
19 MARCA 2021 (NR 527)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

WIĘCEJ NA STR. 2

Wodny plac zabaw 
pod znakiem zapytania

PRUSZKÓW
Pomysł stworzenia wod-
nego placu zabaw pojawił 
się trzy lata temu. Wszyst-
ko wskazywało, że wycze-
kiwaną inwestycję uda 
się zrealizować. Niestety 
przez decyzje radnych 
wodny plac zabaw stanął 
pod znakiem zapytania.

W odny plac zabaw to 
idealne miejsce do 
zabawy dla najmłod-
szych w upalne dni. 

Niestety mieszkańcy Pruszkowa do 
tej pory mogli jedynie pozazdro-
ścić innym gminom takiej atrak-
cji. Wodny plac zabaw działa m.in. 
w Grodzisku Mazowieckim i cieszy 
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się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko małych grodziszczan. 
Dużo większy jest natomiast Park 
Bajka w Błoniu. Ten obiekt jest jed-
nym z głównych punktów week-
endowych wypadów w wakacje 
gdzie dzieciaki mogą się wyplu-
skać w wodzie. Wiele wskazywało 
na to, że Pruszków również docze-
ka się miejsca na wodne igraszki 
dla najmłodszych.

Władze Pruszkowa w dwa lata te-
mu zleciły wykonanie dokumenta-
cji projektowej dla wodnego placu 
zabaw, który ma powstać w rejonie 
studni oligoceńskiej przy ul. Li-
powej. Pod koniec ubiegłego roku 
ogłoszono przetarg, znalazło się 
wielu chętnych, ale obecnie inwe-
stycja nie może być realizowana.

SPORT
Mieszkaniec Pruszkowa wystąpi 
w Ninja Warrio / str. 4 /

PRUSZKÓW
Szkoła nr 3 do rozbudowy / str. 7 /

PROMOCJA
Zobacz więcej z Mikulskimi / str. 7 /

REGION
Burza wokół CPK / str. 9 /

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   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

NADARZYN
Baseny letnie 
w Strzeniówce / str. 10 /
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marca będziemy witać 
kalendarzową wiosnę!21
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Wodny plac zabaw ma po-
wstać na terenie przy ul. Li-
powej w rejonie istniejącego 
placu zabaw i placu do street 
workoutu. Plany już dziś wy-
glądają imponująco, zwłaszcza, 
że formalności są już na ostat-
niej prostej. – Już w przyszłym 
roku mamy szansę cieszyć się 
z nowego kompleksu rekreacyj-
nego w naszym mieście. Po-
wstanie wodnego placu zabaw 
jest już bardzo realne. Została 
już wydana decyzja ustalającą 
cel publiczny tego przedsię-
wzięcia, a kolejnym etapem 
jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, które wydaje staro-
sta pruszkowski – informował 
w listopadzie ubiegłego roku  
pruszkowski magistrat.

Plac zabaw będzie miejscem 
dedykowanym głównie najmłod-
szym mieszkańcom miasta. Co 
się na nim znajdzie? Zabaw-
ka z czterech łuków tworząca 
efekt kurtyny wodnej, wyrzut-
nie wodne, zabawka w formie 
pionowego słupa tworząca efekt 
wodospadu, dysze z pionowy-
mi strumieniami wodnymi oraz 
gejzer wodny. Całość uzupełnią 
inne wodne zabawki.

To jednak nie koniec. Za dnia 
wodny plac zabaw będzie miej-
scem do igraszek i zabawy. Wie-
czorem zaś miejsce zmieni nieco 
swój charakter. Dzieki odpo-
wiedniemu oświetleniu wie-
czorem mieszkańcy będą mogli 
wypocząć w miłej parkowej sce-
nerii przy szumie wody.

Jednak wodny plac zabaw to 
nie wszystko. Dodatkowo po-
wstaną tu kolejne place zabaw 
z rozmaitymi zabawkami. Za-
planowano m.in. ustawienie 
miasteczka linowego, zestawu 
zabawkowego w formie statku, 

pojawią się tu również ścian-
ki wspinaczkowe oraz huśtaw- 
ki i trampoliny.

