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Kiedy dzieci wrócą do przedszkoli? 
REGION 

Jeszcze przed majówką 
premier Mateusz Mora-
wiecki zapowiedział, 
że żłobki i przedszko-
la będą mogły zacząć 
działać od 6 maja. Z tej 
możliwości skorzystało 
niewiele samorządów…

P o majówce swoją działal-
ność miały wznowić przed-
szkola i żłobki. – Od 6 maja 
chcemy dopuścić możli-

wość otwarcia żłobków i przedszkoli. 
Ostateczne decyzje będą podejmo-
wane każdorazowo w odniesieniu 
do każdego przedszkola i każdego 
żłobka przez organy założycielskie 
– zaznaczył w trakcie konferencji 
premier Morawiecki. – Dla osób któ-
re nie będą mogły oddać swojego 
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dziecka do żłobka czy zaprowadzić 
go do przedszkola będziemy mieli 
zasiłek opiekuńczy. Ale zachęcamy 
do tego, żeby jednostki samorządo-
we otwierały żłobki i przedszkola. 
My zapewnimy środki dezynfek-
cyjne w dodatkowych ilościach, 
po to żeby zapewnić bezpieczeń-
stwo sanitarne – przyznał premier.

Wiadomość o możliwości wzno-
wienia opieki w powyższych pla-
cówkach ucieszyła sporą grupę 
rodziców. I nie ma się co dziwić. 
Wielu rodziców oprócz opieki nad 
pociechami i nauki zdalnej musi 
jeszcze pracować. O ile wielu pra-
codawców wyraziło zgodę na wy-
konywanie obowiązków w formie 
zdalnej, to mimo wszystko wielu 
z nich od pracowników wymaga 
dyspozycyjności i wykonywanie zle-
conych zadań. Pogodzenie wszyst-
kich tych rzeczy bywa więc trudne. 

R E K L A M A

Szkoła przyjazna uczniowi

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

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa
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to wysokość dofinansowania jakie uzyskała gmina 
Milanówek na remont targowiska miejskiego 
w ramach PRogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

R E K L A M A

Ostateczną decyzję o urucho-
mieniu żłobków i przedszkoli 
rząd pozostawił samorządom. 
Te dopiero przygotowują się do 
uruchomienia placówek. 

W Pruszkowie przedszkola 
i żłobki nie zaczną działać przed 
13 maja. Taką decyzję wspólnie 
z dyrektorami placówek podjął 
Paweł Makuch, prezydent Prusz-
kowa. – W związku z otrzymaną 
informacją odnośnie możliwości 
otwarcia przedszkoli i żłobków 
informuję, że po przeprowadze-
niu szczegółowej analizy sytuacji 
epidemiologicznej w naszej gmi-
nie, konsultacjach z dyrektorami 
placówek oraz biorąc pod uwa-
gę głosy rodziców, którzy oprócz 
potrzeby powrotu do pracy zgła-
szają głównie swoje obawy o bez-
pieczeństwo dzieci, podjąłem 
decyzję, że uruchomienie prusz-
kowskich placówek nie nastąpi 
wcześniej niż 13 maja 2020 roku 
– zaznacza Makuch.

Na podobny krok zdecydowa-
ła się gmina Michałowice. W ca-
łej gminie rodzice ponad setki 
dzieci zadeklarowali chęć wy-
słania swoich pociech do przed-
szkoli. Najwięcej, bo prawie 60 
dzieci zgłoszono w przedszkoli 
w Michałowicach. – We wszyst-
kich szkołach i przedszkolach 
w naszej Gminie trwają przygo-
towania do przyjęcia dzieci tych 
z Państwa, którzy nie mogą dłużej 
zajmować się dzieckiem w domu 
ze względu na konieczność oso-
bistego świadczenia pracy. Trwa 
przygotowanie sal dydaktycz-
nych w placówkach oświatowych, 
z których trzeba usunąć część za-
bawek, dywany i inne przedmioty 
sprzyjające przenoszeniu wiru-
sa. Dyrektorzy szkół i przedszkoli 
w oparciu o wytyczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Mi-
nistra Edukacji Narodowej opra-
cowują procedury bezpieczeństwa 
jakie będą obowiązywać podczas 
sprawowania opieki nad dziećmi 

– zaznacza Małgorzata Pachecka, 
wójt gminy Michałowice.

Co więcej gmina ma już nawet 
wytyczne dotyczące przywożenia 
i odbierania dzieci z placówek. 
I taj 13 maja przedszkola i od-
działy przedszkolne będą cze-
kać na dzieci w godzinach 7.30 
– 8.30. Następnie drzwi zostaną 
zamknięte. Przyjęte będą tylko 
te dzieci, których rodzice wcze-
śniej prześlą drogą elektroniczną 
do placówki odpowiednie doku-
menty. Dzieci będzie można od-
bierać w godzinach 14.30 – 17.00.

Jeszcze później zaczną działać 
przedszkola w Piastowie i Brwi-
nowie. Będzie to odpowiednio 24 
i 25 maja. Co więcej Piastów nie 
wyklucza przesunięcia terminu 
otwarcia przedszkoli na jeszcze 
późniejszy termin. – Przedszko-
la pozostaną zamknięte, przynaj-
mniej do 24 maja. Ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci, ich ro-
dziców, pracowników placówek 
oświatowych, a także innych osób 
optymalną datą otwarcia piastow-
skich przedszkoli będzie dzień 
otwarcia szkół. Dyrektorzy pia-
stowskich placówek oświatowych 
zapytali rodziców czy chcą w cią-
gu najbliższych dni oddać dziecko 
do przedszkola. Znakomita więk-
szość nie zamierza tego robić, czy 
to ze względu na obawy o zdrowie, 
czy dlatego, że i tak muszą pozo-
stać w domu ze względu na star-
sze czy młodsze rodzeństwo. W tej 
chwili Miasto analizuje także stany 
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Rowery miejskie ruszyły
REGION

Od 6 maja rowerzyści 
znów mogą korzystać 
z miejskich systemów 
wypożyczalni rowe-
rowych. Na miejskich 
rowerach możemy 
jeździć już w Grodzisku 
i Pruszkowie. 

