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Rusza sezon rowerowy!
REGION  

Po zimowej przerwie 
do Grodziska, Prusz-
kowa i Michałowic 
powracają miejskie 
i gminne systemy wy-
pożyczalni rowerów. 
Już 1 marca skorzysta-
my z grodziskich jed-
nośladów, w pozosta-
łych miejscowościach 
trwają przygotowania 
do ich uruchomienia.

T o forma korzysta-
nia z rowerów, któ-
ra od kilku lat cieszy 
się niesłabnącą po-

pularnością. „Dwa kółka” 
służą zarówno jako środek 

PRUSZKÓW
Zamiast „biurowca”  
będzie urząd / str. 7 /

REGION
Zgłoś nabycie  
i zbycie auta / str. 8 /

PRUSZKÓW
Kolejne zawiadomienie  
do prokuratury / str. 5 /
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REGION
Nie będzie łącznika  
dróg 701 i 718 / str. 2 /

transportu (pozwalając szyb-
ko i tanio dojechać do pracy, 
szkoły lub miejsca przesiad-
ki), jak i jako lubiana forma 
rekreacji i spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. 
Od kilku sezonów stacje rowe-
rowe stały się nieodłącznym 
elementem krajobrazu Gro-
dziska, Pruszkowa i Micha-
łowic. I oczywiście powrócą 
także w tym roku. Najszybciej 
właśnie do Grodziska, gdzie 
inauguracja rowerowych wy-
pożyczalni odbędzie się już  
1 marca. Operatorem gminne-
go systemu jest firma Nextbi-
ke, ta sama która wprowadziła 
warszawskie Veturilo. Kto bę-
dzie odpowiedzialny za rowery 
w Michałowicach i Pruszko-
wie? Dowiemy się wkrótce. 

R E K L A M A

NASTĘPNE WYDANIE / 13 marca /
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–  tyle może wynieść kara finansowa za przekroczenie terminu 
zgłoszenia w starostwie powiatowym zbycia lub nabycia auta. 
O tym jak uniknąć kłopotów i dopełnić formalności piszemy na str 81
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Ostrzeżenie przed 
koronawirusem. Sanepid 

wydał pilny komunikat
dla osób, które podróżowały do 
tego kraju w ostatnim czasie. 
– Jeśli byłeś w Północnych Wło-
szech w ciągu ostatnich 14 dni 
i zaobserwowałeś u siebie objawy, 
takie jak: gorączka, kaszel, dusz-
ność i problemy z oddychaniem 
to bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadom stację sanitarno-epi-
demiologiczną lub zgłoś się bez-
pośrednio do oddziału zakaźnego 
lub oddziału obserwacyjno-za-
kaźnego, gdzie określony zostanie 
dalszy tryb postępowania me-
dycznego. Jeśli nie zaobserwowa-
łeś u siebie wyżej wymienionych 
objawów, to przez kolejne 14 dni 
kontroluj swój stan zdrowia, czy-
li codziennie mierz tempera-
turę ciała oraz zwróć uwagę na 
występowanie objawów grypo-
podobnych (złe samopoczucie, 
bóle mięśniowe, kaszel) – czy-
tamy w komunikacie GIS.

Jeżeli po upływie 14 dni nie 
mamy tych charakterystycznych 
objawów, możemy zakończyć 
kontrolę. GIS zapewnia jedno-
cześnie, że na chwilę obecną, 
nie ma powodu, aby poddawać 
kwarantannie osoby powracają-
ce z Włoch, zamykać szkoły czy 
ograniczać udział w zajęciach 
szkolnych. Kluczowe jest jednak 
dbanie o higienę, przede wszyst-
kim częste mycie rąk. EL

REGION
W związku z pojawie-
niem się w Europie 
ogniska koronawiru-
sa SARS-CoV-2, pilne 
ostrzeżenie wydał 
Główny Inspektorat 
Sanitarny w Warsza-
wie. Skierowane jest 
ono przede wszyst-
kim do osób powra-
cających z Włoch.

G roźny koronawirus 
zdobył przyczółek we 
włoskich regionach 
Lombardii, Wenecji, 

Piemontu, Emilia Romania i La-
cjum. Wprowadzono tam spe-
cjalne środki bezpieczeństwa 
w tym m.in. zakaz zgromadzeń 
publicznych. Zarażonych wiru-
sem jest ponad 200 osób, a sie-
dem zmarło z powodu infekcji.

Biorąc pod uwagę zimowy se-
zon turystyczny, sytuacji we Wło-
szech uważnie przyglądają się 
polskie służby sanitarne. Głów-
ny Inspektorat Sanitarny w War-
szawie wydał pilne ostrzeżenie 

REGION
Po wielu tygodniach 
gorącej dyskusji i trud-
nych negocjacji zapadła 
decyzja o zawieszeniu 
realizacji pomysłu 
budowy łącznika dróg 
701 i 718 na granicy 
Brwinowa i Pruszkowa.

Owycofaniu się z dal-
szych działań w tej 
sprawie poinfor-
mował w mediach 

społecznościowych burmistrz 
Arkadiusz Kosiński, pomysłodaw-
ca tego drogowego rozwiązania. 
– W ubiegłym tygodniu zdecydo-
wałem o zawieszeniu kontynu-
acji projektu tzw. łącznika, nowej 
drogi, która miała połączyć dro-
gę wojewódzką nr 701 ul. Doma-
niewską (vis-a-vis oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie) z dro-
gą wojewódzką nr 718 ul. 3 Ma-
ja, w rejonie węzła autostrady A2 
w Pruszkowie. Reasumując, szko-
da mi tylko tych kilku lat zabiegów 
i intensywnej pracy. Jednak nic na 

Nie będzie łącznika dróg 701 i 718

siłę. Dzisiaj się nie udało. Wierzę, 
że za jakiś czas przyjdzie otrzeź-
wienie i górę wezmą racjonalne 
i logiczne argumenty – czytamy 
we wpisie włodarza Brwinowa.

Stosowne pismo w tej sprawie 
20 lutego trafiło na ręce prezy-
denta Pruszkowa Pawła Makucha. 
Czytamy w nim m.in. o spotkaniu 
z mieszkańcami Domaniewa, na 
którym obecny był wiceprezydent 
Konrad Sipiera. – W trakcie dys-
kusji dot. łącznika Pana Zastępca 
kilkukrotnie zabierał głos, m.in. 
stwierdził, że budową łącznika 
zgotuję piekło mieszkańcom Do-
maniewa, bo wówczas samocho-
dy ciężarowe z pruszkowskiego 
Gąsina zamiast ul. Żbikowską do 
węzła autostrady A2 będą jechały 

ul. Promyka w kierunku Moszny, 
następnie obwodnicą Moszny 
a potem przez Domaniew i dalej 
łącznikiem. Moim zdaniem jest to 
stanowisko zupełnie pozbawione 
podstaw merytorycznych i logicz-
nych bowiem zakłada, iż samo-
chody ciężarowe zamiast jechać 
ok, 1,2 km wzdłuż niezabudo-
wanej ul. Żbikowskiej do skrzy-
żowania z 3 Maja miałyby jechać 
drogą o dł. ok. 5 km w dodatku 
prowadzącą przez tereny zabu-
dowane Moszny i Domaniewa 
– zaznacza Arkadiusz Kosiński.

I dodaje: – Wobec takiego sta-
nowiska władz Pruszkowa oraz 
nerwowych reakcji mieszkań-
ców Domaniewa, którzy oba-
wiają się zwiększonego ruchu 
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swoją miejscowość, zdecydowa-
łem o zawieszeniu kontynuacji tego 
projektu. Czynię to z wielkim bó-
lem i poczuciem osobistej porażki, 
ponieważ włożyłem w jego przy-
gotowanie kilka lat ciężkiej pracy 
i nadal uważam, że budowa łącz-
nika 701-718 jest bardzo potrzebna 
dla mieszkańców naszego regionu, 
w tym Domaniewa i Pruszkowa.

