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Przejazd na Parzniewie 
do zamknięcia? 

PRUSZKÓW
Jak bumerang powraca 
temat zamknięcia jednej 
z przepraw przez tory 
kolejowe w Pruszkowie. 
Kolejarze po raz kolejny 
wracają do pomysłu 
zamknięcia przejazdu 
w ciągu ul. Przejazdowej. 

P rzeprawa w ciągu ul. 
Przejazdowej w Parz-
niewie powstała zale-
dwie siedem lat temu. 

Przejazd powstał po zamknię-
ciu innej przeprawy znajdującej 
się w ciągu ul. Działkowej. Tam 
trzeba było wyłączyć możliwość 
przejazdu ze względu na plano-
waną budowę tunelu. Kierowcy 
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z tunelu w ciągu ul. Działkowej 
korzystają już od roku. Jednak 
mimo oddania do użytku kolejnej 

przeprawy ruch zarówno w tu-
nelu, jak i na przejeździe jest du-
ży. Wydaje się więc zasadne, by 

obie przeprawy nadal działały. 
Szczególnie że tunelem w ciągu 
ul. Działkowej nie mogą jeździć 
duże ciężarówki kierujące się do 
przemysłowej części miasta. 

Na początku ubiegłego roku 
pojawiły się informacje, że ko-
lejarze, którzy odpowiadają za 
utrzymanie przeprawy na pogra-
niczu miasta Pruszków i gminy 
Brwinów, chcą zamknąć prze-
prawę. Ostatecznie jednak ko-
lejarze wraz z gminami miały 
ustalić podział kosztów związa-
nych z wyposażeniem przejaz-
du w dodatkowe zabezpieczenia 
oraz kosztów związanych z jego 
utrzymaniem. 

Co zatem sprawiło, że koleja-
rze ponownie wrócili do pomysłu 
zamknięcia przeprawy? 

PRUSZKÓW
Powstanie nowe LO 
im. Tadeusza Kościuszki / str. 4 /

GRODZISK MAZ.
Oszuści proponują osiągnięcie 
szybkich zysków / str. 9 /

MICHAŁOWICE
Niebawem ruszy budowa 
sali gimnastycznej / str. 3 /

REGION
Hub logistyczny w Porcie 
Solidarność / str. 5 /

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), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   
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O planach kolejarzy poinformował 
wiceprezydent Pruszkowa Konrad 
Sipiera. – W dniu 5 lutego 2021 r., 
na zaproszenie PKP PLK, uczestni-
czyłem w spotkaniu, którego tema-
tem był przejazd kolejowo-drogowy 
w km 18,475 linii kolejowych nr 1 i 447 
w Parzniewie, a dokładnie chęć li-
kwidacji tego właśnie przejazdu. 
Główny argument ze strony PKP 
PLK, z którym oczywiście trudno 
dyskutować, to zachowanie bezpie-
czeństwa na linii kolejowej w związ-
ku z podniesieniem prędkości linii 
do 200 km/h – zaznacza Sipiera. 

Pruszkowscy włodarze podkre-
ślają jednak, że przeprawa w ciągu 
ul. Przejazdowej nie może zostać 
zamknięta. Powodów jest kilka. 
Zamknięcie przejazdu sprawi, że 
samochody ciężarowe wrócą do 
centrum Pruszkowa. Przeprawa 
na ul. Działkowej jest tak skonstru-
owana, że nie wjadą do niej duże 
ciężarówki. Którędy zatem przedo-
staną się w rejon autostrady i prze-
mysłowej części miasta? Droga jest 
tylko jedna. To przejazd zatłoczoną 

i biegnącą przez środek Prusz-
kowa al. Wojska Polskiego i dalej 
przez i tak mocno już obciążany 
wiadukt w ciągu ul. Poznańskiej. – 
Dodatkowe obciążenie dla naszego 
głównego wiaduktu w Pruszkowie 
będzie stanowiło duże zagrożenie 
w kontekście jego żywotności do 
czasu wybudowania dwóch no-
wych obiektów – podkreśla Sipiera. 

Wiceprezydent Sipiera zaznacza, 
że na spotkaniu z kolejarzami wy-
raził sprzeciw co do pomysłu PKP 
PLK. – Poinformowałem, że mia-
sto Pruszków nie widzi możliwo-
ści likwidacji przejazdu kolejowego 
w Parzniewie do czasu powstania 
trasy tzw. Paszkowianki. Powoła-
łem się również na porozumienie 
z 2015 r. zawarte między Miastem 
Pruszków a PKP PLK, w którym był 
jasny zapis, że przejazd ma funkcjo-
nować do momentu wybudowania 
Paszkowianki – dodaje. 

Co ciekawe przedstawiciele PKP 
PLK już w ubiegłym roku podkre-
ślali, że nie ma mowy o zamknięci 
przejazdu w Parzniewie. Powoły-
wali się na te same argumenty. – 
Przejazd w Parzniewie do czasu 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 wybudowania skrzyżowania bez-
kolizyjnego nie będzie zamknię-
ty – mówił nam w styczniu 2020 
Karol Jakubowski z biura praso-
wego PKP PLK. 

W miedzy czasie kolejarze i gmi-
ny miały dojść do porozumienia 
w sprawie podziału kosztów utrzy-
mania przejazdu oraz montażu do-
datkowych zabezpieczeń. Okazuje 
się jednak, że nic w tej sprawie nie 
udało się ustalić. A kolejarze wróci-
li do wizji zamknięcia przeprawy. 

Władze Pruszkowa nie składają 
jednak broni i zaznaczają, że nie 
zgodzą się na zamknięcie prze-
prawy w Parzniewie. – Obecnie 
czekamy na kolejne spotkanie, na 
które PKP PLK ma zaprosić tak-
że przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego, Gminy Brwinów 
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Wspólnie z panem starostą potwier-
dziliśmy chęć udziału w spotkaniu, 
które planowane jest na koniec 
marca – zaznacza Konrad Sipie-
ra. – To spotkanie może dać nam 
również odpowiedzi na to kiedy 
rozstanie zrealizowana Paszko-
wianka – dodaje. AZ
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będzie kosztować budowa nowej Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Michałowicach. 

Przejazd na Parzniewie do zamknięcia? 

W dniu 11.02.2021 r

 zmarł 

Andrzej Emiljanowicz 
Wieloletni nauczyciel szkoły nr 3 i nr 1

w Piastowie, trener lekkoatletyki 
w takich klubach jak Start Łódź, 

RKS Ursus, MKS Pruszków, 
Naprzód Brwinów, UKS Czwórka 

Piastów, MKS Żbik Pruszków. 
Wychowawca wielu

 doskonałych sportowców 
z Marianem Woroninem na czele. 

W zmarłym tracimy pasjonata, człowieka 
oddanego bez reszty sportowi a przede 

wszystkim PRZYJACIELA.

Żegnaj Andrzeju, 
spoczywaj w spokoju.

PRZYJACIELE

7,8
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To są środki, które zostaną przeznaczone na sześć projektów związanych z e-usługami w gminie 
Michałowice w dwóch obszarach. Oba obszary są bliskie mieszkańcom. Jeden z nich związany z edukacją 
czyli rekrutacja do przedszkoli, szkół i gminnego liceum. A drugi obszar to zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę. Jesteśmy dużą gminą o zabudowie jednorodzinnej. Nasze nieruchomości nie są podłączone 
do systemów elektronicznych odczytów zużycia wody. Ten projekt m.in. umożliwi rozpoczęcie procesu, 
który ułatwi rozliczanie się za wodę. – Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice o dofinansowaniu na rozwój e-usług w gminie.
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Koronawirus a ubezpieczenia na życie  
– czy Polacy ubezpieczają się chętniej?

P rzyczyny można szukać 
w skomplikowanych 
zapisach Ogólnych 
Warunków Ubezpie-

czenia. 16,96% respondentów 
uznaje właśnie niejasność ofert 
firm ubezpieczeniowych za naj-
większą barierę w procesie za-
kupu ubezpieczenia. Często też 
jesteśmy posiadaczami ubez-
pieczenia z konieczności, ze 
względu na posiadany kredyt 
lub w ramach benefitów ofe-
rowanych przez pracodawców. 
Aby ułatwić zrozumienie istoty 
tych ubezpieczeń, Eksperci CUK 

Ubezpieczenia postanowili roz-
łożyć ubezpieczenia życiowe na  
czynniki pierwsze. 

Ogólne Warunki  
Ubezpieczenia na Życie  
– baza naszej ochrony
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
na Życie (OWU) stanowią pod-
stawę zawarcia umowy ubez-
pieczenia, są „bazą” dla naszej 
polisy. W tym przypadku, co 
do zasady zakres mamy bar-
dzo podstawowy, obejmuje on 
śmierć Ubezpieczonego. I tutaj 
tak naprawdę zaczyna się cały 

„problem” z ubezpieczeniami 
na życie.

Ubezpieczenia na życie są 
w Polsce cały czas niedoceniane 
przez Klientów. Wynika to w ja-
kimś stopniu z tego, że Klienci 
nie wierzą w gwarancję wypła-
ty sumy ubezpieczenia – a prze-
cież to jest istotą ubezpieczenia 
na życie.

„Jednak jeśli zrozumie się me-
chanizmy działania takiego ubez-
pieczenia, uzna się gwarancję jaką 
daje polisa i przy odpowiednim 
wsparciu doradcy zrozumie wła-
sne, często bardzo duże potrzeby 
ubezpieczeniowe, wtedy wszyst-
ko staje się prostsze. Dostęp do 
najlepszych produktów plus fa-
chowe doradztwo powodują, że 
klienci mają na co dzień dostęp 
do najlepszych rozwiązań i dzię-
ki temu mogą spać spokojnie. 
Najważniejsze w tym wszystkim 
jest to żeby klienci posiadają-
cy, tzw. grupowe ubezpieczenie 
na życie w swojej firmie, nie za-
kładali, iż jest to polisa na życie, 
a coraz częściej próbowali szu-
kać indywidualnych, uszytych na 
miarę rozwiązań.”– Igor Suche-
nek specjalista ds. ubezpieczeń 
w CUK Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dodatkowe, 
czyli co w polisie piszczy 
Wśród ubezpieczeń dodatkowych 
mamy cały wachlarz zdarzeń 

z tytułu których przysługuje wy-
płata świadczenia. Zacznijmy od 
rozszerzenia podstawowego za-
kresu o opcje, które dotyczą nas 
(Ubezpieczonych). Poniżej kilka 
ważnych pozycji:
• Zawał serca lub udar mózgu
• Nowotwór w tym nowotwór 

przedinwazyjny
• Świadczenie z tytułu przebytej 

operacji
• Poważne zachorowanie (np. 

stwardnienie rozsiane lub sepsa)
• Zasiłek szpitalny wypłacany za 

każdy dzień pobytu w szpitalu
• Zabiegi specjalistyczne

Ochronę możemy rozbudować 
również o ubezpieczenia prze-
znaczone dla dzieci. 

„Poważne zachorowanie dziec-
ka to największa troska rodzi-
ca. W wachlarzu chorób objętych 
ubezpieczeniem znaleźć można 
m.in.: cukrzycę typu I, bakteryj-
ne zapalenie opon mózgowych 
czy nowotwór złośliwy. Polisa na 
życie zapewnia środki, które po-
zwolą pokryć koszty zakupu leków, 
sprzętu medycznego czy rekonwa-
lescencji po przebytym leczeniu. 
Taka „poduszka finansowa” daje 
poczucie bezpieczeństwa i ob-
niża stres wynikający z sytuacji 
chorobowej. Czasem bywa rów-
nież tak, że posiadana polisa ratuje 
życie finansując duże koszty pry-
watnej diagnostyki” – mówi Igor 

Suchenek Specjalista ds. Ubez-
pieczeń w CUK Ubezpieczenia.

„Poważne zachorowanie nie 
jest oczywiście jedyną sytuacją, 
w której polisa zapewnia finansowe 
wsparcie. Należy pamiętać o ope-
racji i pobycie dziecka w szpitalu, 
w tych przypadkach rodzice mogą 
liczyć na wypłatę świadczeń któ-
re w takich momentach wspierają 
rodzinę.” – dodaje Igor Suchenek

Assistance medyczny  
– wsparcie organizacyjne
Będąc w trudnej sytuacji spowo-
dowanej naszym stanem zdro-
wia, czy stanem zdrowia bliskich 
możemy nie mieć głowy do kwe-
stii organizacyjnych i chętnie po-
wierzylibyśmy je komuś innemu. 
Rozdarcie między tym co trzeba 
zrobić, a tym co fizycznie jeste-
śmy w stanie sami osiągnąć potę-
guje tylko dyskomfort. I na takie 
sytuacje zostało właśnie wymy-
ślone ubezpieczenie assistance.