P rzerwa spowodowa-
na wprowadzonym 
przez rząd zakazem 
użytkowania publicz-

nych rowerów miejskich dobie-
ga końca. Rząd przychylił się do 
apeli i zniósł zakaz korzysta-
nia z miejskich wypożyczalni 
rowerowych. Od środy 6 maja 
rowerzyście znów mogą wypoży-
czać jednoślady. 

W Pruszkowie mieszkańcy do 
swojej dyspozycji mają łącznie 
13 stacji rowerowych w tym dwie 
zupełnie nowe – w Parku Kościusz-
ki w rejonie al. Niepodległości 
i Chopina oraz przy ul. Mickie-
wicza. Do dyspozycji mieszkań-
ców Pruszkowa jest 106 rowerów. 

W Grodzisku również działa 
13 wypożyczalni z 92 rowerami. 

Operator pruszkowskiego i gro-
dziskiego systemu, firma Next-
bike Polska zadba o dezynfekcję 
rowerów. – Aby zminimalizować 
ryzyko zakażenia będziemy pro-
wadził dezynfekcję newralgicz-
nych  elementów rowerów jak 
kierownice, siodełka, linki, ma-
netki oraz terminale. Jednoślady 
będą dezynfekowane przynajmniej 
dwa razy dziennie w ramach co-
dziennej pracy osób serwisujących 
oraz relokujących rowery miej-
skie we wszystkich działających 

systemach, których operatorem 
jest Nextbike Polska. Zachęca-
my także użytkowników do sto-
sowania zwiększonych środków 
bezpieczeństwa i samodzielne-
go dezynfekowania powierzchni 
narażonych na kontakt. Zaleca-
my noszenie rękawiczek – pod-
kreśla operator systemu.

Z uruchomienia wypożyczalni 
rowerowych zrezygnowała gmi-
na Michałowice, która ze wzglę-
du na sytuację epidemiologiczną 
pod koniec marca unieważniła 
przetarg na uruchomienie i ob-
sługę Roweru Gminnego. AZ
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FOTOMIGAWKA

W sobotę 2 maja na al. Krakow-
skiej doszło do wypadku. 48-letni 
kierowca volkswagena na prostym 
odcinku drogi zjechał w prawo na 
zatokę autobusową i doprowa-
dził do zdarzenia z naczepą zapar-
kowanego pojazdu ciężarowego. 
W wyniku wypadku kierujący i pa-
sażer trafi li do szpitala. 48-lat-
kowi pobrano krew na badanie 
zawartości alkoholu. Okazało 
się, że miał 3 promile alkoholu 
we krwi. Mężczyzna został za-
trzymany i trafi ł do policyjnej celi. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
spowodowania wypadku w stanie 
nietrzeźwości. Sąd zastosował wo-
bec podejrzanego środek zapobie-
gawczy, w postaci tymczasowego 
aresztu na okres 3 miesięcy. AZ
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Kiedy dzieci wrócą do przedszkoli? 

kadrowe w placówkach, a przede 
wszystkim to jak bezpiecznie dla 
wszystkich zorganizować pracę – 
podkreśla piastowski magistrat.

Skąd późna data planowanego 
otwarcia placówek w Brwinowie? 
Według kadry nauczycielskiej 25 
maja to optymalna data, która po-
zwoli zebrać pełne informacje od 
rodziców oraz przygotować pla-
cówki. – Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc dla dzieci w przed-
szkolach i oddziałach w szkołach 
podstawowych, spowodowaną ry-
gorem wytycznych Głównego In-
spektora Sanitarnego, niezbędne 
jest rozpoznanie zapotrzebowa-
nia na  miejsca dla dzieci. Pierw-
szeństwo w zapewnieniu opieki 
nad dzieckiem będą miały oso-
by pracujące w systemie ochrony 
zdrowia, służbach mundurowych, 
handlu oraz przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, które realizują 
zadania związane z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 – informuje 
Urząd Gminy Brwinów.

Wielu rodziców zaznacza jed-
nak, że mimo możliwości sko-
rzystania z opieki przedszkolnej 
swoje dzieci do placówek wyśle 
dopiero we wrześniu. Warto tu jed-
nak dodać, że dodatek opiekuńczy 
przedłużono jedynie do 24 maja. 
Dodatkowo kolejne etapy odmra-
żania gospodarki mogą wiązać się 
z koniecznością powrotu do pra-
cy. Czy zatem placówki edukacyjne 
przeżyją szturm po 24 maja? AZ
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CENTRUM KULTURY I SPORTU, UL.BOHATERÓW W-WY 4, PRUSZKÓW
tel. 668 999 635, e-mail: biuro@ckis.pruszkow.pl

