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Po Wielkanocy plan  
zmniejszania obostrzeń 

REGION  
W czwartek 9 kwietnia 
na konferencji prasowej 
premier Mateusz Mo-
rawiecki oraz minister 
zdrowia Łukasz Szu-
mowski poinformowali 
o planie zmniejszania 
obostrzeń związanych 
ze zwalczaniem epidemii 
koronawirusa. Pojawiły 
się również nowe nakazy.

E pidemia koronawiru-
sa sparaliżowała nie 
tylko Polskę czy Euro-
pę. Odczuł ją cały świat. 

Zamknięcie tysięcy sklepów, re-
stauracji czy punktów usługo-
wych mocno uderzył w krajowe 
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Usłyszał zarzut  
zabójstwa / str. 5 /
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MILANÓWEK
Będzie referendum  
w Milanówku? / str. 5 /

gospodarki. Poszczególne kraje po-
woli podejmują decyzje dotyczące 
znoszenia lub łagodzenia obostrzeń 
związanych z epidemią. Podob-
ne kroki zapowiada polski rząd. 

Dziś wiadomo jednak, że jeszcze 
przez jakiś czas będziemy musie-
li funkcjonować w rzeczywistości 
pełnej ograniczeń i zakazów. Część 
z nich na najbliższe tygodnie zo-
stała jeszcze zaostrzona. Ale obóz 
rządzący zapowiada powolny po-
wrót do rzeczywistości. 

- Nie wiemy, jak będzie przebie-
gał rozwój epidemii, więc z umia-
rem staramy się dopasowywać 
poszczególne obostrzenia do stanu, 
w którym się znajdujemy – mówił 
na czwartkowej konferencji pre-
mier Mateusz Morawiecki. – Prze- 
dłużamy obowiązujące obostrze- 
nia. One działają dobrze – dodał.
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mln zł
to kwota jaką udało się zebrać na zakup 
niezbędnych środków ochronnych i sprzętów 
medycznych dla polskich szpitali.22
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Jedną z najważniejszych infor-
macji przekazaną podczas konfe-
rencji w czwartek jest wiadomość 
dotycząca przesunięcia egzami-
nów ośmioklasisty oraz egzami-
nów maturalnych. – Przesuwamy 
egzaminy, one nie odbędą się 
wcześniej, niż w drugiej połowie
czerwca. O dokładnej dacie po-
wiemy na trzy tygodnie przed 
– mówił premier Morawiecki. 
Ta informacja zapewne ucieszy-
ła wielu uczniów, którzy zyskali 
w ten sposób nieco więcej czasu
na przygotowanie się do tych 
ważnych egzaminów.

Szkoły zamknięte 
do 26 kwietnia 
Wiadomo również, że zamknię-
cie przedszkoli i szkół wydłużo-
no do 26 kwietnia. Jednak jak już 
wielokrotnie podkreślano okres 
zamknięcia placówek oświato-
wych to nie wakacje. Nauczyciele 
są zobowiązani do realizowania 
programu oraz uczenia online. 
Normalnie zadawane są prace 
domowe i wystawiane oceny. 
Dziś nikt nie mówi jednak o tym 
czy podstawa programowa jest 
realizowana terminowo. Nie 
ma również żadnych informacji 
o ewentualnym wydłużeniu lub 
skróceniu roku szkolnego. Warto 
zaznaczyć, że wraz z wydłuże-
niem zamknięcia szkół premier 
zapowiedział wydłużenie zasił-
ków dla rodziców.

Centra handlowe 
nadal zamknięte
Zamkniecie centrów handlo-
wych, salonów fryzjerskich 
i kosmetycznych przedłużono 
o kolejny tydzień. – Na ten mo-
ment o tydzień, do 19 kwietnia 
przedłużamy obostrzenia dot. 
galerii handlowych, kin, teatrów, 

zakładów fryzjerskich i punk-
tów usług. Dotyczy to także limi-
tu osób w sklepach i kościołach 
– stwierdził premier. 

Jest wiec szansa, że w planie 
łagodzenia obostrzeń znajdą się 
również zapisy dotyczące wła-
śnie galerii handlowych i salo-
nów urody. 

Maseczka obowiązkowa
Od czwartku 16 kwietnia wpro-
wadzony zostaje obowiązek no-
szenia maseczek. – Musimy 
powoli, w sposób bezpieczny 
wracać do rzeczywistości, ale 
zachować środki, które pozwo-
lą nam ograniczyć wirusa. Od 
przyszłego czwartku wprowa-
dzimy obowiązek noszenia ma-
seczek w przestrzeni publicznej 
– zaznaczył Łukasz Szumowski, 
minister zdrowia.

