w skutkach. 
Władze Pruszkowa od dawna sta-
rają się porozumieć z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
zarządcą dw 719, i wypracować 
rozwiązania, które zwiększą bez-
pieczeństwo na tej drodze. – Od 
dłuższego czasu jako przedsta-
wiciele miasta rozmawiamy na 
temat Pruszkowa z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Wskazujemy te inwestycje, które 
z naszego punktu widzenia po-
winny być zrealizowane. Zaczęli-
śmy już poprawiać bezpieczeństwo 
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Gimazjum Społeczne  

•  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 w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
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NASTĘPNE WYDANIE / 27 marca /

na Wojska Polskiego, mamy wyko-
nane skrzyżowanie z ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej. Idąc dalej 
w kierunku Grodziska kolejnym 
skrzyżowaniem, gdzie dochodzi 
do bardzo niebezpiecznych zda-
rzeń jest krzyżówka z ulicą Niepod-
ległości. Wskazywaliśmy podczas 
rozmów z MZDW ten problem, 
mówiliśmy o częstych wypadkach, 

o tym, że samochód skręcający 
w lewo blokuje cały pas. Sygna-
lizowaliśmy, prosiliśmy i bardzo 
się cieszę, że jest efekt. Jest wyło-
niony wykonawca dokumentacji 
projektowej na przebudowę tego 
skrzyżowania – mówi nam Konrad 
Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa. 
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to kwota jaką udało się uzbierać 
w trakcie 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.186 133 610,66 
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Okazuje się jednak, że skrzy-
żowanie al. Wojska Polskiego 
i al. Niepodległości to nie jedy-
ne miejsce na którym zostanie 
poprawione bezpieczeństwo. 
Na przebudowę czeka również 
skrzyżowanie w rejonie ulic 
Działkowej, Przyszłości i dalej 
Wojska Polskiego. Wielu kierow-
ców zaznacza, że rozwiązanie 
komunikacyjne, które stworzono 
po wybudowaniu ul. Przyszłości 
jest absurdem. – Tutaj MZDW 
też wyłoniło projektanta, któ-
ry przygotuje trzy warianty te-
go skrzyżowania. Przekonaliśmy 
MZDW, że jesteśmy po otwarciu 
tunelu, miasto w najbliższym 
czasie będzie przebudowywać 
ul. Działkową, zwiększy się tam 
ruch. Mam nadzieję, że rozwią-
zaniem wybranym przez MZDW 
będzie rondo, które poprawi 
bezpieczeństwo i upłynni ruch 
w tym rejonie. To razem z Woj-
ska Polskiego i Niepodległości 

w sumie dwa duże skrzyżowa-
nia, które będą projektowa-
ne, bardzo się z tego cieszymy  
– podkreśla Konrad Sipiera, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Ktoś może zapytać co z kolej-
nym niebezpiecznym skrzyżo-
waniem na al. Wojska Polskiego, 
czyli krzyżówką z ul. Kościuszki? 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W tym miejscu również czę-
sto dochodzi do groźnych wy-
padków. Jednak na ewentualną 
zmianę organizacji ruchu trzeba 
poczekać. – Z naszego punktu 
widzenia w tej chwili przebu-
dowa nie będzie zasadna. Do 
tegorocznego budżetu wpro-
wadziliśmy przebudowę ul. 

Kościuszki od ul. Sienkiewicza 
do Bolesława Prusa. Będziemy 
chcieli zmienić charakter tej 
ulicy i projektować ją jako ulicę 
o mocno ograniczonym ruchu, 
lokalnym, dojazdowym do pose-
sji i punktów usługowych, ulicy 
która będzie miała wygląd repre-
zentacyjny, będzie prowadziła 
do dworca PKP. Ulica Kościusz-
ki będzie mogła tak funkcjono-
wać oczywiście po wybudowaniu 
łącznika Sienkiewicza i Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej. Łącznik 
wyprowadzi ruch z ul. Kościusz-
ki. Po tym etapie nic nie będzie 
stało na przeszkodzie, aby le-
woskręty z Wojska Polskiego 
nie były już konieczne – pod-
kreśla wiceprezydent Sipiera. 
– Kładziemy bardzo duży na-
cisk na inwestycje drogowe. Mu-
simy Pruszków maksymalnie 
udrażniać, ale musimy też da-
wać naszym mieszkańcom swo-
bodną, przyjazną przestrzeń aby 
ulicami można było się poru- 
szać – dodaje.  AZ
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Na al. Wojska Polskiego 
będzie bezpieczniej?

REGION
Plany budowy Central-
nego Portu Komunika-
cyjnego stawiają znak 
zapytania nad dalszym 
funkcjonowaniem 
warszawskiego Lotniska 
Chopina. Rząd nadal nie 
podjął decyzji co stanie 
się z portem lotniczym 
po uruchomieniu CPK.

L otnisko Chopina z ro-
ku na rok bije kolejne 
rekordy pod względem 
ilości obsłużonych pa-

sażerów. Tylko w zeszłym roku 
z usług stołecznego portu sko-
rzystało aż 18,86 mln podróżnych. 
Lotnisko w Warszawie jest jedy-
nym w Polsce przesiadkowym 
portem lotniczym . Jego celem 
jest wytworzenie maksymalne-
go ruchu lotniczego. Dziś wiemy 
już, że jego rolę ma przejąć Cen-
tralny Port Komunikacyjny, któ-
ry ma powstać na terenie gmin 
Baranów, Jaktorów i Teresin. 