www.ckis.pruszkow.pl

Nowe terminy wydarzeń przeniesionych z m-ca MARCA, KWIETNIA i MAJA

Nazwa wydarzenia Pierwotny termin wydarzenia Nowy termin wydarzenia
„Mayday 2” 15.03.2020 godz.16.30 13.12.2020 godz.16.30
„Telewizja kłamie” 20.03.2020 godz.20.00 08.10.2020 godz.20.00
„Koncert Wiedeński” 21.03.2020 godz.17.00 19.09.2020 godz.17.00
„Świnka Peppa” 22.03.2020 godz.10.00,13.00,16.00 06.06.2020 godz.10.00,13.00,16.00
„Przygoda z ogrodnikiem” 28.03.2020 godz.17.00, 20.00 09.10.2020 godz.17.00, 20.00
„Nerwica Natręctw” 29.03.2020 godz.19.00 22.11.2020 godz.19.00
Malicki „Po bandzie” 04.04.2020 godz.17.00, 19.40 26.09.2020 godz.17.00, 19.40
„Zamiana” 18.04.2020 godz.17.00 15.11.2020 godz.17.00
„Serca na odwyku” 25.04.2020 godz.17.00 02.12.2020 godz.17.00
Koncert Edyty Geppert 26.05.2020 godz.19.00 05.09.2020 godz.19.30
Koncert Edyty Geppert 27.05.2020 godz.19.00 06.09.2020 godz.19.30
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–W drugim i tak połączyliśmy część elementów z trzeciego etapu odmrażania gospodarki, 
co powoduje, że możemy nieco szybciej uruchomić niektóre sektory gospodarcze. W następnym 
etapie na pewno to będą również salony fryzjerskie. Mam nadzieję, że ten etap będzie mógł 
nastąpić jak najszybciej, że będzie to jeszcze połowa maja – Piotr Müller, rzecznik rządu o planowanym terminie otwarcia 
salonów fryzjerskich i kosmetycznych. 
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Chcą remontu Barcewicza
PIASTÓW

Do piastowskiego 
magistratu wpłynęła 
petycja mieszkańców 
ul. Barcewicza, 
którzy proszą o jak 
najszybsze przeprowa-
dzenie remontu 
wspomnianej ulicy. 

M ieszkańcy ul. Barce-
wicza od wielu lat 
składają petycje do 
piastowskiego ma-

gistratu z prośbą o przebudo-
wę drogi przy której mieszkają. 
Pismo złożyli już kilka lat temu. 
Kłopot w tym, że ul. Barcewicza 
jest jednym z elementów ciągu 
drogowego Barcewicza – Ogiń-
skiego – Żółkiewskiego, który 
przez niektórych mieszkańców 
nazywany jest obwodnicą. Mimo 
tego, że przygotowania do prze-
budowy wspomnianego ciągu 
ruszyły już w 2018 r. to władze Pia-
stowa już wtedy podkreślały, że na 
terenie miasta będą realizowane 

tylko te zadania inwestycyjne, 
które nie budzą sporów. 

Od tamtej pory minęły już dwa 
lata, a ul. Barcewicza nadal nie 
została wyremontowana. Dla-
tego mieszkańcy po raz kolej-
ny postanowili rozpocząć walkę 
o przebudowę drogi. Do urzędu 
trafiła petycja podpisana przez 
73 mieszkańców ul. Barcewicza. 
– Mieszkańcy miasta Piastowa 
mieszkający przy ul. Barcewicza 
po raz kolejny apelują o rozpo-
częcie prac remontowych wyżej 

wymienionych części Piastowa. 
Ulica Barcewicza jest na chwilę 
obecną niebezpieczna i uciąż-
liwa w użytkowaniu dla wszyst-
kich jej mieszkańców, w okresie 
deszczowym zaś jest wręcz nie-
przejezdna. Brakuje odpowied-
niej nawierzchni, niezbędnego 
oświetlenia, chodników oraz 
przejść dla pieszych – czyta-
my w piśmie mieszkańców. – 
Obecny stan ulicy Barcewicza 
niewątpliwie obniża wartość 
nieruchomości znajdujących się 
przy niej, o biorąc pod uwagę 
odprowadzanie przez okolicz-
nych mieszkańców podatków, 
tak jak robią to mieszkańcy in-
nych części miasta, wydaje się 
skrajnie niesprawiedliwe – do-
dają postulujący. 

Mieszkańcy zarzucają Pias-
towskim włodarzom niesprawie-
dliwe traktowanie oraz brak inwe-
stycji w tym rejonie miasta i liczą 
na to, że przebudowa ul. Barcewi-
cza zostanie uwzględniona w pla-
nach inwestycyjnych miasta. 

Petycja trafiła już do Rady Miej-
skiej tam zajmie się nią Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji. AZ
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Rusza V edycja Budżetu 
Obywatelskiego

PRUSZKÓW
Pruszkowski Budżet 
Obywatelski powraca. 
Jeśli macie już pomysł, 
który warto zgłosić, 
to informujemy, że 
projekty będą przyj-
mowane od 13 maja. 

B udżet obywatelski przy-
padł do gustu miesz-
kańcom Pruszkowa. Za 
nami już cztery edycje, 

które z roku na rok cieszyły się co-
raz większym zainteresowaniem. 
Mamy nadzieje, że sytuacja epi-
demiologiczna nie powstrzyma 
tegorocznej edycji. Zwłaszcza, że 
w tym roku do „rozdania” jest aż 
1,8 mln zł na realizację projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców. 

Nabór wniosków rusza już 
13 maja. Jak zatem zgłosić nasz 
projekt? Należy wypełnić specjal-
ny formularz wraz z wymaganymi 
załącznikami. Do formularza na-
leży dołączyć listę z 30 podpisami 

mieszkańców, którzy popiera-
ją nasz pomysł. Czas na zgłasza-
nie projektów upływa 25 maja.

Projekty zgłoszone do bu-
dżetu, które przeszły weryfika-
cję formalną poznamy 1 czerwca. 
Do 4 czerwca będzie czas na skła-
danie odwołań, a ostateczna li-
sta pozytywnie zweryfikowanych 
projektów zostanie ogłoszona 
15 czerwca. Następnie projek-
ty zostaną poddane weryfikacji 
szczegółowej. Ta po turze odwo-
łań zakończy się 14 lipca. Wtedy też 

poznamy listę projektów, na które 
będzie można głosować. 