Zadbano również o stworze-
nie „zaplecza” dla parku. Chodzi 
tu oczywiście o przebieralnie, 
miejsce do przewijania dzie-
ci czy toaletę. Z uwagi na to, 
że wodny plac zabaw powsta-
nie w mniej zadrzewionej czę-
ści parku na miejscu pojawią 
się również żagle zacieniające, 
które pozwolą osłonić się przed 
palącym letnim słońcem.

Co zatem jeszcze stoi na 
przeszkodzie do realizacji tego 
projektu? Zwłaszcza, że do prze-
targu zgłosiły się cztery firmy 
a oferta jednej z nich mieściła 
się w zakładanym na realizację 
inwestycji budżecie? – Mnie się 
marzy byśmy doczekali takich 
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czasów i ku temu zmierzam wy-
trwale, by to do Pruszkowa przy-
jeżdżali spędzać czas i mówili 
zazdroszczę tym, którzy miesz-
kają w Pruszkowie. Większość 
osób mających dzieci dosko-
nale zna Park Bajkę w Błoniu 
.Wszyscy tam jeżdżą, nasze mia-
sto rzeczywiście taką instalację 
powinno mieć. Plany są bardzo 
imponujące. To jest nieingeru-
jący w teren parku wodny plac 
zabaw ale także miejsce rekre-
acji dla starszych. To cała infra-
struktura obok, przebudowa 
istniejącego placu zabaw. To 
jest inwestycja, którą na począt-
ku radni zaakceptowali. Ona się 
znalazła w budżecie na rok 2021. 
Po tej akceptacji, został ogło-
szony i rozstrzygnięty przetarg 
Jednak przy zmianie uchwały 

budżetowej do radnych nie tra-
fiały argumenty, że przetarg jest 
już rozstrzygnięty i zdecydowa-
li zdjęciu tej inwestycji – mówi 
nam Paweł Makuch, prezy- 
dent Pruszkowa. 

Obecnie władze miasta pod-
kreślają, że będą namawiać radę 
do ponownego wpisania inwe-
stycji do budżetu.—Na tę chwile 
jesteśmy na etapie przedłuże-
nia związania ofertą. Na pew-
no będę się zwracał do wysokiej 
rady by ten projekt wrócił. Nie 
zrealizowanie go po wyłonieniu 
wykonawcy może mieć daleko 
idące skutki prawne, a na to ab-
solutnie nie pozwolę – dodaje 
prezydent Makuch.

Mamy nadzieję, że radni jed-
nak zmienią zdanie i pozwolą 
na realizację tej inwestycji.  AZ 

PRUSZKÓW
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckie-
go im. S. Woydy w Prusz-
kowie podpisało umowę 
współpracy z Wydziałem 
Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Instytu-
cje wspólnie będą prowa-
dzić projekt naukowy.

M uzeum współpracu-
je z Wydziałem Ar-
cheologicznym od 
wielu lat. Teraz obie 

jednostki rozpoczynają wspólny 
projekt badawczy. Jego celem są 
badania naukowe nad ludno-
ścią zamieszkującą ziemie za-
chodniego Mazowsza u schyłku 
starożytności i jej wpływu na 
środowisko naturalne.

Jest to przedsięwzięcie o cha-
rakterze naukowo-edukacyjnym 
jakiego dotychczas w regionie nie 
prowadzono. Będzie obejmować 
m.in. badania archeologiczne, 
przyrodnicze, fizyko-chemiczne, 
GIS. Jego integralną częścią będą 
coroczne badania wykopalisko-
we na kompleksie osadniczym 

Wspólne przedsięwzięcie MSHM  
i Wydziału Archeologii UW

(osada hutnicza i towarzyszące 
je cmentarzysko) w Zaborowie, 
gm. Leszno – najlepiej zacho-
wanym zespole, o wyjątkowym 
potencjale naukowym.