Co dalej z lotniskiem Chopina?
Co stanie się ze stołecznym 

lotniskiem po rozpoczęciu dzia-
łalności przez CPK? Okazuje 
się, że na lotnisko Chopina na-
dal nie ma pomysłu. − W okoli- 
cach czerwca tego roku podamy  
2-3 warianty dalszego rozwoju 
lotniska. Będą to racjonalne eko-
nomicznie propozycje, z których 
drogą dyskusji i konsultacji spo-
łecznych wybierzemy tę opty-
malną. Za wcześnie, by wydawać 
jednoznaczne sądy na temat Lot-
nisko Chopina. Pewne jest tylko 
to, że nie będzie ono funkcjo-
nować w obecnym kształcie, to 
znaczy nie będzie już najwięk-
szym przesiadkowym lotniskiem 
w Polsce. W sposób naturalny tę 
funkcję przejmie CPK – poinfor-
mował pod koniec lutego Marcin 
Horała, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury i pełno-
mocnik rządu ds. budowy CPK, 
donosi portal rynek-lotniczy.pl.

Skoro rząd planuje zapre-
zentować kilka możliwości 
wykorzystania warszawskie-
go portu lotniczego można się 
spodziewać, że Lotnisko Chopi-
na nie zostanie zamknięte.  AZ

MILANÓWEK
Dla Milanówka ponie-
działek 9 marca  
stał się ważną datą.  
To właśnie tego dnia 
swoją działalność rozpo-
czął pierwszy publiczny  
żłobek w mieście. 

Placówka powstała przy 
ul. Warszawskiej 18a 
w budynku, w którym 
niegdyś funkcjonowało 

przedszkole. Później władze Mi-
lanówka chciały zaadaptować go 
na potrzeby Milanowskiego Cen-
trum Kultury. W 2017 r. obiekt 
przeszedł termomodernizację  
Władze miasta zdecydowały, że 
w budynku powstanie pierw-
szy w Milanówku publiczny żło-
bek – Miasto jest właścicielem 
budynku przy ul. Warszawskiej. 
Teoretycznie miał być on prze-
znaczony na siedzibę Milanow-
skiego Centrum Kultury, ale jest 
to zwykła willa. Na cele kultury nie 
nadaje się, brak jest możliwości 
wygospodarowania tam choćby 

Żłobek w Milanówku już działa
małej sali widowiskowej. Więc 
aby racjonalnie wykorzystać to 
miejsce, burmistrz Piotr Remi-
szewski podjął decyzję, że skoro 
jest program dający możliwość 
pozyskania dużych pieniędzy na 
adaptację takiego budynku, to 
trzeba działać szybko, szczególnie 
że w Milanówku nie ma żadnego 
miejskiego żłobka. Przystąpili-
śmy do tego programu i jak wi-
dać z dobrym skutkiem – mówi 
nam Piotr Iwicki, sekretarz mia-
sta-ogrodu.

Na remont i adaptację budynku 
udało się uzyskać dofinansowanie 
z rządowego programu „Maluch”. 
Inwestycja kosztowała ponad  
1,8 mln zł, z czego z dofinansowa-
nie wyniosło aż 1,4 mln zł. Oprócz 
prac remontowych ze środków 
z programu „Maluch” udało się 
zakupić wyposażenie placówki. 

Dyrektorem milanowskiego 
żłobka została Dorota Mońko, 
z wykształcenia pedagog i tera-
peuta. Opiekę w placówce znajdą 
52 maluchy w wieku od 5 mie-
sięcy do 3 lat. Żłobek działa od 
poniedziałku do piątku w godzi- 
nach 7.00 – 17.30.  AZ

PRUSZKÓW
Wszystko na to  
wskazuje. W przetargu  
na dostawę i obsługę 
systemu wypożyczalni 
rowerów w Pruszkowie 
zgłosiła się tylko jedna 
firma, a jej propozycja 
finansowa mieści się  
w budżecie przezna- 
czonym na to zadanie.

K wota zaproponowa-
na przez Nextbike to 
ponad 587 tys. zł. W tej 
cenie firma zainstalu-

je 13 stacji i przygotuje do jazdy 
106 jednośladów. Rowery wypo-
życzymy i oddamy w następują-
cych punktach: WKD Pruszków, 
ul. Plantowa, Park Mazowsze, 
skrzyżowanie Promyka i Robot-
niczej, teren przed CDK, ul. Zdzi- 

Pruszkowski rower od Nextbike?
sława na Ostoi, Spacerowa Ma-
lichy, PKP od strony Kościuszki 
i parkingu przy Waryńskiego, 
Park Żwirowisko, róg Gałczyń-
skiego i Zimnej, róg Alei Niepod-
ległości i ul. Chopina, park przy  
ul. Mickiewicza.

Kiedy stacje zaczną działać? 
Ofertę Nextbike urząd miasta 
sprawdzi teraz od strony formal-
nej. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, 
podpisana zostanie umowa. Od 
tego momentu do uruchomienia 
systemu Pruszkowskiego Rowe-
ru Miejskiego ma upłynąć mak-
symalnie sześć tygodni.

Co istotne, system wypożyczalni 
będzie kompatybilny ze stołecz-
nym Veturilo i sąsiednim Micha-
łowickim Rowerem Gminnym. 
Pierwsze 20 minut korzystania 
z roweru będzie bezpłatne. Od 
21 do 60 minut to koszt 1 zł. od 61 
do 120 minut 3 zł, od 121 do 180 to 
5 zł, od 181 do 240 i za każdą ko-
lejną godzinę zapłacimy 7 zł.  EL

PRUSZKÓW
Po przeprowadzeniu 
dwóch konkursów uda-
ło się wyłonić nowego 
prezesa CKiS. Została 
nim Agnieszka Wierz-
bicka. Spółka Centrum 
Kultury i Sportu będzie 
miała nowego prezesa. 