Kłopot jednak w tym, że tych 
produktów brakuje nawet dla 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

personelu medycznego. Skąd 
więc ma je wziąć szary Kowalski? 
Na to pytanie nie umieli odpo-
wiedzieć rządzący. Jest szansa, 
że obowiązek będzie dotyczył 
nie tyle noszenia maseczek, co 
zakrywania twarzy. Na szczegó-
ły dotyczące tego nakazu rów-
nież musimy poczekać. 

– Chcemy, żeby obowiązek za-
słaniania nosa i ust dobrze ko-
respondował z rozwiązaniami, 
które przedstawimy po świę-
tach. One będą związane z go-
spodarką, ale będą też zawierały 
obostrzenia, dzięki którym udało 
nam się tę epidemię złagodzić. 
To musi być ostrożne działanie - 
powiedział premier Morawiecki.

Inni już łagodzą 
obostrzenia
Decyzję o znoszeniu restrykcji 
podjęli Austriacy. Tu od 14 kwiet-
nia stopniowo będą łagodzone 

ograniczenia. Dokładny plan 
działania ma być zaprezento-
wany w przyszłym tygodniu. 
Wiadomo już że od przyszłego 
wtorku ponownie zaczną działać 
małe sklepy, sklepy dla majster-
kowiczów czy centa ogrodni-
cze. Nadal utrzymane zostaną 
obwarowania dotyczące licz-
by ludności. 

Na początku maja w Austrii 
otwarte zostaną centa hand-
lowe i salony fryzjerskie. Kolej-
nym krokiem będą tu kawiar-
nie, restauracje oraz… szkoły. 
Te ostatnie mają być urucha-
miane etapami: najpierw pod-
stawowe, następnie średnie. Na 
podobne kroki zdecydowały się 
również Dania, Norwegia oraz 
Czechy. Być może z austriackie-
go scenariusza skorzysta rów-
nież Polski rząd. Tego powin-
niśmy dowiedzieć się w przy-
szłym tygodniu. AZ
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Po Wielkanocy plan 
zmniejszania obostrzeń PODKOWA LEŚNA

Niespełna 12 mln zł 
będzie kosztować 
budowa nowego przed-
szkola przy ul. Głównej 
w Podkowie Leśnej. 
Podkowiański magistrat 
wybrał właśnie ofertę 
na budowę placówki. 

D o przetargu na budo-
wę podkowiańskiego 
przedszkola zgłosiło 
się sześć firm. Naj-

niższa oferta opiewała na nie-
spełna 12 mln zł, a najdroższa 
na blisko 15,5 mln zł. Za najko-
rzystniejszą uznano ofertę firmy 
Climatic z Reguł, która zapropo-
nowała najniższą kwotę. 

W ramach inwestycji rozebra-
ny zostanie istniejący budynek 
przy ul. Głównej. W jego miej-
scu zostanie wybudowany nowy 
budynek w standardzie pasyw-
ny. To oznacza, że będzie miał 

Nowe przedszkole 
w Podkowie coraz bliżej

minimalne zapotrzebowanie na 
energię cieplną, czy wentylację. 
Dodatkowo zapewniony zosta-
nie pełny komfort użytkowania. 
Budynek jest zaprojektowany 
w taki sposób, by zyski cieplne 
były zmaksymalizowane. 

Nowe przedszkole będzie dwu-
kondygnacyjnym budynkiem 
wyposażonym w cztery sale przed-
szkolne. Znajdzie się tu również 
sala wielofunkcyjna i oddział żłob-
kowy. W środkowej części obiektu 
znajdzie się również dziedziniec. 

Termin realizacji zamówienia 
wyznaczono na 30 czerwca 2021 r. 
Na czas realizacji prac placówka 
zostanie przeniesiona do szko-
ły podstawowej. AZ
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– Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do rzeczywistości, ale zachować 
środki, które pozwolą nam ograniczyć wirusa. Od przyszłego czwartku 
wprowadzimy obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej 
– mówi Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia o restrykcjach w związku z pandemią koronawirusa.
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Wszystkim naszym Podróżnym  
życzymy  

          radosnych Świąt Wielkanocnych, 
  pełnych wiary, nadziei i miłości 

oraz serdecznych spotkań  
w gronie rodziny. 
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PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
wybrał firmę, która 
zajmie się budowę parku 
sensorycznego przy 
ul. Wapiennej. Jest 
szansa, że park będzie 
gotowy pod koniec 
czerwca tego roku. 