Co na to władze Pruszkowa? – 
Jesteśmy zaskoczeni tym, że bur-
mistrz Brwinowa nagle wycofuje 
się. Szczególnie, ze dzieje się to 
w momencie, kiedy odpuścili-
śmy kwestię prawoskrętu, kiedy 
na najbliższej sesji rady miasta 
miała pojawić się uchwała, aby 
zarządcą tej drogi był Brwinów, 
kiedy jesteśmy jeszcze w toku ne-
gocjacji dotyczących finansowa-
nia. Obarczanie winą Pruszkowa 
i powoływanie się na moją wizy-
tę w Domaniewie nie jest w po-
rządku. Czy w takim razie można 
stwierdzić że burmistrz prze-
myślał sprawę i wziął pod uwagę 
wnioski mieszkańców Domaniewa 
którzy sprzeciwiają się inwesty-
cji? – komentuje wiceprezydent 
Konrad Sipiera. EL

Grodziski rower w tym sezo-
nie to 12 stacji i 92 jednoślady, 
w tym wyposażone w fotelik do 
przewożenia dzieci. – W syste-
mie Grodziskiego Roweru Miej-
skiego zarejestrowanych jest już 
ponad 5000 użytkowników. Ro-
wery można wypożyczać korzy-
stając również z kont założonych 
w innych systemach Nextbike, np. 
w Warszawie. Wystarczy, by konto 
było zasilone kwotą co najmniej 10 
złotych. Kto jeszcze nie ma kon-
ta, może je łatwo utworzyć ko-
rzystając ze strony internetowej 
lub aplikacji mobilnej Nextbike. 
Potem wystarczy na terminalu 
stacji wypożyczeń wpisać nu-
mer telefonu, kod PIN, numer 
wypożyczanego roweru i ru-
szyć w drogę – informuje ope-
rator systemu. Pierwsze 20 minut 
każdego wypożyczenia jest bez-
płatne. Pierwsza, druga i trzecia 
godzina wypożyczenia kosztu-
ją po złotówce. Kolejne godziny 
kosztują po 5 zł.

Stacje Grodziskiego Roweru 
Miejskiego znajdziemy w dobrze 
znanych już lokalizacjach: Zespół 
Szkół przy ul. Zielony Rynek, par-
king przy ul. Żydowskiej, deptak 
przy PKP, Park Skarbków, ha-
la sportowa przy Westfala, plac 
zabaw przy Okrężnej, Centrum 
Kultury, Stawy Goliana, pływal-
nia przy Montwiłła, targowisko 
miejskie, Stawy Walczewskie-
go, parking przy ul. Piaskowej. 
Sezon w Grodzisku potrwa do 
30 listopada tego roku.

A jak w tym sezonie będzie wy-
glądał Pruszkowski Rower Miej-
ski? Na 13 stacjach czekać będzie 
106 jednośladów. Rowery wypo-
życzymy i oddamy w następują-
cych punktach: WKD Pruszków, 
ul. Plantowa, Park Mazowsze, 
skrzyżowanie Promyka i Robotni-
czej, teren przed CDK, ul. Zdzisła-
wa na Ostoi, Spacerowa Malichy, 
PKP od strony Kościuszki i par-
kingu przy Waryńskiego, Park 
Żwirowisko, róg Gałczyńskie-
go i Zimnej, róg Alei Niepodle-
głości i ul. Chopina, park przy 
ul. Mickiewicza.

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 kolejną 
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godzinę zapłacimy 7 zł. Co waż-
ne, Pruszkowski Rower Miejski 
będzie kompatybilny ze stołecz-
nym Veturilo i sąsiednim Micha-
łowickim Rowerem Gminnym. 

Kiedy rowery będzie można 
wypożyczyć? 2  marca urząd mia-
sta w Pruszkowie otworzy oferty 
w przetargu na obsługę systemu. 
Po analizie propozycji wybierze 
wykonawcę i podpisze umowę. 
Rowery mają być gotowe naj-
później w ciągu sześciu tygodni 
od momentu dopełnienia formal-
ności. Sezon rowerowy w Prusz-
kowie potrwa do 30 października. 

Po zimowej przerwie rowery 
wrócą także do Michałowic. Na 
terenie gminy pojawi się dzie-
więć stacji i minimum 87 rowe-
rów, w tym ponad 60 rowerów 

miejskich, pięć rowerów z foteli-
kami dziecięcymi, pięć rodzinnych 
typu cargo, pięć typu tandem, pięć 
rowerów dziecięcych.

Stacje pojawią się w przy sta-
cjach WKD w Opaczy, Michało-
wicach, Nowej Wsi i Komorowie, 
nad zalewem w Komorowie, przy 
budynku urzędu w Regułach, 
przy ulicach Szkolnej i Ponia-
towskiego w Michałowicach oraz 
przy szkole w Nowej Wsi. Całość 
ma być kompatybilna z syste-
mami w Pruszkowie i Warsza-
wie. Pod znakiem zapytania stoi 
jeszcze, kto zajmie się dostar-
czeniem i obsługą wypożyczal-
ni. Oferty przetargowe poznamy 
w piątek, 28 lutego. Sezon na ro-
wery w Michałowicach zakończy 
się 30 listopada. EL
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– To, że spółka miejska będzie miała możliwość zagospodarowania terenu przy 
ul. Kraszewskiego jest z korzyścią dla nas. Dzięki temu możemy mieć wpływ 
na to, co tu powstanie, co się znajdzie na parterze budynku w takiej lokalizacji 
– wiceprezydent Pruszkowa Konrad Sipiera o przeniesieniu siedziby urzędu miasta w porozumieniu z TBS WIĘCEJ NA STR. 6
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Park of Poland już działa!
REGION

W czwartek 20 lutego 
odbyło się wielkie 
otwarcie największego 
zadaszonego parku 
wodnego w Europie 
– Suntago w Park 
of Poland we Wręczy 
pod Mszczonowem. 
Obejrzyjcie naszą galerię 
zdjęć i sami zobaczcie ja-
kie atrakcje tam czekają!

O d momentu otwarcia 
parku można cieszyć 
się wieloma atrakcja-
mi w trzech różnych 

strefach tematycznych w tropi-
kalnej temperaturze 32 stopni 
Celsjusza, w otoczeniu ponad
 740 palm przywiezionych z egzo-
tycznych zakątków świata. 

Park of Poland i Suntago Wodny 
Świat są miejscem zarówno dla go-
ści, którzy przyjadą na kilka godzin, 

jak i dla wielbicieli tropikalnego kli-
matu, którzy chcą się cieszyć wa-
kacyjną atmosferą jeszcze dłużej. 
Dla tej grupy przeznaczona będzie 
wygodna baza noclegowa Sunta-
go Village. Już w marcu 2020 r. do 
dyspozycji gości będą 92 w pełni 
wyposażone, nowoczesne domki 
modułowe ze strefami zabaw dla 
dzieci, przestrzenią do grillowa-
nia, centralnym budynkiem oraz 
recepcją z mini sklepem.

Wybrane atrakcje parku Suntago 
Wodny Świat: 
• 32 zjeżdżalnie wodne, 
• basen z falami, 
• basen relax z tzw. dziką rzeką, 
• basen „Rzeka przygód”, 
• wodny plac zabaw, 
• maszyna Surf-Air, która umoż-

liwia surfowanie pod dachem, 
• zewnętrzny wodny plac zabaw 

z podgrzewaną wodą, 
• 3 baseny solankowe Dead Sea, 
• 5 basenów witalnych, wypełnio-

nych wodą z minerałami, 
• 10 saun o zróżnicowanej tempe-

raturze i wilgotności powietrza.

– To, że spółka miejska będzie miała możliwość zagospodarowania terenu przy 
ul. Kraszewskiego jest z korzyścią dla nas. Dzięki temu możemy mieć wpływ 
na to, co tu powstanie, co się znajdzie na parterze budynku w takiej lokalizacji 
– wiceprezydent Pruszkowa Konrad Sipiera o przeniesieniu siedziby urzędu miasta w porozumieniu z TBS
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Tu na razie jest klepisko…
PRUSZKÓW

Mieszkańcy Pruszkowa 
i pasażerowie, którzy 
na stację PKP docierają 
od strony ul. Sienkiewi-
cza już jakiś czas temu 
okrzyknęli to miejsce 
klepiskiem. Chodzi 
o nieutwardzone dojście 
do tunelu dla pieszych. 
Kiedy w końcu zapanuje 
tam porządek?

W centrum Prusz-
kowa mamy od-
nowiony dworzec, 
otwarty po długich 

miesiącach zamknięcia tunel łą-
czący obie strony miasta i umoż-
liwiający dostanie się na perony. 
To wielomilionowe inwestycje, 
które mają zwiększać wygodę 
i komfort podróżnych.