U dało się go wyłonić po 
dwóch konkursach. 
Pierwsze postępo-
wanie unieważniono, 

Wybrano nowego prezesa CKiS
gdyż w ocenie rady nadzorczej 
żaden z kandydatów nie spełniał 
oczekiwań.  Do drugiego kon-
kursu zgłosiło się siedmiu kan-
dydatów. Jeden nie stawił się na 
rozmowę, a jeden nie spełniał 
wymagań konkursowych. 

O fotel prezesa walczyło final-
nie pięciu kandydatów. Najlepsza 
okazała się Agnieszka Wierzbic-
ka. Nowa prezes rozpocznie pracę 
w CKiS 16 marca. Ze stanowiska 
ustąpi natomiast Józef Binda, któ-
ry po złożeniu rezygnacji przez 
Annę Dudziec pełnił obowiązki 
prezesa CKiS.  AZ
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– Pojawiło się wiele fake newsów związanych z zamknięciem szkół. Nie 
planujemy zamykania sklepów, placówek handlowych ani odcinania kordonem 
sanitarnym miast w Polsce. Nie ma potrzeby wykonywać nadmiarowych 
zakupów – Jadwiga Emilewicz, mister rozwoju dementuje informacje o zamykaniu sklepów
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Kolejne porozumienia w sprawie 
wiaduktu na Grunwaldzkiej

PRUSZKÓW
Przygotowania do 
budowy nowej przepra-
wy nad torami PKP  
w Pruszkowie znacznie 
się przedłużyły. Proce-
dury związane z przygo-
towaniem dokumentacji 
wchodzą w finalną fazę. 

O tym, że Pruszków 
potrzebuje kolejnej 
przeprawy przez to-
ry PKP nie trzeba ni-

kogo przekonywać. Dziś kierowcy 
mogą korzystać z przewidziane-
go do generalnej przebudowy 
wiaduktu w ciągu ul. Poznań-
skiej, nowego tunelu drogowe-
go w ciągu ul. Działkowej oraz 
przejazdu kolejowego na ul. Prze-
jazdowej. To jednak wciąż mało. 
Jeszcze w trakcie poprzedniej ka-
dencji ruszyły prace związane ze 
stworzeniem kolejnego wiaduk-
tu. Chodzi o przeprawę, która 
ma połączyć ulice Broniewskie-
go z ulicą Grunwaldzką na po-
graniczu Pruszkowa i Piastowa. 

Inwestycja ma być realizowana 
przez miasto Pruszków w poro-
zumieniu z PKP PLK, powiatem 
pruszkowskim i miastem Pia-
stów. Dokumentacja jest już go-
towa pozostały jedynie ostatnie 
formalności potrzebne do wy-
dania zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. Na ostat-
niej sesji Rady Miasta Pruszkowa 
radni głosowali nad uchwałą do-
tyczącą wyrażenia zgody między 
gminą miastem Pruszków a Po-
wiatem Pruszkowskim. – Projekt 
uchwały dotyczy wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia w za-
kresie pozyskania gruntów pod 
nasyp drogi powiatowej. Oprócz 
budowy wiaduktu inwestycja 
obejmuje również budowę frag-
mentu ul. Broniewskiego w no-
wym przebiegu. Wydanie decyzji 

ZRiD zatwierdzi nowy przebieg 
ul. Broniewskiego i przeniesie 
własność gruntu na nowego za-
rządcę drogi, w tym przypadku 
zarząd powiatu pruszkowskiego. 
To będzie podstawą do wypłacenia 
odszkodowań – wyjaśniła radnym 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Realizacji Inwestycji Urzędu 
Miasta Pruszków. – W pas nowej 
drogi powiatowej wejdą działki 
prywatne, gdzie koszty odszkodo-
wania pokryje powiat oraz działki 
gminne. Miasto Pruszków odstą-
pi natomiast od odszkodowania 
za działki gminne, które znajdą 
się w nowym przebiegu drogi 
powiatowej – dodała.

Radni jednogłośnie 22 głosa- 
mi za przyjęli uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zawa- 
rcie porozumienia.  AZ
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Zmiana terminu w przetargu  
na budowę obwodnicy Grodziska

GRODZISK MAZ. 
Drogowcy po raz kolejny 
przesunęli termin otwar-
cia ofert w przetargu 
na budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. Prze-
sunięcie to efekt próśb 
złożonych przez zainte-
resowane budową firmy. 

Z achodnia obwodnica 
miasta to dla Grodziska 
Mazowieckiego jedna 
z najważniejszych in-

westycji. I nie ma się co dziwić. 
Obwodnica pozwoli na wypro-
wadzenie z miasta ruchu cięża-
rowego. Na budowę tej niezwykle 
ważnej arterii mieszkańcy cze-
kają już od dwóch dekad. 

Długotrwałą administracyjną 
batalię udało się zakończyć pod 
koniec ubiegłego roku. Wtedy 
uprawomocnił się kluczowy dla 
inwestycji dokument, czyli ze-
zwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (ZRiD). Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

który będzie odpowiedzialny 
za budowę obwodnicy, zyskał 
„zielone światło” na realizację 
przedsięwzięcia. 

