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W Pruszkowie powstanie 
nowa pływalnia

PRUSZKÓW
Długoletnie starania 
dyrekcji szkoły 
oraz władz powiatu 
wreszcie przyniosły 
skutek. Przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych 
przy ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie 
powstanie kryta 
pływalnia!

P omysł budowy dru-
giej krytej pływalni 
w Pruszkowie pojawił 
się kilka lat temu, choć 

początkowo nikt nie mówił o nim 
głośno. Władze powiatu chciały 
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wybudować basen szkoleniowy 
wraz z zapleczem i trybunami. 
Druga pływalnia w Pruszkowie 

DODATEK ŚWIĘTA   / str. 06–07 /

pozwoliłaby na odciążenie base-
nu Kapry, a jednocześnie byłaby 
idealnym miejscem do treningów 

dla młodych i utalentowanych 
pływaków, których w Pruszko-
wie nie brakuje.

Wizja budowy nowego basenu 
w Pruszkowie przypadła do gu-
stu również mieszkańcom Prusz-
kowa. Kłopot pojawił się jednak 
z realizacją pomysłu. Jak zwykle 
chodziło o pieniądze… Szybką 
realizację inwestycji zatrzymał 
brak środków, a dokładniej do-
finansowania z ministerstwa. 

Dziś jednak pojawiły się dobre 
wieści. Ministerstwo Sportu do-
finansuje budowę krytej pływalni 
Ministerstwo Sportu dofinansuje 
budowę krytej pływalni przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych przy ul. Gomuliń-
skiego w Pruszkowie. 

PRUSZKÓW
Rusza budowa nowej 
magistrali / str. 4 /

NADARZYN
W strzeniówce mają powstać 
letnie baseny / str. 5 /

REGION
Sprzeciw wobec wycinki 
drzew / str. 2 /

REGION
70 okołowarszawskich gmin 
bez wsparcia unijnego? / str. 8 /

ZAPRASZAMY DO SKLEPU ZOOLOGICZNEGO!

tel. 603-25-36-36
sklep@swiatzoo.eu
ul. Kraszewskiego 46, 05-800 Pruszków

OTWARTE:
Pn.-Pt.:   11.00–18.30  Sob.:   10.00–14.00

KARMY MOKRE I SUCHE, PRZYSMAKI

ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE ORAZ DO UTRZYMANIA 
HIGIENY I CZYSTOŚCI

AKCESORIA , ZABAWKI

AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA: RYBY, ROŚLINY, POKARMY ŻYWE I MROŻONE, 
PREPARATY, SPRZĘT.

I WIELE INNYCH...

•
•

•
•

* w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, siły wyższej lub 
przyczyn technologicznych, termin dostawy może ulec zmianie

Wejdź na nasz kalkulator 
ilości betonu i zamów 

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl

Potwierdzona 
jakość

Dostawy
w 48 h*

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

WYBIERZ NAJLEPSZY
BETON NA DOM

WYTWÓRNIA BETONU
TOWAROWEGO CEMEX

ul. Traktowa 5, 05-800 Pruszków
tel:. +48 801 238 669
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grudnia świętujemy Mikołajki! Zbliżone do współczesnych zwyczaje mikołajko-
we, gdy św. Mikołaj przynosi prezenty dzieciom z okazji swojego święta są udo-
kumentowane już w XV wieku w źródłach polskich, czeskich czy holenderskich.6

Dlaczego drugi basen dla Prusz-
kowa jest tak ważny? Działający 
w Pruszkowie Basen Kapry zo-
stał wybudowany 17 lat temu. Ze 
względu na długi okres użytko-
wania to wymaga modernizacji. 
Dysponujący zaledwie 6 torami 
sportowymi obiekt pływacki nie 
wystarcza na potrzeby wieloty-
sięcznego powiatowego mia-
sta. Wielu amatorów sportów 
wodnych skarżyło się na brak 
dostępności do basenu, szczegól-
nie w godzinach szczytu. I choć 
władze Pruszkowa szykują się 
do modernizacji pływalni Ka-
pry, to w mieście i tak przyda 
się kolejna pływalnia. Zwłasz-
cza na potrzeby niezwykle uta-
lentowanych pływaków z ZSOiS 
w Pruszkowie.

Nowa pływalnia ma być dedy-
kowana głównie młodzieży. Wła-
dze Powiatu Pruszkowskiego jak 
mantrę powtarzają, że zadanie 
jest bardzo potrzebne, ale jed-
nocześnie niezwykle kosztow-
ne. Budżet powiatu jest jednak 
ograniczony, a samodzielna re-
alizacja inwestycji praktycznie 
niemożliwa. Stąd walka o dofi-
nansowanie. Po długim czasie 
oczekiwania okazało się jednak, 
że pieniądze na tę inwestycję tra-
fią do powiatu pruszkowskiego. 

Podczas środowej (2 grudnia) 
konferencji prasowej sekretarz 
stanu Anna Krupka poinformo-
wała o decyzji resortu sportu. 
W wydarzeniu wzięli również 
udział posłowie na Sejm RP – 
Anita Czerwińska i Zdzisław 

Sipiera, a także szef gabinetu 
politycznego w Ministerstwie 
Obrony Narodowej i jednocze-
śnie radny województwa ma-
zowieckiego – Łukasz Kudlicki 
oraz radna powiatu pruszkow-
skiego – Magdalena Beyer.

– Celem Programu inwesty-
cji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu jest rozwój bazy obiektów 
sportowych służących potrzebom 
polskiego sportu wyczynowego 
dla zapewnienia odpowiednich 
warunków szkolenia i trenin-
gu sportowców, przygotowania 
kadry narodowej oraz orga-
nizacji zawodów. W Minister-
stwie Sportu doskonale wiemy, 
że nie ma zdrowego i aktywnego 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

społeczeństwa bez nowocze-
snej i bezpiecznej infrastruktu-
ry sportowej, dlatego chciałabym 
serdecznie podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w budowę pruszkowskiej pływal-
ni. Cieszę się, że uczniowie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych oraz mieszkań-
cy Pruszkowa i całego powiatu 
pruszkowskiego będą mieli do 
dyspozycji miejsce, gdzie będą 
mogli realizować swoje pasje 
i spełniać sportowe marzenia, 
oraz aktywnie wykorzystywać 
czas wolny - powiedziała mini-
ster Anna Krupka

Budowa krytej pływalni przy 
Szkole Mistrzostwa Sportowego 

W Pruszkowie powstanie  
nowa pływalnia
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REGION 
W związku z rozbudową 
toru WKD władze spółki 
ogłosiły przetarg na wy-
cinkę drzew rosnących 
wzdłuż planowanego 
toru. Warszawska Kolej 
Dojazdowa nie przewi-
działa jednak nasadzeń 
zastępczych. Decyzja 
spółki wywołała ogrom-
ne kontrowersje wśród 
lokalnych organizacji 
ekologicznych.

W listopadzie 2020 ro-
ku Warszawska Kolej 
Dojazdowa ogłosiła 
przetarg na wycinkę 

ponad dwóch tysięcy drzew i krze-
wów. Decyzja była podyktowana 
przygotowaniem terenu budowę 
nowego toru między Podkową Le-
śną a Grodziskiem Mazowieckim. 

Sprzeciw wobec wycinki drzew
Drzewa i krzewy rosną w pasie te-
renu, gdzie umiejscowiony będzie 
nowy tor wraz z urządzeniami 
przytorowymi i słupami wspor-
czymi sieci trakcyjnej.

Pomysł związany z wycinką ro-
ślinności spotkał się ze sprzeciwem 
lokalnych organizacji działających 
na rzecz ochrony środowiska. – 
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
ważne są drzewa w naszym śro-
dowisku i na co dzień staramy 
się je chronić przed wycinką czy 
zniszczeniem. Jednak ta sytuacja 
jest wyjątkowa, ponieważ mu-
simy też wziąć pod uwagę drugi 
aspekt sprawy – rozwój komunika-
cji masowej – informuje Mirosław 
Kaznowski, współprzewodniczą-
cy grodziskiego koła Partii Zie-
loni. – Dzięki rozbudowie torów 
WKD zwiększy się liczba połą-
czeń między Warszawą Śródmie-
ście a Grodziskiem Mazowieckim. 
Tym samym zwiększy się liczba 
pasażerów podróżujących trans-
portem elektrycznym, który nie 
zanieczyszcza aż tak środowiska, 

jak codzienne dojazdy samocho-
dem do stolicy – dodaje.

Do sprawy wycinki drzew i krze-
wów odniosła się także przedsta-
wicielka organizacji Dendropolis.