Współpraca miedzy obiema in-
stytucjami będzie miała charak-
ter partnerski. MSHM zapewni 
m. in. wiedzę odnośnie dotych-
czasowych badań archeologicz-
nych prowadzonych na terenie 
Mazowieckiego Centrum Meta-
lurgicznego; tzw. know-how pro-
wadzenia badań wykopaliskowych 
na stanowiskach z piecami hutni-
czymi; fachową opiekę nad odkry-
tymi zabytkami; promocję projektu 
wśród mieszkańców Mazowsza m. 
in. poprzez działania edukacyjne 
na terenie Pruszkowa. Wydział Ar-
cheologii zaś m. in. dostęp do spe-
cjalistów z niemal wszystkich gałęzi 
nauki; promocję Mazowieckiego 
Centrum Metalurgiczne, a tak-
że samego MSHM i Pruszkowa, 
w różnych europejskich ośrod-
kach naukowych. Partnerstwo 
między instytucją kultury a in-
stytucją naukową umożliwi do-
stęp do programów grantowych, 
które ze względu na statut prowa-
dzonej działalności były dotych-
czas niedostępne dla jednej, bądź  
drugiej strony.  Inf. pras.
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CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZKOWIE 

zaprasza do wynajmu powierzchni biurowych od 20 m2 z pełną infrastrukturą sanitarną.

| nowoczesny budynek
| dogodny dojazd
| duży parking naziemny i podziemny
| miejsce z potencjałem

KONTAKT: 
tel. 787 000 231   |  Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie   |  ul. Bohaterów W-wy 4  

(przykładowa aranżacja wnętrza nie stanowi oferty najmu)

CENTRUM KULTURY 
I SPORTU 

W PRUSZKOWIE 

|  KINO   |  TEATR   |
|  KONCERTY   |  WYSTAWY  |

 
|  STREFA SPORTU  |

|  ŚCIANKA WSPINACZKOWA  |
|  RICOCHET  |

WWW.CKIS.PRUSZKOW.PL
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0404
Obecnie rozważane są dwie propozycje, jednak o szczegółach będę mógł 
poinformować państwa po 24 marca. Przy wyborze lokalizacji będziemy 
kierowali się zarówno wygodą mieszkańców, jak i handlujących na targu 
kupców – burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski o przygotowaniach do przeniesienia targowiska na czas jego remontu

04

Przedszkole i Żłobek  „Tuptuś” w Brwinowie 
to placówka która istnieje na rynku ponad 13 
lat. Przyjmujemy dzieci od 1 do 6 roku życia. 
Dogodna lokalizacja, dzięki której ominą Pań-
stwo poranne korki, a także duży i bezpiecz-
ny parking to niewątpliwe atuty. Placówka 
może pochwalić się przestronnymi salami 
ozdobionymi w klimacie najpopularniejszych 
bajkowych scenerii, sala judo przeznaczo-
ną do aktywności ruchowych, a także wła-
sną kuchnią. Do dyspozycji dzieci jest duży, 
bogato wyposażony plac zabaw, a także część 
ogrodowa w której odbywają się gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. Przedszkole w dobie 
pandemii przeorganizowało i dostosowało się 

do obecnych restrykcji i wymogów. Już na sa-
mym wejściu została  specjalnie wydzieloną 
strefę w której bezpiecznie będzie można prze-
kazać dziecko. Została ona zorganizowana to 
po to, by ograniczyć kontakt osób z zewnątrz 
z wnętrzem placówki. Rodzice przebywający 
w niej są zobowiązani do tego, by byli wyposa-
żeni w maseczki oraz rękawiczki. Do sal i po-
mieszczeniach wybranych zostały zakupione 
i zamontowane  lampy przepływowe, dodat-
kowo zakupione lampy ultrafioletowe na sto-
jakach. Zabijają one nie tylko wirusy, ale też 
grzyby, pleśnie oraz bakterie – czyli wszyst-
ko to, co powoduje choroby. Po każdym dniu 
wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane.  

Przedszkole i Żłobek Tuptuś w Brwinowie jedyny z ofertą wychodzącą do rodziców  
w czasie pandemii tylko 1 zł dziennie za pobyt dziecka publicznego, a prywatnie  

350 zł miesięcznie. Najlepsza oferta na Żłobek 850 zł już z wyżywieniem.