W styczniu ruszył przetarg, 
w którym wyłoniony zostanie 
wykonawca obwodnicy. Oferty 
zainteresowanych firm mieliśmy 
poznać 25 lutego. Tak się nie sta-
ło. Wszystko z powodu ogromnej 
liczby pytań złożonych przez za-
interesowane firmy. – To ogromna 
inwestycja, największa w historii 
MZDW. Spodziewamy się, że wy-
konawcy będą walczyć o to zamó-
wienie, więc trudno powiedzieć 
ile to potrwa – mówiła nam na 
początku stycznia Monika Bur-
don, rzecznik prasowy MZDW.

Do MZDW trafiło już blisko 
300 pytań, a termin otwarcia 
ofert przesunięto na 5 marca. 
Konieczne było kolejne przesu-
niecie, tym razem na 10 marca. 
Ale i ten termin nie był ważny 
zbyt długo…

MZDW do tej pory otrzymał 
blisko 400 pytań do postępowa-
nia przetargowego. Wiele firm 
złożyło wniosek o przesunięcie 
terminu składania ofert do koń-
ca marca. Drogowcy z MZDW nie 

chcą jednak po raz kolejny prze-
ciągać procedury. Obecnie ter-
min otwarcia ofert wyznaczono 
na 16 marca. 

Przypomnijmy co obejmu-
je zakres prac. – Realizacja za-
kłada budowę 7, 5 km odcinka 
drogi od węzła autostradowego 
„Grodzisk” do drogi woj. nr 579 
na terenie Kałęczyna. Zakres ro-
bót obejmuje m.in. budowę trzech 
dużych obiektów inżynierskich: 
nad drogą gruntową w pobli-
żu węzła autostradowego, nad 
torami kolejowymi oraz rzeką 
Mrowna; przebudowę dróg po-
przecznych, budowę dróg dojaz-
dowych, budowę kompleksowego 
odwodnienia układu drogowego 
wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi, przebudowę infra-
struktury podziemnej, budowę 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 
barier energochłonnych ogro-
dzeń, sygnalizacji świetlnych, 
oznakowanie poziome i pionowe 
wraz z konstrukcjami wsporczy-
mi. Planowany termin oddania 
drogi do użytkowania to 27 mie-
sięcy od daty podpisania umo-
wy z wykonawcą – podkreśla 
Monika Burdon z MZDW.  AZ

PRUSZKÓW
W sobotę, 29 lutego,  
w mieszkaniu  
przy ul. Lipowej  
prawdopodobnie 
doszło do zabójstwa 
kobiety z ręki jej syna. 

G dy w sobotę w miesz-
kaniu przy ul. Li-
powej pojawili się 
policjanci, zastali 

tam ciało kobiety i mężczyznę, 
który wymagał pilnej pomo-
cy medycznej. – Wymagał na-
tychmiastowej hospitalizacji. 
Decyzją prokuratora mężczy-
zna został zatrzymany do wy-
jaśnienia. Okoliczności ustali 
śledztwo – mówiła nam krótko 
po zdarzeniu podkom. Karolina 
Kańka z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

O szczegóły postępowania 
zapytaliśmy w pruszkowskiej 

Zabójstwo na Lipowej. 
Podejrzany przebywa w szpitalu

prokuraturze. – Mamy w tej spra-
wie swoje plany, ale z przyczyn 
obiektywnych są one obecnie 
nie do zrealizowania. Czekamy 
na poprawę stanu zdrowia męż-
czyzny. W tej chwili na przepro-
wadzenie czynności nie zgadzają 
się lekarze – mówi Adam Grze-
czyński, prokurator rejonowy 
w Pruszkowie. – Jeśli tylko sytu-
acja na to pozwoli będziemy od 
razu prowadzić czynności pro-
cesowe – dodaje.

Jak usłyszeliśmy od proku-
ratora Grzeczyńskiego, praw-
dopodobną przyczyną śmierci 
kobiety było wykrwawienie.  EL

BRWINÓW
W nocy z 29 lutego  
na 1 marca na ul. Rynek 
doszło do bardzo  
niebezpiecznego zda-
rzenia. 19-latek zaatako-
wał nożem 22-letniego 
mężczyznę. 

C o dokładnie wydarzy-
ło się w sobotnią noc 
w centrum Brwino-
wa? – W sobotę w no-

cy załoga patrolowa otrzymała 
zgłoszenie, że w Brwinowie na ul. 
Rynek doszło do pchnięcia no-
żem młodego mężcz yzny. Cięż-
ko ranny poszkodowany został 
zabrany do szpitala. Munduro-
wi zatrzymali 19-letniego na-
pastnika. W kieszeni jego kurtki 
znaleźli rozkładany nóż. O zda-
rzeniu powiadomiono proku-
ratora – informuje podkom. 

Atak z użyciem noża, jest zarzut 
usiłowania zabójstwa

Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Poli- 
cji w Pruszkowie.

Badanie alkomatem wyka-
zało, że napastnik miał ponad 
1,6 promila w wydychanym po-
wietrzu. – Policjanci przygoto-
wali materiał dowodowy i wraz 
z zatrzymanym przekazali go do 
prokuratury. Tam przedstawio-
no mężczyźnie zarzuty dotyczący 
usiłowania zabójstwa 22-latka  
– dodaje podkom. Kańka.

19-latkowi grozi kara na-
wet dożywotniego pozbawie-
nia wolności.  EL
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O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki przy ul. Słowackiego i ul. Wesołej

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowiec-
kim w dniu 25 listopada 2019 roku uchwały Nr 232/2019 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki przy  
ul. Słowackiego i ul. Wesołej zmienionej uchwałą Nr 283/2020 Rady 
Miejską w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. w spra-
wie zmiany uchwały Nr 232/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazo-
wieckim z dnia 25 listopada 2019 r. 