– W planach zaniepokoiła nas in-
formacja o tym, że decyzja o środo-
wiskowych uwarunkowaniach tego 
przedsięwzięcia nie przewiduje 
żadnych kompensacji przyrod-
niczych, a wiele drzew i krzewów 
planowanych do wycięcia znajdu-
je się na granicy planowanej prze-
budowy lub w obrębie peronów 
WKD – twierdzi Małgorzata Stępka, 

Prezes Stowarzyszenia Dziedzic-
twa Kulturowego i Krajobrazowe-
go Dendropolis. – Przedstawiliśmy 
zatem w naszych pismach szereg 
postulatów oraz pomysłów, które 
sprawią, że ta inwestycja stanowi-
łaby znacznie mniej szkodliwa dla 
środowiska” – dodaje.

Do kwestii związanej z wycinką 
odniosła się także przedstawicielka 
Ligi Ochrony Przyrody z oddzia-
łu w Podkowie Leśnej. – Oddział 
Ligi Ochrony Przyrody w Podko-
wie Leśnej zwraca uwagę, aby jak 
najbardziej ograniczyć koszty jakie 
musi ponieść przyroda podczas 
realizacji zaplanowanej inwesty-
cji oraz objąć planem urządzenia 
zieleni teren wzdłuż całych to-
rów WKD od Warszawy Śródmie-
ście do Grodziska Mazowieckiego 
i Milanówka – zaznacza Elżbieta 
Wolska-Zdunek prezes Oddziału 
LOP w Podkowie Leśnej. – Należy 
pamiętać, że obszar torów kolej-
ki WKD jest w obrębie korytarzy 
ekologicznych między większymi 
terenami leśnymi – dodaje.  AZ

w Pruszkowie otrzymała ministe-
rialne wsparcie w ramach Pro-
gramu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu w kwocie 
ponad 10,5 mln zł, co stanowi po-
nad połowę planowanego kosz-
tu całkowitego zadania.

W ramach inwestycji przy ze-
spole szkół ma powstać nowy 
budynek pływalni o wymiarach 
56,5mx31,3m. W śr odku znaj-
dzie się basen pływacki o wy-
miarach 25m x 21m i głębokości 
od 1,35m do 2m, basen do nauki 
pływania o wymiarach 17m x 5m 
i głębokości 1,3m, zaplecze tech-
niczne, zaplecze sanitarno-szat-
niowe, pomieszczenia trenerów, 
ratowników, magazynowe.  AZ 

REGION
Ideą pojemników 
serduszek jest poma-
ganie dzięki właściwej 
segregacji. Gmina 
Brwinów zakupiła trzy 
urządzenia do zbiórki 
plastikowych nakrętek. 
Automat serduszkowy 
ustawiła również gmina 
Michałowice.

O d wielu lat przepro-
wadzane są zbiórki 
nakrętek w regionie. 
Stanowią one idealny 

sposób na pozbycie się odpadów, 
które są w każdym gospodar-
stwie domowym. Do automatów 
można wrzucać nakrętki od na-
pojów, olejów, kaw rozpuszczal-
nych, szamponów, płynów do 
płukania a nawet past do zębów.

Serce do zbierania nakrętek 
Pojemnik w kształcie ser-

ca ustawiono przy wejściu do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwi-
nowie. Kolejne serce zamonto-
wano przed budynkiem nowego 
przedszkola w Żółwinie, przy 
ulicy Nadarzyńskiej 42. Automat 
serduszkowy trafił również do 
szkoły w Otrębusach. Zostanie 
on ustawiony przed wejściem 
do budynku.

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Brwinowie również jest za-
interesowana montażem auto-
matu serduszkowego.

Gmina Michałowice przyłą-
czyła się również do zbiórki cha-
rytatywnej. Automat ustawiono 
przed przychodnią w Granicy, 
przy ulicy Głównej 104.

Zebrane nakrętki sprzedawa-
ne są na skupach. Cena za tonę 
nakrętek plastikowych wynosi 
kilkaset złotych. Zebrany dochód 
ze sprzedaży nakrętek przezna-
czany jest na różnego rodzaju ak-
cje charytatywne.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Nietrzeźwy 37-latek 
usiłował ukraść samo-
chód. Mający prawie  
2 promile alkoholu wsiadł 
za kierownicę cudzego 
auta. 37-latek został za-
trzymany przez grodzi-
skich funkcjonariuszy.

P od koniec listopada 
w jednej z podgrodzi-
skich miejscowości, 
około godziny 21.00, 

policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim otrzymali zgłoszenie 
o próbie kradzieży samochodu, 
w którym znajdowały się elek-
tronarzędzia.

– Na miejscu funkcjonariusze 
zastali właściciela Volkswagena 

Pijany próbował ukraść auto
oraz użytkownika samochodu, 
który ujął podejrzanego, zanim 
ten zdążył wyjechać z posesji. 
Mundurowi szybko ustalili do-
kładny przebieg zdarzenia i roz-
poczęli kontrolę wskazanego im 
mężczyzny. 37-latek próbował 
tłumaczyć swoje zachowanie 
pomyłką. Jego argumenty po 
sprawdzeniu przez policjantów 
okazały się nieprawdziwe. Bada-
nie stanu trzeźwości wykazało, 
że ma on w organizmie prawie 
2 promile alkoholu. Mężczyzna 
został zatrzymany. – informu-
je asp. sztab. Katarzyna Zych, 
rzecznik Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Ma-
zowieckim. –37-latek usłyszał 
zarzuty usiłowania kradzieży 
samochodu, którego wartość 
razem z wyposażeniem okre-
ślono na 15 tysięcy złotych oraz 
kierowania tym pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości – dodaje.  MS
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Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej uruchomić sygnalizację świetlną  
na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Ogrodową. Fizycznie, w terenie wszystko jest 
przygotowane. Aktualnie domykane są wszelkie sprawy formalne z dostawcą energii 
– o nowej sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 719 mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW
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Rusza budowa nowej magistrali 
wodociągowej dla Pruszkowa

PRUSZKÓW
W Warszawie MPWiK 
rozpoczyna budowę 
pierwszego odcinka  
nowej magistrali zasila-
jącej w wodę rejon tzw. 
Pasma Pruszkowskiego.

T o przełomowy etap 
tworzenia infrastruk-
tury, która finalnie 
uniezależni dostawy 

wody dla mieszkańców warszaw-
skich dzielnic – Włoch i Ursusa, 
a także miast Pruszków, Piastów 
oraz gminy Michałowice, od ma-
gistrali wybudowanej jeszcze 
w latach 70. XX wieku. Wybu-
dowanie dodatkowej, alterna-
tywnej drogi zasilania w wodę 
Pasma Pruszkowskiego zapew-
ni ciągłość dostaw w przypadku 
ewentualnych awarii istniejącej 
magistrali, a tym samym zwięk-
szy komfort życia mieszkańców 
w tym rejonie.

Wykonawca warszawskiego – 
IDS-BUD S.A. – zaprojektował 
i wybuduje prawie 6,5-kilome-
trowego odcinka nowej sieci wo-
dociągowej. Główny zakres prac 
obejmuje budowę magistrali wo-
dociągowej wykonanej z żeliwa 
o średnicy 800 mm i długości 
około 4,7 km. W ramach kon-
traktu powstanie także drugi 
przewód, o średnicy 400 mm 
i długości około 1,6 km. Prace 
będą prowadzone na terenie 

trzech warszawskich dziel-
nic: Bemowa, Ursusa i Włoch. 
Trasa magistrali będzie prze-
biegała ulicami: Lazurową od 
skrzyżowania z Człuchowską,  
Al. 4 Czerwca 1989 r., Chro-
ścickiego, Polami Karoliński-
mi, Cykady, Posagu 7 Panien, 
Gierdziejewskiego i Warszawską.

– Zaprojektowanie magistrali 
nie było zadaniem łatwym, gdyż 
uzgodnienia wymagały uwzględ-
nienia nowo planowanych inwe-
stycji kolejowych, które miały 
wpływ na ostateczny przebieg 
magistrali – mówi rzecznik 
MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 
Marek Smółka. Wartość kontrak-
tu wynosi 48,6 mln zł, a zakoń-
czenie inwestycji jest planowane 
na IV kwartał 2023 r.