Samo głosowanie w ramach bu-
dżetu obywatelskiego odbędzie się 
w dniach 15 -24 lipca. Jego wyni-
ki poznamy 7 sierpnia. Ostatecz-
ną listę projektów, które zostaną 
zrealizowane w 2021 r. poznamy 
tydzień później 14 sierpnia. 

Wszystkie informacje na temat 
V edycji Pruszkowskiego Budże-
tu Obywatelskiego znajdziecie 
tutaj. www.pruszkow.budzet-
obywatelski.org. AZ

PRUSZKÓW
Uwaga kierowcy! 
Ruszyły prace związane 
z przebudową ul. Wokul-
skiego. Trzeba przygoto-
wać się na utrudnienia.

U l. Wokulskiego znaj-
duje się w samym 
środku osiedla Pru-
sa w Pruszkowie. 

Droga jest w dramatycznym 
stanie. Jednak nie to jest najgor-
sze. Wąska arteria z obu stron 
jest zastawiona zaparkowanymi 
autami, przez to ciężko jadący 

Ul. Wokulskiego w remoncie
z naprzeciwka kierowcy mają 
problem, by się minąć. Ta sytu-
acja ma się niebawem zmienić. 
Za kilka miesięcy pojedziemy 
zupełnie nową ul. Wokulskiego. 

W ramach prac wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia 
drogi, kanalizacja deszczowa 
oraz oświetlenie. Pojawia się 
również nowe miejsca parkin-
gowe. Łącznie będzie ich po-
nad setka. 

Remont ul. Wokulskiego po-
winien zakończyć się w dru-
giej połowie roku. Na realizację 
wszystkich prac wykonawca ma 
siedem miesięcy od momentu 
podpisania umowy. AZ

KOLARSTWO
Tor kolarski w Prusz-
kowie jest już przygo-
towany do przyjęcia 
zawodników. Czeka 
tylko na zielone światło 
od Ministerstwa Sportu.

J uż od maja otwarte zostaną 
Centralne Ośrodki Sportu 
w Wałczu i Spale, następne 
mają być pozostałe obiek-

ty, pośród których znajduje się 
pruszkowska arena. – Czeka-
my jedynie na sygnał – mówił 

Tor w Pruszkowie czeka 
na sportowców

prezes Areny Pruszków Kon-
rad Ulanicki w wywiadzie dla 
Przeglądu Sportwoego.

– Za nami już kilka dezynfekcji, 
jesteśmy w stanie zadbać o bez-
pieczeństwo sanitarne. Możemy 
przyjąć na tor także inne dyscypli-
ny sportu. Mamy dużą powierzch-
nię śródtorza, którą można w tym 
celu wykorzystać. Dysponuje-
my siłownią i wszelką niezbęd-
ną infrastrukturą. Mamy własną 
bazę hotelową. Hotel tuż obok 
toru ma 68 pokoi. Rozmawiali-
śmy z jego szefami i są w stanie 
go otworzyć tylko dla sportow-
ców – dodaje Ulanicki. AZ

PRUSZKÓW
Policjanci z Pruszkowa 
zatrzymali 37-latka 
podejrzanego o dokona-
nie rozboju na kobiecie. 
Mężczyzna trafił na dwa 
miesiące do aresztu. 
Grozi mu kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.

P olicjanci z Pruszkowa 
otrzymali informację, 
że w rejonie stacji PKP 
nieznany mężczyzna do-

konał rozboju na 60-letniej miesz-
kance miasta. Z relacji wynikało, 

że mężczyzna przewrócił 60-latkę 
na ziemię, uderzył pięścią w twarz 
i ukradł jej torebkę. Napastnik 
uciekł w nieznanym kierunku.

Sprawą natychmiast zajęli się 
policjanci z wydziału kryminal-
nego, którzy szybko wytypowali 
napastnika. Zatrzymany 37 -la-
tek usłyszał w prokuraturze zarzut 
rozboju w warunkach recydywy.

Na wniosek policjantów z prusz-
kowskiej komendy Sąd Rejonowy 
w Pruszkowie zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
dwóch miesięcy.

Za przestępstwo rozboju gro-
zi kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. AZ

Napadł na 60-latkę. Trafił do aresztu
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GRODZISK MAZ.

Leśny park w Grodzisku 
Mazowieckim

Grodzisk wzbogacił się o nowy park. Co ciekawe znaj-
duje się on w dość nietypowym miejscu – obok oczysz-
czalni ścieków i zakładu gospodarki komunalnej. Mimo 
tego nietypowego „sąsiedztwa”, każdy kto wybierze 
się tu na spacer będzie zachwycony. Park leśny zajmu-
je powierzchnię aż 3 hektarów, a tuż obok przepływa-
ją dwie rzeki – Rokitnica i Rokicianka. Prace związane  
z zagospodarowaniem tego terenu zakończyły się przed 

majówką. Zlokalizowany na uboczu park to miejsce chęt-
nie odwiedzane przez dziką zwierzynę. Dowodem tego 
może być tama zbudowana przez bobry. W parku usta-
wiono też paśnik dla leśnych zwierząt roślinożernych oraz 
podsyp do dokarmiania dzikiego ptactwa, np. bażantów. 
Jak informuje grodziski magistrat wkrótce pojawią się ta-
blice edukacyjne informujące m.in. o tym, jak i kiedy do-
karmiać zwierzęta.  AZ

GRODZISK MAZ.
Dworek Chełmońskiego 
z dnia na dzień staje się 
coraz piękniejszy.  
Renowacja tego  
niezwykłego zabytku  
ma zakończyć się na  
przełomie września  
i października tego roku. 