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po:
1) od północy – wzdłuż ul. Słowackiego – zaczynając od północno – 

zachodniego narożnika stanowiącego punkt przecięcia przedłużenia 
zachodniej granicy działki ew. nr 7/1 z obr 13 z północną granicą 
działki ew. nr 33/4 z obr 6 i dalej w kierunku wschodnim po tej 
granicy działki ew. nr 33/4 z obr 6 do punktu wyznaczonego na tej 
granicy przez prostą stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy 
działki ew. nr 10 z obr 13; 

2)  od wschodu – wzdłuż ul. Wesołej - od punktu wyznaczonego na 
granicy działki ew. nr 33/4 z obr 6  przez prostą stanowiącą prze-
dłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 10 z obr 13, z przejściem 
prostopadłym przez działkę ew. nr 33/4 obr 6 i działkę ew. nr 1/2 
z obr 13 i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej gra-
nicy działki ew. nr 10 z obr. 13 do punktu wyznaczonego na połu-
dniowej granicy działki ew. nr 23/2 z obr 13 przez prostą stanowiącą 
przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 10 z obr 13;

3)  od południa –wzdłuż ul. Plantowej - od punktu wyznaczonego na 
południowej granicy działki ew. nr 23/2 z obr 13 przez prostą sta-
nowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 10 z obr 
13 i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy dział-
ki ew. nr 23/2 do punktu wyznaczonego na południowej granicy 
działki ew. nr 23/2 z obr 13 przez prostą stanowiącą przedłużenie 
zachodniej granicy działki ew. nr 7/2 z obr 13;

4)  od zachodu – od punktu wyznaczonego na południowej granicy 
działki ew. nr 23/2 z obr 13 przez prostą stanowiącą przedłużenie 
zachodniej granicy działki ew. nr 7/2 z obr 13 i dalej w kierunku 
północnym po zachodnich granicach działek ew. nr 7/2 i 7/1 z obr 13 
i dalej z przejściem prostopadłym przez działkę ew. nr 1/2 z obr 13 
i działkę ew. nr 33/4 z obr 6 do punktu stanowiącego przecięcie prze-
dłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 7/1 z obr 13 z północną 
granicą działki ew. nr 33/4 z obr 6.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościusz-
ki 32a, w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz.283) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina 
Grodzisk Mazowiecki, przystąpiła do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obej-
mującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowa-
nia Przestrzennego w pok. nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach 
pracy Urzędu.

Uchwała Nr 232/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 25 listopada 2019 roku oraz uchwała Nr 283/2020 Rady Miej-
ską w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 232/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiec-
kim z dnia 25 listopada 2019 r. udostępnione są również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Prawo lokalne – Uchwały Rady 
Miejskiej- Kadencja VIII- Rok 2019 – Sesja nr 10 z dnia 26 czerwca 
2019r. oraz Uchwały Rady Miejskiej- Kadencja VIII- Rok 2020 – 
Sesja nr 17 z dnia 29 stycznia 2020r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia. 6 kwietnia 2020 r. mogą wnosić 
wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta 
Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. 
Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego w pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres email: urzad@grodzisk.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwi-
sko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia.
 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy, organem właści-
wym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków 
przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z zachowaniem przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej http:/ ://grodzisk.pl/polityka-prywatności/

 
z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza 
Piotr Galiński 

OGŁOSZENIE NR WPP.6721.15.2019 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 13 marca 2020 r.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

W poniedziałek  
9 marca 2020 r. 
burmistrz Arkadiusz 
Kosiński oraz prezes 
firmy Izolbud Justyn 
Kwietniak podpisali 
umowę na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej  
w Żółwinie.

R ozbudowa szkoły by-
ła bardzo potrzebna 
z uwagi na rosnącą 
liczbę uczniów. To 

już kolejna, po przedszkolu, du-
ża inwestycja w Żółwinie, którą 
będzie realizować firma Izol-
bud. Umowa opiewa na kwotę 
5 704 284,46 zł.

– Planujemy, że na czas roz-
budowy szkoły uczniów klas 
0-3 przeniesiemy do budyn-
ku nowego przedszkola. Ze 
względu na hałas od budowy 
oraz by opróżnić tę część bu-
dynku szkoły, w którą będzie 
ingerowała budowa nowego 
skrzydła, a także by zwięk-
szyć bezpieczeństwo dzieci, 
zabierając je z sąsiedztwa pla-
cu budowy – mówi burmistrz 
Arkadiusz Kosiński.

W nowym skrzydle szkoły 
znajdzie się m.in. sześć sal lek-
cyjnych, stołówka i świetlica dla 
dzieci młodszych. Prace budow-
lane mają zakończyć się w lipcu 
2021 roku, tak aby uczniowie od 
września mogli korzystać z roz-
budowanej szkoły. (PR)

Rozbudowa szkoły  
w Żółwinie

Nowe rondo powstałe  
w Brwinowie u zbiegu 
ulic Biskupickiej,  
ul. marsz. Józefa Piłsud-
skiego oraz ul. Armii  
Krajowej zapewnia  
płynny przejazd przez 
dawniej zakorkowane 
skrzyżowanie. Jego 
budowa rozwiązała duży 
problem komunikacyjny.