Praca została zorganizowana zgodnie z za-
leceniami Głównego inspektora Sanitarne-
go. Pomieszczenia są stale wietrzone, dzieci 
dużo czasu spędzają  na świeżym powietrzu. 
Prowadzone są zajęcia o charakterze pro-
filaktycznym i edukacyjnym w odniesieniu 
do stanu epidemii koronawirusa. Wszyst-
kie zakupione sprzęty posiadają wymagane 
atesty oraz certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w przedszkolu. Wykwalifikowa-
na kadra pedagogiczna czuwa nad bezpie-
czeństwem dzieci, oraz pomaga im wrócić do 
codzienności w nieco odmiennych warun-
kach. W stałej ofercie mamy wiele zajęć do-
datkowych, m.in. karate, balet, mały aptekarz, 

tańce, język angielski, TUS, Metoda Dobrego 
Startu, warsztaty kulinarne czy ceramiczne. 
Zespół psychologiczno-pedagogiczny czuwa 
w okresie epidemii i  nie tylko: logopeda, peda-
gog specjalny, psycholog. Przedszkole i Żłobek 
co miesiąc w okresie bez pandemii organizu-
je co miesiąc wycieczki, imprezy przedszkol-
ne, teatrzyki, występy artystów. Od paru lat 
placówka prowadzi oddział zerówkowy, któ-
ry posiada wiele atutów. Wśród nich Rodzice 
wymieniają głównie:                                                            
1)  gruntowne przygotowanie do szkoły na 

bazie programu dopasowanego dla dzieci 
6-letnich, który zawiera treści programo-
we zgodne z nową podstawą programową 
oraz pozwala realizować treści dodatko-
we, wykraczające poza wymagane mini-
mum (dzięki dłuższym godzinom pracy)

2)  możliwość edukacji w grupie rówieśni-
ków, dodatkowe metody nauczania po-
zwalające rozwijać umiejętności dzieci 

3)  dostęp do całej oferty zajęć dodatkowych 
w ramach zajęć oferowanych przez przed-
szkole

4)  opieka nad dzieckiem od 7 do 17:00/18:00
5)  zapewnione całodzienne wyżywienie, zbi-

lansowane posiłki przygotowywane na 

miejscu, menu przygotowywane przez 
dietetyka, uwzględniające też diety dzie-
ci uczulonych

6)  udział w imprezach i atrakcjach organizo-
wanych przez przedszkole, udział również 
programach edukacyjnych ogólnopolskich 

7)  bezpieczne środowisko w nowoczesnym 
budynku, bogatym w ciekawe pomoce dy-
daktyczne; wspaniała zabawa w salach, na 
obszernym placu zabaw i w ogrodzie

8)  W czasie pandemii koronawirusa – prze-
myślane zabezpieczenia i procedury, które 
do tej pory działają z sukcesem nieprze-
rwanie od maja.

Organizujemy zajęcia adaptacyjne, które 
pomagają wejść w środowisko przedszkol-
ne, a także zmniejszają poziom stresu na po-
czątku przygody z przedszkolem. Nasza kadra 
indywidualnie podchodzi do każdego dziecka, 
będąc zarazem zawsze w gotowości do roz-
mowy i współpracy z rodzicem. Zapraszamy 
dzieci już od 1 roku życia. Dzieci z terenu gmi-
ny Brwinów maja możliwość uczęszczania do 
przedszkola w ramach umowy państwowej.

Serdecznie zapraszamy!

Nadszedł czas rekrutacji do przedszkoli. Wybór placówki, która będzie drugim domem 
dla naszych pociech, nie jest łatwy. W dobie pandemii rodzą się pytania: czy moje dziec-
ko będzie bezpieczne w miejscu, w którym będzie spędzać większość dnia? Jakie wy-
brać przedszkole? Śpieszymy z odpowiedziami na te nurtujące pytania.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Tuptuś”
ul. Dworska 5, 05-840 Brwinów
e-mail: biuro@tuptus.net.pl, tel. 601 989 473
tuptuś.net.pl, https://www.facebook.com/TuptusBrwinow/
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SPORT
Łukasz Chodowski 
z Pruszkowa całe życie 
pasjonował się sportem. 
W końcu zdecydował się 
na występ w programie 
Ninja Warrior Polska. 
Niebawem będzie 
można zobaczyć 
Łukasza w akcji!

O ukasz Chodowski 
z Pruszkowa ma 34 
lata. Przez całe życie 
szukał pasji. Znalazł 

ich kilka. Łukasz pięknie rysu-
je i jego dzieła zapierają dech 
w piersiach. Jednak Łukasz ma 
w sobie nie tylko dusze artysty.