N iewątpliwie Dwo- 
rek Chełmońskie-
go w Adamowiźnie 
to jeden z najcen- 

niejszych zabytków gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Drewniany 
dworek wzniesiono około 1900 r. 
w malowniczym otoczeniu rze-
ki Mrowna. 

Grodziskim włodarzom w 2006 
r. udało się kupić dworek. Ponad 
dekadę później Grodzisk Mazo-
wiecki uzyskał dofinansowanie 
na rewitalizację zabytku. Wy-
brano wykonawcę prac, jednak 

Dworek Chełmońskiego  
coraz piękniejszy

inwestycja nie była realizowana 
zgodnie z planem. Roboty bardziej 
przypominały rozbiórkę cenne-
go zabytku niż jego rewitalizację. 

Władze Grodziska Mazowiec-
kiego zdecydowały się na roz-
wiązanie umowy z wykonawcą 
i ponowne ogłoszenie przetargu. 
W sierpniu ubiegłego roku uda-
ło się wybrać firmę, której zada- 
niem jest dokończenie prac zwią-
zanych z rewitalizacją dworku. 

Trzeba przyznać, że roboty po-
stępują z dnia na dzień. – Trwają 
intensywne prace, by przywrócić 
to miejsce do stanu świetności. 
Wykonano już roboty związane 
z konstrukcją budynku, mostka 
i kładki. Obecnie kontynuowane 
są prace dekarskie oraz wyko-
nywane instalacje wewnętrz-
ne w budynku. Rewaloryzacja 
obejmuje także zagospodaro-
wanie terenu parku – zaznacza 
grodziski magistrat. 

Przypomnijmy, remont dwor- 
ku ma zakończyć się we wrześ- 
niu tego roku.  AZ

REGION
Ograniczona liczba 
klientów, brak możliwo-
ści skorzystania ze stref 
relaksu czy nowe zasady 
parkowania – to tylko 
niektóre zasady jakie 
obowiązują w galeriach 
handlowych. 

W ramach kolejne-
go etapu odmra-
żania gospodarki 
od 4 maja dzia-

łalność wznowiły galerie han-
dlowe. Klienci muszą być jednak 
przygotowani na robienie za-
kupów zgodnie z nowymi zasa-
dami. Co zatem czeka klientów 
galerii handlowych? 

Jedno z najważniejszych ogra-
niczeń to liczba klientów, którzy 
w tym samym czasie będą mogli 
zrobić zakupy w galerii. Zależy to 
od wielkości galerii, a dokładnie 
od powierzchni handlowej (wy-
łączona jest tu powierzchnia ko-
rytarzy). Obowiązuje przelicznik 
1 osoba na 15 m kw. 

Zakupy w galeriach  
na nowych zasadach

Klienci zakupy muszą robić 
w maseczkach. Jeśli ktoś zapo-
mni maseczki, to na terenie gale-
rii musi działać co najmniej jeden 
sklep, w którym będzie można je 
kupić. Dodatkowo przed wej-
ściem do sklepu każdy klient musi 
zdezynfekować dłonie i założyć 
rękawiczki. Podajniki z płynem do 
dezynfekcji powinny znaleźć się 
przy wejściach do sklepów, przy 
kasach oraz w toaletach.

Wraz z otwarciem galerii dzia-
łalność mogą wznowić nie tylko 
sklepy, ale również wyspy han-
dlowe. Jednak w tym przypadku 
obsługa musi być oddzielona od 
klientów przesłonami, a zakupy 
przy wyspie może robić tylko je-
den klient. Co więcej również na 
wyspach handlowych zarządcy 
muszą zapewnić kupującym rę-
kawiczki jednorazowe. 

Ograniczenia i nowe zasady nie 
ominą… parkingów. Wiele galerii 
handlowych na parkingach wpro-
wadziło zasadę parkowania na co 
drugim miejscu parkingowym. 
Chodzi o to by pozostawić jedno 
stanowisko wolne między zapar-
kowanymi autami.  AZ
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. od dnia 4.05.2020r. zmodyfikowała
istniejącą organizację ruchu pociągów, wprowadzoną z dniem 11.04.2020r.
Od dnia 4.05.br. wyłącznie w dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt) uruchomione zostały nowe dodatkowe połączenia w ramach
istniejącej organizacji ruchu:

Nowe pociągi wzdłuż relacji pomiędzy Podkową Leśną i Warszawą
- Pociąg nr 102: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:06) – Warszawa Śródmieście 
WKD (przyj. 5:01)
- Pociąg nr 106: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:46) – Warszawa Śródmieście 
WKD (przyj. 5:41) – zamiast poc. nr 4400
- Pociąg nr 301: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 5:35) – Podkowa Leśna Główna 
(przyj. 6:16)
- Pociąg nr 3401: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:05) – Podkowa Leśna Główna 
(przyj. 6:46) – zamiast poc. nr 4401
- Pociąg nr 3402: Podkowa Leśna Główna (odj. 6:35) – Warszawa Śródmieście WKD 
(przyj. 7:16) – zamiast poc. nr 4402
- Pociąg nr 304: Podkowa Leśna Główna (odj. 7:25) – Warszawa Śródmieście WKD 
(przyj. 8:06)
- Pociąg nr 1311: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:30) – Grodzisk Mazowiecki 
Radońska (przyj. 8:30) – zamiast poc. nr 4403
- Pociąg nr 1319: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:30) – Grodzisk Mazowiecki 
Radońska (przyj. 9:30)
 
Nowe pociągi z Milanówka w godzinach porannych
-  Pociąg nr 2200: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:21) – Podkowa Leśna Główna 
(przyj. 5:01)
- Pociąg nr 2203: Podkowa Leśna Główna (odj. 4:41) – Milanówek Grudów (przyj. 4:48)
- Pociąg nr 2204: Milanówek Grudów (odj. 5:03) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 5:10)