Warto przypomnieć, że w poło-
wie 2018 roku została podpisana 
umowa na budowę prawie 11- ki-
lometrowego odcinka nowej ma-
gistrali wodociągowej na terenie 
samych miast Piastów i Prusz-
ków, a jej wartość wynosi blisko 
28 mln zł netto. Obecnie wyko-
nawca realizuje roboty budowlane  
w ul. Długosza, Żbikowskiej i Prze-
jazdowej, na które uzyskał od-
powiednie pozwolenie. Prace te 
rozpoczęły się na początku II kwar-
tału br. i do tej pory wybudowana 
została ponad połowa tej magi-
strali. Połączenie z warszawskim 
odcinkiem da w przyszłości moż-
liwość dostarczania wody miesz- 
kańcom Włoch, Ursusa, Pruszko- 
wa, Piastowa i Michałowic dwiema  
niezależnymi drogami.  MS

Zmiany w naborze wniosków  
o turnusy rehabilitacyjne

REGION
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pruszkowie poinfor-
mowało o nowej  
formule udzielania 
wniosków. Ze względu 
na rozwijającą się  
epidemię koronawirusa  
w regionie, wprowadzo-
na będzie rejestracja 
internetowa podań  
o turnusy dla osób  
niepełnosprawnych.

W nioski o dofinan-
sowanie ze środ-
ków Państwowego 
Funduszu Reha-
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bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych do turnusów leczniczych 
w 2021 roku będą rejestrowa-
ne i obsługiwane w bezpłatnym 
programie „System Obsługi  
Wsparcia” (SOW).

W programie SOW urucho-
miony będzie nabór tylko dla 
wniosków dotyczących turnu-
sów rehabilitacyjnych.

Wnioskodawcy ubiegający się 
o turnus muszą mieć dostęp do 
internetu i posiadać aktywne 
konto mailowe oraz numer te-
lefonu komórkowego.

Aby złożyć wniosek przez In-
ternet należy dołączyć stan-
dardowe dokumenty. W wersji 
elektronicznej należy przesłać 
kopię (w formie skanu bądź 
zdjęcia) orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności oraz skie-
rowanie od lekarza na turnus 

rehabilitacyjny. Pliki muszą być 
w formacie jpg lub pdf w roz-
miarze do 20 MB.

Program SOW umożliwia 
wysłanie załączników termi-
nie późniejszym. Dzięki pro-
gramowi wnioskodawcy będą 
mogli śledzić etapy obsługi zło-
żonego podania. SOW umoż-
liwi również komunikację 
z PCPR w Pruszkowie w spra- 
wie wniosku.

Nabór wniosków w Interne-
cie uruchomiony będzie w po-
niedziałek 4 stycznia 2021 roku.

W przypadku wątpliwości 
pracownicy PCPR udzielą in-
formacji telefonicznie.

Telefon do PCPR w Pruszko-
wie: 22 738 15 05

Szczegóły dotyczące programu 
SOW i rejestracji wniosków o tur-
nusy tutaj sow.pfron.org.pl  MS

REGION
Rząd chce zakazać 
korzystania z telefonu 
komórkowego przez 
pieszych. Zdaniem poli-
tyków decyzja o zakazie 
ma zredukować liczbę 
wypadków komunika- 
cyjnych z udziałem  
osób poruszających się 
po drogach.

D otychczas tylko kie-
rowcom podczas jaz-
dy zabronione było 
rozmawianie i pisa-

nie sms-ów. Niebawem do grona 
osób, które nie mogą korzystać 
z telefonów podczas poruszania 
się po drogach dołączą piesi.

Pod koniec lat 90 – tych dwu-
dziestego wieku telefon komór-
kowy stał się przedmiotem 
codziennego użytku. Większość 
współczesnego społeczeństwa 
nie wyobraża sobie życia bez 
mobilnego urządzenia. Telefon 

Rząd wytoczył walkę ulicznym zombie

komórkowy pełni dziś funkcję 
nie tylko komunikacyjną, lecz 
także środka płatniczego.

Użytkownikami mobilnych 
urządzeń stają się coraz młod-
sze osoby. Dzieci i młodzież chęt-
nie korzystają z elektronicznych 
gadżetów. Niestety najczęściej 
podczas rozmów i pisania wia-
domości pieszym osłabia się 
koncentracja. Brak szybkiej re-
akcji osoby poruszającej się po 
drodze może przyczynić się do 
nieszczęśliwego w skutkach wy-
padku komunikacyjnego. Znane 
są liczne przypadki wchodzenia 
osób na przejście dla pieszych bez 

upewnienia się czy nie nadjeż-
dża pojazd. Statystyki są nieubła-
gane. Przez ludzką bezmyślność 
dochodzi do tragedii.

Czy pomysł związany z zaka-
zem korzystania z telefonów pod-
czas poruszania się po drogach był 
trafiony, okaże się za jakiś czas. 
Z pewnością przepis ten będzie 
krytykowany przez wiele osób.

Przepisy zakładające zakaz 
korzystania telefonów przez 
pieszych ma wejść w życie po 
upływie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Ustaw. Nieznana 
jest jeszcze oficjalna data ogło-
szenia przepisu.  MS
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REGION
Ponad 37 tysięcy ma-
zowszan oddało głos  
w pierwszej edycji 
budżetu obywatelskie-
go Mazowsza. Każdy 
uczestnik oddawał jeden 
głos na projekt ogólny,  
a drugi na przedsięwzię-
cie ponadregionalne.

W śród wygranych 
w konkursie na 
dofinansowanie 
z budżetu urzę-

du marszałkowskiego wygra-
ły lokalne inicjatywy.

Pruszków z wynikiem 1859 
głosów zrealizuje inwestycję 
związaną z utworzeniem wie-
lofunkcyjnego boiska spor-
towego dla mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego. 1534 
osób przychyliło się do pomysłu 
rewitalizacji i modernizacji te-
renu wokół szpitala w Tworkach. 

Wyniki budżetu 
obywatelskiego Mazowsza

Placówka medyczna otrzyma rów-
nież wsparcie finansowe na sprzęt 
medyczny. Głosami 515 osób szpi-
tal w Tworkach zrealizuje plan 
względem przedczaszkowej sty-
mulacji magnetycznej.

W ramach projektu „Harcer-
skie rondo” gmina Brwinów gło-
sami 1182 osób otrzyma środki na 
zagospodarowanie terenu wokół 
ronda im. Ignacego Kozielewskie-
go, który był współtwórcą polskie-
go harcerstwa.Gmina Grodzisk 

Mazowiecki głosami 588 osób 
otrzyma fundusze na doświetle-
nie przejść dla pieszych na dro-
gach wojewódzkich

Zauważalne jest duże zainte-
resowanie mazowszan budże-
tem obywatelskim Mazowsza.

– 2020 rok nie jest łatwym 
czasem do inicjowania działań 
społecznych, aktywizujących 
czy włączających mieszkańców. 
Wszyscy jesteśmy mocno sku-
pieni na pandemii, na zdrowiu 
i bezpieczeństwie. Co widać też 
w efektach głosowania w Budże-
cie Obywatelskim Mazowsza. Naj-
większą popularnością cieszyły się 
projekty prozdrowotne. – infor-
muje Adam Struzik, marszałek 
województwa mazowieckiego. 
– Mieszkańcy decydowali się 
wspierać swoimi głosami za-
kup karetki czy badania profi-
laktyczne bardziej niż projekty 

kulturalne czy nawet infrastruk-
turalne – dodaje.

Mieszkańcy mogą spodzie-
wać się wkrótce realizacji opisa- 
nych inwestycji.  MS ISTOCK  
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BRWINÓW

W szampańskim humorze 
po zakupy

W sobotę 21 listopada około godziny 11.15 na uli-
cy Pszczelińskiej w Brwinowie doszło do zatrzyma-
nia nietrzeźwej kierowcy.– Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej zauważyli pojazd stojący na środku uli-
cy, utrudniając i blokując ruch innych pojazdów. 
W środku znajdowała się kierująca, która oświad-
czyła, że właśnie wraca ze sklepu hydraulicznego 
i nie wie czemu jej samochód zgasł. Od kobiety 

była wyczuwalna woń alkoholu, kontakt werbalny był 
utrudniony. Strażnicy natychmiast podjęli decyzję 
o ujęciu kobiety. Pojazd został zepchnięty z ulicy i unie-
ruchomiony – informuje Izabela Koźbiał, komendant 
Straży Miejskiej w Brwinowie. – Na miejsce wezwano 
patrol policji. Przeprowadzone badanie potwierdziło 
przypuszczenia funkcjonariuszy. Kobieta miała ponad 
3 promile alkoholu – dodaje.  MS

Złodziej uciekał rowerem 
przed radiowozem

GRODZISK MAZ. 
W Grodzisku zatrzyma-
no złodzieja roweru. 
To nie było jedyne 
przestępstwo 
mężczyzny. 34-latek 
przewoził narkotyki.