P ark sensoryczny ma 
być wyjątkowym 
punktem na mapie 
Pruszkowa i pierw-

szym tego typu obiektem 
w mieście. Park sensoryczny 
ma pobudzać wszystkie zmysły 
dzieci. „Park zmysłów” z reguły 
dzielony jest na strefy: smakową, 
dotykową, zapachową, słucho-
wą, wzrokową oraz dźwiękową. 
Podobnie będzie w parku przy 
ul. Wapiennej. Jakie atrakcje się 
tu znajdą? Nawierzchnia bo-
sych stóp, na której znajdą się 
m. in.: kora drzew, pieńki cien-
kie w plastry, szyszki sosno-
we. Mały amfiteatr z widownią. 
Ścianka tematyczna na której po-
jawią się tablica do pisania kredą, 

Wybrali wykonawcę 
parku sensorycznego

elementy w kształcie koła (opony, 
pokrywki, koła od roweru, pły-
ty CD, nakrętki), elementy pio-
nowe powieszone pionowo lub 
poziomo (listewki, rury plasti-
kowe, patyki). Plac ze ścianami 
z kolorowych luksferów z na-
wierzchnią ze zrębków drew-
nianych w kolorze niebieskim. 
Trawiaste pagórki, kopiec wido-
kowy oraz piaskownica w formie 
pola piaskowego. Całości dopeł-
nią donice z kwiatami. pergole 
i elementy małej architektury.

Do przetargu na realizację 
prac zgłosiło się siedem firm. Za 
najkorzystniejszą uznano ofertę 
firmy AS-BUD, która za wyko-
nanie robót zainkasuje 718 tys zł. 

Do obowiązków wykonaw-
cy będzie należało nasadzenie 
drzew, krzewów i bylin, dostawa 
oraz montaż elementów małej 
architektury (latarnie solarne, 
pergola, hamaki, leżaki, kosze 
na śmieci ławki, stojaki rowero-
we, tablice informacyjne), bu-
dowa amfiteatru, budowa placu 
ze ścianami z kolorowych luks-
ferów, budowa kopca widoko-
wego, a także dostawa i montaż 
donic do samodzielnej upra-
wy roślin. AZ

REGION
Fundacja Siepomaga 
jest znana z licznych 
zbiórek na leczenie 
ciężko chorych osób. 
W obliczu epidemii fun-
dacja uruchomiła zbiór-
kę na zakup niezbędnych 
środków ochronnych 
i sprzętów medycznych 
dla polskich szpitali.

Zkoronawirusem CO-
VID-19 walczy cały 
świat. Dotarł on rów-
nież do Polski i każ-

dego dnia się rozprzestrzenia. 
Państwa na całym świecie robią 
wszystko by maksymalnie spo-
wolnić postęp pandemii. Kłopot 
w tym, że szpitale nie są przygo-
towane na przyjęcie dużej licz-
by chorych. Już same wstępne 
badania sprawiają, że zapasy 
jednorazowego sprzętu topnie-
ją z minuty na minutę. A prze-
cież obok leczenia pacjentów 
z podejrzeniem lub z zakaże-
niem koronawirusem placów-
ki medyczne muszą wykonywać 

Ogólnopolska zbiórka 
na sprzęt dla ośrodków 

medycznych
również operacje ratujące życie 
czy odbierać porody.

Fundacja Siepomaga zachęca 
wszystkich w zbiórce na wypo-
sażenie placówek medycznych. 
Do tej pory udało się zebrać aż 
22 mln zł, a kwota wciąż rośnie. 
– Ta zbiórka powstała po to, by 
móc zebrać środki na niezbęd-
ne wyposażenie powstających 
właśnie oddziałów zakaźnych 
i wszystkich placówek medycz-
nych zaangażowanych do walki 
z pandemią. Monitorujemy sy-
tuację, będziemy w stałym kon-
takcie ze wszystkimi szpitalami, 
które zgłoszą się do nas z proś-
bą o wsparcie. Każda godzina 
to nowe informacje, wszystko 
zmienia się dynamicznie – pod-
kreślają organizatorzy. — Kwa-
rantanna to moment, w którym 
hasło #zostanwdomu trzeba 
traktować poważnie! Odkłada-
my wszystko, co nie jest sprawą 
życia i śmierci, na bok. Nawet 
jeśli sami nie jesteśmy w grupie 
ryzyka, pamiętamy o tych, któ-
rzy w niej są. Nie ignorujemy za-
leceń. Jesteśmy odpowiedzialni 
– za siebie i innych! – dodają.