„Assistance jest ubezpiecze-
niem nieoczywistym, trudno jest 
zwizualizować sobie jego „na-
macalne” korzyści. Nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć kiedy i ja-
kiego wsparcia będziemy ocze-
kiwać. Opieka nad dzieckiem, 
pomoc domowa po hospitalizacji, 
dowóz leków, zakup lub wypoży-
czenie sprzętu rehabilitacyjnego. 
Te i wiele innych świadczeń za-
pewnia ubezpieczenie assistance, 

które działa przede wszystkim 
wtedy gdy nie ma nas w domu i sa-
mi nie możemy zareagować czy 
zwyczajnie pomóc.” – mówi Igor 
Suchenek Specjalista ds. Ubez-
pieczeń w CUK Ubezpieczenia.

Analizując tak przedstawioną 
kwestię ubezpieczenia na życie 
można zobaczyć wyraźny sche-
mat jego konstrukcji. Znając już 
poszczególne składowe oferty 
łatwiej jest zrozumieć, co kon-
kretnie nam przysługuje i jaki za-
kres powinniśmy wybrać. Warto 
jednak dla pewności i własnego 
spokoju skorzystać ze wsparcia 
eksperta, w najwygodniejszy dla 
nas sposób: on-line, przez info-
linię lub osobiście w placówce 
CUK Ubezpieczenia. 

Liczby mówią same za siebie: 254 
osoby na każde 100 tys. mieszkań-
ców – średnio tyle osób rocznie za-
choruje na nowotwór w Polsce. 22 
tyś. – dzieci i młodzieży zachoro-
wało w Polsce na cukrzycę w 2018 
roku. 7,5 mln – tylu Polaków rocz-
nie jest przyjmowanych do szpitala. 
W każdej z opisanych wyżej sytuacji 
możemy liczyć na wsparcie i wy-
płatę środków z polisy życiowej. 

Placówki Cuk w Pruszkowie
al. Wojska Polskiego 46a 

tel. 22 720 10 79,  
ul. Kraszewskiego 1

tel. 22 724 99 65

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez 
CUK Ubezpieczenia, 8,36% respondentów 
zadeklarowało, że w trakcie pandemii wykupiło 
ubezpieczenie na życie. Zdaniem ekspertów 
firmy, COVID-19 nie przyczynił się znacząco do 
wzrostu sprzedaży ubezpieczeń na życie – CUK 
Ubezpieczenia obserwuje średnią dynamikę 
wzrostu sprzedaży tego produktu rzędu 103%  
w okresie od marca do lipca 2020. W tym samym 
badaniu 39,91% respondentów deklaruje, że posiada 
ubezpieczenie na życie. Mimo rosnącej popularności 
tych ubezpieczeń, nadal są one traktowane przez 
Polaków trochę po macoszemu. Dla porównania 
ubezpieczenie NNW wykupuje 62,75% badanych.
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PRUSZKÓW
Prokuratura posta-
wiła zarzut zabójstwa 
28-letniemu Łukaszowi 
B. Mężczyzna został 
zatrzymany w ubiegłym 
tygodniu przy 
ul. Broniewskiego 
w Pruszkowie.

P rzypomnijmy. We wto-
rek 9 lutego około 
godz. 17.00 policjan-
ci z pruszkowskiej ko-

mendy otrzymali informacje, że 
w jednym z mieszkań przy ulicy 

28-latek podejrzany 
o zabójstwo
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Broniewskiego znajduje się męż-
czyzna z raną zadanym ostrym 
narzędziem. Mimo reanimacji 
mężczyzny nie udało się urato-
wać. Na miejscu zdarzenia policja 
zatrzymała 28-letniego Łukasza B.

Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi pruszkowska prokuratu-
ra, która postawiła 28-letniemu 
Łukaszowi B. zarzut zabójstwa. 
Podejrzany nie przyznał się do 
zarzucanych mu czynów. Męż-
czyzna złożył wyjaśnienia, jed-
nak prokuratura zaznacza, że 
ich treść została objęta tajemni-
cą postępowania. Sąd przychy-
lił się do wniosku prokuratury 
i zastosował wobec Łukasza B. 
tymczasowe aresztowanie. AZ

MICHAŁOWICE
Władze gminy 
Michałowice wybrały 
przedsiębiorstwo, które 
wybuduje salę gimna-
styczną w szkole podsta-
wowej przy ul. Szkolnej. 
Jeszcze w tym roku 
rozpoczną się prace.

D o przetargu oferty 
złożyły cztery przed-
siębiorstwa. Najko-
rzystniejszą z nich 

złożyła firma ARBUD. Przedsię-
biorstwo zobowiązało się wykonać 
usługi za kwotę poniżej 7,8 mln zł.

W ramach inwestycji powsta-
nie nowoczesny obiekt. Do nowej 
sali gimnastycznej dobudowa-
ne będą trybuny na 190 widzów. 
Wykonawca ociepli nowy budy-
nek i zamontuje pompy ciepła. 
Ze względu na zmiany parame-
trów energoefektywności zmie-
niony będzie dach.

Niebawem rozpocznie się budowa sali 
gimnastycznej w Michałowicach

Nowy budynek będzie dosto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. W ramach prac 
powstaną dwie toalety i winda, 
z których skorzystają także ludzie 
poruszający się na wózkach in-
walidzkich.

Wykonawca zmodernizuje sa-
nitariaty, szatnie, pomieszczenia 
dla nauczycieli oraz składziki na 

sali sportowej. Prace mają zakoń-
czyć się do 30 czerwca. Przebudo-
wa zaplecza, szatni, sanitariatów 
oraz budowa szybu windy zgodnie 
z ustaleniami ma trwać od 1 lipca 
do 31 sierpnia. Montaż windy za-
planowano pomiędzy 1 września 
a 31 października.

W drugim etapie inwestycji na-
stąpi rozbudowa i przebudowa 
sali sportowej z powstaniem try-
bun oraz zaplecza magazynowego. 
Prace zaplanowano w okresie od 
1 września do 20 czerwca 2022 roku.
Ze względu na inwestycję szkoła 
przeprowadzi zajęcia z wychowa-
nia fizycznego w boisku zada-
szonym balonem. W zimę ucznio-
wie będą trenować na lodowisku.

Gmina planuje zmodernizować 
budynek szkoły. Trwa postępowa-
nie przetargowe na wykonanie ter-
momodernizacji placówki. Do tej 
pory wpłynęło 13 ofert. W wakacje 
ruszy remont stołówki szkolnej.

Teren w pobliżu szkoły bę-
dzie jeszcze piękniejszy. Władze 
planują nasadzenia platanów 
na ul. Szkolnej. MS

sprzęt sportowy. Robotnicy wy-
budują również szyb windowy.

W ramach rozbiórki starych 
utwardzeń powstanie więcej miej-
sca na zieleń i rekreację.

Wykonawca zrealizuje inwe-
stycję w dwóch etapach. W czę-
ści pierwszej robót wykonawca 
poprowadzi prace konstrukcyjne 
zewnętrzne związane z rozbudową 
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MILANÓWEK

Rusza nowoczesny PSZOK  
w Milanówku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) powstał w celu poprawy efektywności sys-
temu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Od 16 lutego mieszkańcy gminy Milanówek mogą nie-
odpłatnie dostarczać do punktu m.in. odpady wielko-
gabarytowe, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, 
świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, popiół. Ponad to w PSZOK 

znajdziemy również pomieszczenie przeznaczone na „dru-
gie życie odpadu”, czyli proekologiczną inicjatywę umoż-
liwiającą ponowne wykorzystanie zużytych produktów. 
Punkt będzie przyjmował odpady przez pięć dni w tygodniu  
(w tym w soboty) w wygodnych dla mieszkańców godzi-
nach. Punkt Selektywnego Zbierania odpadów znajduje się 
przy ul. Turczynek w Milanówku. Godziny otwarcia: wtorek 
- piątek 10:00-18:00, sobota 11:00-19.00..  MS

Policjanci aresztowali zabójcę
GRODZISK MAZ.

W powiecie grodziskim 
doszło do zabójstwa.  
W szpitalu przebywa 
mężczyzna podejrzany  
o dokonanie  
przestępstwa.

W piątek 29 stycznia 
w jednym z hoste-
li w gminie Ża-
bia Wola doszło 

do awantury pomiędzy dwo-
ma Ukraińcami. Kłótnia mia-
ła tragiczny finał. W jednym 
z pomieszczeń leżał nieprzy-
tomny mężczyzna z krwawią-
cymi ranami w okolicy klatki 
piersiowej. – Ratownicy me-
dyczni stwierdzili zgon 42-lat-
ka. W innym pokoju policjanci 
zastali drugiego z mężczyzn, 
który brał udział w zdarzeniu. 
52-latek z widocznymi ranami 
na ciele potrzebował pomo-
cy medycznej i trafił do szpi-
tala. Grodziscy policjanci pod 
nadzorem żyrardowskiej pro-
kuratury przez kilka dni pro-
wadzili czynności i ustalenia 

REGION
Od piątku 12 lutego  
dostępne są pływalnie. 
Z basenów mogą  
skorzystać nie tylko 
sportowcy lecz także 
amatorzy.

Jeszcze w piątek 12 lutego infor-
mowaliśmy o otwarciu base-
nu w Grodzisku Mazowieckim. 
Pływalnia „Wodnik 2000” jest 

czynna w dni powszednie w godz. 
6:00-22:00 (wejście do godziny 
21:00) oraz w soboty i niedzie-
le w godz. 7:00-22:00 (wejście do 
godziny 21:00).

Do dyspozycji wielbicieli pływa-
nia są także inne obiekty wodne. 
Pruszkowski basen „Kapry” funk-
cjonuje od poniedziałku do piątku 
w godz. 6:30-22:00. W weekendy 
z pływalni można skorzystać od 
godz. 07:00 do 22:00. Klienci mo-
gą skorzystać z większości atrakcji, 
w tym sauny. Ze względu na stan 
techniczny zjeżdżalnia nie będzie 
dostępna dla pływaków.

W powiecie pruszkowskim jest 
czynna także „Pływalnia Centrum 

Baseny w regionie są już czynne

w tej sprawie. Z zebranych ma-
teriałów wynikało, że przeby-
wający w szpitalu mężczyzna 
podczas kłótni mógł śmiertelnie 
ugodzić kolegę nożem – infor-
muje Katarzyna Zych, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. 
– Policjanci przesłuchali po-
dejrzanego, gdy poprawił się 
jego stan – dodaje. Mężczyzna 

usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd 
zdecydował o trzymiesięcznym 
areszcie wobec 52-latka. Jego 
stan zdrowia uniemożliwia za-
stosowanie tradycyjnego środka 
zapobiegawczego. W najbliż-
szym czasie mężczyzna będzie 
przebywać w areszcie śledczym 
w … warunkach szpitalnych.

Za zabójstwo grozi kara doży-
wotniego więzienia.  MS

Sportu Raszyn”. Można z niej sko-
rzystać w godz. 6.00-22.00.

Wybierając się na pływalnię 
należy dostosować się do obo-
wiązujących restrykcji sanitar-
nych. Klienci powinni zachować 
dystans społeczny i dezynfe-
kować dłonie we wszystkich 

dostępnych miejscach, szcze-
gólnie przed i po wyjściu z pły-
walni. Zgodnie z obowiązującymi 
zasadami nakazwane jest zasła-
nianie nosa i ust od wejścia na 
pływalnię do przebieralni oraz 
od wyjścia z przebieralni do wyj-
ścia z budynku.  MS
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MILANÓWEK
W Milanówku policjanci 
zatrzymali kierowcę  
do kontroli. Nietrzeźwy 
mężczyzna próbował 
wręczyć funkcjona-
riuszom łapówkę za 
odstąpienie od dalszych 
czynności służbowych.

K ilka dni temu grodzi-
scy policjanci pod-
czas nocnej kontroli 
w Milanówku na ul. 

Piłsudskiego zatrzymali kie-
rowcę. Kierujący Fordem je-
chał krzywym torem. Policjanci 
postanowili zatrzymać pojazd 
do kontroli. – Zapach alkoholu 
w aucie wyjaśnił powód dziw-
nego sposobu jazdy kierowcy. 
Po badaniu jego stanu trzeź-
wości okazało się, że miał w or-
ganizmie prawie 2,5 promila 
alkoholu. Sprawdzenie danych 
45-latka w policyjnych syste-
mach wykazało dodatkowo,  
że nie jest to jego pierwsze prze-
stępstwo drogowe. – informu-
je asp. sztab. Katarzyna Zych, 
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Mężczyzna miał już sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów. 
Policjanci podali kierującemu 
obie podstawy do zatrzyma-
nia – dodaje.