Pruszkowianin nie usiedzi 
w miejscu. Od najmłodszych lat 
towarzyszy mu sport. W młodo-
ści marzył o karierze koszykarza. 
Niestety na grę w koszykówkę 
okazał się za niski. Skupił się 
więc na biegach przełajowych. 
Postanowił sprawdzić swoje si-
ły w jeszcze jednej dyscyplinie. 

Mieszkaniec Pruszkowa wystąpi w Ninja Warrior
który odbył się w górach, a na 
swojej trasie miał 75 przeszkód.

Łukasz znalazł się również 
w ekipie Barierołamacza Ar-
tura Świercza, gdzie wspólnie 
z jeszcze trzema kolegami po-
mogli Arturowi pokonać RMG 
na wózku! Emocje były niesa-
mowite, ludziom i uczestnikom 
opadały szczęki, nikt nie dowie-
rzał w to, co widzi, ale też każdy 
mocno kibicował całej druży-
nie Artura. Chłopaki osiągnę-
li sukces i dobiegli do mety. 
Wtedy Łukasz był już pewien, 
że chce iść właśnie w tym kie-
runku, dlatego też zaczął od-
wiedzać centrum treningowe 
OSPRO, aby móc swobodnie 
podnosić swoje umiejętności 
związane z pokonywaniem prze-
szkód. W międzyczasie w telewi-
zji pojawiła się pierwsza edycja 
polskiego wydania programu 
Ninja Warrior.

Uczęszczając wciąż na wspo-
mniane wyżej OSPRO poznał 
uczestników, którzy w pierwszej 
edycji występowali, a po jednym 
sezonie treningów Łukasz do-
stał propozycję dołączenia do 
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Znicza Pruszków, gdzie zdecy-
dował się grać na pozycji bram-
karza. Niestety kontuzja ręki 
szybko zakończyła karierę gol-
kipera. W innej piłkarskiej dru-
żynie spróbował swoich sił na 
pozycji obrońcy.

Łukasz próbował różnych 
aktywności fizycznych: eks-
tremalnej jeździe na rolkach, 
hulajnodze czy rowerze (do-
wnhill – zjazdy górskie). Prusz-
kowianin kupił też kolarzówkę 
i pokonywał trasy po 200 km!

Pewnego dnia jego kolega 
Kamil namówił go do wzięcia 
udziału w biegu organizowanym 
przez Runmageddon. Łukasz 
lubi wyzwania więc postanowił 
podjąć się i tego. Jego pierwszy 
bieg Rumageddon’u miał 6 km 
i 30 przeszkód do pokonania. To 
właśnie po tym starcie pojawi-
ła się ekscytacja, chęć pozna-
wania OCR-owego świata. Tym 
sposobem był m.in. w Krako-
wie, Wrocławiu, Gdańsku, Wiśle 
i Kocierzy. W ostatnim z wymie-
nionych miast brał udział w pół-
maratonie mierzącym 21 km, 

drużyny OSPRO Ninja Team do 
której należy po dziś dzień. Łu-
kasz został mianowany kapita-
nem drużyny oraz dołączył do 
jej zarządu. W tym momencie 
realizuje swoje cele oraz ma-
rzenia. Bierze udział w zawo-
dach ninja w których zawsze 
znajduje się w czołówce.

Jednak największym sukce-
sem i najbardziej wyczekiwanym 
marzeniem był udział w pro-
gramie Ninja Warrior Polska. 
No i stało się! Łukasz przeszedł 
casting do 3 edycji programu 
dzięki czemu mógł wziąć udział 
w dalszych eliminacjach, któ-
rych efekty pokazywane są 
w telewizji. Pierwszy odcinek 
emitowany był 2 marca 2021 ro-
ku. Na szczęście nie wszystko 
stracone! Łukasza będzie moż-
na obejrzeć dopiero w piątym 
odcinku, który emitowany bę-
dzie 30 marca 2021 roku. Emo-
cje są naprawdę ogromne, biegi 
nieprzewidywalne, a uczestni-
cy oryginalni i jedyni w swoim 
rodzaju. A nasze miasto może 
cieszyć się kolejnym sukcesem 
naszego mieszkańca. AZ
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BRWINÓW