P odczas porannej służby 
w Grodzisku Mazowiec-
kim tutejsi policjanci 
zauważyli rowerzystę, 

który nie miał osłoniętego nosa ani 
ust. Funkcjonariusze postanowi-
li sprawdzić dlaczego mężczyzna 

nie zastosował się do obowiązują-
cych przepisów. Na widok radio-
wozu rowerzysta zmienił kierunek 
i próbował uniknąć kontroli.

Funkcjonariusze zatrzyma-
li jednak 34-letniego mężczy-
znę. – Podczas wykonywanych 
czynności w sprawie posiadania 
kilku porcji amfetaminy czujni 
policjanci zainteresowali się 
także rowerem, którym prze-
mieszczał się zatrzymany. Szyb-
ko dokonali analizy ostatnich 
zdarzeń, dotyczących kradzieży 
jednośladów w powiecie. Jedno 
z zawiadomień dotyczyło takie-
go samego roweru, na jakim 

jechał mężczyzna. Policjanci 
potwierdzili, że jest to pojazd 
skradziony kilka dni wcześniej 
z klatki schodowej bloku – in-
formuje asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. – 34-latek usły-
szał zarzut dokonania kradzieży 
mienia o wartości 700 złotych 
oraz posiadania środków odu-
rzających. To nie pierwsze za-
trzymanie mężczyzny związane 
z tymi przestępstwami – dodaje.

Za przestępstwa 34-latek od-
powie przed sądem w warunkach 
recydywy.  MS

FOTOMIGAWKA

W czwartek 26 listopada około 
godziny 7.00 na ulicy Zdziar-
skiej przed skrzyżowaniem 
z Ogrodową w Pruszkowie 
doszło do wypadku autobu-
su miejskiego linii nr 3. Z nie-
ustalonych przyczyn kierowca 
autobusu wjechał w ogrodze-
nie jednej z posesji. Na miej-
sce wypadku przybyła ekipa 
pogotowia ratunkowego, poli-
cji i strażaków. Zespół ratow-
nictwa medycznego opatrzył 
rannego mężczyznę. Kie-
rowcę z lekkimi obrażenia-
mi przewieziono do szpitala. 
W autobusie oprócz kierow-
cy podróżował jeden pasażer. 
Mężczyźnie nic się nie stało.  
Policja prowadzi czynności 
sprawdzające okoliczności 
wypadku. Za zdjęcie dzię-
kujemy Wawa Hot News 24

W Strzeniówce mają powstać 
baseny letnie

NADARZYN
Ogłoszono projekt 
budżetu gminy Nada-
rzyn na rok 2021. 
Jedną z najciekawszych 
inwestycji, które mają 
być zrealizowane 
w przyszłym roku jest 
budowa basenów let-
nich. Obiekt rekreacyj-
ny ma być utworzony 
przy ulicy Działkowej 
w Strzeniówce.

G mina Nadarzyn nie 
ma warunków do 
tworzenia miejsca 
przeznaczonego do 

wypoczynku letniego nad wodą. 
Na jej terenie nie ma odpowied-
nich akwenów do kąpieli, któ-
re spełniłyby warunki sanepidu.

Ocieplający się klimat dał jed-
nak natchnienie urzędnikom. 
Ze względu na coraz dłuższe 

MICHAŁOWICE
Dziewczyny z gminy 
Michałowice wymiotły 
pomponami konkuren-
cję. Mieszkanka Granicy 
wraz z koleżanką obroni-
ły tytuł mistrzyń Polski 
w cheerleadingu.

Cheerleading to dyscyplina 
sportowa łącząca taniec 
i akrobację. To dziedzi-
na, w której zdecydowa-

nie więcej jest zawodniczek niż 
zawodników. Cheerleaderki zna-
ne są z dopingowania sportowców. 
Dziewczyny z pomponami naj-
częściej można podziwiać pod-
czas przerw meczów koszykówki.

W sobotę 21 listopada w hali 
Centrum Sportu w Raszynie odby-
ły się III mistrzostwa Polski w che-
erleadingu sportowym.

Mieszkanka Granicy Mar-
ta Małgorzata Wrzeszcz wraz 
z koleżanką Wiktorią Burzyc-
ką po raz trzeci zdobyły tytuły 

Mieszkanka Granicy mistrzynią 
w cheerleadingu

i cieplejsze lata powstała kon-
cepcja budowy basenów letnich.

Utworzono już plan funkcjo-
nalno – użytkowy, zakładający 
realizację: trzech basenów ze-
wnętrznych wraz z pomosta-
mi, wodnego mini placu zabaw 

w basenie dziecięcym, dwie zjeż-
dżalnie wodne, całorocznego 
pawilonu świetlicowego z ka-
wiarenką, boiska do piłki nożnej 
plażowej, boiska do piłki siatko-
wej plażowej, dużego jacuzzi na 
8 osób, przebieralni wraz z toa-
letami, pawilonu technicznego, 
pawilonu dla obsługi, systemu 
natrysków monitoringu i nagło-
śnienia, terenu do plażowania, 
dwóch parkingów, oświetlenia, 
ogrodzenia terenu, systemu ko-
munikacyjnego.

W przypadku, gdy pomysł zys-
ka akceptację radnych, ogłoszo-
ny będzie przetarg na wybudo-
wanie obiektu rekreacyjnego.

Inwestycja ma być realizowana 
według reguły projektuj – buduj.

Władze planują oddać do użyt-
ku basen 1 czerwca 2021 roku. 
Miałby to być prezent na dzień 
dziecka dla najmłodszych miesz-
kańców gminy Nadarzyn.

Władze oszacowały wartość 
budowy kompleksu basenowe-
go na kwotę od 4,2 do 4,8 milio-
na złotych. MS

mistrzyń Polski w kategoriach: 
junior cheer pom duetyjunior 
cheer jazz duety.

W obecnych rozgrywkach 
Marta debiutowała jako trener 
formacji cheer jazz juniorów. 
Przygotowywała ona dwie miesz-
kanki gminy Michałowice, Julię 
i Olę. Dziewczyny trenują razem 
z Martą w akademii tańca Reliese. 
Formacja, której zawodniczkami 

są Julia i Ola wywalczyły tytuł mi-
strzów Polski w kategorii cheer 
jazz junior. Dziewczyny zdobyły 
nominacje do kadry narodowej 
na mistrzostwa świata. Rozgryw-
ki odbędą się w roku 2021 w Or-
lando w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. 

Gmina Michałowice podarowa-
ła stypendium sportowe dla Mar-
ty za jej osiągnięcia.  MS
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ŁYSIENIE PLACKOWATE
Zapraszamy pacjentów 
w wieku 18-50 lat na bezpłatne 
konsultacje dermatologiczne.

Po zakwalifikowaniu przez lekarza
istnieje możliwość otrzymania 
nowatorskiego, bezpłatnego 
leczenia w ramach 
badania klinicznego.

 800 170 370 (bezpłatna infolinia)

  www.ciekawebadania.pl
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DODATEK ŚWIĘTA
ŚWIĘTA

Do świąt pozostało 
zaledwie ponad trzy 
tygodnie. Ze względu 
na stan epidemiczny 
w regionie będą 
one miały jednak 
inny charakter.

Święta to czas, na który 
na najbardziej czekają 
dzieci. Maluchy uwiel-
biają ubierać choinki, 

a nawet pomagać w pieczeniu 
ciasteczek. Najwięcej emocji 
w dzieciach wywołuje jednak 
pisanie listów na temat wyma-
rzonych prezentów. Najmłodsi 
członkowie rodziny z wypieka-
mi na twarzy wyczekują Miko-
łaja z podarkami.

Dla dorosłych święta Bożego 
Narodzenia to okres, kiedy więk-
szość ludzi pragnie spotkać się 
z bliskimi i spędzić z nimi miłe 
chwile. Nic jednak nie wskazu-
je na to, aby tegoroczna wigi-
lia miała tradycyjny charakter.

Zgodnie z rozporządzeniem 
rządu do niedzieli 27 grudnia ogra-
niczone będą spotkania o charak-
terze towarzyskim. Gospodarz 

Wigilia inna niż wszystkie
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domu będzie mógł zaprosić do 
5 osób. Podczas wieczerzy wigi-
lijnej oprócz domowników bę-
dzie mogło przebywać 5 gości, 

bez względu na możliwość pokre-
wieństwa, bądź powinowactwa.

Od limitu osób podczas wi-
zyt jest kilka wyjątków. Zakaz 
ten nie obejmuje między in-
nymi spotkań i zebrań zawo-
dowych, szkoleń i egzaminów 
w zawodach medycznych, kon-
kursów na aplikację sędziowską 
i prokuratorską a także szkoleń 
i egzaminów związanych z pra-
wem jazdy.

Nadchodzące święta nie będą 
miały tradycyjnego charakteru.