Zmiana rozkładu jazdy pociągów WKD nastąpiła w związku z prowadzonym 
monitorowaniem frekwencji w pociągach na linii WKD w ramach obowiązującego 
specjalnego rozkładu jazdy pociągów z dnia 21.03.2020 (z późn. zm.) 
z uwzględnieniem zmian w strukturze ustanowionych ograniczeń, nakazów 
i zakazów z tytułu występującego stanu epidemii, w tym ograniczeń w zakazie 
przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu 
zbiorowego, jak również mając na uwadze szczególne uwarunkowania związane 
z bezpieczeństwem podróżnych. 
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OD DNIA 04.05.2020 R. WKD WPROWADZIŁA 
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW

O G Ł O S Z E N I E

REGION
Rzecznik rządu Piotr 
Müller w rozmowie  
z Polsat News poinfor-
mował, że salony fry-
zjerskie i kosmetyczne 
mogłyby zostać otwarte 
już w połowie maja. 

N a konferencji prasowej 
29 kwietnia premier 
Mateusz Morawiecki 
zaprezentował szcze-

góły drugiego etapu odmrażania 
gospodarki. Poinformował rów-
nież, że kolejne etapy, w których 
mają zostać otwarte m.in. szkoły, 
salony fryzjerskie i kosmetycz-
ne czy kina będą wprowadza-
ne w cyklu dwutygodniowym. 
– Przyszłe etapy będą ogłaszane 
w cyklu dwutygodniowym, przy 
czym zastrzegamy sobie że może-
my tutaj przyspieszać różne ele-
menty z życia gospodarczego typu 
usługi. Takie decyzje jeszcze dziś 

nie zapadły. Sytuacja musi nam 
pozwolić wykonać odpowiednie 
analizy i w oparciu o te analizy 
podjęć odpowiednie decyzje – 
zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Słowa premiera potwierdził 
w rozmowie z Polsat News 
rzecznik rządu Piotr Müller, 
który dodatkowo zdradził, że 
w kolejnym etapie odmrażania 

gospodarki otwarte mają zostać 
salony fryzjerskie. – W drugim 
etapie i tak połączyliśmy część 
elementów z trzeciego etapu 
odmrażania gospodarki, co po-
woduje, że możemy nieco szyb-
ciej uruchomić niektóre sektory 
gospodarcze – zaznaczył Mül-
ler. – W następnym etapie na 
pewno to będą również salo-
ny fryzjerskie. Mam nadzieję, 
że ten etap będzie mógł nastą-
pić jak najszybciej, że będzie to 
jeszcze połowa maja – dodał. 

Przypomnijmy. W trzecim 
etapie odmrażania gospodarki 
rząd planuje: otworzyć zakła-
dy fryzjerskie i kosmetycz-
ne, zezwolić na stacjonarną 
działalność placówek gastro-
nomicznych, wznowić zajęcia 
w klasach 1-3 szkół podstawo-
wych oraz zezwolić na organi-
zowanie wydarzeń sportowych 
do 50 osób. 

W czwartym etapie działal-
ność mają wznowić kina, teatry, 
kluby fitness i siłownie oraz sa-
lony masażu.  AZ

Salony fryzjerskie otwarte  
od połowy maja? Jest realny termin

PRUSZKÓW
W niedzielę 3 maja w 
jednym z mieszkań przy 
ul. Powstańców znale-
ziono zwłoki 37-letniego 
mężczyzny. Sprawę 
bada prokuratura.

Ozdarzeniu poinformo-
wała nas jedna z czy-
telniczek. – Przy ulicy 
Powstańców w Prusz-

kowie znaleziono rano zwłoki 
mężczyzny. Była straż pożarna, 

Znaleziono zwłoki 37-latka
pogotowie i policja – poinformo-
wała nas czytelniczka.

Informacje potwierdza prusz-
kowska policja. – Inna jednostka 
policji otrzymała informacje o za-
ginięciu mężczyzny. Do mieszka-
nia mężczyzny musieliśmy wejść 
siłowo, stąd obecność straży po-
żarnej. Na miejscu funkcjonariu-
sze znaleźli zwłoki 37-letniego 
mężczyzny – mówi nam pod-
kom. Karolina Kańska, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Decyzją 
prokuratora zwłoki zostały skie-
rowane na sekcje – dodaje.  AZ
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0606

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr VIII/39/2019 
z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Piastowa „L. Lisa Kuli”, dla obszaru ograniczonego:
1. od północy – północną granicą miasta Piastowa
2. od wschodu – zachodnią granicą MPZP dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ”
3. od południa – północną granicą MPZP dla części Piastowa „Al. Wojska Polskiego – północ”, dalej północną 

granicą dz. nr ew. 103; dz. nr ew. 72/8 do południowo – wschodniej granicy dz. nr ew. 609, dalej południowo – 
zachodnią granicą dz. nr ew. 609; wschodnią i południową granicą dz. nr ew. 73 do zachodniej i południowej 
granicy dz. nr ew. 609 obr. 01.