Tymczasem wystarczą nie-
wielkie nawet opady śniegu czy 
deszczu, a na stację nie da się 
dostać bez brodzenia w błocie. 
Jedyne dojście do podziemnego 

przejścia od strony ul. Sienkie-
wicza to nieutwardzony i nie-
uporządkowany kawałek gołej 
ziemi. Trochę wilgoci i zmie-
nia się w wielką błotną kałużę…

Pytanie co z tym „fantem” za-
mierza zrobić PKP PLK, które od-
powiada za remont tunelu oraz 
samej stacji zadaliśmy koleja-
rzom na początku lutego. Po dłu-
gim oczekiwaniu na odpowiedź 
w końcu otrzymaliśmy lakoniczne 

zapewnienie, że teren między 
ul. Sienkiewicza a wejściem do tu-
nelu zostanie utwardzony. – Ak-
tualnie trwają ustalenia dotyczące 
odbudowy chodnika przy dworcu 
Pruszkowie. Zarówno nam, jak i za-
rządcy dworca zależy na najszyb-
szym odremontowaniu fragmentu 
chodnika. Doprecyzowujemy 
sposób i termin odbudowy dojś-
cia – zapewnia Karol Jakubowsk
i z biura prasowego PKP PLK. EL
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Tak wygląda Legia Training Center
GRODZISK MAZ.

Budowa ośrodka 
szkoleniowego 
Legii w Książenicach 
zbliża się do finału. 
Przy wejściu do 
budynku głównego 
zawisł już herb 
stołecznego klubu. 
Zobaczcie galerię zdjęć!

T ermin zakończenia 
inwestycji to czerwiec 
tego roku. Po postę-
pach na placu budo-

wy widać nie tylko, że nie jest 
on zagrożony, ale też że prace 
przebiegają bardzo sprawnie. 
– Budynek główny Legia Tra-
ining Center, który ma 9 tys. m 
kw, w praktyce jest już goto-
wy. Na 14-hektarowej działce 
docelowo będzie osiem pełno-
wymiarowych boisk. Dodat-
kowo znajdować się tam będą 
boisko bramkarskie, małe place 
do szybkiej gry i oświetlenie le-
dowe. To wszystko ma służyć jak 

najlepszemu rozwojowi naszych 
zawodników – mówi portalo-
wi legia.com Wojciech Rokicki, 
członek zarządu APL i dyrek-
tor projektu.

W Książenicach oprócz bo-
isk i budynku z bursą, pokoja-
mi dla pierwszej drużyny oraz 
sztabu szkoleniowego powsta-
je hala sportowa o wymiarach 
40 na 20 m, strefa rehabilita-
cyjna z basenem, jacuzzi, sau-
ną oraz baliami z zimną wodą, 
a także gabinety lekarskie i po-
koje biurowe.

– Boisko dla pierwszej dru-
żyny jest najbardziej odda-
lone od budynku, położone 

w zacisznym i komfortowym 
dla treningu miejscu. Wszystkie 
boiska są doskonale zaplano-
wane. Wiele miesięcy, a nawet 
lat pracy, już niebawem bę-
dzie miało swoje zwieńczenie. 
Dzięki wielu osobom zaanga-
żowanym z klubu, naszym part-
nerom, architektom, ale także 
praktykom jakie zebraliśmy 
w całej Europie czy pracując 
w takich organizacjach jak Eu-
ropean Club Association (ECA), 
obiekt ten będzie spełniał na-
sze założenia i potrzeby. Cały 
sztab przygotowania fizycznego, 
medycznego, komórka badaw-
czo-rozwojowa LegiaLab, bę-
dą mieć tu swoją siedzibę i jak 
najlepsze warunki do pracy. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
LTC mamy lotnisko i świetną 
komunikację. Teren ten szyb-
ko się rozwija, powstaje wiele 
perspektywicznych inwestycji 
mieszkaniowych, ale nie tylko. 
Naszym drugim domem także 
bardzo mocno uatrakcyjniamy 
ten rejon. To miejsce w którym 
warto być i pracować – zazna-
cza Tomasz Zahorski, członek 
zarządu Legii Warszawa. EL
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SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

TEL. 690 000867, 664 702 150, E-MAIL: ECT@ECT.NET.PL 
WWW.ECTTECHNIK.PL
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4649 ZŁ BEZ VAT

O G Ł O S Z E N I E

PARZNIEW

Rozbudowa ul. Solidarności 
za blisko 2,8 mln zł

Pruszkowskie starostwo rozstrzygnęło przetarg na 
rozbudowę ul. Solidarności w Parzniewie. Wykonaw-
cą została firma Fal-Bruk, która zaproponowała naj-
niższą kwotę – 2,78 mln zł. Mieszkańcom Parzniewa 
i Pruszkowa, a także kierowcom poruszającym się po 
ul. Solidarności, nie trzeba tłumaczyć jaki jest stan tej 
drogi. Nawierzchnia jest nierówna, asfalt wielokrot-
nie łatany i spękany. Rozbudowany zostanie odcinek 

ul. Solidarności od przejazdu kolejowego do tunelu w cią-
gu ul. Działkowej. Do przetargu wpłynęło pięć ofert. Staro-
stwo maksymalnie chciało wydać na ten cel nieco ponad 
3 mln zł. Najniższą ofertę złożyła firma FalBruk. W ramach 
prac firma wykona podbudowę drogi, nową nawierzchnię 
ulicy i chodników, drogę rowerową oraz zatokę autobuso-
wą. Wybrany wykonawca będzie miał na to maksymalnie 
63 dni od momentu podpisania umowy. SO

PRUSZKÓW
To już druga w ostatnich 
tygodniach taka 
sprawa. Do prokuratury 
wpłynęło zawiadomienie 
o możliwości popełnie-
nia przestępstwa 
w sprawie śmieci jednej 
z pacjentek Szpitala 
na Wrzesinie. Kobieta 
zmarła 1 stycznia. Rodzi-
na twierdzi, że nie 
zapewniono jej odpo-
wiedniej pomocy.

P ani Jadwiga trafiła do 
pruszkowskiej lecznicy 
późnym wieczorem 31 
grudnia. Od trzech dni 

źle się czuła. Jak zaznacza repre-
zentująca rodzinę mecenas Beata 
Bosak-Kruczek, pacjentka w mo-
mencie przybycia pogotowia była 

Kolejne zawiadomienie do prokuratury 
w sprawie śmierci pacjenta

we wstrząsie. Mimo to na izbie 
przyjęć ratowniczka medyczna 
z załogi karetki musiała wykłócać 
się o jej przyjęcie. Z relacji mę-
ża pacjentki wynika, że niedłu-
go potem pani Jadwiga zemdlała 
w toalecie na oddziale. Personel, 
który udzielał pomocy pacjentce 
miał ciągnąć nieprzytomną kobietę 
brzuchem po podłodze… Pani Ja-
dwiga zmarła kilka godzin później.

Materiał opisujący sprawę wy-
emitował kanał TVP3. Po jego pu-
blikacji oświadczenie wystosowała 
dyrekcja Szpitala na Wrzesinie. 
– Odnosząc się do stawianych 
w reportażu niepopartych dowo-
dami tez, wyjaśniamy iż z ustaleń 
i dokumentacji medycznej wynika, 
że Pacjentka została przywiezio-
na do Szpitala w nocy z 31 grud-
nia na 1 stycznia 2020 r. w stanie 
bardzo ciężkim. Zmarła tego sa-
mego dnia w godzinach poran-
nych. Krytyczny stan pacjentki na 
moment przywiezienia do Szpi-
tala został potwierdzony wyko-
nanymi dwukrotnie badaniami, 

które potwierdziły niewydolność 
wielonarządową spowodowaną 
długotrwałą chorobą. Budzi za-
tem zdumienie stawiany przez 
pełnomocnika rodziny zmarłej 

Pacjentki zarzut o braku należy-
tej opieki, w tym brak wykonania 
badań – zaznacza Elżbieta Makul-
ska-Gertruda, dyrektor Szpitala 
na Wrzesinie.

Jak dodaje, rodzina początkowo 
nie zgłaszała zastrzeżeń do opieki 
nad panią Jadwigą. – Co również 
istotne, Małżonek Pacjentki po-
siadał wiedzę, w jak poważnym 
stanie znajduje się Jego Żona oraz 
o przyczynach zgonu, które tkwi-
ły w przewlekłej chorobie. Wniósł 
On do Szpitala prośbę o niedoko-
nywanie sekcji zwłok zmarłej Żo-
ny oraz złożył oświadczenie, że 
nie wnosi zastrzeżeń do sposobu 
leczenia i postępowania w sto-
sunku do chorego, zaś w dniu 25 
stycznia 2020 roku przyjechał do 
Szpitala i podziękował persone-
lowi Szpitala za opiekę nad Żo-
ną. W związku z tym zarówno ja 
jak i personel Szpitala jesteśmy 
zaskoczeni i zszokowani podej-
mowanymi obecnie przez Męża 
Pacjentki działaniami – przeko-
nuje dyrektor Makulska-Gertruda.