Zrozpaczony mężczyzna pró-
bował rozmawiać z funkcjona-
riuszami na temat ich dalszych 

Mężczyzna odpowie za próbę 
wręczenia łapówki policjantom

PRUSZKÓW
W Pruszkowie ruszy bu-
dowa nowej szkoły. Stara 
siedziba nie nadaje się  
do dalszych remontów.

T rzypiętrowy budynek li-
ceum zbudowano w 1931 
roku. Konstrukcja po-
wstała z cegły pełnej, 

stropy są ceglane, gęstożebrowe 
na belkach stalowych. Budynek 
jest częściowo podpiwniczony. Ze 
względu na brak izolacji pogorszył 
się stan fundamentów. Budynek 
jest w złym stanie technicznym.

W liceum są małe sale lekcyj-
ne, wąskie korytarze oraz klatki 
schodowe. Uczniowie nie mo-
gą swobodnie przemieszczać 
się w czasie przerw. W sali gim-
nastycznej jest bardzo zła aku-
styka. Trudno przeprowadzić 
w niej egzaminy maturalne z ję-
zyków obcych.

W 2016 roku eksperci wyda-
li ekspertyzę dotyczącą stanu 
technicznego siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeu- 
sza Kościuszki. W dokumenta-
cji wskazano zużycie budyn-
ku w 70,29 proc. Jego remont 
jest nieopłacalny.

Dzięki inwestycji powstanie 
nowoczesna placówka przysto-
sowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Obecnie w liceum 
uczy się około 500 uczniów. Dzię-
ki nowej konstrukcji w szkole 
będzie mogło przebywać do 802 

Powstanie nowe LO  
im. Tadeusza Kościuszki

uczniów oraz 65 nauczycieli i po-
zostałych pracowników.

Uczniami Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T. Kościuszki w Prusz-
kowie są nie tylko pruszkowianie, 
lecz także mieszkańcy ościennych 
gmin i powiatów. Popularność 
tej szkoły nie jest przypadkowa. 
Placówka kształci zdolną mło- 
dzież. Od wielu lat egzaminy ma-
turalne zdają wszyscy abiturienci.

Budowa nowej szkoły to kluczo-
wa inwestycja dla starostwa. Ma 
ona wpływ na podnoszenie po-
tencjału rozwojowego i konkuren-
cyjności powiatu pruszkowskiego. 
Starostwo dysponuje aktualną do-
kumentacją projektową. Inwestycja 
rozpocznie się jeszcze w 2021 roku.

Obecna siedziba składa się 
z budynku liceum, szatni wraz 
z łącznikiem, pawilonu i sali  
gimnastycznej.

trzykondygnacyjnym budynku 
przebudowane będą pomiesz-
czenia i wybudowany podziem-
ny łącznik.

W kolejnym etapie inwestycji 
wykonawca zamontuje panele 
akustyczne w sali gimnastycznej.

Na trzecim piętrze znajdować 
się będzie planetarium z tarasem 
widokowym, obszerna sala kom-
puterowa z możliwością podziału 
na dwie mniejsze oddzielone mo-
bilną ścianką akustyczną rozkła-
daną automatycznie. Uczniowie 
będą mogli skorzystać z Wi-Fi.

Zaplanowana jest także budo-
wa wielofunkcyjnego boiska ze-
wnętrznego o wymiarach płyty 
boiska 30 m x 20 m, do koszy-
kówki i siatkówki wraz z przy-
legającymi trybunami a także 
boisko do piłki nożnej o wymia-
rach 40 m x 20 m.

Powierzchnia zabudowy wynie-
sie 1470 m kw. Wymiary zewnętrz-
ne budynku: (dł. x szer. x wys.) 
89,81 m x 31,61 m x 13,96 m.

Projekt nowej szkody uwzględ-
nia nowoczesne instalacje i roz- 
wiązania energooszczędne. Wy-
konawca utworzy system odpro-
wadzania wód opadowych do 
zbiornika retencyjnego. Wody 
opadowe będą służyć do spłuki-
wania toalet i podlewania ziemi.

Zgodnie z kosztorysem budo-
wa ma wynieść 45 040 498,62 zł.

Inwestycja powstanie w ra-
mach „Wieloletniego planu finan-
sowego powiatu pruszkowskiego 
na lata 2021 – 2024”.  MS

Wykonawca zrealizuje inwe-
stycję etapowo ze względu na 
konieczność nauczania w części 
istniejącej szkoły.

W etapie I nastąpi rozbiórka 
istniejących budynków od stro-
ny ul. Kościuszki oraz budowa 
pięciokondygnacyjnej placów-
ki. Wykonawca utworzy dro-
gę przeciwpożarową na całej 
długości drogi oraz dwa wjaz-
dy na teren budowy. Powstanie 
15 miejsc postojowych w garażu 
podziemnym, w tym jedno dla 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz 18 stanowisk postojowych 
na zewnątrz, w tym jedno dla 
osób niepełnosprawnych.

W drugim etapie wykonawca 
zmodernizuje istniejącą salę gim-
nastyczną. Obecne sale lekcyj- 
ne będą przekształcone na ma- 
gazyny i szatnie. W istniejącym 
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działań. – Zaproponował odstą-
pienie od czynności w zamian 
za pieniądze, które wyjął z kie-
szeni i chciał im wręczyć. Męż-
czyzna został poinformowany 
o tym, że takim zachowaniem 
popełnia kolejne przestępstwo – 
relacjonuje rzecznik. – 45-latek 
trafił do celi grodziskiej komen-
dy. Podczas dalszych czynno-
ści policjanci ustalili, że wobec 
tego kierowcy sąd już pięcio-
krotnie stosował zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Mężczyzna nie 
powinien siadać za kierownicę 
do 2026 roku – dodaje.

Policjanci doprowadzili 45-latka 
po wytrzeźwieniu do prokuratu-
ry. Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty dotyczące kierowania autem 
w stanie nietrzeźwości, złama-
nia zakazu prowadzenia pojaz-
dów i próby wręczenia korzyści 
majątkowej funkcjonariuszom.

Za powyższe przestępstwa 
mężczyzna otrzymał karę bez-
względnego pozbawienia wol-
ności na 1,5 roku.  MS
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GRODZISK MAZ.

Odpowiedzą za kradzież… 
whisky

W Grodzisku Mazowieckim w jednym ze sklepów 
doszło do kradzieży alkoholi. Policjanci rozpoczęli 
śledztwo w sprawie przestępstwa. Kryminalni wy-
typowali osoby podejrzane. Jednego dnia do poli-
cyjnych celi trafił 24-latek i 26-latek. Następnego 
dnia dołączył do nich 28-letni kolega. Policjanci 
uzyskali w rejestrze informację, na temat poszu-
kiwania 26-latka przez prokuraturę Niebawem 

okazało się, że wielbiciele trunków byli podejrzani o 
popełnienie kolejnego przestępstwa.  Dalsze śledztwo  
w tej sprawie wykazało, że tego samego dnia oprócz 
kradzieży kilku butelek whisky w jednym z punktów 
handlowych, ci sami mężczyźni ukradli alkohole także 
w innym grodziskim sklepie. Dwóch mężczyzn usły-
szało zarzuty kradzieży. Policjanci postawili 26-latko-
wi zarzut kradzieży rozbójniczej.  MS

Tlenoterapia hiperbaryczna jest to za-
bieg medyczny, polegający na oddychaniu 
100% tlenem w warunkach podwyższone-
go ciśnienia w specjalnym pomieszczeniu - 
komorze hiperbarycznej.  Dzięki temu tlen 
transportowany jest bezpośrednio do krwi, 
limfy i płynu mózgowo-rdzeniowego, a za 
ich pośrednictwem do wszystkich narządów 
ciała.  Podczas zabiegu dostarczamy do or-
ganizmu 15-krotnie więcej tlenu w porówna-
niu do oddychania w zwykłych warunkach. 

Ekspozycja na tlen hiperbaryczny po-
budza szpik kostny do produkcji komórek 
macierzystych. Podczas zabiegu ich liczba 
zwiększa się aż ośmiokrotnie! Lecznicza moc 
tlenu przyspiesza gojenie się ran, spowal-
nia procesy starzenia, zmniejsza stany za-
palne i skutecznie leczy infekcje bakteryjne. 

Badania naukowe dowodzą, że po-
ziom dotlenienia organizmu ludzkiego 
po pojedynczym zabiegu w komorze hi-
perbarycznej jest porównywalny do 2-ty-
godniowego pobytu w górach.

OPACZ CENTRUM REHABILITACJI 
dysponuje profesjonalną, jednoosobo-
wą komorą hiperbaryczną, umożliwia- 
jącą zastosowanie bezpiecznego ciśnie-
nia 1,5 ATA. 

Środowisko lekarskie od wielu lat pozy-
tywnie wypowiada się na temat stosowa-
nia tlenoterapii hiperbarycznej. Kiedy więc 
warto z niej skorzystać? Zabiegi w komorze 
hiperbarycznej skierowane są zarówno do 
osób dorosłych jak i dzieci. Ich zastosowanie 
zaleca się przy następujących schorzeniach:

Tlenoterapia hiperbaryczna

• trudno gojące się rany jak np. stopa cu-
krzycowa, odleżyny, oparzenia

• Alzheimer, choroba Parkinsona, ADHD, 
autyzm

• przewlekłe bóle głowy i migreny, pro-
blemy ze snem

• choroby autoimmunologiczne

• cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tęt-
nicze, otyłość

• przewlekły stres, depresja

Tlenoterapia hiperbaryczna wykorzysty-
wana jest również w sporcie. Nazywana 
jest naturalnym dopingiem.

Korzystają z niej zarówno zawodowi 
sportowcy (m. in. piłkarz Cristiano Ronaldo, 
tenisista Novak Djokovic, koszykarz LeBron 
James) jak i amatorzy. Zabiegi w komorze 
hiperbarycznej gwarantują szybszą rege-
nerację po ciężkim, wysiłkowym trenin-
gu, redukują deficyt tlenowy i pozwalają 
szybciej wrócić do formy po ewentualnej 
kontuzji. Dzięki terapii zwiększa się ilość 
molekuł ATP (tzw. paliwa mięśniowego) oraz 
zanika efekt zakwaszenia mięśni.  Ponadto 
poprawia się metabolizm i zmniejsza się 
poziom odwodnienia organizmu.

W celu uzyskania najlepszych efektów 
zdrowotnych, zabiegi w komorze hiperba-
rycznej powinny być wykonywane systema-
tycznie. Wartość zastosowanego ciśnienia 
tlenu, czas terapii oraz ilość zabiegów do-
stosowuje się indywidualnie.  Standardo-
wo zabieg trwa od 45 do 90 minut, odbywa 
się raz dziennie – całkowita ilość zabiegów 
dla poszczególnych pacjentów wynosi od 10 
do 60 i zależy od rozpoznanego schorzenia. 

Jak wygląda sam zabieg? Do komory hi-
perbarycznej nie wnosimy urządzeń elek-
tronicznych, biżuterii i zegarka. Pacjent 
ubrany jest w bawełniany strój i wypo-
sażony w maseczkę tlenową. Następnie 
ciśnienie stopniowo rośnie, aż do osią-
gnięcia odpowiedniej wartości. Podczas 
zabiegu pacjent ma czas na relaks. Mo-
że czytać książkę, gazetę lub zdrzemnąć 
się. Zabieg jest bezbolesny. Pod koniec 
zabiegu ciśnienie stopniowo zmniejsza 
się do wartości wyjściowej, po czym pa-
cjent może opuścić komorę. 

Jak przy każdym zabiegu medycznym, ist-
nieją pewne przeciwwskazania do stoso-
wania zabiegów w komorze hiperbarycznej. 
Bezwzględne przeciwwskazania to: 
• odma samoistna, rozedma płuc
• padaczka (epilepsja)
• rozrusznik serca
• zapalenie nerwu wzrokowego
• ciąża. 