4. od zachodu – zachodnią granicą dz.nr ew. 609 obr. 01 z przedłużeniem do granicy m. Piastowa 

Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie internetowej miasta Piastowa  
w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, które należy składać na 
piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 01.06.2020r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 284), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam  
o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, 
obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury  
(ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 01.06.2020r. 
mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, pocztą na adres 05- 820 Piastów  
ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury  
(ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie wniosków przez Burmistrza Miasta Piastowa, z zachowaniem 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 https://bip.piastow.pl/lista/plany-w-przygotowaniu

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2020 poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Piastowie uchwały Nr XLV/340/2018 z dnia 27 lutego 
2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Orła 
Białego – Warszawska”, zmienionej Uchwała Nr XXII/133/2020 
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/340/2018 Rady Miejskiej 
w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Piastowa „Orła Białego - Warszawska”.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przebiegają po:
- od południa – wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 

153/21, 153/10, 154/62, 154/72, 154/81, 154/90, 154/99, 
154/46, 1/13, 1/4;

- od zachodu – wzdłuż wschodniej granicy obowiązujących 
MPZP „Al. Krakowska – południe” i MPZP „Al. Krakowska 
– północ” do północnej linii rozgraniczającej ul. Błońskiej 
w MPZP „Al. Krakowska – północ” (oznaczonej symbolem 
KDL9) dalej w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Błońskiej  
w MPZP „Al. Krakowska – północ” (oznaczonej symbolem 
KDL9) dalej w kierunku północnym zachodnią granicą  
dz. nr ew. 2 i 1/2 obr. 2 do północnej granicy m. Piastowa;

- od północy – północną granicą dz. nr ew. 1/2 obr. 2 
stanowiącą granicę m. Piastowa;

- od wschodu – w kierunku południowym od północnej 
granicy m. Piastowa wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie 
wschodniej granicy dz. nr ew. 108/1 obr. 2 i dalej wzdłuż 
wschodniej granicy dz. nr ew. 108/1, 108/2, 270/6 obr. 2 do 
południowej granicy dz. nr ew. 278/2 obr. 2 dalej w kierunku 
wschodnim wzdłuż południowych granic dz. nr ew. 278/2, 
279/1, 279/2 obr. 2 dalej w kierunku południowym wzdłuż 
wschodniej granicy dz. nr ew. 283/2 obr. 2 i linią stanowiącą 
przedłużenie tej granicy w kierunku południowym do 
południowej granicy dz. nr ew. 299 obr. 2 dalej w kierunku 
wschodnim wzdłuż południowej granicy dz. nr ew. 299 obr. 
2 dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy 
dz. nr ew. 302 obr. 2 dalej w kierunku wschodnim wzdłuż 
północnej granicy dz. nr ew. 308 obr. 2 dalej w kierunku 
południowym wzdłuż wschodniej granicy dz. nr ew. 308 obr. 
2 dalej w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy 
dz. nr ew. 326/1 obr. 2, dalej w kierunku północnym wzdłuż 
wschodniej granicy dz. nr ew. 309 obr. 2, dalej w kierunku 
południowo wschodnim wzdłuż wschodniej granicy 
dz. nr ew. 340/14 obr. 2 (z wyłączeniem jej fragmentu 
ograniczonego granicami działek 340/10 od północnego 
wschodu, 340/16 od południowego wschodu, 340/13 od 
południowego zachodu) do granicy dz. nr ew. 501 obr. 2 
dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy 
dz. nr ew. 340/11 obr. 2 dalej w kierunku wschodnim wzdłuż 
południowej granicy dz. nr ew. 340/11 obr. 2 do granicy dz. 
nr ew. 709/3 obr. 2 dalej w kierunku południowo wschodnim 
wzdłuż linii prostopadłej do południowej granicy dz. nr ew. 
1/13 obr. 4;

Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne 
są na stronie internetowej miasta Piastowa w zakładce BIP. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego, które należy składać na 
piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów 
ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
01.06.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Piastowa.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 
pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 284), zwanej 
dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go 
Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 
ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 01.06.2020r. mogą 
wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta Piastowa, pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go 
Listopada 2, ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, 
Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, 
pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) 
na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien 
zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie  
z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 
5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa. Zgodnie z art. 1 ust. 
1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie wniosków przez Burmistrza 
Miasta Piastowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 
https://bip.piastow.pl/lista/plany-w-przygotowaniu

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

O G Ł O S Z E N I A

Budowa Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego 
w Pruszkowie 
przy ulicy Wapiennej 2
Pomimo bardzo trudnego cza-
su związanego z epidemią ko-
ronawirusa, Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego realizuje duże 
i ważne inwestycje. Poza roz-
budową Szpitala Powiatowe-
go na Wrzesinie, rozpoczęła się  
właśnie budowa Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Pruszkowie. 

Wykonawcą inwestycji jest 
Konsorcjum firm: Lider: PRK7 
Nieruchomości Sp. z o.o. Członek:
TRAKCJA PRKiI S.A. Całkowita 
wartość robót budowlanych wy-
niesie ponad 42 miliony złotych. 

W pierwszym etapie powsta-
nie część dydaktyczna, sala 

sportowa oraz infrastruktura 
techniczna wraz z zagospoda-
rowaniem terenu, czyli budo-
wą boiska, bieżni, placu zabaw, 
miejsca na urządzenia rekre-
acyjne, ogrodzeń, urządzeniem 
terenów zieleni itp.

W drugim etapie wybudowa-
na zostanie część budynku prze-
znaczona na internat połączona 
z budową schodów i utwardze-
niami przy ośrodku oraz chod-
nikiem przed głównym wejściem 
do tej części.

W  2019 roku dzięki życzliwo-
ści i stałej współpracy Ośrod-
ka z Firmą „Blachy Pruszyński” 
w wyniku rozmów z Prezesem 
Krzysztofem Pruszyńskim na 
temat możliwości współfinan-
sowania budowy nowej siedzi-
by Krzysztof Rymuza Starosta 
Pruszkowski oraz Krzysztof 

Pruszyński Prezes Zarządu 
„Fundacji Pruszyńscy” podpi-
sali list intencyjny dotyczący 
dofinansowania budowy no-
wego obiektu. Fundacja zade-
klarowała możliwość pokrycia 
50% kosztów inwestycji.