Zapewnia też, że w szpitalu zo-
stały uruchomione procedury ma-
jące na celu m.in. ustalenie, czy 
zdarzenia przedstawione w re-
portażu miały faktycznie miejsce.

Dokładne okoliczności tej spra-
wy zbada prokuratura. – Sprawa 
została zarejestrowana w Proku-
raturze Rejonowej w Pruszkowie 
w dniu 10 stycznia 2020 r., kiedy 
to wpłynęło zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełniania przestęp-
stwa. Postępowanie prowadzone 
jest w kierunku narażenia pacjentki 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu poprzez 
niezapewnienie odpowiedniej 
opieki medycznej i spowodowa-
nia śmieci pacjentki. Postępowa-
nie prowadzone jest w sprawie, jest 
na początkowym etapie – mówi 
nam Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie.

Przypomnijmy, że prokuratura 
prowadzi także śledztwo w sprawie 
śmierci innego pacjenta w prusz-
kowskim szpitalu. Chodzi o pana 
Andrzeja, który zmarł w listopa-
dzie ubiegłego roku. Mężczyzna 
nie doczekał wykonania w lecz-
nicy podstawowych badań. EL
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GRODZISK MAZ.
Nie do 25 lutego tylko 
do 5 marca Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich czeka na oferty 
w przetargu na budowę 
zachodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowieckie-
go. Termin wydłużono 
ze względu na duże 
zainteresowanie postę-
powaniem i kilkaset 
pytań skierowanych 
do MZDW przez firmy.

Dla Grodziska to klu-
czowa inwestycja. 
Budowa obwodnicy 
oznacza wyprowadze-

nie z miasta ruchu samochodów 
ciężarowych, na co mieszkań-
cy czekają od przeszło 20 lat. 
Pod koniec ubiegłego roku uda-
ło się zgromadzić wszystkie nie-
zbędne dokumenty i zezwolenia, 

Przedłuża się przetarg na budowę 
obwodnicy Grodziska

w styczniu MZDW ogłosiło prze-
targ na przeprowadzenie prac 
budowlanych. Liczbę i wysokość 
ofert mieliśmy poznać 25 lutego, 
jednak termin na składanie pro-
pozycji przez wykonawców został 
wydłużony do 3 marca.

Powód? Bardzo duże zainte-
resowanie przetargiem i ponad 
300 pytań, które wpłynęły w to-
ku postępowania. O tym, że ta-
ka sytuacja może mieć miejsce, 
drogowcy ostrzegali kilka tygodni 
temu. – To ogromna inwestycja, 

największa w historii MZDW. Spo-
dziewamy się, że wykonawcy bę-
dą walczyć o to zamówienie, więc 
trudno powiedzieć ile to potrwa. 
Dla porównania, w tej chwili ma-
my przetarg na zadanie warte 30 
mln zł, pojawiło się ponad 200 
pytań od firm, termin rozstrzy-
gnięcia trzeba było przesunąć. Nie 
wykluczamy, że w przypadku bu-
dowy obwodnicy Grodziska mo-
że być podobnie. Przy czym prace 
chcielibyśmy rozpocząć w tym 
roku – mówiła nam na początku 
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 stycznia Monika Burdon, rzecz-

nik prasowy MZDW.
Zakres prac przy budowie ob-

wodnicy jest bardzo duży. Za-
kłada budowę 7,5 km odcinka 
drogi od węzła autostradowego 
„Grodzisk” do drogi wojewódz-
kiej nr 579 na terenie Kałęczy-
na. Inwestycja obejmuje m.in. 
budowę trzech dużych obiek-
tów inżynierskich: nad drogą 
gruntową w pobliżu węzła au-
tostradowego, nad torami ko-
lejowymi oraz rzeką Mrowna; 
przebudowę dróg poprzecznych, 
budowę dróg dojazdowych, bu-
dowę kompleksowego odwod-
nienia układu drogowego wraz 
z urządzeniami towarzyszący-
mi, przebudowę infrastruktury 
podziemnej, budowę urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu: barier 
energochłonnych ogrodzeń, sy-
gnalizacji świetlnych, oznako-
wanie poziome i pionowe wraz 
z konstrukcjami wsporczymi.

Planowany termin oddania 
drogi do użytkowania to 27 mie-
sięcy od daty podpisania umo-
wy z wykonawcą. EL

REGION
Wólka Kosowska znów 
pod lupą Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
Kontrola wykazała, 
że jedna ze spółek pro-
wadziła od 2016 r. nierze-
telne księgi podatkowe 
i zaniżała obroty osiąga-
ne z handlu odzieżą.

F unkcjonariusze Mazo-
wieckiego Urzędu Cel-
no-Skarbowego w War-
szawie (MUCS) wykryli 

nielegalny handel towarem im-
portowanym z Chin. Mazowiecka 
KAS i policjanci z Radomia prze-
szukali na terenie Wólki Kosow-
skiej siedzibę jednej ze spółek 
objętych śledztwem. Zabezpie-
czyli gotówkę w wysokości 91 tys. 
dolarów, 15 tys. zł i 15 tys. euro 
(łącznie 432 tys. zł) oraz doku-
mentację księgową firmy. 

Z zebranych dowodów wyni-
ka, że spółka importowała towa-
ry z Chin, zamiast w Polsce. Miały 
to potwierdzać tzw. puste faktury, 

Nielegalny handel od 2016 r.
Puste faktury w Wólce Kosowskiej

wykazywane w składanych dekla-
racjach. Z dokumentów wynika, że 
podejrzana spółka prowadziła od 
2016 r. nierzetelnie księgi podat-
kowe i zaniżała obroty.

Prezesowi zarządu firmy, oby-
watelowi Chin, postawiono za-
rzuty popełnienia przestępstwa 
skarbowego, które polegało na po-
daniu nieprawdy w celu uszczu-
plenia należnego podatku. Sprawa 
ma charakter rozwojowy. Postę-
powanie w tej sprawie prowadzi 
MUCS w Warszawie. SO

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

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

PIASTÓW

Wybrano przewoźnika 
dla linii P-1

W tym przypadku sprawdziło się przysłowie „do 
trzech razy sztuka”. Piastowski urząd rozstrzygnął 
przetarg na obsługę linii autobusowej P-1. Pierwszy 
przetarg zakończył się fiaskiem ponieważ część ofert 
była zbyt wysoka, a część została odrzucona z powo-
dów formalnych. W drugim postępowaniu wszystkie 
oferty uległy odrzuceniu. Z kolei trzecia próba oka-
zała się skuteczna. Wpłynęły propozycje dwóch firm, 

z czego ich ceny różniły się zaledwie o nieco ponad 500 zł.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę opiewająca na 260 tys. zł,
którą złożyła firma „Przewóz Osób Dariusz Średnicki” 
z Karpina. Nowy przewoźnik wyruszy na trasę 2 marca i zo-
stanie z pasażerami do końca tego roku. Warto przy-
pomnieć, że linia P-1 będzie bezpłatna. Wyjadą na nią 
maksymalnie 6-letnie autobusy, niskopodłogowe lub częścio-
wo niskopodłogowe. SO

Zamelduj się w Mediatece!
7 marca 2020 r. (sobota) 

w Mediatece w godz. 
10.00-17.00 będzie 
można założyć i po-

twierdzić Profil Zaufany oraz 
dokonać meldunku bez ko-
niczności odwiedzania Urzę-
du Miejskiego.

Zamelduj się 
w Grodzisku 
Mazowieckim!
Być może nie wiesz, jak waż-
ny jest Twój meldunek i ile od 
niego zależy. Twój meldunek 
decyduje, m.in. o tym, czy na 
terenie gminy powstaną no-
we szkoły i przedszkola i ile 
pieniędzy gmina będzie mo-
gła przeznaczyć na inwesty-
cje w Twojej okolicy.

Meldując się w Grodzi-
sku Mazowieckim:
• masz prawo do Grodziskiej 

Karty Mieszkańca, upraw-
niającej do wielu zniżek, 
np. do kina, na basen oraz 
na komunikację miejską,

• masz bezpłatne wejście do 
Mediateki na imprezy kul-
turalne,

• inwestujesz w rozwój gmi-
ny, jej infrastrukturę i wy-
gląd (utrzymanie szkół, 
przedszkoli, inwestycje 

w kanalizację, wodociągi, 
drogi i chodniki).

Do budżetu gminy trafia 
prawie 40% podatku do-
chodowego zameldowanych 
mieszkańców. Jeśli chcesz, 
by nasza gmina się rozwija-
ła, zamelduj się w Grodzisku 
Mazowieckim i płać podatki 
tam, gdzie mieszkasz. A je-
śli z jakichś powodów nie 
możesz się zameldować, to 
zgłoś w Urzędzie Skarbo-
wym, że chcesz wpłacać swój 
podatek do gminy Grodzisk 
Mazowiecki.