Trwa przebudowa 
ul. Józefowskiej

Władze powiatu pruszkowskiego zleciły wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3110W ul. Józe-
fowskiej w Koszajcu. Po zakończeniu prac na od-
cinku między numerami 15 a 38 przyszła pora na 
remont kolejnego odcinka. Tym razem roboty są 
prowadzone na drugim odcinku, do wschodniej 
granicy działki nr 48 we wsi Krosna, co stanowi 
kolejne 500 m. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 

5 marca podpisał umowę z firmą Falbruk wykonanie 
drugiego etapu prac. W ramach inwestycji zostanie 
wykonana przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezd-
ni, chodników i zjazdów oraz odwodnienie w formie 
rowów chłonno-odparowujących. Wszystkie roboty 
mają zostać wykonane w ciągu zaledwie 42 dni. Koszt 
realizacji prac w ramach drugiego etapu przebudowy 
ul. Józefowskiej to blisko 1,2 mln zł.  AZ

R E K L A M A

RUSZYŁY 
ZAPISY

WŁASNA KUCHNIA
ZERÓWKA

GRUPA MALUSZKÓW (OD 2 LAT)

TENIS
KONIE

ANGIELSKI
HISZPAŃSKI

GIMNASTYKA
RYTMIKA

I WIĘCEJ...I WIĘCEJ...

na rok szkolny 2021/2022

Dowiedz się więcej:
737 374 241

przedszkole@bavi.com.pl
www.bavi.com.pl

Jest przetarg na milanowskie targowisko
MILANÓWEK

Władze Milanówka dzia-
łają ekspresowo. Dopie-
ro co informowaliśmy 
o planach przebudowy 
targowiska, a milanow-
ski magistrat już ogłosił 
przetarg na realizację 
inwestycji.

Z godnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami Mi-
lanówek ogłosił przetarg 
na modernizację targo-

wiska. Inwestycja obejmie swoim 
zakresem m.in. wykonanie trzech 
zadaszonych wiat handlowych, 
wymianę nawierzchni, ogrodze-
nie terenu, odwodnienie, montaż 
instalacji fotowoltaicznej na dachu 
wiat handlowych oraz oświetle-
nie terenu lampami hybrydowy-
mi z oprawami LED.

– Działamy dynamicznie, za-
leży nam na zmianach dlatego 
szybko przenosimy się ze sfe-
ry planowania do realizacji. Wy-
konaliśmy kolejny, realny krok, 

REGION
Zasadę pierwszeństwa 
pieszych także przy 
wchodzeniu na pasy 
oraz regulację tzw. jazdy 
na zderzaku przewiduje 
nowelizacja Prawa 
o ruchu drogowym, 
która wejdzie w życie 
1 czerwca 2021 r.

Nowela zakłada, że pie-
si będą mieli pierw-
szeństwo także przed 
wejściem na pasy. – Kie-

rujący pojazdem, zbliżając się do 
przejścia dla pieszych, jest obowią-
zany zachować szczególną ostroż-
ność, zmniejszyć prędkość tak, aby 
nie narazić na niebezpieczeństwo 
pieszego znajdującego się na tym 
przejściu albo na nie wchodzącego 
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na tym przejściu 
albo wchodzącemu na to przejście 
– napisano w ustawie.

Pieszy z pierwszeństwem 
przy wchodzeniu na pasy

otworzyliśmy postępowanie prze-
targowe w formule zaprojektuj 
i wybuduj pod nazwą „Przebudo-
wa Targowiska Miejskiego w Mi-
lanówku”. W kolejnych etapach 
wyłonimy wykonawców i przystą-
pimy do realizacji tej inwestycji. 
Sprawne przeprowadzenie rewi-
talizacji targu jest konieczne. Po 
pierwsze by jak najkrócej trwa-
ły utrudnienia związane z funk-
cjonowaniem i działaniem targu 
w tymczasowej, zastępczej loka-
lizacji, po drugie dlatego by móc 
wykorzystać pozyskane na ten cel 
środki zewnętrzne w wysokości 
1 000 000 zł musimy zrealizować 

inwestycję do końca roku. Dlate-
go nie marnujmy czasu i wspólnie 
rozwijajmy Milanówek każdego 
dnia – zaznacza Piotr Remiszew-
ski, burmistrz Milanówka.