Jak możecie wesprzeć zbiórkę? 
Wystarczy wejść na stronę www.
siepomaga.pl/koronawirus. AZ
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GRODZISK MAZ. 

Urządzili spotkanie  
na osiedlowej ławeczce.  
Dostali mandaty

Pogoda nie zachęca do siedzenia w domu. Jednak 
złamanie rządowych zakazów może mocno odbić się 
„po kieszeni”. Przekonało się o tym czterech znajo-
mych w wieku od 22 do 24 lat, którzy nie zważając na 
rządowe obostrzenia o zakazie zgromadzeń, spotka-
ło się w sobotę 4 kwietnia na jednej z osiedlowych ła-
weczek. Takie „zgromadzenie” nie umknęło uwadze 
grodziskich policjantów, którzy w regularnie patrolują 

ulice miasta. Czterech znajomych na długo zapamięta 
spotkanie z funkcjonariuszami. Wszyscy uczestnicy towa-
rzyskiego spotkania otrzymali mandaty w wysokości 500 
zł. – Przed każdym wyjściem z domu, warto zadać sobie 
pytanie: czy muszę? Policjanci apelują, bądźmy odpowie-
dzialni za siebie i innych, #zostańmy w domu! – podkreśla 
asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.  AZ

O G Ł O S Z E N I E

Będzie referendum w Milanówku?
MILANÓWEK

Grupa mieszkańców 
Milanówka chce prze-
prowadzenia referen-
dum w sprawie  
odwołania Piotra  
Remiszewskiego  
z funkcji burmistrza 
miasta-ogrodu.  
Stosowny wniosek  
pod koniec marca  
trafił do Krajowego  
Biura Wyborczego.

P omysł zorganizo-
wania referendum 
to inicjatywa grupy 
mieszkańców Mila-

nówka. Autorami tego pomysłu 
są Dariusz Kozak (pełniący rolę 
pełnomocnika), Renata Sobol, 
Aleksandra Mossakowska, Ka-
rol Buczkowski, Jan Chechłacz, 
Mariusz Matuszewski oraz Ma-
teusz Pitas. Co więcej grupa ini-
cjatywna podała aż 19 powodów, 
przez które mieszkańcy chcą 
przeprowadzić referendum. Na 

liście znalazły się takie punkty 
jak: wzrost zadłużenia miasta, 
brak współpracy z Radą Miasta 
Milanówka, nieuczestniczenie 
w komisjach i sesjach rady, aro-
gancka komunikacja z mieszkań-
cami, brak wiedzy merytorycznej, 
brak polityki antysmogowej oraz 
wycinka licznych drzew prze-
strzeni miejskiej.

Inicjatorzy pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referendum 
w sprawie odwołania burmistrza 
Piotra Remiszewskiego przed 
upływem kadencji zebrali po-
nad 1600 podpisów. Wszystkie 

dokumenty trafiły pod koniec 
marca do Krajowego Biura Wy-
borczego. – Komisarz Wyborczy 
ma teraz 30 dni na weryfikację 
podpisów i wydanie postanowie-
nia o zarządzeniu referendum. 
Także od Komisarza Wyborcze-
go będzie zależał termin prze-
prowadzenia referendum, który 
zgodnie z ustawą o referendum 
lokalnym powinien wypaść w po-
łowie czerwca, ale ze względu na 
sytuację w kraju może ulec zmia-
nie – podkreślają inicjatorzy. 

Pozostaje zatem czekać na 
decyzje komisarza.  AZ

Usłyszał zarzut zabójstwa
REGION

Grodziscy policjanci 
zatrzymali 29-latka  
podejrzanego  
o dokonanie zabójstwa 
46-latka. Zatrzymany 
trafił do aresztu  
na trzy miesiące. 

P olicjanci z Grodzi-
ska Mazowieckiego 
otrzymali informacje 
o awanturze, do któ- 

rej doszło na jednej z posesji 
w Baranowie. Po dotarciu na 
miejsce funkcjonariusze znaleź-
li nieprzytomnego mężczyznę, 
który leżał przed domem. We-
zwany na miejsce lekarz stwier-
dził zgon 46-latka. 