Teraz wystarczy przyjść do 
Mediateki z odpowiednimi 
dokumentami i zamelduje-
my Cię „od ręki”. 

Jeśli zameldujesz się na 
pobyt stały w okresie do 
30.04.2020 r., możesz wziąć 
udział w konkursie z atrakcyj-
nymi nagrodami. Więcej in-
formacji na: informacji na
https://zameldujsie.grodzisk.pl/

Pamiętaj,  że każdy kto 
mieszka w Polsce musi być 
zameldowany. Obowiązek 
ten wynika z ustawy z dnia 
24.09.2010 r. o ewidencji
ludności.

Załóż i potwierdź 
swój Profil Zaufany!

Z wielu usług w Internecie można sko-
rzystać bez konieczności potwierdza-
nia tożsamości, ale jeśli chce się składać 
elektronicznie dokumenty do podmio-

tów publicznych, to należy potwierdzić swoją 
tożsamość. Do tego niezbędne jest posiadanie 
Profilu Zaufanego. Jest to „podpis elektronicz-
ny”, w skład którego wchodzi zestaw danych 
jednoznacznie identyfikujących posiadacza. 
To elektronicznie „zakodowane” imię (imiona), 
nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. 
Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt 
— poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. 
Dzięki temu każda osoba, która użyje go w usłu-
dze internetowej jest wiarygodna. 

Mając Profil Zaufany można, m.in.:
• podpisać dokument elektronicznie,
• złożyć zeznanie podatkowe PIT bez szukania 

zeszłorocznych deklaracji,
• sprawdzić swoje punkty karne,
• sprawdzić, czy paszport jest gotowy,
• załatwić sprawy urzędowe przez Internet na 

ePUAP.gov.pl,
• pobrać mTożsamość, czyli dowód osobisty 

w smartfonie.

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez In-
ternet na www.pz.gov.pl i poświadczyć go w Punk-
cie Potwierdzającym – teraz również w Urzędzie 
Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. 

A 7 marca założycie Państwo swój Profil w Me-
diatece. Wystarczy przyjść z ważnym dowodem 
osobistym lub paszportem.
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Zmiana rozkładu  
i utrudnienia na kolei

W połowie marca zmieni się rozkład jazdy pociągów Ko-
lei Mazowieckich. Z kolei w kwietniu na linii Warszawa  
– Skierniewice pojawią się dwutygodniowe utrudnie-
nia z uwagi na prace utrzymaniowe. 15 marca Koleje 
Mazowieckie wprowadzą zmiany w rozkładzie jazdy po-
ciągów. Są one podyktowane pracami modernizacyj-
nymi, które będzie prowadzić zarządca infrastruktury 
kolejowej, czyli PKP PLK. Zmiany będą obowiązywać do  

13 czerwca. Na utrudnienia będą musieli przygotować się 
pasażerowie podróżujący na linii Warszawa – Skierniewice.  
– W dniach 15-30 kwietnia w godz. 9:10 – 19:10 na odcinku 
Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, z uwagi na prace utrzyma-
niowe na torach, pociągi będą kursować po jednym czyn-
nym torze. Część pociągów będzie kursować z pominięciem 
przystanków Parzniew, Brwinów i Milanówek. Wybrane po-
łączenia zostaną odwołane – brzmi komunikat KM.  EL

PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
chcą przenieść Urząd 
Miasta do budynku po-
wstającego przy Armii 
Krajowej. Radni popie-
rają tę wizję, ale na osta-
teczne decyzje trzeba 
jeszcze poczekać.

B udynek urzędu przy 
Kraszewskiego lata 
świetności ma już 
dawno za sobą. Ma-

łe, nieustawne pokoje, wąskie 
korytarze, problem z dostępno-
ścią dla osób niepełnosprawnych 
– tak można opisać pruszkow-
ski ratusz. I nie ma się co dziwić, 
bowiem najważniejsza miejska 
jednostka mieści się w obiekcie 
stanowiącym połączenie dwóch 
starych kamienic i dobudówki. 
Budynek co prawda nie wali się 
na głowę, ale wymaga gruntowne-
go i dość kosztownego remontu. 
Zwłaszcza, że na długiej liście rze-
czy do wykonania są również sie-
ci energetyczna i teletechniczna. 
Budynek wymaga termomoder-
nizacji, naprawy dachu i wzmoc-
nienia stropów. Szacowany koszt? 
Aż 12 mln zł. Co więcej, wszystkie 
te prace nie wpłynęłyby znacząco 
na jakość obsługi mieszkańców.

Stąd pomysł by miejski ratusz 
przenieść do budynku powsta-
jącego przy ul. Armii Krajowej. 
Buduje go Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska”. Obiekt miał być w prze-
ważającej części przeznaczony na 
usługi, a nie mieszkania, więc po-
jawia się możliwość łatwej ada-
ptacji na potrzeby urzędu. Projekt 
wydaje się obiecujący, a sama 
funkcjonalność i układ mocno 
przypominałyby budynek Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.

Na poniedziałkowym posie-
dzeniu Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska 

Zamiast „biurowca”  
będzie urząd

wiceprezydent Pruszkowa Kon-
rad Sipiera zaprezentował rad-
nym i mieszkańcom plany 
nowego budynku.

Na parterze ma się znaleźć 
sala obsługi interesantów. Za-
miast wycieczek od pokoju do 
pokoju mieszkańcy mogliby za-
łatwić wszystkie sprawy przy 
jednym okienku. Dodatkowo do 
budynku przy Armii Krajowej 
miałby się przenieść Urząd Sta-
nu Cywilnego. O ile ceremonie 
nadal odbywałyby się w Pałacy-
ku Ślubów, o tyle wszystkie ar-
chiwa i sama obsługa urzędowa 
znajdowałaby się już w budynku 
przy Armii Krajowej.

Na kolejnych piętrach znajdą 
się pomieszczenia dla urzędni-
ków. Natomiast na ostatniej kon-
dygnacji zaprojektowano salę 
konferencyjną, w której odbywa-
łyby się posiedzenia Rady Miasta. 
Dziś obrady rady prowadzone są 
w wynajmowanych salach.

W podziemiach budynku znaj-
dzie się parking na 51 samocho-
dów. Dodatkowym ułatwieniem 
ma być bliskość przystanków au-
tobusowych, które ulokowane są 
tuż obok powstającego budynku.

Co w zamian?
Oczywiście nie ma nic za darmo. 
TBS budynek przy Armii Krajowej 
buduje z własnych środków, a nie 
z kredytów czy dofinansowań. To 
pozwala na dokonanie „zamiany” 
z miastem. Za przejęcie obiektu 
od TBS miasto musiałoby zapłacić 
5 mln zł – w ratach oraz przeka-
zać spółce miejskie grunty i nie-
ruchomości. Mowa tu o działkach 
przy Potulickiego 4 i 6, Kraszew-
skiego 14, 3 Maja (przy Ludowej), 
Ołówkowej 22 i 24 oraz Stalowej 
11. – To, że spółka miejska będzie 
miała możliwość zagospodarowa-
nia terenu przy ul. Kraszewskie-
go jest z korzyścią dla nas. Dzięki 
temu możemy mieć wpływ na 
to, co tu powstanie, co się znaj-
dzie na parterze budynku w ta-
kiej lokalizacji. Jeśli spółka będzie 
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realizowała tu budynek to parter 
musi być usługowy, ale dlaczego 
nie miałby się tu znaleźć posteru-
nek straży miejskiej – zaznaczył 
wiceprezydent Sipiera.

Co ciekawe po przeniesieniu 
urzędu w budynku przy Kraszew-
skiego 14 nadal działałaby Straż 
Miejska. Nie wykluczone jest rów-
nież podnajęcie pomieszczeń dla… 
Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Kiedy przeprowadzka?
Budynek przy Armii Krajowej miał 
być oddany do użytku pod ko-
niec bieżącego roku. Konieczność 
przeprojektowania i „dozbroje-
nia” go w odpowiednie instalacje 
nieco wydłuża budowę. W opty-
mistycznej wersji jest szansa, by 
pruszkowski ratusz z Kraszew-
skiego wyprowadził się już w po-
łowie przyszłego roku.