R ondo otrzymało imię 
Ignacego Kozielew-
skiego, autora słów 
hymnu harcerskiego 

„Wszystko, co nasze, Polsce od-
damy”. Jego postać upamiętnili 
brwinowscy harcerze ZHR oraz 
ZHP Hufiec Pruszków. Podczas 
dnia harcerskiego, który od-
był się 29 lutego 2020 r., zor-
ganizowali grę miejską, a także 
festiwal piosenki harcerskiej. 
Przy nowym rondzie została 
odsłonięta kolejna tablica szlaku 

„Poznaj Brwinów” poświęcona 
 jego patronowi.

Ignacy Kozielewski (1882-1964) 
był współzałożycielem Związku 
Harcerstwa Polskiego, działa-
czem społecznym oraz propa-
gatorem idei harcerskich. Był 
działaczem ogólnopolskiego 
Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół, którego celem - poza 
zachęcaniem do aktywności 
fizycznej - było również pod-
trzymywanie i rozwijanie świa-
domości narodowej oraz postaw 

obywatelskich. W 1929 r. prze-
prowadził się do Brwinowa, 
gdzie pełnił funkcję prezesa 
gniazda sokolego. W latach 1941–
1945 prowadził tajne nauczanie 
w gimnazjach w Bronowicach, 
Milanówku i Brwinowie. Reda-
gował czasopisma harcerskie 
„Skaut”, „Harcerz”, „Strażnica 
harcerska”. Pracował jako na-
uczyciel w szkołach m.in. w War-
szawie, Czerwonym Dworze pod 
Grodziskiem Mazowieckim oraz 
w Pruszkowie. (PR)

Rondo Ignacego Kozielewskiego
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Maseczki nie chronią 
przed koronawirusem!

Zdrowe osoby nie potrzebują maseczek ochron-
nych o ile nie przebywają w tym samym pomiesz-
czeniu z osobami z podejrzeniem infekcji. WHO 
podkreśla, że maseczka nie chroni przed zarażeniem.  
Co więcej jeśli osoba, która ją nosi nie przestrzega 
innych działań profilaktycznych to maseczka może 
stać się źródłem infekcji. Jak zakładać maskę? Naj-
pierw należy zdezynfekować ręce. Maseczkę należy 

nałożyć tak by zakrywała usta, nos i podbródek. Maska 
powinna przylegać do twarzy. W trakcie noszenia ma-
seczki nie należy jej dotykać, a gdy stanie się wilgotna 
trzeba wymienić ją na nową. Maseczki powszechnie 
stosowane, np. w służbie zdrowia, mają tak duże pory, 
że ich skuteczność pod względem blokowania drob-
noustrojów wydostających się z wydychanym powie-
trzem jest znikoma.  AZ

O G Ł O S Z E N I E

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie tel. 22 758 75 56. 
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku 22 755 57 76,

Lista szpitali zakaźnych
  Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 22 335 53 32
  Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 tel. 26 181 76 66
  Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 13 tel. 22 508 20 00
  Warszawa –Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dzie-

cięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, ul. Żwirki i Wigury 63A tel.  22 317 91 64

Ważne numery

Syn wójta Nadarzyna zarażony 
koronawirusem. Włodarz 
przechodzi kwarantannę

NADARZYN
Wójt Nadarzyna Dariusz 
Zwoliński poinformował 
10 marca, że u jego syna 
potwierdzono zakaże-
nie koronawirusem. 
Wójt wraz z żoną zostali 
objęci przymusową 
kwarantanną.

O całej sytuacji miesz-
kańców poinformo- 
wał… sam wójt za po-
średnictwem swo- 

jego profilu na facebooku. Oka-
zuje się, że jego syn zaobserwo-
wał u siebie objawy wskazujące 
na zarażenie koronawirusem. 
Co więcej w ostatnim czasie 
syn wójta Adrian Zwoliński miał 
kontakt z osobami z północ-
nych Włoch.

Jak opisuje wójt tylko dzięki 
uporowi syna udało się prze-
prowadzić badania na koronawi-
rusa. Wcześniej lekarze odsyłali 
go do domu diagnozując zwy-
kłą grypę. – Dzisiaj (wtorek) 
w południe mój syn ( Adrian)- 
mieszkaniec Pruszkowa – po-
informował mnie, że zauważył 

u siebie objawy zbliżone do za-
rażenia wirusem SARS-Cov-2, 
czyli gorączka ok 38 st C, dusz-
ności, suchy kaszel, bóle mię-
śniowe – relacjonuje Dariusz 
Zwoliński, wójt gminy Nada-
rzyn. – W szpitalu po odczeka-
niu w kolejce, Adrian przeszedł 
wywiad i pomiar temperatury. 
Ponownie zasugerowano mu 
grypę. Ponieważ się uparł na 
testy, sympatyczna, ale bardzo 
zmęczona Pani doktor pobrała 
mu wymaz z nosogardła. Po ko-
lejnych 5 godzinach otrzymali-
śmy informację o pozytywnym 
wyniku na obecność korona-
wirusa. Ze względu na młody 
wiek, zdrowy i silny organizm 
oraz brak większych proble-
mów z oddychaniem rokowania 
są bardzo dobre. Nie mniej naj-
prawdopodobniej najbliższe dwa 
tygodnie syn spędzi w szpitalu. 
Wraz z nim na oddział przyję-
to 4 osoby – dodaje Zwolinśki.