– Jest to formuła, która ma 
zachęcić Polaków do tego, żeby 
przy wigilijnym stole była rodzi-
na najbliższa – informuje Woj-
ciech Andrusiewicz, rzecznik 
ministerstwa zdrowia. – Nie są 
to i nie będą święta takie, jakie 
znamy. To będą święta w reżimie 
sanitarnym. Dlatego zapis, który 
się pojawia, dotyczy ogranicze-
nia liczby osób – dodaje.

Większość osób, również ze 
względów epidemicznych, bę-
dzie miało trudność w kulty-
wowaniu tradycji dotyczącej 
przyjęcia na wieczerzę zbłąka-
nego wędrowca.  MS
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MICHAŁOWICE

Spacer mikołajkowy  
w Regułach

Zbliżają się wyjątkowe Mikołajki. Mieszkańcy Re- 
guł i okolic mogą spędzić miłe chwile w gronie ro-
dziny i znajomych. W niedzielę 6 grudnia o godzi-
nie 11.00 rozpocznie się wyjątkowy spacer w parku 
 w Regułach. Dla uczestników spotkania przy-
gotowano mnóstwo atrakcji. Podczas imprezy 
będzie możliwość uwiecznienia miłych chwil z blis- 
kimi w świątecznym kąciku fotograficznym. Około 

godziny 12.30 przyjedzie święty Mikołaj na motorze. Na 
najmłodszych uczestników spaceru czekać będą liczne 
niespodzianki. Ze względu na wprowadzone obostrzenia 
należy pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i twarzy  
w przestrzeni publicznej. Uczestnicy spaceru mikołaj-
kowego muszą zachować niezbędną odległość mię-
dzy sobą. Spacer mikołajkowy ma zakończyć się około 
godziny 14.00.  MS

Wymiana opon to dla Ciebie zło konieczne? Mycie auta 
to udręka? Już nie, bo jest CarXperts! Zlokalizowana  
w Pruszkowie przy ulicy Plantowej 97C, myjnia, serwis 
klimatyzacji i wulkanizacji pomoże fachowo i szybko za-
opiekować się Twoim autem! 

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą na rynku lokalnym, 
do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. W naszej 
w ofercie znajdują się takie usługi jak:
 
Wulkanizacja
Wykonujemy pełen serwis wulkanizacji począwszy od 
wymiany opon poprzez naprawę, renowację felg, sprze-
daż nowych i używanych opon, a także przechowywa-
nie opon.

Klimatyzacja
Serwisujemy układy klimatyzacji w autach osobowych  
i dostawczych. Zajmujemy się również kompleksową dia-
gnostyką oraz kompletną naprawą układów klimatyzacji. 
U nas zrobisz także odgrzybianie układu klimatyzacji przez 
ozonowanie które jest tak ważne w dobie pandemii. 

Myjnia ręczna 
Zajmujemy się myciem aut osobowych i dostawczych, 
aczkolwiek nie ma dla nas zadań niemożliwych – na ży-
czenie klienta myliśmy motorówkę, a nawet wózek widło-
wy. Kompleksowo czyścimy auta z zewnątrz i wewnątrz.

Auto detailing 
Prócz kompleksowego czyszczenia pojazdów, zajmuje-
my się także ich renowacją i konserwacją. W tym zakresie 
mamy do zaproponowania Państwu szereg usług, które 
mają na celu poprawę wyglądu auta, takie jak: korekta 
lakieru, polerowanie lamp i szyb, czyszczenie i konser-
wacja skórzanej tapicerki, nakładanie specjalistycznych 
powłok ochronnych na lakier (np. wosk, ceramika).

Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników, 
którzy nie boją się wyzwań. Jesteśmy otwarci na wszelkie 

potrzeby naszych klientów, nawet na te, które wykraczają 
poza zakres świadczonych przez nas usług.
 
Ponadto zajmujemy się również sprzedażą akcesoriów 
samochodowych np. apteczka, gaśnica, trójkąt ostrze-
gawczy, kamizelka odblaskowa i wiele innych oraz wyjąt-
kowych zapachów i perfum samochodowych.
 
W związku ze zbliżającymi się świętami istnieje możli- 
wość zakupu Vouchera na świadczone przez nas usługi, 
którym można obdarować bliską osobę. Vouchery mogą 
być wystawione na konkretną kwotę – w formie karty  
podarunkowej lub na konkretną usługę. 
 
Nie zwlekaj! Zadzwoń i zapisz się już dziś!

Podczas, gdy my będzie zajmować się Twoim autem, Ty 
możesz zrelaksować się przy kawie w naszej poczekalni.
 
Motoryzacyjne centrum na mapie Pruszkowa! Zapraszamy 
do odwiedzenia naszej strony www.carexperts.pl

carXperts 
– samochodowi eksperci na wyciągniecie ręki

Pruszków, ul. Plantowa 97c 
Godziny otwarcia: 

pon.-pt. 8-18   oraz    sb. 8-14.

Zadzwoń i umów się dziś! 518-113-804 

Jarmarki świąteczne online
ZAKUPY

Szukacie pomysłu  
na nietuzinkowe pre-
zenty mikołajkowe  
i świąteczne?  
Nie chcecie kupować 
„typowych” podarków  
z sieciówek?  
Sprawdźcie ofertę 
lokalnych jarmarków, 
które w tym roku  
odbywają się… online

Choć trudno w to uwie-
rzyć, na zewnątrz pa-
nują jeszcze dodatnie 
temperatury. Na pierw- 

sze płatki śniegu spadające  
z nieba trzeba będzie z pewno-
ścią długo poczekać. Do świąt 
Bożego Narodzenia pozostało 
już niewiele czasu. Większość 
osób, w szczególności dzieci nie 
może doczekać się tego wyjąt-
kowego czasu. W sercach wielu 
ludzi rządzi magia świąt.

Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim oraz Centrum 

ILUMINACJE
Zbliżają się święta.  
Na warszawskich ulicach 
trwają prace deko-
racyjne. W tym roku 
iluminacje będą miały 
jednak oszczędniejszy 
charakter.

Wroku 2020 zakoń-
czyła się umowa 
z poprzednim wy-
konawcą świątecz-

nych iluminacji. Jeszcze latem 
tego roku Zarząd Dróg Miejskich 
rozstrzygnął przetarg w sprawie 
nowego dostawcy usług.

Na okres trzech lat wybrano 
firmę Multidekor. Nowy opera-
tor zajmie się dostawą, instalacją, 
utrzymaniem oraz demontażem 
iluminacji i ozdób świątecznych.

Nowe iluminacje w porównaniu 
z dekoracjami z ubiegłych lat bę-
dą miały znacznie oszczędniejszy 
charakter. – Wprowadzamy zgod-
nie z zapowiedzią oszczędności. 
Iluminacja będzie na zdecydo-
wanie mniejszym obszarze, ale na 

Oszczędne iluminacje w stolicy

Kultury i Sportu w Pruszko-
wie zorganizowały wyjątkowe, 
a przede wszystkim świątecz-
ne jarmarki dla mieszkańców ze 
względu na panującą w regionie 
epidemię koronawirusa (SARS 
CoV-2) jarmark będzie organi-
zowany w formie internetowej.

Grodziski jarmark znajdzie-
cie na stronie Centrum Kultu-
ry w Grodzisku Mazowieckim 
www.centrumkultury.eu

A pruszkowski dostępny jest 
na stronie Centrum Kultury 
i Sportu 
www.ckis.pruszkow.pl/pl/  MS

pewno zachowamy jej niewątpliwy 
urok – twierdzi Karolina Gałecka, 
rzecznik ratusza. – Zrezygnujemy 
z kilku lokalizacji, w których do tej 
pory mogliśmy iluminacje podzi-
wiać – dodaje.Iluminacje świą-
teczne w Warszawie zdominują 

odcinek od ronda de Gaulle`a do 
placu Zamkowego. Ozdoby świą-
teczne powinny być zamontowa-
ne do niedzieli 6 grudnia. Zgodnie 
z umową ozdoby świąteczne po-
winny być zdemontowane do nie-
dzieli 14 lutego 2020 roku.  MS
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MICHAŁOWICE

Sieć czujników w gminie 
Michałowice

Gmina Michałowice zainwestowała w ekologię. Miesz-
kańcy będą mogli sprawdzać jakość powietrza w okolicy. 
Gmina Michałowice działa na rzecz ochrony środo-
wiska. Na jej terenie powstała sieć 11 czujników infor-
mujących o jakości powietrza. Urządzenia ustawiono  
w różnych lokalizacjach. Na obszarze gminy Michało-
wice zamontowano także zewnętrzne i wewnętrzne 
tablice LED, gdzie wyświetlane są informacje na temat 

jakości powietrza. Mieszkańcy Michałowic i okolic będą 
mogli regularnie sprawdzać skład powietrza. Udostępniono 
bezpłatną aplikację z dostępem do ogólnopolskiej platfor-
my umożliwiającej szybki dostęp do danych informujących  
o jakości powietrza w gminie Michałowice. Pomiary moż-
na sprawdzić na apce Syngeos. Za pośrednictwem apli-
kacji można sprawdzić także temperaturę, wilgotność  
a także ciśnienie atmosferyczne.  MS

REGION
Od stycznia 2021 roku 
wprowadzony będzie 
całkowity zakaz  
używania dmuchaw 
do liści. Podobny 
zakaz obowiązuje w 
Warszawie. Przepis 
funkcjonujący w stolicy 
nie dotyczył jednak 
spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych.