Wszyscy za?
Zazwyczaj na komisjach rady mia-
sta nie brakuje gorących dyskusji. 
Tym razem radni niezależnie od 
prezentowanej opcji politycznej 
podkreślali, że nowy urząd miejski 
jest potrzeby. Ewa Białaszewska-
-Szmalec (PiS) zaznaczyła: – Sza-
nowni Państwo my się bardzo 
skupiamy na stronie finansowej, 
która jest istotna i bardzo ważna, 
ale nie wiem czy zwrócili Państwo 
uwagę na tę stronę nienamacal-
ną i nieobliczalną. Jakość obsługi 
mieszkańców o wiele wzrośnie. 
Bo mamy do czynienia z budyn-
kiem, który nie spełnia swoich 
funkcji szczególnie dla miesz-
kańców. Jeżeli wymienimy się bu-
dynkiem dostosowanym do XXI 
wieku, a tymi miejscami gdzie 
można wybudować lokale, któ-
re i tak wrócą do miasta.

Dyskusja na komisji nie toczy-
ła się nawet o tym czy przenosić 
urząd do nowego budynku, tylko 
jak rozwiązać m.in. kwestie komu-
nikacji, możliwości zwiększania 
parkingu naziemnego czy popra-
wy wjazdów na parkingi przy bu-
dynku przy Armii Krajowej.  AZ

8 marca 2020 r., godz. 17.00

bilety: 85 / 75 PLN w kasie MDK 
oraz na www.rubinowegody.pl

PRUSZKÓW
CENTRUM KULTURY I SPORTU

czwartek, 5 marca godz. 19:00

O G Ł O S Z E N I E
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OGŁOSZENIE
Na podstawie wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie 
z dnia 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Pruszkowa rozpoczęła 
prace związane z wyborem uzupełniającym ławników do:

• Sądu Okręgowego w Warszawie – 6 osób,

• Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Pracy – 1 osoba,

• Sądu Rejonowego w Pruszkowie – 1 osoba,

• Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 osoby, na 
kadencję 2020 – 2023. 

W związku z powyższym kandydatów na ławników należy 
zgłaszać do dnia 6 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na ławników 
uzyskać można w Biurze Rady Miasta pod nr telefonów:

(22) 735–87–50, (22) 735-87-22, 692 747 020

lub osobiście w Biurze Rady Miasta p. nr 48 - II piętro Urzędu 
Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika oraz informację 
związaną z wyborami można pobrać w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem: http://umpruszkow.bip.org.pl/ 
zakładka: „Rada Miasta”, „Wybory ławników”, „Wybory 
ławników 2020-2024 uzupełniające” 

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW

Umowa na projekt 
przedszkola 

Pruszkowski urząd miasta podpisał umowę na wykona-
nie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy przedszkola miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Ma-
ja. To ważny krok do realizacji tego przedsięwzięcia. Po 
przygotowaniu dokumentacji możliwe będzie ogłosze-
nie przetargu na przeprowadzenie prac budowlanych. 
– Inwestycja ma na celu zbudowanie nowego budynku 
przy założeniu konieczności funkcjonowania obecnej 

jednostki przedszkolnej. Aktualny budynek przedszkola mie-
ści 5 oddziałów przedszkolnych a projekt przewiduje budowę 
przedszkola 10-oddziałowego przeznaczonego dla 25 dzieci 
w każdym z oddziałów – informuje pruszkowski urząd miasta. 
Poza samym nowym budynkiem przedszkole wzbogaci się  
o nowoczesny plac zabaw. Po zakończeniu prac i przepro-
wadzce do nowej siedziby, stare zabudowania czeka rozbiórka.
Termin przygotowania dokumentacji to grudzień tego roku.   EL

REGION
Od stycznia tego  
roku obowiązują nowe 
przepisy, które nakłada-
ją administracyjne  
kary pieniężne za 
przekroczenie terminu 
zgłoszenia nabycia  
i zbycia samochodów 
używanych. Obowiązek 
nie jest nowy. Nowością 
są finansowe sankcje 
za jego niedopełnienie.

Zmiany i związane z nimi 
zamieszanie wprowa-
dziła nowelizacja ustawy 
Prawo o ruchu drogo-

wym. W myśl tych przepisów 
obowiązek zgłoszenia nabycia 
lub zbycia pojazdu (i nie jest to 
równoznaczne z jego rejestracją 
lub wyrejestrowaniem) ma każ-
dy współwłaściciel danego auta. 
Wyjątkiem od tej reguły są samo-
chody nowe lub sprowadzane 
spoza granic Unii Europejskiej. 
W przypadku auta kupionego lub 
sprzedanego w Polsce mamy 30 
dni na zgłoszenie w starostwie 
powiatowym nabycia lub zbycia 
auta. Jeśli chodzi o auta z terenu 
UE, 30 dni zaczyna liczyć się od 
daty sprowadzenia pojazdu (da-
ta powinna widnieć na fakturze 
lub specjalnym oświadczeniu).

Zgłoś nabycie i zbycie auta.  
Inaczej zapłacisz karę

Jeśli tych formalności nie do-
pełnimy, grożą nam kary finanso-
we w wysokości od 200 do nawet 
1000 zł. – Nowy obowiązek na-
łożył na nas ustawodawca i nie 
mamy żadnej możliwości, aby 
odstąpić od naliczania kar. Staro-
sta musi rozpocząć postępowa-
nie „z urzędu” jeśli wyznaczony 
termin zostanie przekroczony, 
inaczej poniesie konsekwen-
cje związane z niedopełnieniem 
swoich obowiązków – tłumaczy 
Michał Landowski, sekretarz po-
wiatu pruszkowskiego.

Co istotne, nabycie lub zbycie 
auta musi oddzielnie zgłosić każ-
dy jego współwłaściciel. Jeśli jest 
to np. małżeństwo, nie wystarczy 
zgłoszenie tylko męża lub tylko żo-
ny. Analogicznie przepisy działają 

w przypadku pojazdów będących 
własnością firmy.Wszystkie for-
malności związane ze zgłoszeniem 
należy załatwić w starostwie po-
wiatowym właściwym dla miejsca 
naszego zamieszkania lub siedziby 
firmy. Może więc się zdarzyć, że 
zgłaszając nabycie auta w Prusz-
kowie, jego poprzedni właściciel 
zbycie pojazdu zgłosi np. w Gro-
dzisku Mazowieckim lub w jeszcze 
innym starostwie powiatowym.

Zawiłych kwestii znowelizo-
wanej ustawy jest sporo. Wi-
dać to po wydłużeniu się kolejek 
m.in. w Wydziale Obsługi Miesz-
kańców Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. – Bardzo prosimy 
o wyrozumiałość. Procedury wy-
dłużyły się, nie mamy też wpływu 
na przeciążenie i awarie CEPIK 
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(Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców – przyp. red.). Le-
piej więc nie odkładać obowiąz-
ku zgłoszenia nabycia i zbycia 
auta do ostatniej chwili – zazna-
cza Michał Landowski.

Pruszkowskie starostwo chcąc 
wyjść naprzeciw nowemu wy-
zwaniu wydłużyło w środy godzi-
ny obsługi mieszkańców i apeluje 
o zarezerwowanie sobie odpo-
wiedniej ilości czasu na załatwienie 
wszystkich formalności. Kolejki 
mogą być bowiem długie. Jeśli nie 
chcemy w nich stać, odpowiednie 
dokumenty możemy złożyć elek-
tronicznie za pośrednictwem plat-
formy ePUAP, portalu e-Urząd lub 
umawiając wizytę w starostwie 
przez internet za pośrednictwem 
systemu kolejkowego.  EL

Pruszkowska komunikacja 
w popularnej aplikacji

PRUSZKÓW
Rozkład pruszkowskiej 
komunikacji miejskiej 
już niedługo znajdzie-
my w cenionej 
przez pasażerów  
aplikacji Jakdojade.pl. 

D o tej pory w naszym 
regionie uwzględ-
niała ona wyłącznie 
pociągi WKD, SKM 

i KM oraz autobusy ZTM. Umowę 
o wdrożeniu aplikacji w Prusz-
kowie we wtorek, 24 lutego, pod- 

pisali prezydent Paweł Makuch 
i przedstawiciele firmy City-nav. 
To realizacja pomysłu, który kil-
ka miesięcy temu zgłosił radny 
Edgar Czop. Przewidywany ter-
min uruchomienia Jakdojade.pl 
z pruszkowskim rozkładem jaz- 
dy to maj tego roku. Mieszkań-
cy i pasażerowie w prosty i wy-
godny sposób będą wówczas 
mogli zaplanować nie tylko po-
dróż uwzględnionymi wcześniej 
w aplikacji pociągami i autobu-
sami ZTM, ale też łatwo spraw-
dzić o której odjedzie najlepszy 
dla nich autobus pruszkowskiej 
komunikacji miejskiej.  EL

O G Ł O S Z E N I E
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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

W tym roku po raz pierwszy zo-
staną przyznane Stypendia Wój-
ta Gminy Michałowice uczniom 
szkół ponadpodstawowych za-
mieszkałym na terenie gminy. 
Stypendium będzie mógł otrzy-
mać uczeń posiadający szczegól-
ne osiągnięcia edukacyjne lub 
wybitne osiągnięcia artystycz-
ne. Wnioski o stypendium nale-
ży składać do 15 marca br.