Mundurowi zajęli się wyja-
śnianiem przyczyn śmierci męż-
czyzny. Wiele wskazywało na 
to, że w zdarzeniu mógł brać 
udział 29-letni mężczyzna. Chwi-
lę później mundurowi zatrzy-
mali podejrzanego. Okazało się, 
że mężczyzna jest nietrzeźwy. 

Zatrzymany 29-latek na pod-
stawie zabezpieczonych śladów 
oraz wykonanych przez mun-
durowych czynności usłyszał 
zarzut zabójstwa. – Decyzją Są-
du Rejonowego w Żyrardowie 
mężczyzna został tymczaso-
wo aresztowany na 3 miesiące. 

Popełnione przez niego prze-
stępstwo zagrożone jest karą 25 
lat lub nawet dożywotniego po-
zbawienia wolności – informu-
je asp. sztab. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.  AZ
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Gminy kupują komputery  
i laptopy dla uczniów

REGION
Wiele gmin z naszej  
okolicy skorzystało  
z dofinansowania na 
zakup sprzętu elektro-
nicznego dla nauczycieli 
i uczniów. To bardzo 
pomocne przy obowiąz-
ku zdalnej nauki.

P ostęp technologiczny 
jest ogromny. Jeszcze 
kilkanaście lat temu 
z internetem łączy-

liśmy się przez gniazdko tele-
foniczne blokując tym samym 
możliwość korzystania z telefonu. 
Dziś posiadanie smartfona czy 
tabletu z dostępem do interne-
tu to nic nadzwyczajnego. Nie-
stety nadal wśród nas są osoby, 
których nie stać na zakup tego 
typu sprzętu. Szczególnie moc-
no odczuli to uczniowie, którzy 
w obecnej sytuacji muszą uczyć 
się zdalnie.

Dla samorządów przygotowano 
specjalne dofinansowanie na za-
kup laptopów, tabletów oraz za-
pewnienie dostępu do internetu 
dla uczniów i nauczycieli, który 
nie posiadają sprzętu potrzeb-
nego do prowadzenia zdalnych 
lekcji. Skorzystały z niej również 
gminy z naszej okolicy. 

W Gminie Michałowice zamó-
wiono 46 laptopów oraz 32 mode-
my z internetem. Sprzęt trafi do 
nauczycieli i uczniów. – Wszyst-
kie komputery są wyposażone 

w słuchawki z mikrofonem, a tak-
że pakiety Microsoft Office – pod-
kreśla Małgorzata Pachecka, wójt 
gminy Michałowice. – Cieszy ro-
snąca otwartość nauczycieli na 
nowe rozwiązania. „Po korona-
wirusie” szkoła nie będzie już taka 
jak wcześniej, bo wszyscy musieli-
śmy wyjść z naszej strefy komfor-
tu i to co się dobrego wydarzyło, 
będzie już trwałą zmianą. Głębo-
ko w to wierzę – dodaje.

Laptopy i tablety zamówił rów-
nież pruszkowski magistrat. Sprzęt 
trafił już do szkół, które przekażą 
go swoim uczniom. – Wielu na-
uczycieli prowadzi obecnie lekcje 
w oparciu o platformy do spotkań 
on-line, dlatego staramy się, aby 
uczniowie z naszych szkół mieli 
możliwość uczestniczenia w za-
jęciach, a grono nauczycieli ko-
rzystających z tych możliwości 
wzrastało. Po zakończeniu trwają-
cego aktualnie stanu epidemii, gdy 
szkoły zostaną ponownie otwar-
te, sprzęt wróci do szkół, aby da-
lej służyć uczniom i nauczycielom  
– podkreślają urzędnicy.  AZ
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

MIESZKAŃCOM GMINY MICHAŁOWICE 
I CZYTELNIKOM GAZETY 

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
składamy życzenia zdrowia, wytrwałości i spokoju. 

Oby Zmartwychwstanie Pańskie i budząca się 
do życia wiosna wypełniły wszystkim serca wiarą 

i nadzieją oraz dały siłę do pokonywania wszelkich 
trudności i patrzenia z ufnością w przyszłość. 

Odnajdźcie w sobie radość czasu spędzonego 
z rodziną i pokój domów wypełnionych miłością.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

Beata Rycerska
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Wielkanoc 2020 rok
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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

Gmina Brwinów otrzymała 
informację o przyznaniu 
80 tys. zł z Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa na sfinan-
sowanie zakupu kompute-
rów do zdalnej nauki. Posłużą 
one uczniom, którzy nie mają 
sprzętu, aby odrabiać lekcje.