W celu umówienia się na zabieg bądź uzy-
skania szczegółowych informacji zapra-
szamy do kontaktu z OPACZ CENTRUM 
REHABILITACJI pod numerem telefo-
nu: 606 787 637 lub poprzez stronę inter- 
netową www.opaczrehabilitacja.pl

Tlenoterapia hiperbaryczna wykorzystywana jest w medycynie od wielu lat, jednak do-
piero ostatnia dekada przyniosła jej znaczne zainteresowanie. Trudno się temu dzi-
wić. Zabiegi w komorach hiperbarycznych coraz częściej stanowią alternatywne lecze-
nie wielu chorób lub są dopełnieniem różnych terapii. Komora hiperbaryczna to jedno  
z najbardziej zaawansowanych urządzeń medycznych, które w nieoceniony sposób 
wpływa na stan naszego organizmu.

OPACZ CENTRUM REHABILITACJI 
Ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia
(vis-a-vis stacji WKD Opacz)
Tel: 606 787 637
www.opaczrehabilitacja.pl

R E K L A M A

REGION
Poczta Polska planuje 
utworzenie na  
terenie Portu Solidar-
ność centrum  
przeładunkowego. 
Inwestycje lotniskowe  
i kolejowe CPK pomo-
gą zapewnić wysoką  
jakość realizowanych 
przez Pocztę usług.

O becnie Poczta Polska 
posiada na Lotnisku 
Chopina w Warszawie 
placówkę pocztową 

i punkt przeładunkowy, w którym 
obsługuje przesyłki lotnicze w ru-
chu międzynarodowym. Poczta 
Polska planuje stworzenie na te-
renie Portu Solidarność hubu lo-
gistycznego do obsługi towarów 
w ruchu krajowym i zagranicz-
nym. – To dobra wiadomość dla 
każdego, kto kupuje lub sprze-
daje towary w Internecie. Dokład-
nie zaplanowana infrastruktura, 

Hub logistyczny w Porcie Solidarność

projektowanie infrastruktury przez 
Pocztę Polską i CPK pozwali na 
usprawnienie logistyki przesy-
łek– dodaje.

Spółka CPK zobowiązała się 
uwzględnić potrzeby Poczty pod-
czas planowania, projektowania 

Poczty Polskiej w przygotowywa-
niu dokumentacji projektowej, 
konsultacji propozycji niezbęd-
nych aktów prawnych oraz roz-
wój obszaru innowacji i nowych 
technologii na styku działalności 
Poczty Polskiej i CPK.

i realizacji inwestycji lotniskowych 
i kolejowych, a także koordynacji 
przedsięwzięć drogowych. Poro-
zumienie o współpracy zakłada 
m.in. określanie priorytetów pod-
czas planowania inwestycji CPK. 
Przewiduje też wsparcie ze strony 

 C
PK

 
 

z uwzględnieniem doświadczenia 
operatorów logistycznych, będzie 
oznaczać nie tylko wygodne po-
dróże, ale także szybki i bezpiecz-
ny transport towarów. To dlatego 
tak ważna jest budowa CPK pro-
wadzona we współpracy z Pocztą 
Polską – mówi wiceminister in-
frastruktury Marcin Horała, peł-
nomocnik rządu ds. CPK.

Ze współpracy cieszą się rów-
nież przedstawiciele Poczty Pol-
skiej. – Budowa CPK to jeden 
z najważniejszych projektów in-
frastrukturalnych w naszym kraju 
i nie może w nim zabraknąć Na-
rodowego Operatora Pocztowego. 
Poczta Polska to nie tylko przesyłki 
listowe, ale też m.in. obsługa dyna-
micznie rosnącego rynku e-com-
merce i usług logistycznych. Cały 
czas intensywnie pracujemy nad 
rozbudową i usprawnieniem na-
szej sieci logistycznej tak, aby mo-
gła sprostać wymaganiom rynku 
i oczekiwaniom klientów – mówi 
Tomasz Zdzikot, prezes Poczty 
Polskiej. – Poczta od wieków jest 
krwiobiegiem komunikacyjnym 
dla państwa i obywateli. Wspólne 

To już kolejna umowa o współ-
pracy podpisana przez spółkę 
CPK. W marcu ub. roku CPK i Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) zawarły po-
rozumienie dotyczące koordynacji 
inwestycji, m.in. poszerzenia au-
tostrady A2 między Łodzią i War-
szawą oraz budowy Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej. Dwa 
miesiące później przedstawiciele 
Polski i Wielkiej Brytanii podpisa-
li porozumienie, na mocy którego 
brytyjski sektor lotniczy i kolejowy 
zaoferował know-how w zakresie 
planowania, projektowania i bu-
dowy Portu Solidarność i 1800 km 
linii kolejowych dużych prędkości. 
We wrześniu ub. roku CPK podpisał 
porozumienie z Polską Grupą Ener-
getyczną, które stanowi, że w rejo-
nie Portu Solidarność powstanie 
w zgodzie z najnowszymi wymogami 
środowiskowymi nowa elektrocie-
płownia. Na podstawie podpisa-
nych umów CPK współpracuje też 
m.in. z Państwowym Instytutem 
Geologicznym (PIG) w zakresie 
geologii inżynierskiej, hydrogeo- 
logii i badań podłoża.  Inf. pras.
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MICHAŁOWICE

Mieszkańcy posadzą drzewa 
w gminie Michałowice

Mieszkańcy gminy Michałowice chętnie angażują się 
w działania na rzecz ochrony środowiska. Akcje zwią-
zane z sadzeniem drzew cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem tutejszej społeczności. – Jak co roku 
planujemy nasadzenia drzew na terenie gminy. Bar-
dzo często w kontaktach ze mną i z Urzędem wyraża-
ją Państwo chęć angażowania się w działania na rzecz 
środowiska naturalnego, zwłaszcza, i co zrozumiałe, 

w Państwa miejscowościach – w tym również w akcje sa-
dzenia drzew – zachęca Małgorzata Pachecka, wójt gminy 
Michałowice.– Zgłoszone propozycje zostaną przeanali-
zowane pod kątem możliwości wykonania nasadzeń m.in. 
określenia czy występują kolizje z istniejącą infrastrukturą 
techniczną - naziemną i podziemną. Zweryfikujemy również 
dobór gatunków, kierując się obecnym charakterem każ-
dej wskazanej lokalizacji nowych nasadzeń – dodaje. MS

REGION
Pruszków otrzyma 
2,4 mln zł, a gmina 
Michałowice 1,1 mln zł 
w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Tery-
torialnych. Środki te 
zostaną przeznaczone 
na rozwój e-usług.

D o Pruszkowa wspar-
cie unijne trafi na 
rozwój e-usług pu-
blicznych w urzędzie 

miasta i jednostkach podległych. 
Nowe e-usługi, licencje, a także 
szkolenia to tylko niektóre pro-
jektowe zadania. Wprowadzone 
usługi elektroniczne pozwolą na 
dostęp przez internet do wnio-
sków, deklaracji, pism i innych 
dokumentów. – Chciałabym bar-
dzo serdecznie podziękować 
za to wsparcie. Nie pierwsze 
mam nadzieje że nie ostatnie. 
Bardzo chętnie korzystamy ze 
wsparcia województwa. Jest to 
dla nas bardzo cenna inicjatywa 

Pruszków i Michałowice 
z dofinansowaniem na rozwój e-usług

– przyznaje Paweł Makuch, pre-
zydent Pruszkowa.

E-usługi publiczne zostaną 
wprowadzone także w urzędzie 
gminy w Michałowicach. Wła-
dze gminy chcą, by rekrutacja 
do gminnych placówek oświato-
wych obywała się on-line. Kolej-
ną z e-usług będzie możliwość. 
– To są środku, które zostaną 
przeznaczone na sześć projek-
tów związanych z e-usługami 
w gminie Michałowice w dwóch 
obszarach. Oba obszary są bliskie 
mieszkańcom. Jeden z nich zwią-
zany z edukacją czyli rekrutacja 
do przedszkoli, szkół i gminne-
go liceum. A drugi obszar to za-
opatrzenie mieszkańców w wodę. 
Jesteśmy dużą gminą o zabudo-
wie jednorodzinnej. Nasze nieru-
chomości nie są podłączone do 
systemów elektronicznych od-
czytów zużycia wody. Ten pro-
jekt m.in. umożliwi rozpoczęcie 
procesu, który ułatwi rozliczanie 
się za wodę ale nie jest to jedyna 
usługa z tego obszaru ponieważ 
plany mamy duże – podkre-
śla Małgorzata Pachecka, wójt 
gminy Michałowice. AZ

PRUSZKÓW
Pruszkowskie stowa-
rzyszenie na rzecz 
zwierząt otrzymało 
wyjątkowy prezent. 
Czworonożni pod-
opieczni organizacji 
dostali zapas jedzenia.

P ruszkowskie stowarzy-
szenie niesie pomoc 
porzuconym zwierzę-
tom na terenie Prusz-

kowa i okolic. Pod ich opiekę 
trafiają zazwyczaj czworonogi 
chore, skrzywdzone i okaleczo-
ne. Wolontariusze zajmują się 
zarówno szczeniętami, kocięta-
mi a także psami i kotami w do-
rosłym oraz starszym wieku. 

WPRacing przekazał karmę 
dla psów i kotów

Organizacja leczy i przygoto-
wuje pupile do adopcji.

Grupa motoryzacyjna 
z Pruszkowa WPRacing uru-
chomiła zbiórkę dla stowarzy-
szenia działającego na rzecz 
zwierząt. Miłośnicy czterech 
kółek podczas akcji zgromadzi-
li 1200 zł. Za tę kwotę wykupi-
li oni karmę dla psów i kotów.

Tak ogromny zapas z pew-
nością wystarczy na kilka naj-
bliższych miesięcy.

30 stycznia fani motoryzacji 
odwiedzili pruszkowskie sto-
warzyszenie na rzecz zwierząt. 
Przekazali oni karmy dla sympa-
tycznych czworonogów. Wizyta 
grupki przyjaciół nie ograniczy-
ła się na wręczeniu prezentu. 
Członkowie WPRacing udali się 
na spacer z psami. MS
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PODKOWA LEŚNA
Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
podjął o decyzję o zatrzy-
maniu prac związanych 
z odtworzeniem stawu 
w Podkowie Leśnej. 
W 2019 roku urząd gminy 
otrzymał pozwolenie n
a prowadzenie robót.

Mazowiecki Woje-
wódzki Konser-
wator Zabytków 16 
sierpnia 2019 roku 

Modernizacja stawu 
w Podkowie wstrzymana

OTRĘBUSY
Dziewięcioletni chłopiec 
z Otrębus potrzebuje 
pomocy. Ratunkiem dla 
Filipa Siczka, który swoją 
dzielną walką z chorobą 
zyskał przydomek 
„Lwie Serce”, jest kosz-
towna operacja w USA.

M ały chłopiec walczy 
z przeciwnościami 
losu od już począt-
ku swego życia. – 

O chorobie dowiedzieliśmy się 
w czasie ciąży. Najpierw podej-
rzewano wadę genetyczną, ale 
choć ostatecznie ją wykluczo-
no, to wynik badań przyniósł 
tragiczną diagnozę, mówiącą 
o znacznych nieprawidłowo-
ściach w budowie serduszka – 
opowiada Martyna Siczek, mama 
Filipka. Wada serca chłopca, te-
tralogia Fallota ze współistnie-
jącymi wadami układu krążenia, 
sprawia, że organizm dziecka 
jest za słabo natleniony.

Pomoc dla Filipa Lwie Serce

Filip ma już za sobą trzy ope-
racje kardiochirurgiczne w Pol-
sce. – Pierwsza odbyła się, kiedy 

dziecko na blok operacyjny, nie 
wiedząc, jakie informacje otrzy-
ma za kilka godzin. My przeżyli-
śmy to już trzy razy, za każdym 
bojąc się tak samo. Drugą ope-
rację Filip przeszedł, kiedy miał 
6 lat, a trzecią rok później. Bał 
się, nie rozumiał, dlaczego wciąż 
musi wracać do szpitali. Ciężko 
wytłumaczyć dziecku, że to je-
dyna droga, by ratować jego ży-
cie… – wspomina mama Filipa. 
Po kolejnym pogorszeniu stanu 
zdrowia lekarze doradzili, by szu-
kać pomocy w Stanford.

Tamtejszy szpital dziecięcy 
jest gotowy na operację chłopca. 
Po analizie wyników badań oka-
zało się, że Filip jest „świetnym 
kandydatem do pełnej rekon-
strukcji”. Profesor Frank Han-
ley twierdzi, że podczas jednej 
operacji będzie w stanie przy-
wrócić prawidłowy obieg krwi 
i zamknąć ubytek międzykomo-
rowy. Prawdopodobieństwo suk-
cesu ocenia na bardzo wysokie. 
Operacja w Stanford to dla Filipa 
jedyna możliwość na dalsze ży-
cie. Niestety, jej koszt to ponad 
1 milion USD. Inf. pras.