Powiat pruszkowski otrzymał 
na tę inwestycję dotację w wy-
sokości 4 milionów złotych na 
realizację budowy, która była 
wynikiem podjętej przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego 
uchwały dotyczącej dofinan-
sowania realizacji projektów 
w ramach „Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równo-
miernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego”. 

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji to rok 2022.

Rozbudowa drogi 
powiatowej oraz 
budowa mostu 
na rzece Rokitnicy 
w gminie Brwinów
Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1509W i budowa mostu, który 
położony jest nad rzeką Rokitni-
cą to inwestycja bardzo potrzeb-
na i wyczekiwana, nie tylko przez 
mieszkańców wsi Czubin, w któ-
rej powstanie, ale i całego powia-
tu pruszkowskiego. 

Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Alblu Sp. z o.o., a jej wartość 
opiewa na prawie 2 miliony zło-
tych. Na realizację tego zadania 
pomoc finansową dla powiatu 

pruszkowskiego w kwocie 450 
tysięcy złotych zadeklarowała 
Gmina Brwinów. 

W ramach rozbudowy, jezd-
nia zostanie poszerzona do 

6,6 metra, a po jej lewej stro-
nie zaprojektowano dwukie-
runkowy ciąg pieszo-rowerowy, 
który zostanie ograniczony z ze-
wnątrz barierą energochłon-
ną, wyposażoną w poręcz. 
Zaprojektowano także rozbiór-
kę i budowę nowego m ostu oraz 
przebudowę oświetlenia ulicz-
nego i rozebranie wodociągu 
kolidującego z projektowaną 
drogą i mostem oraz zbudowa-
nie nowego odcinka wodociągu. 

 Planowane zakończenie prac 
to 30 października 2020 roku.

Inwestycje w powiecie pruszkowskim

Powiat pruszkowski realizuje przedsięwzięcie, 
które polega na przygotowaniu dokumentu 
„Strategia rozwoju elektromobilności Powia-
tu Pruszkowskiego na lata 2019-2040”, jest to 
możliwe dzięki umowie z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i przyznanej dotacji do 100 000 tys. zł.

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce ob-
liguje instytucje publiczne do aktywnej polityki 
w kreowaniu rozwoju elektromobilności, przede 
wszystkim poprzez budowę infrastruktury i pro-
pagowanie użytkowania pojazdów elektrycznych. 
Strategia rozwoju elektromobilności przyczyni 
się do rozwiązania zidentyfikowanych na terenie 
powiatu pruszkowskiego problemów i potrzeb 

mieszkańców w zakresie polityki transportowej, 
pośrednio przyczyni się do poprawy jakości po-
wietrza  oraz zwiększenia dostępności nowo-
czesnych rozwiązań technicznych związanych 
np. z korzystaniem przez mieszkańców z elek-
trycznych środków transportowych.  

Obecnie trwają prace polegające na ze-
braniu niezbędnych danych do opracowania 
dokumentu. Wdrożenie rozwiązań okre-
ślonych w strategii ma służyć nam wszyst-
kim, dlatego też zachęcamy mieszkańców 
i przedsiębiorców z terenu powiatu prusz-
kowskiego do wypełnienia ankiet, które 
znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.powiat.pruszkow.pl.

Elektromobilność w powiecie pruszkowskim
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • Wynajmę warsztat 

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

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący 
w Milanówku, pierwsze 
piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt,
dobry dojazd 
do Warszawy, 
blisko drogi powiatowej 
tel. 793408465 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich aut 
na kasację 508206738 

USŁUGI

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

• Do sprzątania 
w centrum logistycznym 
w Nadarzynie. Wymagana 
książeczka sanepid. 
System 6-14, 14-22, 22-6. 
Tel. 697 970 006

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

• Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel. 696-039-978 

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

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

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

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

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 
pod handel lub usługi 
tel. 601612930  

DAM PRACĘ

• 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    

• Pomiary elektryczne 
pełen zakres: 
698867674                          

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o pierwszym przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę ew. nr 267, w obrębie 05, o powierzchni 0,0861 ha,  
położoną w Piastowie przy ul. J. Tuwima, opisanej w księdze wieczystej  
KW Nr WA1P/00120168/9.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 12/2020  
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 23 stycznia 2020 r.
Cena wywoławcza netto wynosi:  395 000,00 zł (słownie złotych: trzysta 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej  
w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020r., o godzinie 1000,  
w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie, pok. nr 7, w budynku 
MOSiR przy ul. Tysiąclecia 1.
Wysokość wadium 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 
złotych)
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń przy 
budynku Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.). 
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 557/20  
z dnia  28.04.2020r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego 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. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32). Od decyzji służy odwołanie do 
Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego w terminie 14  dni od daty jej doręczenia. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2020.256t.j.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie 
- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.*
Zgodnie z art. 15 zzs ust.1 i 7 w okresie stanu epidemii COVID bieg 
terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie 
rozpoczyna się. Czynności dokonane w w/w okresie są skuteczne.

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 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.). Zawiadamiam o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w dniu 06.04.2020r. na 
wniosek Inwestora – zarządcy drogi Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie drogi 
gminnej w miejscowości Adamów oraz Kłudzienko gmina 
Grodzisk Mazowiecki”.
klasa projektowanej drogi – „D”. Inwestycja obejmuje 
nieruchomości:
140504_5.0014 IBMER Kłudzienko - dz. nr ew.: 9/1, 10/2 
(10/3, 10/4), 11/2 (11/3, 11/4, 11/5), 14/1, 22/4 (22/9, 22/10), 
22/6, 22/7 (22/11, 22/12); 140504_5.0002 Adamów - dz. nr ew.: 
3/10 (3/14, 3/15), 3/11, 3/12 (3/16, 3/17), 3/13 (3/8, 3/9)
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).

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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