W ojewództwo ma-
zowieckie idzie 
z duchem czasu. 
W regionie pod-

nosi się świadomość ekologicz-
na mieszkańców miast i wsi. 
Na Mazowszu realizowanych 
jest coraz więcej programów 
na rzecz ochrony środowiska.

Postęp nie zawsze jest zgod-
ny z ekologią. Od wielu lat 
ogrodnicy używają dmuchaw 

Zakaz używania dmuchaw 
na Mazowszu

GRODZISK MAZ.
Na tę wiadomość cze-
kali mieszkańcy Gro-
dziska i Radziejowic. 
Droga łącząca obydwie 
miejscowości jest już 
otwarta. 

W poniedziałek 23 li-
stopada otwarto 
drogę wojewódz-
ką nr 579 łączącą 

Grodzisk Mazowiecki z Radzie-
jowicami. Budowa trasy trwała 
od listopada 2018 roku.

Przebudowano ponad 11 km 
trasy. W ramach inwestycji po-
szerzono i wzmocniono ist-
niejącą drogę. Rozbudowano 
również dotychczasowe zatoki 
autobusowe i ścieżki rowerowe. 
W ramach prac przebudowano 
skrzyżowania z drogami pod-
porządkowanymi i wybudowa-
no dwa zbiorniki retencyjne.

Rozbudowa drogi nr 579 to 
inwestycja MZDW, która miała 

Droga Grodzisk-
Radziejowice otwarta

MILANÓWEK
Pani Urszula otrzymała 
wyjątkowy prezent. Eki-
pa programu, którego 
prowadzącą jest Dorota 
Szelągowska pomogła 
wyremontować dom 
wyjątkowej kobiecie.

U rszula Milczarek pra- 
cuje jako ratownik me-
dyczny, funkcjonariusz 
policji a także służy 

w OSP Milanówek. Jest społecz-
niczką. Pani Urszula całe swoje 
życie poświęciła innym.

Kobieta wychowuje samotnie 
20 letniego syna Adama. Miesz-
ka z nim w niewielkim domu. Jej 
dom był w opłakanym stanie. Ko-
bieta nie mogła spełnić swojego 
marzenia o remoncie.

Kilka miesięcy temu nad do-
budowaną łazienką zapadł się 
dach. Z pomocą ruszyła ekipa 
telewizyjnego programu. Pomo-
gli oni kobiecie odnowić nie tylko 

Totalny remont domu 
strażaczki OSP Milanówek

poprawić komfort i bezpieczeń-
stwo podróżujących. W zamyśle 
włodarzy nowa trasa ma popra-
wić warunki życia mieszkań-
ców poprzez redukcję hałasu 
i emisji spalin.

Finalna wartość kontraktu 
wyniosła około 73,5 mln zło-
tych. Gmina otrzymała wsparcie 
z dotacji unijnych w wysokości 
56,5 mln złotych. Budżet pań-
stwa przekazał kwotę 7,1 mln 
złotych na inwestycję. Pozo-
stałą sumę opłacono z budże-
tu gminy.   MS

REGION
Jak wynika z pisma  
przysłanego z Mini- 
sterstwa Finansów,  
Funduszy i Polityki  
Regionalnej, rząd  
odcina Warszawę  
i okoliczne powiaty  
od unijnego wsparcia  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazo-
wieckiego w kolejnej 
perspektywie.

W środę 18 listopada do 
urzędu marszał-
kowskiego dotar-
ło pismo Tadeusza 

Kościńskiego – ministra finan-
sów, funduszy i polityki regional-
nej. Niestety, jak z niego wynika 
– plan rządu przewiduje odcięcie 
Warszawy i okolicznych powia-
tów od dotacji. Stolica i okolicz-
ne gminy mogłyby liczyć jedynie 
na środki z programów krajowych 
zarządzanych przez rząd.

70 okołowarszawskich gmin bez wsparcia unijnego?
Rządowy plan przewiduje od-

cięcie Warszawy i okolicznych po-
wiatów od unijnych dotacji. – To 
decyzja niezrozumiała, kuriozal-
na i krzywdząca dla ponad 3 mi-
lionów mieszkańców Mazowsza 
– komentuje marszałek Adam 
Struzik. – Decyzje podejmowa-
ne w ostatnim czasie przez rząd, 
które dotyczą środków unijnych 
są dla mnie absurdalne. Jak moż-
na jednym pismem pozbawić po-
łowę mieszkańców regionu szansy 
na wsparcie unijne w ich miastach 
czy gminach? Nie rozumiem także 
decyzji rządu o zablokowaniu wie-
loletniego budżetu UE. To działa-
nie samobójcze. Jesteśmy w środku 
pandemii, a rządzący zachowu-
ją się jakby nic się nie działo. Za-
miast doposażać szpitale, dbać 
o bezpieczeństwo Polaków po raz 
kolejny chcą doprowadzić do kry-
zysu i chaosu – komentuje mar-
szałek Adam Struzik.

Podobnego zdania są władze 
Warszawy. – Niestety, w stano-
wisku ministerstwa widoczny jest 
brak zainteresowania sprawami 
mieszkańców Warszawy i gmin 
metropolii. Czytamy o wsparciu 
dla całej Polski, ale nie ma słowa 

ustawienie każdego z podmiotów 
funkcjonujących na obszarze me-
tropolii warszawskiej – i prywat-
nych i publicznych – w roli petenta 

na temat potrzeb rozwojowych 
metropolii warszawskiej. Zamiast 
tego proponuje się centraliza-
cję całego wsparcia, czyli de facto 

administracji centralnej. Również 
propozycja rozwiązania proble-
mu niewielkiej ilości środków jest 
w mojej ocenie zupełnie nietrafio-
na. Znacznie skuteczniejsze było-
by wynegocjowanie na poziomie 
instytucji UE dodatkowego, dedy-
kowanego indywidualnie wspar-
cia dla metropolii warszawskiej, 
tak jak robią to skutecznie inne 
państwa członkowskie – podkre-
śla prezydent m.st. Warszawy Ra-
fał Trzaskowski.

Warszawa i powiaty: piaseczyń-
ski, pruszkowski, warszawski za-
chodni, grodziski, nowodworski, 
wołomiński, otwocki, legionowski 
i miński jak wskazuje minister fi-
nansów, funduszy i polityki regio-
nalnej, będzie jedynym regionem 
w Polsce zaliczonym do kategorii 
regionów lepiej rozwiniętych. – Je-
śli ta decyzja się zmaterializuje, to 
tereny okalające Warszawę zosta-
ną de facto odcięte od finansowa-
nia z UE. Wsparcie będzie dla nich 
symboliczne – podkreśla marsza-
łek Adam Struzik.

Należy wyjaśnić, że programy, 
o których w piśmie wspomina 
minister, nie pozwalają na dzia-
łania inwestycyjne, których tak 

bardzo potrzebują podwarszaw-
skie miasta i gminy, ponieważ 
zakres wsparcia programów kra-
jowych takich jak: POIR, POWER, 
POPC nie obejmuje wymienionych 
wyżej interwencji. Wykluczone 
z dofinansowania zostaną także 
podmioty lecznicze o zasięgu lo-
kalnym i regionalnym. Na tego ty-
pu inwestycje dotychczas środki 
były w programie regionalnym, za 
który odpowiada samorząd wo-
jewództwa. Podsumowując, de-
cyzja ministerstwa najbardziej 
uderzy w 70 podwarszawskich 
gmin, które mimo iż położone są 
blisko stolicy, borykają się z ol-
brzymimi potrzebami w zakre-
sie infrastruktury.