Z e względu na epidemię
koronawirusa od 12 mar-
ca zajęcia stacjonarne 
w szkołach i przedszko-

lach zostały zawieszone. Od środy 
25 marca szkoły mają obowiązek 
nauczania na odległość. 

W ramach ogólnopolskiego 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa Ministerstwo Edukacji 
Naukowej wraz z Ministerstwem 
Cyfryzacji przekaże wszystkim 
samorządom pieniądze na za-
kup sprzętu, który ma pomóc 
w prowadzeniu zdalnego na-
uczania. Laptopy lub tablety 
będą mogli wypożyczyć ucznio-
wie, którzy nie mają dostępu do 
sprzętu umożliwiającego im na-
ukę online.

O pieniądze może się ubie-
gać każda gmina, składając elek-
troniczny wniosek do Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). 
Złożenie wniosku gwarantuje wy-
płatę środków potrzebnych na 
zakup sprzętu – komputerów, 
laptopów czy tabletów. Resorty 
edukacji i cyfryzacji zapewniają, 
że procedura starania się o środki, 
a także ich wypłata, będą w miarę 
możliwości realizowane na bieżą-
co. Kwota, jaką gminy mogą do-
stać, wynosi od 35 tys. 100 tys. zł 
w zależności od liczby uczniów na 
terenie danej gminy. Nie będzie 
potrzebny wkład własny. 

Wnioski mogą składać tylko
gminy i powiaty. Z wyliczeń mini-
sterstwa wynika, że gmina Brwi-
nów otrzyma 80 tys. zł. Za tę kwo-
tę będą zakupione laptopy, któ-
re zostaną przekazane na wła-
sność szkół. To gmina decyduje 
o tym, ile laptopów otrzyma da-
na szkoła. W gminie Brwinów te 
środki będą przeznaczone na 
zakup sprzętu do ZSO i SP nr 1 
w Brwinowie oraz SP w Żółwinie 
i Otrębusach. Zakupiony sprzęt, 
po podpisaniu umowy użyczenia 
ze szkołą, zostanie wypożyczo-
ny najbardziej potrzebującym 
uczniom na czas nauki w domu. 
Po jej zakończeniu sprzęt będzie 
służył szkołom. (PR)

Laptopy 
do nauki online

Autor: Uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              Do wynajęcia 

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

• 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 

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

DAM PRACĘ • 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 

USŁUGI

• Hydraulik tel. 535872455 

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

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

• 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 

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

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256.t.j.) oraz art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w dniu 27.02.2020r. na wniosek Inwestora – zarządcy drogi 
Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie 
drogi gminnej w ciągu ulicy Okrężnej w m. Bieganów oraz 
Międzyborów gm. Jaktorów na odcinku od km. 0+037,30 do 
km. 0+786,70 w zakresie wykonania chodnika.
inwestycja obejmuje nieruchomości: obręb: 140505_2, 0013 
Międzyborów - dz. nr ew.: 630, 408/5, 413/3 (413/5, 413/6), 
413/4 (413/7, 413/8), 416, 451/1, 451/2,; obręb: 140505_ 2, 
0001 Bieganów – dz. nr ew.: 604, 591 (591/1, 591/2), 580, 
5/3, 6/3, 14/3, 14/4, 16/3, 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5, 17/6), 
18/21, 18/18, 18/12, 18/7 (18/25, 18/26), 19 (19/1, 19/2), 71/3 
(71/4, 71/5), 71/2 (71/6, 71/7), 72/1 (72/20, 72/21), 72/6 (72/22, 
72/23), 72/7 (72/24, 72/25), 72/9 (72/26, 72/27).
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren ( przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką. 
Pouczenie. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy 
należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11). 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
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.

Burmistrz Miasta Piastowa informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń, 
został wywieszony, w okresie 27.03.2020 r. 
–  17.04.2020 r., wykaz nieruchomości  
lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz  
najemców.

Wójt Gminy Raszyn informuje, 
że z dniem 30 marca 2020 roku został  podany do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn  ul. Szkolna 2 a, wykaz w którym przeznaczo-
no do użyczenia część nieruchomości gminnej  przy  
ul. Wybickiego z przeznaczeniem na utworzenie pla-
cu zabaw dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