Filip miał niecałe cztery latka. 
Trudno opisać to, co czuje ro-
dzic, oddając swoje ukochane 
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wydał zezwolenie na obudowę 
stawu. Miesiąc później, 17 wrze-
śnia przedstawiciele stowarzysze-
nia Dentropolis wnieśli zażalenie. 
Po ponad roku, w poniedziałek 
15 lutego do urzędu wpłynęła de-
cyzja ministra uchylająca decy-
zję konserwatora zabytków. Prze-
kazano ją do ponownego roz-
patrzenia. Urząd w ciągu 14 dni 
może odwołać się od decyzji.

W środę 27 stycznia przepro-
wadzono kontrolę w parku obję-
tym inwestycją. Urząd otrzymał 
polecenie w terminie do ponie-
działku 15 marca zabezpiecze-
nia terenu budowy stawu przed 
dostępem osób trzecich. MS
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JESTEŚMY  
EKOLOGICZNI

PRZYJAŹNI 
ŚRODOWISKU

NIE EMITUJEMY 
SPALIN

REDUKUJEMY 
POZIOM HAŁASU

Warszawa

R E K L A M A
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Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej ob-
serwujemy wzrost zainteresowania usługami ku-
rierskimi, nie tylko z zakresie obsługi codziennych 
zakupów, ale również przesyłek między osobami 
prywatnymi, aby wspomóc naszych bliskich za gra-
nicą, przesłać standardowe lub mniej standardowe 
przedmioty naszym znajomym lub kontrahentom. 
O ile nabytki internetowe są sprawnie obsługiwane 
przez portale zakupowe to nadanie przesyłki pry-
watnej stwarza dyskomfort ustawienie się w kolejce 
pocztowej. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje alterna-
tywa, umożliwiająca sprawne nadanie paczki, bez 
kolejki, we wcześniej uzgodnionym terminie w ce-
nie nie odbiegającej od standardowych możliwości. 
W centrum Pruszkowa, w pawilonach przy Alei Woj-
ska Polskiego 16 został otwarty nowy kompleksowy punkt usługowy świadczący miedzy innymi usługi kurierskie, gdzie możliwe 
jest nadanie paczek zwykłych i tych mniej szablonowych, również o dużych rozmiarach. Punkt jest obsługiwany przez wszystkie 
firm kurierskie funkcjonujące na rynku, więc łatwo jest z optymalizować termin dostawy i cenę przesyłki, zarówno krajowej jak 
i zagranicznej. Bo czas i pieniądz to wartości, które mają znaczenie.

Wspomniany punkt usługowy współpracuje z agencją tłumaczeń i oferuje kompleksowe usługi tłumaczenia w 100 językach 
obcych, we wszystkich możliwych parach językowych. Można więc przetłumaczyć dokumenty nie tylko z polskiego na angiel-
ski czy ukraiński lub odwrotnie, ale również z ukraińskiego na angielski, niemiecki, hiszpański czy francuski – w dowolnej
konfiguracji. Agencja tłumaczy umowy handlowe, dokumenty samochodowe, poradniki, dokumenty zwrotu podatków i zasił-
ków z Unii Europejskiej. Oferuje wysoką jakość tłumaczeń zarówno zwykłych jak również przysięgłych. Agencja funkcjonująca na 
rynku polskich od 2005 deklaruje krótkie terminy i profesjonalną obsługę.

W punkcie możesz również zrobić odbitki ksero oraz skany dokumentów. 

Lokalizacja w centrum miasta zapewnia szybki dostęp do punktu 
z pobliskich urzędów. Starostwo Powiatowe, Urząd Paszportowy, 
Wydział Komunikacji znajduję się zaledwie 200 metrów od lokalu – 
2 minuty drogi pieszo. Dla zmotoryzowanych łatwy dostęp do parkingu.

Punkt zapewnia doskonałe warunki obsługi, bez kolejki, bez tłumów, 
z dostępnymi środkami odkażającymi, ograniczając ryzyko zakażenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

Globalizacja, mobilność ludności, wyzwania nowej pandemicznej 
rzeczywistości powodują, że szukamy wygodnych oraz szybkich 
rozwiązań, umożliwiających realizację bieżących potrzeb. 

       tel. 577 706 505
e-mail: ppruszkow@kurier-btl.pl

Aleja Wojska Polskiego 16A/10
05-800 Pruszków

Zainteresowanie zakupem używanych  
domów będzie rosło

Używane domy to duży i niedoceniany segment rynku nieruchomości. Rocznie sprzedaje się 
ok. 30 000 - 40 000 używanych domów. W najbliższym czasie zainteresowanie ich zakupem 
nadal będzie rosło. Co ma na to wpływ?

Na pewno pandemia koronawirusa, pogorszenie koniunktury gospodarczej i ostrożna poli-
tyka kredytowa banków, ale nie tylko. Spore znaczenie mają bardzo szybko rosnące koszty 
budowy nowego domu. W ostatnim czasie wzrosły średnio o około jedną piątą. Należy się 
spodziewać, że trzyletni wzrost kosztów budowy typowego domu wyniesie ok. 25%. Co istot-
ne wynik ten nie uwzględnia rosnących kosztów zakupu działek.

Od stycznia ponownie wzrosły wymogi dotyczące energochłonności nowych budynków jed-
norodzinnych, co będzie skutkowało kolejnym, kilkuprocentowym wzrostem kosztów budo-
wy.  Warto także zwrócić uwagę, że od pewnego czasu państwo pomaga w termomoder-
nizacji starszych budynków jednorodzinnych. Chodzi o program Czyste Powietrze oraz ulgę 
termomodernizacyjną. 

Dzięki oszczędnościom wynikającym z państwowej pomocy, można po zakupie przeznaczyć 
więcej pieniędzy np. na poprawę estetyki starszego domu. Obecnie dostępne są projekty  
i materiały, dzięki którym nawet typowy dom w kształcie kostki sprzed 40 – 50 lat zupełnie 
zmieni swoje oblicze i będzie przypominał o wiele nowsze budynki. Opłacalność takiej kom-
pleksowej modernizacji zależy m.in. od materiałów zastosowanych w czasie budowy.

Przeglądając używane domy na sprzedaż łatwo zauważymy, że ich oferta jest zróżnicowana. 
Oprócz maksymalnie kilkuletnich budynków, możemy znaleźć również o wiele starsze domy, 
które pochodzą jeszcze z czasów PRL-u. Takie domy w nieco dłuższej perspektywie także 
mogą cieszyć się rosnącym zainteresowaniem, ale pod warunkiem dobrej lokalizacji. Na po-
pularność używanych domów w dobrych oraz średnich lokalizacjach prawdopodobnie będzie 
miało wpływ upowszechnienie pracy zdalnej.

Jeśli zależy Ci na bezpiecznym zakupie lub sprzedaży nieruchomość, to serdecznie zapraszam 
Cię do kontaktu!
 

DAMIAN SADOWSKI 
Inżynier budownictwa, licencjonowany Pośrednik w obrocie  
nieruchomościami, założyciel firmy BeTrusted Estate

tel. 668 618 080
e-mail: damian.sadowski@betrustedestate.pl

WWW.BETRUSTEDESTATE.PL

PRUSZKÓW

Odpowie 
za kradzież perfum

W powiecie pruszkowskim doszło do kradzieży. 35-la-
tek zauroczony zapachem luksusowych perfum po-
stanowił zabrać je ze sobą. Mężczyzna nie zamierzał 
jednak zapłacić za drogie pachnidło. W poniedziałek 8 
lutego około godz. 20.00 oficer dyżurny z pruszkow-
skiej komendy otrzymał zgłoszenie o złodzieju ujętym 
podczas kradzieży w sklepie. – Policjanci udali się na 
miejsce i ustalili, że 35-latek włożył do plecaka cztery 

pudełka z perfumami, po czym opuścił linie kas. Został 
ujęty przez pracownika ochrony i przekazany w ręce po-
licjantów. Wartość skradzionego towaru to ponad 800 
zł – informuje kom. Karolina Kańka, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. – 35-latek po zatrzy-
maniu trafił do policyjnego aresztu – dodaje. Mężczy-
zna usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Za kradzież 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.. MS
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Członkowie grupy prze-
stępczej z lat 90-tych 
ubiegłego wieku, zostali 
zatrzymani na polecenie 
prokuratury regionalnej 
w Szczecinie. Śledczy 
prowadzą nowe postę-
powanie wobec bossów 
„pruszkowskiej mafii”.

W e wtorek 26 stycz-
nia prowadzona 
była rozprawa 
w sadzie okręgo-

wym w Warszawie. Dotyczyła ona 
wątku ekonomicznego podwar-
szawskiej mafii w ramach pro-
cesu „pruszkowskich bossów”.

Policjanci CBŚP mieli zatrzy-
mać gangsterów przed salą.

Zgodnie z informacją uzyska-
ną z portalu tvp.info zatrzyma-
no wówczas m.in.: Andrzeja Z ps. 
„Słowik”, Leszka D. ps. „Wańka” 
i Janusza P. ps. „Parasol”. Miały 
one związek ze śledztwem pro-
wadzonym przez prokuraturę re-
gionalną w Szczecinie. Sąd jednak 

Bossowie pruszkowskiej mafii znów zatrzymani
nie wyraził zgody na areszt dla An-
drzeja Z. ps. „Słowik”.

Decyzję sądu skomentowa-
ła na antenie TVP Info mec Julia 
Dekoninck, obrońca Andrzeja Z. 
ps. „Słowik”. – Sąd nie zastoso-
wał tymczasowego aresztowa-
nia wobec naszego mocodawcy, 
ponieważ nie dopatrzył się oko-
liczności, które w ogóle upraw-
dopodobniałyby, że podejrzany 
Andrzej Z. popełnił zarzucane 
mu przestępstwa. Krótko mó-
wiąc, w sytuacji, kiedy czyn jest 
nieuprawdopodobniony w świetle 
art. 249 kpk to sąd rozpoznający 
wniosek w ogóle nie musi prze-
chodzić do rozważań, o których 
mowa w art. 258 kpk, czyli do kwe-
stii mataczenia i innego rodzaju 
utrudnień procesowych. Ozna-
cza to jedno: że materiał przed-
stawiony na poparcie wniosku 
o zastosowaniu tymczasowe-
go aresztu jest do tego stopnia 
ubogi, że nie uprawdopodabnia 
tezy prokuratora, jakoby podej-
rzany popełnił czyn zabroniony. 
Bo tylko wówczas sąd może za-
stosować areszt – poinformowa-
ła mec. Julia Dekoninck, obrońca 
Andrzeja Z. ps. „Słowik”. – Mając 

powyższe na względzie, obrona 
w związku z procesową kurtuazją 
powstrzyma się od komentarzy, 
które mogłyby być odebrane ja-
ko małostkowe – dodała.

Wobec Andrzeja Z. stosowany 
jest już tymczasowy areszt. Zda-
niem śledczych mężczyzna mógł 
kierować grupą przestępczą zaj-
mującą się m.in. handlem narkoty-
kami na terenie aresztu śledczego 

na warszawskiej Białołęce. Męż-
czyzna był zatrzymany we wrze-
śniu. Jeszcze w sierpniu Andrzej 
Z. opuścił areszt, po wpłaceniu za 
niego kaucji w wysokości 400 tys. 
zł. „Słowik” przebywał za kratami 
od stycznia 2017 roku.

Andrzej Z. jest jednym z głów-
nych oskarżonych w procesie 
gangu pruszkowskiego. Śledczy 
zarzucają mu również uczestnic-

two w grupie wyłudzającej VAT. 
Zdaniem prokuratury regio-
nalnej w Szczecinie „pomiędzy 
1 września 2014 roku a 11 września 
2018 roku, kierował wspomnia-
ną grupą, a jego rola polegała na: 
koordynowaniu działań poszcze-
gólnych członków grupy, w tym 
wydawaniu poleceń co do spo-
sobu działalności przestępczej, 
rodzaju i charakteru popełnia-
nych przestępstw jak również 
sposobu legalizowania środków 
pieniężnych, (…) koordynowaniu 
wraz z Krzysztofem O. i Filipem 
F. pozorowania obrotu gospodar-
czego przez ustalone podmioty 
(…) oraz legalizacji korzyści osią-
gniętych w wyniku popełnia-
nych przestępstw skarbowych, 
rozstrzyganiu sporów pomię-
dzy działającymi grupami prze-
stępczymi na terenie Szczecina, 
wydaniu poleceń związanych 
z legalizacją korzyści majątko-
wych osiąganych w wyniku dzia-
łalności przestępczej, jak również 
obrotu kokainą pozostałą po za-
trzymaniach członków grupy 
w styczniu 2017 roku”.