Stypendium ma charakter jednorazo-
wy i będzie wynosić od 1000 do 1500 zł 
w zależności od osiągniętych wyników.

 
Stypendium będzie mógł otrzymać  
uczeń szkoły ponadpodstawowej, który: 
• zamieszkuje na terenie gminy Micha-

łowice,
• nie ukończył 20 roku życia,
•  rodzice ucznia (opiekunowie prawni) 

rozliczają się z podatku dochodowego 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, 
ze wskazaniem miejsca zamieszkania 
na terenie gminy Michałowice,

• uzyskał  wybitne osiągnięcia edukacyjne 
lub artystyczne w semestrze poprzedza-
jącym złożenie wniosku o stypendium.

NOWE STYPENDIUM WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Stypendium za szczególne osiągnięcia 
edukacyjne może otrzymać uczeń, który:
• posiada co najmniej bardzo dobrą oce-

nę ze sprawowania,
•  jest laureatem międzynarodowej olim-

piady lub laureatem ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej lub konkursu 
przedmiotowego szczebla ogólnopol-
skiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego 
przez Kuratora Oświaty lub  przez po-
zostałe organizacje zajmujące się dzia-
łalnością oświatową,

• realizuje indywidualny program lub tok 
nauki ze względu na rozwój uzdolnień,

• posiada własny, udokumentowany do-
robek naukowy lub twórczy.

Stypendium za wybitne osiągnięcia ar-
tystyczne może otrzymać uczeń, który:
• uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce 

finalisty w międzynarodowym, ogólno-
polskim lub wojewódzkim konkursie, 
przeglądzie, festiwalu albo odniósł suk-
ces artystyczny rangi ogólnopolskiej 
lub wojewódzkiej,

• swoje szczególne zdolności i wiedzę 
potwierdził innymi znaczącymi osią-
gnięciami w konkursach międzynaro-
dowych, ogólnopolskich, wojewódzkich.

Szczegóły i wnioski dostępne są na  
www.michalowice.pl. 

Raszyn, dnia 28 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy 

Bankowe w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7,

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały XLIV/402/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi 
Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe  
w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7, obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe, 
którego granice wyznaczają:
1) od północy – północna granica działki nr ew. 143 na długości ok. 385 m (granica administracyjna obrębu Dawidy 

Bankowe);
2) od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe;
3) od południa – południowa granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe;
4) od zachodu – zachodnia i fragment północnej granicy działki nr ew. 159/2 na długości ok. 120 m, a następnie odcinek 

łączący północną granicę działki nr ew. 159/2 z północną granicą działki nr ew. 143 (granica administracyjna obrębu 
Dawidy Bankowe).

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca do 10 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy 
Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 17 marca 2020 r. 
o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo 
lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy 
Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie 
do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.
pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres 
Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest 
Wójt Gminy Raszyn.        

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Zaręba 

Raszyn, dnia 28 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa 

w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały LVI/524/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – 
rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej, obejmujący obszar planu w obrębie Jaworowa, którego granice 
wyznaczają:
1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Jaworowa;
2) od wschodu - oś istniejącej ul. Objazdowej;
3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;
4) od zachodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca do 10 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219),  
w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 
2020 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – 
Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)  
ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość 
udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić 
uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 
Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn  
ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym)  
na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. Uwagi i wnioski 
powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.   

Wójt Gminy 
mgr inż. Andrzej Zaręba
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Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Powiat Grodziski stawia na inwestycje!

Jako jednostka samorządu te-
rytorialnego Powiat Grodziski 
prowadzi własną politykę finan-

sową. Każda z gmin jest płatnikiem 
do wspólnego powiatowego budże-
tu, natomiast znaczna część gmin-
nych wpływów czeka na dyspozycje 
zarządzających, które muszą być we 
właściwy sposób rozdysponowane ze 
względu na priorytet oraz potrzeby 
mieszkańców. 

Powiat Grodziski nie stanowi za-
plecza inwestycyjnego dla wybra-
nych gmin.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym 
każda z gmin samodzielnie prowadzi 
gospodarkę finansową na podstawie 
uchwalonej ustawy budżetowej gminy. 

W oparciu o ustawę o samorządzie 
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 ro-
ku wykonuje zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym: edukacji 
publicznej, współpracy i działalno-
ści na rzecz organizacji pozarządo-
wych, przeciwdziałania bezrobociu, 

aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
wspierania osób niepełnosprawnych. 

Od kilku już lat władze Powiatu 
Grodziskiego mocno stawiają na po-
zyskiwanie środków zewnętrznych. 

W ubiegłym roku przy udziale środ-
ków zewnętrznych, z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego oraz dotacji 
Funduszu Dróg Samorządowych zre-
alizowaliśmy przebudowę ulicy Nał-
kowskiej i Centralnej w ciągu drogi 
powiatowej 1504 W w miejscowości 
Radonie i Adamowizna, rozbudowa-
no drogę Stare Kłudno-Żuków oraz 
skrzyżowania drogi 1510 W z drogą 1509 
W Chrzanów-Żuków-Czubin wraz 
z przebudową drogi powiatowej 1509 
w zakresie chodnika, przeprowadziliśmy 
remont drogi powiatowej 1503 W Gro-
dzisk Mazowiecki-Siestrzeń-Ojrzanów 
w miejscowości Opypy i Książenice. 

Powiat Grodziski systematycznie 
pozyskuje fundusze na rozwój szpi-
tala i ochronę zdrowia mieszkańców. 
Znaczne środki finansowe są prze-
znaczane właśnie na ten cel. 

W 2019 roku środki własne Powia-
tu Grodziskiego dla szpitala wyniosły 
12 34 000,00 zł. Dotacje docelowe dla 
placówki przekazały również gmi-
ny: Żabia Wola, Grodzisk Mazowiec-
ki, i Jaktorów. Dzięki temu wsparciu 
możliwy był zakup m.in. angiografu, 
dwóch samochodów 9-osobowych 
do transportu pacjentów Stacji Dializ, 
aparatu do hemodializy czy diametrii 

chirurgicznej z przystawką argono-
wą. Udało się również kupić wyposa-
żenie dla bloku operacyjnego szpitala. 

Powiat jest organem prowadzą-
cym dla szkół i jednostek odpowie-
dzialnych za oświatę i wychowanie 
młodego pokolenia. Otrzymywana 
subwencja nie jest jednak wystarcza-
jąca. W związku z czym to samorząd 
lokalny przeznacza pieniądze na do-
kształcenie i doskonalenie zawodo-
we nauczycieli. 

Ze środków Powiatu Grodziskie-
go w 2019 roku wykonano remon-
ty w Zespołach Szkół w Grodzisku 
Mazowieckim i Milanówku. Wy-
mieniono okna, naprawiono dach, 
przeprowadzono remonty podłóg. 
Zakupiono również dodatkowe wy-
posażenie i pomoce dydaktyczne dla 
szkół średnich z terenu naszego po-
wiatu, a wśród nich: krzesła i biurka, 
projektory, komputery, sprzęt mu-
zyczny i mikrofony. Na utrzymanie 
muzeum w Stawisku przeznaczyli-
śmy ponad 266 tys. złotych. Odrębne 

środki finansowe przekazaliśmy na 
chociażby takie zadania jak: „Akade-
mia myśli i dźwięku” oraz Konkurs 
recytatorski im. Jarosława Iwaszkie-
wicza. Życie kulturalne w powiecie 
to również organizacja kalendarza 
imprez. Ze wsparciem powiatu re-
alizowane są wydarzenia kultural-
ne, sportowe, ekologiczne. „Ogrody 
Integracji”, „Marsz Różni a Równi”, 
„Małe Siemionalia”, „Złaz Babie Lato”, 
„Strażacka Dycha” – to tylko niektóre 
z większych imprez organizowanych 
w ramach powiatowego kalendarza 
imprez. W ramach środków finanso-
wych pochodzących z powiatu moż-
liwy jest zakup nagród w konkursach. 
Biorą w nich udział uczniowie ze 

szkół z Grodziska Mazowieckiego, 
Milanówka, Baranowa, Jaktorowa, 
Żabiej Woli, ale również i gmin oraz 
miejscowości ościennych. 