Burmistrz uspokaja też miesz-
kańców i kupców. Na czas remontu 
targowisko zostanie przeniesio-
ne do innej lokalizacji. – Obecnie 
rozważane są dwie propozy-
cje, jednak o szczegółach będę 
mógł poinformować państwa po 
24 marca. Przy wyborze lokali-
zacji będziemy kierowali się za-
równo wygodą mieszkańców, jak 
i handlujących na targu kupców.
– zaznacza Remiszewski.  MS

W nowelizacji przepisów za-
warto zapis, zgodnie z którym 
podczas wchodzenia czy prze-
chodzenia przez jezdnię lub toro-
wisko, w tym również na pasach, 
pieszy nie będzie mógł korzystać 
z telefonu lub innego urządze-
nia elektronicznego „w sposób, 
który prowadzi do ograniczenia 
możliwości obserwacji sytuacji 
na jezdni, torowisku lub przej-
ściu dla pieszych”.

Zmiany wprowadzają także zakaz 
jazdy zbyt blisko następnego samo-
chodu na autostradach i drogach 

ekspresowych, popularnie nazywa-
nej jazdą na zderzaku. Odstęp mię-
dzy pojazdami ma być nie mniejszy 
niż połowa prędkości, z jaką poru-
sza się dany pojazd. Oznacza to, 
że kierowca jadący z prędkością 
100 km na godz. powinien jechać 
w odległości 50 metrów za pojaz-
dem przed nim. Wyjątkiem ma być 
manewr wyprzedzania.

Nowe przepisy ujednolica-
ją także dopuszczalną prędkość 
w obszarze zabudowanym, obni-
żając ją do 50 km/h. bez względu 
na porę doby. MS
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„Kręcony” – członek mafii 
pruszkowskiej zatrzymany

Jeden z członków mafii pruszkowskiej "Krę-
cony" został zatrzymany przez łowców cieni 
z Centralnego Biura Śledczego Policji. Męż-
czyzna został ujęty w Warszawie, na Moko-
towie. Krzysztof O. ps. Kręcony poszukiwany 
był listem gończym od początku marca. "Krę-
cony", "Słowik", "Wańka" i inne osoby powią-
zane ze "starym Pruszkowem" są podejrzani 

w śledztwie szczecińskiej prokuratury regional-
nej o m.in. kierowanie gróźb pozbawienia życia 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu celem do-
prowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem, wywieranie bezprawnego wpływu na 
świadka oraz udaremnienia lub znacznego utrud-
nienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
środków pieniężnych.  MS/PAP

PRUSZKÓW
Kilka dni temu w rejonie 
parku przy ul. Chopina  
w Pruszkowie doszło  
do kradzieży. Dwa dni  
po zdarzeniu złodziej 
wpadł w ręce policji.

D pruszkowskiej ko-
mendy kilka dni 
temu wpłynęło za-
wiadomienie o kra-

dzieży. Do zdarzenia doszło przy 
ul. Chopina. 83-letnią kobie-
tę, która wyszła z wypłacony-
mi pieniędzmi z banku zaczepił 
siedzący w samochodzie męż-
czyzna. 49-latek zaproponował 
seniorce pomoc w odwiezieniu 
do domu. Kobieta odmówiła. 
Mężczyzna ponowił swoją proś-
bę, a gdy kobieta raz jeszcze po-
wiedziała nie, 49-latek wyrwał 
jej z ręki wypłacone kilka minut 
wcześniej pieniądze.

Mundurowi szybko odnaleźli 
złodzieja. – Po zgłoszeniu kra-
dzieży policjanci z wydziału kry-
minalnego zajęli się sprawą. 
Już po dwóch dniach „pomoc-
ny” mężczyzna został ustalony 

Wyrwał pieniądze z rąk seniorki
PRUSZKÓW

Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami 
władze Pruszkowa pla-
nują rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 3. 
Wizualizacje prezentują 
się imponująco.

L iczba mieszkańców 
Pruszkowa wciąż wzra-
sta, podobnie jak liczba 
inwestycji mieszkanio-

wych realizowanych na terenie 
miasta. Nowe osiedla to również 
większa liczba dzieci, które muszą 
znaleźć miejsce w szkole. Dlate-
go tak ważna jest rozbudowa ba-
zy oświatowej na terenie miasta.