– Od wielu lat staraliśmy się 
o dotacje procentowe, czy więk-
sze wsparcie dla wschodniego Ma-
zowsza. Polska Wschodnia to jest 
pozytywna informacja dla tego re-
gionu. Musimy jednak pamiętać, 
że zabraknie funduszy dla War-
szawy i powiatów okołowarszaw-
skich. To jest po prostu skandal, bo 
jak można działać przeciw swoim 
mieszkańcom.– komentuje rad-
ny województwa mazowieckiego  
Piotr Kandyba.  Inf. prasowe
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do liści. Najczęściej jednak 
stosowane są urządzenia z sil-
nikiem spalinowym. Mają one 
wielką wadę. Dmuchawy z sil-
nikiem spalinowym wydzie-
lają toksyczne substancje. Ich 
woń jest szczególnie dotkli-
wa jesienią, gdy spadają li-
ście z drzew.

Idea związana z zakazem uży- 
wania dmuchaw związana jest 
z uchwalonym we wrześniu 
programem ochrony powietrza.

Program wspierający och- 
ronę powietrza przewiduje 
również kary za palenie w ko-
minkach w dni, kiedy wystę-
puje smog.

Zgodnie z przepisami zakaz 
używania dmuchaw dotyczy 
wszystkie podmioty, również 
osoby fizyczne.

Mandat za używanie dmu-
chaw może wystawić straż  
miejska.

Za złamanie zakazu doty-
czącego używania dmuchaw 
grozić będzie kara od 500 do 
5000 złotych.  MS
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zrujnowaną łazienkę, ale wyre-
montowali cały dom.

Panią Ulę wezwano do remi-
zy OPS Milanówek pod pretek-
stem przeprowadzenia szkolenia 
z zakresu pierwszej pomocy. Na 
miejscu okazało się, że strażacy 
czekali na nią z niespodzianką. 
Dorota Szelągowska wraz z ekipą 
programu „Totalne remonty Sze-
lągowskiej” przybyli spełnić ma-
rzenie kobiety o remoncie domu. 
– W tym „spisku” brał udział nawet 
burmistrz, bo strażacy chyba wie-
dzieli, że mogę coś podejrzewać 
– informowała Urszula Milczarek, 
strażak OSP Milanówek. Warto do-
dać, że prowadząca program Doro-
ta Szelągowska również pochodzi  
z Milanówka.  MS/KP Pruszków
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Czyste powietrze 
w 10 krokach! 
Tegoroczne wie-
lopoziomowe 
działania gminy 
na rzecz poprawy 
jakości powietrza 
przynoszą coraz 
lepsze efekty.

W szyscy ma-
my wpływ 
na jakość 
powietrza, 

którym oddychamy, a każ-
de działanie na rzecz wy-
eliminowania smogu jest 
cenne i ważne. Oto 10 dzia-
łań jakie podjęła gmina Mi-
chałowice, aby ograniczyć 
zanieczyszczenie powietrza 
w naszej okolicy:

1. W ciągu trzech lat (2018 
– 2020) wymieniliśmy 152 
piece emitujące zanieczysz-
czenia. Mimo, że rok 2020 
nie należy do najłatwiej-
szych, a dodatkowo pierw-
sze obostrzenia w związku 
z epidemią i lockdownem 
w Polsce pokryły się z ter-
minem składania wniosków 
do gminnego programu 
wymiany pieców, dotrzy-
maliśmy realizacji harmo-
nogramu rzeczowego PONE 
i to z nadwyżką. W tym 
roku wymieniliśmy aż 50 
nieekologicznych pieców 
węglowych. Dodatkowo 
5 kotłów wymieniono w ra-
mach Programu „Czyste Po-
wietrze” (dofinansowanie 
z WFOŚiGW, dane wg złożo-
nych wniosków o płatność);

2. Zakupiliśmy też specjalne 
oczyszczacze powietrza wraz 
z kompletem filtrów HEPA 
(na 5 lat) i przekazaliśmy je do
20 publicznych i prywat-
nych placówek edukacyj-
nych dla najmłodszych;

3. Wprowadziliśmy dro-
nowe kontrole palenisk
domowych;

4. Zwiększyliśmy liczbę na-
sadzeń drzew i krzewów przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
usuwania drzew wyłącznie do 
zagrażających lub chorych;

Lepsza jakość powietrza w gminie Michałowice
5. Trwa szeroka współpraca 
samorządu z Policją – wy-
konujemy wspólne kontro-
le oraz przekazaliśmy policji 
specjalistyczny sprzęt do 
pomiaru jakości spalin, to 
szczególnie przydatne na-
rzędzie do sprawdzania za-
nieczyszczeń jakie emitują 
pojedyncze auta;

6. Budujemy nowe ścieżki 
rowerowe, bo transport ro-
werowy jest przyjazny śro-
dowisku;

7. Wspieramy transport 
publiczny – ostatnio otwo-
rzyliśmy nowe połączenia 
autobusowe w naszej gmi-
nie. Wprowadzono także 
dopłaty do biletów WKD dla 
mieszkańców gminy „Bilet
Michałowiczanina”;

8. Sprzątamy gminne ulice 
i drogi "na mokro";

9. Podpisaliśmy umowę 
z NASK na realizację Edu-
kacyjnej Sieci Antysmogo-
wej w szkołach;

10. Od 2021 r. wprowadzimy 
program osłonowy zakłada-
jący dopłaty do wyższych 
opłat za opał do eko-pieców. 
Program ma celu poprawę 
jakości powietrza poprzez 
motywowanie mieszkań-
ców Gminy Michałowice do 
trwałej wymiany pieców wę-
glowych. Rekompensować 
ma bowiem zwiększone 
koszty opłat związanych ze 
zmianą systemu ogrzewa-
nia. Program skierowany 
jest do osób, które zmieni-
ły od 1 lipca 2018 roku sys-
tem ogrzewania na bardziej 
ekologiczny lub planują taka 
inwestycję; Program Osło-
nowy będzie obowiązywać 
od 2021 roku do końca 2023 
roku. Na ten cel gmina pla-
nuje przeznaczyć do 2023 
roku blisko 250 tys. zł.

Czy to wystarczy?
Jest jeszcze wiele dzia-
łań, które możemy wspól-
nie podjąć.

W gminnym Programie 
Ograniczenia Niskiej Emi-
sji zadeklarowano wymia-
nę 287 pieców do 2024 roku. 
Ile mamy w sumie pieców 

147
97

41

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Zrealizowane wymiany 
w ramach programu 
„Czyste Powietrze”

287
Liczba inwestycji wymian
„kopciuchów” wg założeń
PONE* na lata 2018 - 2024

152
Zrealizowane wymiany

ogółem w latach
2018 - 2020

Zrealizowane wymiany 
w 2020 roku

Zrealizowane wymiany 
w 2019 roku

Zrealizowane wymiany 
w 2018 roku

Gminny program wymiany pieców na lata 2018-2020

*PONE - Program Ograniczenia Niskiej Emisji planujący niezbędne
działania, które mają za zadanie poprawić jakość powietrza w gminie.

41

56

50
5

w gminnym programie wy-
miany pieców.

W wrześniu Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
uchwalił program ochro-
ny powietrza, z którego 
wynikają nowe obowiązki 
dla gmin oraz dla miesz-
kańców. Ustalono trzy ro-
dzaje alarmów smogowych 
(żółty, pomarańczowy 
i czerwony), które za po-
średnictwem powiatowej 
obrony cywilnej będą prze-
kazywane do gmin, a na-
stępnie za pomocą strony 
internetowej, komunika-
tów sms oraz fb będą prze-
kazywane mieszkańcom. 
Ograniczenia wynikające 
z poszczególnych alarmów 
opiszemy odrębnie.

Jest jeszcze dużo do zro-
bienia. Wie to każda osoba, 
która wieczorem lub rano 
czuje w powietrzu nieprzy-
jemny zapach pochodzący 
ze spalanego wsadu do pie-
ca. Tak więc, nie spoczywa-
my na laurach i działamy 
dalej dla ochrony powie-
trza. Państwo również mo-
gą nas w tym wspomóc, np. 
poprzez rozmowę z sąsia-
dami, którzy mogą skorzy-
stać z gminnego programu 
wymiany pieców.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

ZGŁOSZENIAPRAC DO 
11 GRUDNIA

ATRAKCYJNE 

NAGRODY

WYKONAJ WŁASNĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ 
Z SUROWCÓW WTÓRNYCH I PRZEŚLIJ 

LUB DOSTARCZ DO DNIA 11 GRUDNIA 2020 R. 
NA ADRES ORGANIZATORA: GMINA MICHAŁOWICE, 

AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 
05-816 MICHAŁOWICE, 

Z DOPISKIEM KONKURS 
„RECYKLINGOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

SZCZEGÓŁY KONKURSU:
WWW.MICHALOWICE.PL

Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Michałowice.