Zdaniem śledczych Andrzej Z. 
prowadził nowy gang od września 

2014 do września 2018 roku. Przez 
kilka ostatnich miesięcy, gdy „Sło-
wik” siedział grupą przestępczą 
kierował nią dzięki pomocy swo-
jej partnerki.

Gang zajmował się przestęp-
stwami gospodarczymi, oszu-
stwami podatkowymi, licznymi 
rozbojami, fałszowaniem do-
kumentów a nawet handlem 
narkotykami.

Funkcjonariusze CBŚP i pro-
kuratorzy regionalni ze Szczecina 
rozpracowali grupę, która wyłu-
dzała podatek VAT. Na jej czele miał 
stać Sebastian W. Gang funkcjo-
nował w latach 2012-17. Na dzia-
łalności grupy przestępczej Skarb 
Państwa stracił prawie 193 mln zł.

Zdaniem śledczych już w roku 
2013 „Słowik” i Wańka” przyłączy-
li się do grupy wyłudzającej VAT.

W skład gangu wchodzili m.in.: 
Leszek D. ps. „Wańka”, Janusz P. ps. 
„Parasol”, Krzysztof K. ps. „Kręco-
ny”, Artur R. ps. „Pinokio”, Adam K. 
ps. „Młody” oraz Sebastian F. Do 
grupy przestępczej należeli rów-
nież inni przestępcy, m.in. z gru-
py ożarowskiej i mokotowskiej.

Oskarżeni mężczyźni twierdzą, 
że są niewinni.  MS
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REGION
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
podpisał umowę z 
firmą, która zajmie 
się remontem drogi 
wojewódzkiej 876  
na terenie gminy  
Żabia Wola. 

D roga wojewódzka 
nr 876 przebiega 
przez powiaty gro-
dziski i piaseczyń-

ski. Drogowcy z MZDW podpisali 
umowę na remont kolejnego od-
cinka drogi. W ubiegłym roku 
wyremontowano 1,5 km frag-
ment od Jeżewic do Suchodo-
łu (gmina Tarczyn). Tym razem 
wyremontowany zostanie 2.7-ki-
lometrowy odcinek drogi na te-
renie gminy Żabia Wola. Roboty 
będą prowadzone na odcinku od 
miejscowości Piotrowice do gra-
nicy z gminą Tarczyn. 

Wszystkie prace mają zo-
stać wykonane jeszcze w tym 

Umowa na remont drogi 
wojewódzkiej nr 876 podpisana 

roku.— Remont obejmuje mię-
dzy innymi : wymianę warstwy 
ścieralnej na całej długości, lo-
kalne wzmocnienia warstwy 
wiążącej, wykonanie i profilo-
wanie poboczy po dwóch stro-
nach jezdni na całej długości 
odcinka oraz oczyszczenie 
chodników i zatok autobuso-
wych wraz z remontem zatoki 
autobusowej. Koszt remontu to 
789 tys. zł. Roboty zostaną wy-
konane do 30 czerwca – wyli-
czają drogowcy.

Remont drogi będzie konty-
nuowany rów nież na terenie 
gminy Tarczyn. – Do realizacji 
zostały wytypowane dwa odcinki. 
Przejście przez Suchodół, 600m 
– umowa zawarta z wykonawcą 
w ub. roku, prace rozpoczną się 
w tym roku z terminem zakoń-
czenia do 31 maja. Koszt – 820 tys. 
zł. Na kolejny odcinek o dł. 1,4 km 
od m. Suchodół do m. Marian-
ka trwa postępowanie przetar-
gowe (aktualnie sprawdzane są 
oferty). Oferta z najniższą ceną to  
1 mln 284 tys. zł. Termin wykona-
nia prac to 31 lipiec – podkreśla-
ją przedstawiciele MZDW.  AZ

REGION
Rząd zamierza wy-
toczyć wojnę symu-
lantom. Zmienią się 
przepisy odnośnie 
przyznawania zasiłków 
chorobowych. Dzięki 
nowej regulacji najwię-
cej stracą... pracownicy.

O becny okres zasiłko-
wy trwa 182 dni. Do-
kładnie na taki okres 
można wziąć płatne 

zwolnienia lekarskie. W przypad-
ku, gdy wróci się na jeden dzień 
do pracy, można kolejnego dnia 
pójść na L4 już na inną choro-
bę. W takim przypadku płat-
ne zwolnienie lekarskie można 
pobierać przez cały rok. Opi-
saną metodę najczęściej wyko-
rzystują symulanci, dla których 
zasiłki chorobowe stały się spo-
sobem na przetrwanie.

Zmienią się zasady 
przyznawania zasiłków 

chorobowych
Zgodnie z projektem przygo-

towywanym przez resort rodzi-
ny każda niezdolność do pracy 
spowodowana taką samą lub in-
ną przyczyną ma być przypisana 
do jednego okresu zasiłkowego. 
Według nowych zasad płatne L4 
będzie można wziąć maksymal-
nie na 182 dni w roku. Istnieją 
jednak odstępstwa od tej reguły. 
Limit nie będzie dotyczył czasu 
niezdolności do pracy podczas 
ciąży i zachorowania na gruźlicę. 
W tych przypadkach okres zasił-
kowy pozostanie bez zmian czyli 
270 dni. Obecnie w przypadku, 
gdy pracownik straci zatrud-
nienie ma możliwość pobiera-
nia zasiłku chorobowego przez 
182 dni. Zgodnie z projektem 
ustawy okres ten ma być skró-
cony aż o połowę. Po rozwiąza-
niu umowy o pracę na okres 91 
dni przysługiwać będzie płatne 
zwolnienie L4. Dzięki nowym 
przepisom Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zaoszczędzi około 
1 mld zł rocznie.  MS

PRUSZKÓW
Dziewczynka z Prusz-
kowa cierpi na chorobę 
genetyczną . Przekazu-
jąc 1 proc. podatku  
przy rozliczeniu rocz-
nym można opłacić  
jej rehabilitację.

O liwia Kawalec ma 7 lat. 
Dziewczynka choru-
je na Dysplazję włók-
nistą wieloogniskową. 

Choroba ta jest łagodnym proce-
sem rozrostowym kości. Związa-
na jest ona z wadą genetyczną. 
Ze względu na mutację jednego 
z genów dochodzi do nieprawi-
dłowego tworzenia tkanki kostnej 

Przekaż 1 proc. dla Oliwii Kawalec
w wielu miejscach szkieletu. Nad-
mierny wzrost tkanki kostnej po-
woduje osłabienie kości z powodu 
zaburzonej architektury i bezła-
du ułożenia beleczek kostnych. 
Dziewczynka cierpi na częste bóle 
kości, co utrudnia jej codzienne 
funkcjonowanie. Bardzo często 
występują u niej złamania pa-
tologiczne. Zrastanie tego typu 
urazów powoduje deformację 
kości. Dziewczynka stosuje spe-
cjalistyczny lek osłabiający me-
tabolizm ognisk patologicznych 
oraz zmniejszający ból. Dziew-
czynka musi być rehabilitowana. 
Dzięki ćwiczeniom dziecko ma 
szansę na lepsze życie. Przeka-
zując 1 proc. podatku przy rocz-
nym rozliczeniu można opłacić  
jej rehabilitację.  MS
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REGION

Wnioski o 500+  
przez internet

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów dzie-
ci do 18 roku życia. Przypominamy że od 1 lutego 
trwa nabór wniosków elektronicznych o świad-
czenie 500+. Osoby ubiegające się o świadczenie 
muszą przedstawić kompletną i prawidłowo wy-
pełnioną dokumentację. W przypadku wniosków 
złożonych w okresie od soboty 1 do poniedziałku 
31 maja wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem 

nastąpi do soboty 31 lipca 2021 roku. Osoby skła-
dające dokumenty od 1 do 30 czerwca 2021 roku 
otrzymają zasiłek z wyrównaniem nie później niż do  
31 sierpnia 2021 roku. W przypadku złożenia wnio-
sku po 30 czerwca, urzędnicy wypłacą świadczenie 
od miesiąca złożenia dokumentu. Aby otrzymać zasi-
łek wraz z wyrównaniem od 1 czerwca należy dostar-
czyć formularze do końca czerwca 2021 roku.  MS

Oszuści proponują osiągnięcie 
szybkich i ogromnych zysków

GRODZISK MAZ.
Grodziska komenda 
prowadzi już siedem 
postępowań w sprawie 
oszustw. Jedna z po-
krzywdzonych straciła 
aż 300 tys. zł.

W powiecie grodzis- 
kim wielu miesz-
kańców padło ofiarą 
oszustw związa-

nych z inwestowaniem oszczęd-
ności. Pokrzywdzeni najczęściej 
dowiadywali się o „intratnych” 
sposobach osiągnięcia zysku dzię-
ki informacjom zawartym w re-
klamach internetowych. – Oferty 
szybkiego i łatwego zysku doty-
czyły inwestycji kapitału w papiery 
wartościowe, notowania giełdowe 
i kryptowaluty. Po wyrażeniu chęci 
współpracy kontaktował się z nimi 
telefonicznie przedstawiciel fir-
my. Niech Państwa nie zmyli po-
czątek numeru telefonu 22, który 
wcale nie jest numerem kierun-
kowym z Polski. Konsultant prosił 

RASZYN
W Raszynie doszło do 
kradzieży samochodu 
osobowego. Policjanci 
zatrzymali czterech po-
dejrzanych mężczyzn.

WRaszynie, w nocy 
z niedzieli 31 stycz-
nia na poniedziałek  
1 lutego doszło do 

kradzieży Suzuki. Funkcjonariusze 
przyjęli zgłoszenie o przestępstwie. 
Niebawem rozpoczęli oni śledztwo 
w sprawie wyjaśnienia okolicz-
ności kradzieży auta. – Policjanci 
ustalili, że pojazd może znajdować 
się w Dawidach. Kryminalni uda-
li się do wskazanej miejscowości. 
Funkcjonariusze w polu znaleźli 
poszukiwany samochód. Przeby-
wały w nim cztery nietrzeźwe oso-
by. Policjanci ustalili, że 27-latek 
ukradł kluczyki z garażu po czym 
włamał się do pojazdu i odjechał. 
Mężczyzna wraz trójką znajomych 
pojechał do Dawid, gdzie w ukra-
dzionym samochodzie spożywa-
li alkohol. Policjanci zatrzymali 
27-latka, i trzy osoby w wieku 50, 

Policjanci odzyskali ukradzione auto

o wysłanie skanów dokumentów 
tożsamości i kart bankowych, a po-
tem zainstalowanie aplikacji, któ-
ra umożliwi mu zdalny dostęp do 
pulpitu klienta, oczywiście wszyst-
ko pod legendą sprawnej i facho-
wej obsługi inwestycji – informuje 
asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim.  
– Po wpłacie pieniędzy, które miały 
być zainwestowane pokrzywdze-
ni otrzymywali informacje o wy-
sokości zysku. Oczywiście był on 
ogromny. Do jego wypłaty po-
trzebna była wpłata kolejnej kwoty 
pieniędzy jako procenty od zysku. 
W ten sposób oszuści zarabiali 

jeszcze więcej, a pokrzywdzeni 
tracili dodatkowe sumy, nawet 
ponad zaplanowane do zainwe-
stowania – dodaje.

Policja radzi aby, nie wykony-
wać poleceń przestępców. – Nasze 
dokumenty trzeba chronić przed 
dostępem innych osób, nie można 
pozwolić, aby ktoś nieznany wy-
konywał za nas operacje finanso-
we. Każde wpisanie swoich haseł, 
kodów dostępów do bankowości 
w przypadku udostępnienia pulpi-
tu swojego komputera czy telefo-
nu powoduje, że są to dane znane 
obcej osobie, która w każdej chwili 
może wypłacić pieniądze z naszego 
konta – wskazuje rzecznik. – Przy-
pominamy o ostrożności podczas 
każdej operacji finansowej. Ape-
lujemy o rozważne podejmowanie 
decyzji w sprawach inwestowania 
swoich oszczędności i radzenie 
się w tym zakresie specjalistów, 
pracowników banków i osób bli-
skich, które mają doświadczenie 
w tego typu działaniach – dodaje.

Policjanci proszą o rozwagę 
i zgłaszanie przestępstw zwią-
zanych z oszustwami.  MS

41 i 31 lat. Badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało, że mężczyźni mie-
li od 1,5 do 3,4 promila alkoholu 
w organizmie – informuje kom. 
Karolina Kańka, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. – Wszyscy zostali osadzeni 
w areszcie – dodaje.