Z budżetu Powiatu Grodziskiego 
przekazywane są pieniądze na zadania 
realizowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, m.in.: na poradnic-
two, rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych, na zadania 
związane z wydawaniem orzeczeń, kart 
parkingowych, do zatrudniania koor-
dynatorów do pracy z rodzinami za-
stępczymi, wypłacane są świadczenia 
na częściowe pokrycie kosztów utrzy-
mania dzieci w rodzinach zastępczych 
na kontynuację nauki. W ubiegłym ro-
ku było to 3 041 661,00 zł. 

Powiat Grodziski od lat konsekwentnie stawia na inwestycje i nowe rozwiązania w kilku istotnych dla mieszkańców filarach. 
Priorytetem jest troska o poprawę i rozwój infrastruktury drogowej, ale nie tylko. Sprawy związane z oświatą, ochroną zdro-
wia i kulturą również są na liście ważnych zadań do realizacji. 

BRWINÓW

Kolejny etap przebudowy 
targowiska. Powstaną 
pawilony

Przebudowa targowiska w centrum Brwinowa roz-
poczęła się niemal równo rok temu, w lutym 2019 r. 
Stary plac zamknięto, a kupcy przenieśli się w rejon 
ulicy Grodziskiej. Na swoje miejsce wrócą w poło-
wie tego roku. Do tego czasu teren między Rynkiem 
a ul. Armii Krajowej będzie wyglądał już zupełnie ina-
czej. Największa zmiana to pojawienie się nowych pa-
wilonów handlowych. Urząd gminy ogłosił przetarg 

na ich budowę. Zakres prac obejmuje m.in. wybudowanie 
czterech budynków handlowych podzielonych na pawilo-
ny, wybudowanie ogrodzenia, utwardzenie terenu kostką 
brukową, wykonanie kwietników, dostawę i montaż sto-
jaków na rowery, ławek, koszy na śmieci. Teren zostanie 
ogrodzony i objęty monitoringiem. W każdym z lokali 
znajdzie się WC i pełny węzeł sanitarny. Termin zakoń-
czenia prac to 30 czerwca tego roku. EL

R E K L A M A

MILANÓWEK
Kilka dni temu w okoli-
cach boiska „Orlik” 
i ul. Piotra Skargi poja-
wiło się stado dzików. 
Zwierzęta nastraszyły 
mieszkańców, postawiły 
na nogi straż miejską, 
a nawet zablokowały 
ruch samochodów.

O tej porze roku wizy-
ty dzików w terenie 
zabudowanym mają 
związek z poszuki-

waniem przez te zwierzęta poży-
wienia. To najprawdopodobniej 
sprowadziło stado sześciu du-
żych dzików w okolice boiska 
„Orlik” w Milanówku. Pojawie-
nie się tych nieproszonych gości 
zgłosiła straży miejskiej jedna 
z mieszkanek. – Dzieci mia-
ły bać się wyjść z terenu kom-
pleksu. Takie zgłoszenie zawsze 
traktowane jest priorytetowo 
i szeregowane jako zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi. Patrol 
straży miejskiej z ratownikiem 
udał się na miejsce, gdzie zastał 
stado sześciu dorodnych dzików 
na terenie Użytku Ekologiczne-
go „Łęgi Na Skraju” – informują 
milanowscy strażnicy.

Strażnicy zabezpieczyli te-
ren, ostrzegli przechodniów 

Dziki spacerowały 
w Milanówku. Interweniowali 

strażnicy miejscy

aby nie zbliżali się do zwie-
rząt, pilnowali czy dziki nie 
stwarzają zagrożenia dla kie-
rowców na ul. Piotra Skargi. 
Okazało się, że konieczne bę-
dzie zablokowanie tej ulicy. 
– Załoga straży musiała nad-
zorować kierunek przemiesz-
czania się stada i podejmować 
odpowiednio wcześnie kroki, 
które zapobiegną niepożąda-
nym zdarzeniom. Kiedy stado 
zaczęło zbliżać się do Rokit-
nicy, niezbędne było zabloko-
wanie ruchu radiowozem, aby 
zapewnić dzikom bezpieczne 
przejście przez ruchliwą uli-
cę. Kierowcy cierpliwie czekali, 
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kiedy dziki majestatycznie i bez 
pośpiechu przekraczały pas 
drogowy. Ostatecznie „pilo-
taż” odbył się bez bez szwanku 
– zaznaczają funkcjonariusze.

Stado przemieściło się w kie-
runku Grodziska Mazowieckie-
go. Tym razem skończyło się na 
strachu. Strażnicy przypomina-
ją, że każde pojawienie się tych 
zwierząt w terenie zabudowa-
nym trzeba zgłaszać. Dziki po-
trafią być niebezpieczne, a na 
pewno są nieprzewidywalne. 
Nie wolno więc do nich pod-
chodzić, próbować przegonić, 
szczuć psem, najlepiej spokoj-
nie się wycofać. EL

O G Ł O S Z E N I E
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • Sprzedam działki budowlane, 

Osowiec, bezpośrednio przy lesie  
z mediami, tel.: 510-521-952 

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

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

• 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 p 
od 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 

• Zatrudnię pracowników do 
sprzątania i ochrony  
(mile widziane orzeczenie  
o niepełnosprawności).  
Praca na terenie Pruszkowa.  
Telefon kontaktowy 509 111 221 

• PRACA GRODZISK MAZOWIECKI 
/ BRWINÓW/ PRUSZKÓW. 
Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy 
przy ochronie spokojnych 
obiektów w Grodzisku Maz. / 
Brwinowie lub Pruszkowie. Nie 
wymagamy doświadczenia. Dobre 
warunki pracy. Tel. 577 303 512 lub 
578 002 512 

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

• Sprzedam mieszkanie 48m2  
w Piastowie p. 2/4, stan b. dobry  
do zamieszkania, bezpośrednio  
tel. 503-514-102 

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 

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 

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

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam pianino w dobrym 
stanie oddam szczegóły  
tel. 784-852-250

USŁUGI

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

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• 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

• 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 

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!

Polbruk S.A. to lider rynku kostki brukowej w Polsce, z 19 zakładami 
produkcyjnymi oraz silną siecią dystrybucji na terenie całego kraju. 
Przynależność do irlandzkiej Grupy CRH plc, światowego lidera w produkcji  
i dystrybucji materiałów budowlanych, motywuje nas do ciągłego, 
dynamicznego rozwoju.

pracownik  
linii produkcyjnej

umowa o pracę – pełny etat; tryb pracy: zmianowy
miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki:
• Obsługa maszyn produkcyjnych,
• Kontrola jakości produkowanych wyrobów,
• Utrzymywanie w sprawności linii produkcyjnej,
• Udział w pracach związanych z usuwaniem awarii, przeglądach i remontach.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe / techniczne,
• Uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT mile widziane.

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych. Więcej o nas: www.polbruk.pl.
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Dofinansowanie zajęć sportowych (Karta Multisport)..

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną 
na adres e-mail: rekrutacja@polbruk.pl lub zgłoszenie się osobiście  
w naszym zakładzie w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 6.

Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Polbruk S.A. z siedzibą  
w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Klauzula informacyjna Polbruk S.A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. („RODO”) uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych 
będzie Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk. Pana/Pani dane 
osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b 
RODO) i przechowywane do czasu jego zakończenia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych będą 
podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych będzie konieczne do realizacji celów przetwarzania, 
w szczególności będą to podmioty świadczące na rzecz administratora usługi IT lub usługi związane  
z publikacją ogłoszeń o pracę.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) ust. 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, 
a konsekwencją ich niepodania jest wykluczenie z udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych  
w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II 
etap 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 9 marca 
2020 r. do 30 marca 2020 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, 
czwartki, piątki: 10:00 – 14:00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 16 marca 2020 r. Zebranie odbędzie się 
w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30.
Zmiana ustaleń planu dotyczy zasad obsługi komunikacyjnej terenów 22U i 23ZP 
wyznaczonych na rysunku planu przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/365/09 Rady Miejskiej 
w Pruszkowie z dnia 29 października 2009 r. 
Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany 
zagospodarowania Przestrzennego ROK 2020. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą 
na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić 
na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa  
w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i 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  
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projekt ww. zmiany planu. 

Prezydent Miasta Pruszkowa 
Paweł Makuch

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie in-
ternetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia 
12.02.2020r  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przezna-
czonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta    pok.63  lub pod nr tel. 22 735-87-33 
w godzinach pracy Urzędu. 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2020.65)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 28.02.2020 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.
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