– Chciałbym mocno zazna-
czyć, że motywem napisania 
postu i pokazania faktów od 
A do Z było wskazanie sposo-
bu postępowania w sytuacji 
zagrożenia zarażenia korona-
wirusem, sposobu przepro-
wadzenia kwarantanny oraz 

odpowiedzialności jaka na każ-
dym z nas spoczywa w momen-
cie kiedy zarażenie stanie się 
faktem. Chciałbym jeszcze raz 
podkreślić ,że działania służby 
sanitarnej stały na bardzo wy-
sokim poziomie, a pracownice 
Sanepidu wykazały się ogrom-
nym zaangażowaniem i pro-
fesjonalizmem. W ciągu kilku 
nocnych godzin potrafiły dotrzeć 
po wywiadzie i doprowadzić do 
kwarantanny kilkadziesiąt osób 
mających bezpośredni kontakt 
z synem. To robi wrażenie!!! Cha-
os" informacyjny, który się poja-
wił na linii : infolinia MZ - szpital 
- pacjent też jest zrozumiały ze 
względu na dynamikę sytuacji 
i skalę problemu. Suma sum-
marum syn trafił do odpowied-
niej kliniki, musiał wykazać się 
determinacją, ale test wykona-
no mu szybko, a poziom opie-
ki jaką go otoczono jest więcej 
niż dobry! – dodał wójt Nada-
rzyna w kolejnym swoim wpisie

Wójt Dariusz Zwoliński ape-
luje do wszystkich o zachowanie 
zdrowego rozsądku i spoko-
ju. Wójt zaapelował również 
o współpracę, wsparcie i doce-
nienie osób, które dbają o na- 
sze bezpieczeństwo.  AZ
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Jest decyzja o zamknięciu szkół
REGION

Premier Mateusz Mo-
rawiecki na środowej 
(11 marca) konferencji 
prasowej poinformował, 
że rząd zdecydował się 
zawiesić zajęcia w szko-
łach. Placówki w całym 
kraju mają być zamknięte 
od poniedziałku, jednak 
już od jutra w szkołach 
nie będzie lekcji.

L iczba osób zarażonych 
koronawirusem w Pol-
sce wzrasta. Pierwszą 
ofiarą śmiertelną jest 

57-letnia kobieta, która była le-
czona w Poznaniu. 

Rząd podjął radykalne kro-
ki i zdecydował o zamknię-
ciu placówek edukacyjnych na 
najbliższe dwa tygodnie. Szko-
ły, przedszkola i uczelnie wyższe 
będą zamknięte od poniedziałku 
16 marca. – Od dnia jutrzejsze-
go (12 marca) zawieszamy zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że 
w przypadku dzieci najmłodszych 
w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych trudno znaleźć opiekę 
z dnia na dzień. Dlatego w szcze-
gólnych przypadkach rodzice mo-
gą je wysłać jutro i pojutrze do 
szkół, ale nauczyciele nie będą 
prowadzić standardowych lek-
cji – poinformował na środowej 
konferencji Dariusz Piontkowski, 
minister edukacji.

Zamknięcie przedszkoli, szkół 
oraz uczelni wyższych to nie jedy-
ne ograniczenia. Jak poinformował 
minister kultury Piotr Gliński rząd 
zdecydował o zawieszeniu funkcjo-
nowania teatrów, oper, filharmonii 

oraz kin i sieci kinowych. Na re-
akcję lokalnych samorządów nie 
trzeba było długo czekać. Jeszcze 
w środę władze grodziska Mazo-
wieckiego i Pruszkowa zamknę-
ły wszystkie instytucje kulturalne 
oraz obiekty sportowe. Odwoła-
no wydarzenia kulturalne, kon-
kursy i zawody. 

Urzędy proszą mieszkańców, 
by w miarę możliwości wszelkie 
sprawy urzędowe były załatwia-
ne drogą elektroniczną. 

Warto również podkreślić, że 
zamkniecie placówek oświa-
towych nie ma wpływu na re-
krutację do przedszkoli i szkół. 
Ta obywa się zgodnie z ustalo- 
nym harmonogramem.  AZ
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego zwracamy się z prośbą o ograniczenie do nie-
zbędnego minimum wizyt w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ulicy Drzymały 30.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelko-
wą, dlatego jeśli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Wiele spraw mogą Państwo załatwić telefonicznie, 
internetowo, poprzez E-urząd: www.powiat.pruszkow.pl/portal-e-urzad

Przypominamy też o konieczności przestrzegania zaleceń Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które znajdą Państwo na stronie inter-
netowej: www.pruszkow.psse.waw.pl

Poniżej znajdą Państwo praktyczne informacje związane z funkcjonowaniem urzędu w czasie zagrożenia koronawirusem:
Informujemy, że filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raszynie od dnia 12 marca do odwołania, jest nieczynna ze wzglę-

du na absencję pracowników.
Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie niezbędnych wizyt w urzędzie przy ul. Drzymały 30 – znacznie ułatwi nam to pracę oraz zwięk-

szy Państwa bezpieczeństwo. Można tego dokonać telefonicznie lub przez internet (z powodu zamknięcia placówek oświatowych liczba urzęd-
ników przebywających w pracy również się zmniejszy, liczymy na Państwa wyrozumiałość). Lista telefonów do pracowników znajduje się na 
naszej stronie internetowej: www.powiat.pruszkow.pl

Informujemy też, że kasa w urzędzie będzie zamknięta, prosimy o dokonywanie płatności elektronicznych na rachunki bankowe powiatu:
 

Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):
• rachunek dochodów: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
• dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste): 15 1240 5918 1111 0000 4911 5411
• rachunek sum depozytowych: 34 1240 5918 1111 0000  4909 7124
• rachunek opłaty skarbowej: 12 1240 1040 1111 0010  6269 1638
• rachunek opłaty paszportowej: 08 1240 1040 1111 0010  6623 1434
• Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prosi o składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanów tych wnio-

sków na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wszelkich informacji pracownicy wy-
działu udzielają telefonicznie.

Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem. Numer konta bankowe-
go, na który można dokonywać wpłat będzie podany na Dokumencie Obliczenia Opłaty, który otrzymają Państwo po rozpatrzeniu wniosku.

Wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz zbiory da-
nych, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wnioski o wydanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej są dostępne pod adre-
sem: www.bip.powiat.pruszkow.pl

Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy

Z uwagi na realne zagrożenie związane z zakażeniem COVID-19 (koronawirus), w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w Starostwie Powiatowym 
w Pruszkowie, od dnia 13 marca do odwołania,  wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

Interesanci załatwiający sprawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców (sala obsługi A) w zakresie składania wniosków/odbioru dokumentów (kance-
laria), geodezji, architektury, wydawania dokumentów paszportowych będą wpuszczani do budynku Starostwa od godz. 8.00 w grupach odpowia-
dających liczbie czynnych stanowisk obsługowych. Kolejni Klienci będą wpuszczani sukcesywnie w miarę zwalniania się stanowisk przeznaczonych 
do załatwiania określonej kategorii spraw. Wejście do sali A będzie możliwe wyłącznie od ul. Drzymały. 

Interesanci załatwiający sprawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i uprawnień do kierowania pojazdami  
(sala obsługi B) będą wpuszczani do budynku Starostwa od godz. 8.00 w grupach odpowiadających liczbie czynnych stanowisk obsługowych. Ko-
lejni Klienci będą wpuszczani sukcesywnie w miarę zwalniania się stanowisk przeznaczonych do załatwiania określonej kategorii spraw. Wejście do 
sali B będzie możliwe wyłącznie od ul. Niepodległości. 

Po wejściu do budynku Starostwa należy pobrać bilet z systemu kolejkowego.
Godziny wejścia ostatnich Interesantów ustalono na: 17.00 (poniedziałek, środa), 15.00 (wtorek, czwartek)  i 13.00 (piątek). 
W zakresie rejestracji pojazdów będą załatwiane wyłącznie sprawy związane z zarejestrowaniem pojazdu, wydaniem stałego dowodu rejestra-

cyjnego, dopisaniem adnotacji (typu: hak, gaz, VAT, współwłaściciel i inne), odbiorem dowodu zatrzymanego elektronicznie przez Policję, wyda-
niem zaświadczenia.

Zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów, do odwołania, można dokonywaćwyłącznie za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną.
Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o załatwianie tylko koniecznych spraw i nieprzyprowadzanie osób 

trzecich, a szczególnie dzieci i osób starszych do urzędu. 

Komunikat Starosty w sprawie zasad obsługi interesantów w Starostwie 
Powiatowym w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat Starosty w sprawie zasad obsługi interesantów w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców Starostwa Powiatowego w związku z zagrożeniem COVID-19
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2               NIERUCHOMOŚCI  

– DO WYNAJĘCIA

• Wynajmę warsztat 
samochodowy  
w Otrębusach  
z wyposażeniem,  
magazynem i zapleczem 
socjalnym, w dobrym 
punkcie, przy drodze 
powiatowej z placem 
manewrowym 
tel. 602-695-276 

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

• 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 

• Pracownika ochrony  
na obiekt logistyczny 
Ołtarzew, praca 24/48, 
podst. znajomość  
komputera 605 611 567 

ZAPIEKSY 
PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią  
pracownika  
gastronomii,  
wymagane 
doświadczenie  
i aktualne książeczka 
sanepidu.  
Praca w Pruszkowie,  
tel. 509-683-032

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 

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

DAM PRACĘ • 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 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut na 
kasację 508206738 

AUTO SKUP-KASACJA, 
LEGALNA FIRMA  
515-514-100 

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

USŁUGI

Ocieplenia  
poddaszy, piana PUR,  
izolacje poddaszy,  
natrysk pianki, 
tel 604 489 255  
www.purterm.pl 

• Brukarstwo  
meritumbruk@o2.pl  
tel. 696437501

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, , 
prześwietlanie  
drzew owocowych; 
ochrona roślin  
(w tym róż; opryski 
bukszpanów) 
 512-380-109,  
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• Hydraulik tel. 535872455 

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

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Pruszkowa Uchwały Nr V/25/11 z dnia  27 stycznia  2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Pruszkowa – Kwartał  Porcelit, Uchwały Nr XVII.177.2020 z dnia  
30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – Kwartał  Porcelit oraz 
Uchwały Nr XVIII.197.2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie sprostowania załącznika 
graficznego do uchwały Nr XVII.177.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 stycznia 
2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Pruszkowa – Kwartał  Porcelit.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu, które należy 
składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 
14/16 w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina 
Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. planów, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 

Ww. uchwały zostały również opublikowane na stronie: http://pruszkow.bip.
gmina.pl   patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA   
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego  ROK 2020

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy 
składać w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 Pruszków  
ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego 
w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail 
Prezydent@miasto.pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione 
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 
ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta Miasta 
Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.
gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA   
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego    ROK 2020    Obwieszczenie  
o przystąpieniu do sporządzania ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Paweł Makuch

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz nieruchomości, 
stanowiących drogę 

wewnętrzną, przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 
Prowadzimy kompleksową  
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego  

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

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

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!