Jak się wkrótce okazało najmłod-
szy z mężczyzn miał już zarzuty. 
– Policjanci uzyskali w rejestrze in-
formację o poszukiwaniu przez sąd 
rejonowy w Pruszkowie 27-latka 
w celu odbycia 4-miesięcznej kary 
pozbawienia wolności – wskazu-
je rzecznik KPP w Pruszkowie. – 
Najmłodszy z mężczyzn usłyszał 

zarzut kradzieży z włamaniem 
i kradzieży w warunkach recydy-
wy, kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości oraz złamania 
bezterminowego zakazu prowa-
dzenia pojazdów. Pozostałych za-
trzymanych przesłuchano w trybie  
art. 183 kpk i po czynnościach zwol-
niono – dodaje.

Funkcjonariusze oddali skra-
dziony samochód o wartości ryn-
kowej 60 tys. zł jego właścicielom. 
Policjanci zatrzymali 27-latka. 
O jego dalszym losie zdecyduje 
sąd. Za kradzież z włamaniem 
grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.  MS
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Wpłaty można dokonywać na konto fundacji dzieciom  
„Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa. 

Alior Bank S.A. Nr konta bankowego: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytuł: 34762 Kawalec Oliwia – darowizna na rehabilitację.

Przekazując 1 proc. podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:  
KRS 0000037904. W polu „Cel szczegółowy 1 proc.” 34762 Kawalec Oliwia.
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Nowe stawy 
w Chlebni

G mina Grodzisk Ma-
zowiecki zakupiła 
prawie 51 ha grun-
tu w miejscowości 

Chlebnia. Teren, który kiedyś 
był stawami rybnymi, zosta-
nie przeznaczony na budowę 
zbiornika wodnego, spełniają-
cego dwa zadania. Po pierwsze 
zbiornik będzie miał funkcję 
retencyjną, czyli gromadzenia 

wód opadowych, a po drugie 
rekreacyjną. Pojawiła się szansa 
na uzyskanie dużego dofinan-
sowania unijnego i jeśli Gmi-
na je otrzyma to w Grodzisku 
Mazowieckim będzie można 
nawet pożeglować.

Zbiornik, zasilany wodami 
rzeki Mrownej, będzie miał 
ok. 1,7 km długości i ok. 700 m 
w najszerszym miejscu. Z ziemi 

Miasto nie zarabia 
na śmieciach 

W związku ze 
zwiększającą 
się w czasie 
trwania pan-

demii ilością produkowa-
nych śmieci i nastającym 
problemem niewystarczal-
ności wnoszonych opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gmina Gro-
dzisk Mazowiecki przypo-
mina, że wszystkie środki 
z pobranych opłat przezna-
czane są na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania sys-
temu, tj.:
• odbiór i zagospodarowanie 

odpadów – w tym odpadów 
wielkogabarytowych, ta-
kich jak meble,

• utrzymanie tzw. PSZOK-ów,
czyli punktów, w których 
mieszkańcy mogą nie-
odpłatnie oddać odpady, 
które nie są odbierane bez-
pośrednio z ich nierucho-
mości,

• zakup, utrzymanie i opróż-
nianie ulicznych koszy 
na śmieci,

• usuwanie dzikich wysypisk,
• edukację ekologiczną,
• inne koszty gospodarki od-

padami.

uzyskanej z wykopu planowa-
ne jest usypanie górki, która 
latem będzie stanowiła miej-
sce widokowe, a w zimie słu-
żyła do uprawiania sportów, 
stanowiąc nie lada atrakcję 
dla dzieci. 

Wybrano już projektanta in-
westycji i wszystko wskazuje 
na to, że w 2022 r. rozpocznie 
się budowa obiektu.
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Przedszkole ze Starych Babic 
laureatem 

Firma Electrolux zorganizowała konkurs „Przed-
szkole bez smogu”. Wśród laureatów znalazła 
się także placówka ze Starych Babic.W niedzielę  
7 lutego zakończył się konkurs „Przedszkole bez 
smogu”. Akcja miała na celu promowanie zdro-
wego oraz czystego powietrza w miejscach gdzie 
przebywają dzieci.Do konkursu mogła zgłosić 
się każda placówka. Przez Internet można było 

głosować na wybrane przez siebie przedszkole lub 
żłobek. Glos można było oddać tylko raz dziennie. 
W konkursie wzięło udział 896 placówek. W akcji 
oddano łącznie 66971 głosów. 20 przedszkoli i żłob-
ków z Polski otrzymało w nagrodę oczyszczacz po-
wietrza Electrolux Pure A9, produkt polecany przez 
Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na astmę, 
alergię i POChP.  MS

PRUSZKÓW
W Pruszkowie w jed-
nym z pustostanów 
doszło do pożaru.  
Nie żyje mężczyzna,  
który znajdował się  
w budynku.

I nformację o pożarze otrzy-
maliśmy od jednego z na-
szych czytelników. Więcej 
szczegółów na ten temat 

udzieliła kom. Karolina Kań-
ka, rzecznik Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.  
– 11 lutego przed godz. 2.00 nad 
ranem otrzymaliśmy zgłosze-
nie o pożarze pustostanu przy 
ul. Szopena. Strażacy wyciągnęli 

Tragiczny pożar przy ul. Chopina

nieprzytomnego mężczyznę. 
Pogotowie ratunkowe podjęło 
reanimację. Była ona jednak nie-
skuteczna. Ratownicy stwierdzi-
li zgon mężczyzny – informuje 
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Decyzją proku-

ratora ciało przekazano na sekcję  
zwłok – dodaje.

Do sprawy powołany będzie 
biegły w zakresie pożarnictwa.

Śledztwo dotyczące wyjaśnienia 
okoliczności śmierci mężczyzny 
i pożaru prowadzi prokuratu-
ra rejonowa w Pruszkowie.  MS

Kolejny etap prac przy przebudowie 
stacji Warszawa Zachodnia

REGION
Mimo niezbyt przyja-
znej aury kolejarze nie 
próżnują. Od 14 lutego 
przebudowa stacji  
Warszawa Zachodnia 
weszła w kolejny etap. 
To oznacza utrudnienia 
dla podróżnych.

Z aglądamy na plac budo-
wy stacji Warszawa Za-
chodnia. Roboty są tu 
prowadzone przez całą 

dobę, mimo zimy i niesprzyjają-
cych warunków. – Wykonano już 
m.in. rozbiórki zbędnej zabudo-
wy. Zdemontowane zostało stare 
oświetlenie. Przełożono podziemne 
instalacje, by uniknąć kolizji pod-
czas prac. Na kolejnych peronach, 
po zabezpieczeniu terenu i zmia-
nie organizacji ruchu, budowana 
jest konstrukcja kładki – nowego 
przejścia nad peronami. Już wybu-
dowany jest przejazd technologiczny 
między peronami nr 2 i nr 7. Widać 
prace przy palach fundamentowych. 
Prace obejmują również konstruk-
cję tunelu, budynku wielofunkcyjne- 
go oraz hali dworca. Przygotowy- 
wane jest tymczasowe dojście do  
peronu 8 – wyliczają kolejarze.

Główny wykonawca Budimex 
SA informuje, że na budowie pra-
cuje obecnie 70 podwykonawców 

i dostawców. W robotach uczestni-
czy 500 osób i 200 jednostek sprzę-
tu.Przebudowa stacji Warszawa 
Zachodnia wiąże się z utrudnienia-
mi dla podróżnych. Zalecanym doj-
ściem do stacji będzie kierunek od 
Alei Jerozolimskich. Komunikację 
ułatwi czytelne oznakowanie i pla-
ny z organizacją ruchu. Wyburzo-
ny zostanie stary budynek dworca 
Warszawa Zachodnia od strony ul. 
Tunelowej. W tym miejscu będzie 
budowany segment przyszłego 
tunelu pasażerskiego łączącego 
nową Warszawę Zachodnią z linią 
obwodową oraz nową halą dwor-
ca. Wykonanie tych prac jest nie-
zbędne do wybudowania przejścia 
dla pasażerów nad peronami. – Po 
szczegółowych analizach ustalono 
bezpieczną trasę dojścia. Droga od 
peronu nr 7 do peronu 8 (linii ob-
wodowej) przebiegnie nowym śla-
dem i wydłuży się o ok. 500 metrów 

do 700 metrów. Czas dojścia zaj-
mie ok. 10 minut. Dojście do pe-
ronów 1-7 od strony Woli będzie 
odbywać się tą samą trasą, przez 
peron 7. W porównaniu do obec-
nej drogi przejście będzie dłuższe, 
a czas dojścia z ulicy Tunelowej 
na perony 1-7 zajmie ok. 15 minut. 
W związku z tymi zmianami, su-
gerowanym dojściem do peronów 
1-7 i 8 (linia obwodowa) jest doj-
ście od strony Alei Jerozolimskich  
– podkreślają przedstawiciele PKP 
PLK. – Aktualna organizacja ruchu 
do peronu 8 przewidziana jest do 
połowy marca. Przebudowana pę-
tla autobusowa na ulicy Tunelowej 
zostaje w obecnym miejscu do koń-
ca prac. Po wybudowaniu kładki 
powstanie dla pasażerów nowe 
przejście nad peronami łączące 
dzielnicę Wolę z Ochotą. Warsza-
wa Zachodnia zmieni się dla po-
dróżnych – dodają.  AZ
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Milanowscy łyżwiarze wrócili z medalami
MILANÓWEK

Młodzi sportowcy  
 z uczniowskiego klubu 
sportowego „3” z Mila-
nówka zaprezentowali 
wyśmienitą formę  
w Ogólnopolskiej  
Olimpiadzie Młodzieży  
w łyżwiarstwie szybkim. 
Milanowscy zawodnicy 
znacznie wyprzedzili 
swoich konkurentów.

O d 29 do 31 stycznia 
w Tomaszowie Ma-
zowieckim odbyła 
się XXVII Ogólnopol-

ska Olimpiada Młodzieży w łyż-
wiarstwie szybkim. Uczniowski 
klub sportowy „3” w łącznej 
punktacji w kategorii junio-
rów zwyciężył zdobywając aż 
172 punkty. Drugi wynik uzyskał 
MKS Korona Wilanów uzyskując  
zaledwie 78 punktów.

Młodzi milanowianie zdobyli 
24 medale i pokonali utytułowane 
kluby z Tomaszowa Mazowieckie-
go, Zakopanego, Warszawy i Lu-
blina. Większość z nich posiada 
własne sztuczne tory lodowe co 

sprawia, że sportowcy mają lepsze 
warunki do trenowania.

Zawodnik UKS „3” Michał Stasz-
kiewicz został multimedalistą. 
Zwyciężył on w wieloboju zdo-
bywając aż 8 medali, w tym 6 zło-
tych na 1500 m, 3000 m, 5000 m, 
w biegu drużynowym, w biegu 
masowym, w wieloboju, brązowy 
medal na 500 m i srebrny na 1000 
m. Mateusz Godlewski wywalczył 
cztery medale, złoty w biegu dru-
żynowym, srebro w biegu maso-
wym oraz dwa brązowe medale 
na 3000 m i 5000 m. Igor Masal-
ski zdobył złoty medal w drużynie 
oraz brązowy w biegu masowym.

Wśród milanowskich dziewcząt 
najlepszy wynik uzyskała Marta 
Dobrowolska. Zawodniczka zdo-
była aż siedem medali, pięć zło-
tych w wieloboju, na 1500 m, 3000 
m, w biegu drużynowym, w bie-
gu masowym oraz dwa srebrne 

medale na 500 m i 1000 m. Ali-
cja Faderewska wywalczyła zło-
ty medal w biegu drużynowym, 
srebro na 3000 m i brązowy me-
dal w wieloboju.

Tydzień po olimpiadzie, mila-
nowscy sportowcy zdobyli kolejne 
tytuły. Od 6 do 7 lutego w Zako-
panem odbyły się mistrzostwa 
Polski juniorów. Na wszystkich 
dystansach zwyciężył Mateusz 
Śliwka. Zawodnik UKS „3” Mila-
nówek zdobył pięć złotych medali 
w wieloboju, na 500 m, 1000 m, 
1500 m i 3000 m. W biegu dru-
żynowym zawodnicy w skła- 
dzie M. Śliwka, R. Skrzydlewski,  
Ł. Baranowski i rezerwowy K. Jan-
kowski wywalczyli srebrny medal.

Milanowskich zawodników 
trenowali Joanna Staszkiewicz  
i Artur Parchan.