MAŁGORZATA PACHECKA WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

starego typu do wymiany 
będziemy mogli stwierdzić 
po przeprowadzeniu inwen-
taryzacji palenisk. Wystąpi-
liśmy o dofinansowanie ze 
środków województwa ma-
zowieckiego na ten cel.

Wykonanie inwentaryza-
cji to jedno, a nakłonienie 
mieszkańca do wymiany to 
drugie. W tym celu prowa-
dzimy akcję informacyjną 
poprzez rozmowy w cza-
sie kontroli, akcję ulotkową 
a także dedykowane pisma 
z urzędu do właścicieli nie-
ruchomości, na których 
stwierdziliśmy źródło cie-
pła starego typu. Reagujemy 
na wszystkie przekazywane 
nam mailem lub telefonicz-
nie zgłoszenia.

W 2020 roku przeprowa-
dzono ponad 90 szczegó-
łowych kontroli spalania 
paliw stałych na prywat-
nych posesjach. Policja 
nałożyła 3 mandaty oraz 
wydała ponad 30 poleceń 
i pouczeń dotyczących 
ujawnionych nieprawi-
dłowości. Każdorazowo 
w czasie przeprowadza-
nych kontroli wręczamy 
ulotki edukacyjne dotyczą-
cych efektywnego i prawi-
dłowego palenia w piecu, 
informujemy także o możli-
wości skorzystania z dotacji 
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Otwarcie targowiska
W sobotę 5 grudnia 2020 r.
handel powróci na zmodernizowa-
ne targowisko przy ul. Rynek 24. 
Gmina Brwinów ogłosiła 
też drugi przetarg na dzierżawę 
pozostałych sześciu pawilonów 
handlowo-usługowych 
na tym terenie.

P rzestrzeń targowiska po moder-
nizacji zmieniła się i powiększyła. 
W nowych pawilonach handlowo-
-usługowych znajduje się 19 loka-

li użytkowych, a przy głównej alejce zostało 
wygospodarowane miejsce na skwery z ław-
kami i stojakami na rowery. Na placu targo-
wym od strony ul. Armii Krajowej jest ok. 50 
miejsc zadaszonych i 10 miejsc niezadaszo-
nych, dla osób handlujących z samochodów 
oraz na rozstawianych stołach. Został też 
zbudowany budynek administracyjny oraz 
toaleta publiczna, również z dostosowaniem 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeden 
pawilon został przeznaczony na centrum in-
tegracji mieszkańców, ale z uwagi na trudny 
czas pandemii Środowiskowy Ośrodek Po-
mocy Społecznej zaczeka z jego uruchomie-
niem do przyszłego roku.

Targowisko pod szyldem „Mój Rynek” za-
cznie funkcjonowanie w sobotę 5 grudnia. 
Kupcy już zadeklarowali chęć przeniesienia 
się – handlując w tymczasowej lokalizacji 

odliczali czas do powrotu na dawne miejsce. 
Trzynaście ma już swoich dzierżawców, na 
pozostałe sześć został ogłoszony przetarg – 
wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym 
terminie do 14 grudnia br.

Pawilony są wykonane z konstrukcji sta-
lowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem 
obłożonymi płytą warstwową, ścianami we-
wnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo-
-gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. 
Każdy lokal składa się z pomieszczenia do wy-
korzystania na cele handlowo-usługowe oraz 
łazienki. Jest wyposażony w ogrzewanie, in-
stalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Przetargi odbędą się 17 grudnia  2020 r. 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Tu-
rystycznej 4. Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu 
wadium. Szczegółowe informacje o lokalach 
użytkowych będącym przedmiotem przetargu 
można uzyskać telefonicznie pod nr 22 738 26 94.

Gmina Brwinów zrealizowała moderniza-
cję targowiska ze wsparciem środków unij-
nych. Zadanie „Przebudowa targowiska „Mój 
Rynek”w Brwinowie (etap I +II) otrzymało 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wyso-
kości 999.862,00 zł. 

Brwinów 
– miasto z klimatem
Brwinów zajął drugie miejsce w kon-
kursie „Miasto z klimatem” – „Najlepszy 
zrealizowany projekt” organizowanym 
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 
Kapituła konkursowa doceniła zrealizowa-
ne gminne inwestycje służące ochronie 
środowiska: system dróg rowerowych 
oraz energooszczędną halę sportową.

K onkurs odbywał się w dwóch kategoriach 
– miasta do 100 tys. mieszkańców i powyżej 
100 tys. mieszkańców. W każdej z nich przy-
znano 5 nagród, za postępy w dziedzinach: 

gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zie-
leni, gospodarki wodno-ściekowej i zrównoważonej 
mobilności. Zgłoszenia w kategorii „Miasta z klima-
tem” przekazało ponad 270 miast. Kapituła konkur-
sowa wyróżniła gminę Brwinów, przyznając drugie 
miejsce w kategorii „Najlepszy zrealizowany projekt”. 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII.155.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn 
– Obszary Nr I-V

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I-V,  

którego granice obejmują:
• obszar Nr I – granice działek nr ew. 95, 96, 254;
• obszar Nr II – granice działek nr ew. 102/1, 102/4, 102/5, 103/1, od 571/6 

do 571/21 i od 571/23 do 571/28 oraz części działki nr ew. 571/5;
• obszar Nr III – granice działek nr ew. 82/44, 82/45, 82/46, 82/47;
• obszar Nr IV – granice działki nr ew. 199/33;
• obszar Nr V – granice działki nr ew. 241/6
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.12.2020 r. 
do 15.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 114.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl 
oraz www.bip.nadarzyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w pok. nr 220 (sala konferencyjna) 
o godz. 1400. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi 
ograniczeniami liczby uczestników w zgromadzeniach publicznych zastrze-
gamy sobie możliwość przeprowadzenia dyskusji publicznej w kilku turach. 

Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszone są o wcześniejsze zgłosze-
nie się telefoniczne pod nr tel. 22 729-81-85 wew. 150-153.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej i elektronicznej, w tym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elek-
tronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamiesz-
kania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2021 r.

Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii Urzę-
du Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Msz-
czonowska 24, 05-830 Nadarzyn.

Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
• elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie  

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nadarzyn.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziały-
waniu na środowisko nie jest prowadzone.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporzą-
dzenia 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, dalej: RODO), Urząd Gminy 
Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwa-

na dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail:  
gmina@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku praw-

nego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w in-
teresie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny 
ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich 
przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji 
zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz 
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane 
dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji 
publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania 
danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane 
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
–  dostępu do swoich danych osobowych,
–  ich sprostowania,
–  ograniczenia ich przetwarzania,
–  usunięcia,
–  przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
–  wniesienia sprzeciwu.

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to 
osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 
to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych 
informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na 
ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.
  Wójt Gminy  

(-) Dariusz Zwoliński

Nadarzyn, dnia 04.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E 
Wójta Gminy Nadarzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I-V

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              

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 

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• DZIAŁKA KOMORÓW 650m2 
501 014 433 

• Chcesz sprzedać 
mieszkanie lub zamienić 
na inne i boisz się 
formalności. Bezpłatnie 
pomożemy w sprzedaży 
mieszkania, zajmiemy 
się bezpieczeństwem 
transakcji, 
formalnościami, 
prawnikami i Notariuszem. 
Przyprowadzimy klienta w 
ciągu tygodnia. 
Tel. 519 581 580 

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

• Piastów lokal 50m2 - biuro, 
gabinet, usługi 
tel. 692-229-499 

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 

NIERUCHOMOŚCI 
– KUPIĘ

• Kupię mieszkanie 
w tej okolicy. 
Może być do remontu 
lub zadłużone. 
Zakup za gotówkę. 
Tel. 518 775 360, Marcin 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich 
aut na kasację 
508206738 

USŁUGI

• Hydraulik tel. 535872455 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

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

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

Spółdzielnia Usług 
Rolniczych

w Ożarowie  
Mazowieckim

ul. Strzykulska 4

oferuje:

sprzedaż soli drogowej – 
worki a’ 25 kg

odśnieżanie
zwalczanie śliskości

koszenie traw
koszenie poboczy dróg

uprawy polowe
transport rolniczy 

działki już od 1000 m²

Tel.:  22 722 12 14; 
505 909 942

e-mail: sur-ozarow@wp.pl

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

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy  
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 04.12.2020 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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Dołącz do nas!
Więcej na www.mpwik.com.pl 

Szukasz stabilnego 
zatrudnienia?

Poszukujemy:

 Monterów
 Energetyków
 Automatyków
 Inspektorów  

    Nadzoru
 Pracowników  

    administracyjno-biurowych
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