Gmina Milanówek wspiera roz-
wój klubu UKS „3”.  MS
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Wodociągi Warszawskie przeznaczą 
prawie 5 mld zł na inwestycje

REGION
Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Warszawie 
przedstawiło plan inwe-
stycji, które mają być 
zrealizowane w latach 
2021-2028. Spółka zamie-
rza m.in. wybudować  
i zmodernizować istnieją-
ce obiekty infrastruktury 
wodno–kanalizacyjnej.

D o końca 2028 roku po-
wstanie 1411 km sieci 
wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Spółka 

Wodociągi Warszawskie przezna-
czy 1,6 mld zł na inwestycje doty-
czące wodociągów oraz 3,1 mld zł 
na kanalizację. Warszawscy rad-
ni jeszcze w styczniu uchwalili 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Mo-
dernizacji Urządzeń Wodociągo-
wych i Kanalizacyjnych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w mieście stołecznym 
na lata 2021-2028”. Projekt doty-
czy stolicy i sąsiadujących gmin: 
Michałowice, Nieporęt, Raszyn, 
Serock, Wieliszew, Piastów oraz 
Pruszków. Dokument uwzględ-
nia inwestycje z unijnego projektu 
„Zaopatrzenie w wodę i oczysz-
czanie ścieków w Warszawie”. Do 
końca 2028 roku stołeczna spółka 

wodociągowa zamierza zrealizo-
wać 2025 zadań, w tym 1350 kon-
tynuowanych oraz 675 nowych.

Warszawski MPWiK poinfor-
mował, że w ramach inwestycji 
powstanie m.in. magistrala wo-
dociągowa zasilającą w wodę re-
jon z tzw. pasma pruszkowskiego.

Łączny koszt inwestycji zapla-
nowanych przez stołeczną spół-
kę szacuje się na kwotę 4,7 mld zł. 
Unijne wsparcie wyniesie około 
525 mln zł, czyli 11,2 proc. budże-
tu inwestycyjnego.   MS
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W trosce o poprawę jakości powietrza w gminie Brwinów
Dotacje na likwidację starych pieców, przeka-
zywanie bieżących informacji z czujników mie-
rzących poziom pyłów, kontrole prowadzone 
przez strażników, informowanie i edukacja – 
to niektóre działania podejmowane przez gmi-
nę Brwinów dla poprawy jakości powietrza.

S ezon grzewczy wiąże się ze zwiększeniem 
emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spa-
lania opału. Gmina Brwinów dostrzega ten 
problem i zachęca mieszkańców do składa-

nia wniosków o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. 
Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej eko-
logicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opala-
nym pelletem. W tym roku gmina przeznacza na ten cel 
kwotę 250 tys. zł – to aż o 50 tysięcy więcej niż w roku 
ubiegłym. Z dofinansowania w wysokości 75% kosztów 
udokumentowanych fakturą (nie większych jednak niż 
5 tys. zł) mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 
– Zachęcamy mieszkańców, żeby wymieniali piece wę-
glowe na gazowe, elektryczne lub na pellet (gdy nie ma 
możliwości podłączenia do sieci gazowej) – podkreśla 
zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, który pi-
lotuje działania ekologiczne realizowane przez Refe-
rat Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – Nasz program 
charakteryzuje się tym, że wniosek jest bardzo prosty, 
a formalności zostały ograniczone do minimum – do-
daje. Przez dwa lata z pomocą gminnych dotacji udało 
się wymienić 84 piece, a od początku 2021 r. do Urzędu 
Gminy Brwinów wpłynęły już 34 wnioski.

Gmina Brwinów znajduje się w sieci czujników Airly, 
dzięki czemu wyniki pomiarów zanieczyszczenia po-
wietrza można śledzić na bieżąco przez aplikację oraz 
stronę internetową. Na podstawie tych informacji można 

podejmować decyzje o wyjściu na świeże 
powietrze lub o ograniczeniu aktywności 
na zewnątrz. Cztery urządzenia zostały 
umieszczone już kilka lat temu przy bu-
dynkach oświatowych: przy przedszkolu 
przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie oraz 
przy trzech szkołach – ZSO w Brwino-
wie, w Otrębusach i Żółwinie.

Ochroną powietrza zajmuje się także 
Straż Miejska w Brwinowie. Patrole re-
agują z własnej inicjatywy w przypad-
kach, gdy zauważają oznaki spalania 
niedozwolonych substancji. Strażnicy 
podejmują też wiele interwencji w od-
powiedzi na sygnały od mieszkańców. 
Gdy zachodzi podejrzenie, że spalany 
jest niewłaściwy opał, np. odpady lub 
mokre drewno, strażnicy przeprowa-
dzają kontrolę, sprawdzają stan pieca 
oraz rodzaj używanego paliwa i rozma-
wiają z właścicielami posesji. Zarówno 
w 2019 r., jak i w 2020 r. przeprowadzo-
no 119 takich kontroli, jednak w prakty-
ce okazuje się, że nie wszystkie sygnały 
o nieprawidłowościach się potwierdza-
ją. W 2019 r. odnotowano 47 wykroczeń 
stwierdzonych na miejscu, a w 2020 r. 
już tylko 9. Czarny, gryzący dym poja-
wiający się zwłaszcza tuż po rozpale-
niu ognia jest często efektem spalania węgla niskiej 
jakości, który jest jednak legalnym paliwem, dopusz-
czonym do obrotu. W wątpliwych przypadkach straż-
nicy pobierają próbki, które są następnie wysyłane do 
specjalistycznego laboratorium. W 2019 r. pobrano 23 
próbki, rok później – siedem. W ciągu dwóch lat wy-
stawiono łącznie 32 mandaty.

Można liczyć na to, że wśród miesz-
kańców rośnie świadomość szkodliwości 
tzw. niskiej emisji. Okazją do prowa-
dzenia edukacji wśród najmłodszych są 
natomiast teatrzyki ekologiczne, organizo-
wane przez Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. Spektakl „Czarownica Niska 
Emisja”, który był pokazywany w 2019 r. 
w szkołach w Brwinowie, Otrębusach 
i Żółwinie, w przystępny sposób tłuma-
czył różnego rodzaju kwestie związane 
z ochroną powietrza. Ubiegły rok upły-
wający w znacznej mierze w warunkach 
zdalnej nauki uniemożliwił kontynuację 
takich działań.

Nie zabrakło natomiast działań infor-
macyjnych – artykuły promujące gminny 
program wymiany pieców, jakości powie-
trza i nowych przepisów zmierzających 
do jego ochrony pojawiały w ciągu roku 
nie tylko na portalu brwinow.pl czy w biu-
letynie informacyjnym Urzędu Gminy 
Brwinów „Ratusz” i na Fb.com/Brwinow.

Choć głównym źródłem zanieczysz-
czenia powietrza jest ogrzewanie domów 
jednorodzinnych, jednak gmina Brwinów 
nie zapomina też o kwestii emisji spalin. 
Uczestnicząc co roku w Europejskim Ty-
godniu Zrównoważonego Transportu, 

poprzez konkursy i imprezy rowerowe oraz budowę 
kolejnych dróg przyjaznych dla rowerzystów, również 
w ten sposób przyczynia się do poprawy jakości po-
wietrza. Na czystość powietrza mają też wpływ liczne 
nasadzenia. W czasie sezonu wegetacji nie tylko cieszą 
wzrok piękną zielenią, lecz także pochłaniają dwutle-
nek węgla i produkują tlen.

Mam tę moc, 
przekażę ją innym

Krew jest cennym darem, który może 
uratować życie drugiemu człowiekowi. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Brwinowie, którzy jesienią chorowali 
na COVID-19, zdecydowali się oddać 
osocze potrzebującym.

I nicjatywa oddania osocza wyszła od 
samych strażników miejskich – pod-
kreśla komendant Straży Miejskiej Iza-
bela Koźbiał. Do Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warsza-
wie zgłosiło się czterech z nich, jednak po wy-
wiadzie medycznym okazało się, że tylko jeden 
może oddać osocze. Osocze ozdrowieńców 
zawiera przeciwciała, które blokują namna-
żanie się wirusa w organizmie pacjenta prze-
chodzącego zakażenie, wspomaga leczenie 
chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu ob-
jawami. Osocze pobiera się tak jak krew. Przed 
pobraniem krwi należy zjeść lekki posiłek, 
a w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi 
należy wypić ok. 2 l płynów. Pobieranie osocza 
nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 
30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest 
nie więcej niż 750 ml osocza. Mogą je oddać 
osoby, które były zarażone koronawirusem 
lub na niego chorowały i wyzdrowiały. Oso-
cze można oddać w centrach krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa i ich oddziałach tereno-
wych. Przed przyjściem do punktu pobiera-
nia krwi należy koniecznie skontaktować się 
z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
telefonicznie lub mailowo. (PR)

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 oraz art. 11a 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 oce-
nach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 247) zwa-
nej dalej „ustawą”  oraz Uchwały Nr VI.60.2019 Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nada-
rzyn, zmienionej Uchwałą VIII.99.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  
24 kwietnia 2019 r.  oraz Uchwałą  Nr  XVI.218.2019 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 27 listopada 2019 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Nadarzyn  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. 114.

Projekt Studium wraz z prognozą udostępniony zostanie także w for-
mie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nada-
rzyn.pl oraz www.bip.nadarzyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium  rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 1200  w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,  pok. 220 (sala konferencyjna).

     W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz wprowa-
dzonymi ograniczeniami liczby uczestników w zgromadzeniach publicz-
nych, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dyskusji publicz-
nej w kilku turach. Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszone są 
o wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne pod nr tel. 22 729-81-85 wew. 
150 - 153.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu Studium. 

Jednocześnie informuję, że stosownie do treści art. 39, art. 46 ust. 1, 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 „ustawy” projekt „Studium” wraz z pro-

gnozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość 
udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. W związku z powyższym, 
Zainteresowani mogą składać uwagi. 

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocz-
ty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adre-
su zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
20 kwietnia 2021 r.

Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii 
Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 
ul. Mszczonowska 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 Roz- 
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 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 

prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowa-
nego w interesie 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 urzę- 
dów 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  19.02.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E 
Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
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• 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 

• Pakowacz/ka. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. Janinów 
k/Grodziska M. 734 108 163. 
Dojazdy z Żyrardowa i Milanówka

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

• 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 

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

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:

USŁUGI

AUTO SKUP - ZŁOMOWANIE 
ZAŚWIADCZENIE OD RĘKI 
515 -514-100 

Pożyczki pozabankowe.   
Szybka decyzja. 690-016-555 

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96

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

• WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

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

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

Obecnie poszukujemy  
osoby chętne do wykonywania 

pracy na umowę zlecenia na terenie 
naszego zakładu w Pruszkowie

Podstawowe obowiązki to segregacja i naprawa 
drewnianych palet magazynowych.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione  
od wyników.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 

pod nr 22 759 62 40
Więcej o nas: www.polbruk.pl

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

Biuro Rachunkowe MONETA SC
oferuje obsługę w zakresie m.in.:
 ksiąg podatkowych ryczałtu ewidencjonowanego
 rozliczania deklaracji podatkowych i ZUS
 kontaktów z urzędami (US, ZUS), wsparcie  podczas kontroli

DODATKOWO:
 elastyczność w kwestii przekazywania dokumentów,
 atrakcyjne ceny  
możliwość odbioru dokumentów od Klienta 

Gwarantujemy profesjonalizm i przyjazną atmosferę.

05-822 Milanówek, ul. Krzywa 11
biuro@brmoneta.pl

Monika Borysiuk
511 990 551

Aneta Pietraszek
511 281 757

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami  

(tj. Dz.U. z 2020r, poz.1990 ze zm.)

Wójt Gminy Raszyn informuje, że podał do wiadomości publicznej 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz  
w których przeznaczono do wydzierżawienia na okres powyżej 
3 lat dotychczasowemu dzierżawcy działki położone w Raszynie 
przy Al. Krakowskiej 5 oznaczone nr ew. 1222; 1223; 1217. Wykaz 
wywieszono z dniem 11 lutego 2021r.

PANI  DO SPRZĄTANIA
Poszukuję Pani do sprzątania domu 
jednorodzinnego w Komorowie. Dom 
180m², sprzątanie raz w tygodniu.

Dam pracę zaangażowanej Pani, która 
rzetelnie i solidnie wykonuje swoje 
obowiązki oraz posiada doświadczenie.

W celu uzyskania szczegółów zapraszam 
do kontaktu pod numerem telefonu:

602 389 051

MIEJSCA NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

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 