Żbików i Gąsin mają już nowe 
obiekty, które zaspokoją potrze-
by najmłodszych mieszkańców 
miasta. Kłopot pojawia się w cen-
trum. Głównie w rejonie Szko-
ły Podstawowej nr 6. Tylko przy 
samej ul. Lipowej powstało kil-
ka nowych osiedli. Kłopot jednak 
w tym, że podstawówka już dziś 
pęka w szwach. Co więcej nie ma 
miejsca na to by ja rozbudować.

Szkoła Podstawowa nr 3 do rozbudowy

Władze Pruszkowa znalazły 
jednak pomysł na rozwiązanie 
problemu. To rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 3. Kilka dni temu 
pruszkowscy włodarze zaprezen-
towali projekt rozbudowy placów-
ki. – Celem zaprezentowanego 
projektu jest rozbudowa, prze-
budowa i nadbudowa budynku 
szkoły. Projekt jest odpowiedzią 
na pojawiające się potrzeby zwią-
zane z demografią, potrzebami 

COVID”. Wejście główne zlokali-
zowano w nowym miejscu dzięki 
czemu możliwe jest w razie po-
trzeby wprowadzenie rozdziału 
ruchu. Projekt kładzie nacisk na 
pozyskiwanie energii pasywnej 
– na dachu zlokalizowana zo-
stała instalacja fotowoltaiczna. 
Potrzeby parkingowe zostaną za-
spokojone dzięki budowie garażu 
podziemnego – informuje prusz-
kowski magistrat.  AS

lokalowymi, doprowadzeniem do 
pełnego dostępu dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz po-
prawą warunków akustycznych. 
Zostanie powiększona świetlica, 
pokój nauczycielski, biblioteka 
oraz stołówka z zapleczem ku-
chennym. Zerówka zyska nowy 
plac zabaw. Przy przebudowie 
położono także nacisk na wzmoc-
nienie bezpieczeństwa sanitarne-
go – wdrożenie rozwiązań „POST 
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i zatrzymany. 49-latek przyznał, 
że ukradł kobiecie pieniądze. 
Podczas przeszukania miesz-
kania policjanci ujawnili 470 zł, 
które pozostały ze skradzionej 
kwoty 600 zł – informuje kom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

Mężczyzna usłyszał zarzut 
kradzieży w warunkach recydy-
wy i przyznał się do zarzucane-
go mu czynu. Za przestępstwo 
kradzieży mienia kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozba-
wienia wolności.   AZ
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Indywidualne podejście 
i profesjonalizm
Wierzymy, że badanie wzroku 
i dobór okularów powinny być 
wyjątkowymi doświadczeniami.

Dlatego dbamy o to, by wszyst-
kie etapy tego procesu były do-
skonale dopasowane do potrzeb 
Pacjenta. Dzięki takiemu po-
dejściu, kompleksowa pomoc, 
którą oferujemy, spełnia ocze-
kiwania nawet tych najbardziej 
wymagających! Skąd wiemy, że 
jest słuszne?

Potwierdzają to nasi zadowo-
leni Pacjenci, którzy od wielu lat 
powierzają nam zdrowie swo-
je i swoich Bliskich, wracając do 
nas po kolejne okulary.

Zaufanie i rozwój
To zaufanie, którym obdarzają 
nas Pacjenci sprawia, że może-
my się rozwijać i rozszerzać za-
kres działalności. Nasz pierwszy 
lokal w Ożarowie Mazowieckim 
powstał w 1999 w pailonach przy 
ulicy Poznańskiej 280. Przez pra-
wie 10 lat nasi wspaniali Pacjenci 
pokonywali schodki na pierwsze 
piętro, gdzie czekaliśmy na nich 
gotowi podjąć każde okulistycz-
ne i optometryczne wyzwanie!

Zobacz więcej z Mikulskimi

Wraz z rozbudową miasta, 
w 2008 przenieśliśmy naszą siedzi-
bę do większego i bardziej nowo-
czesnego lokalu przy ul. Floriana 2. 
Zyskaliśmy w ten sposób nowe 
możliwości diagnostyczne i mogli-
śmy poszerzyć ofertę. Zaczęliśmy 
współpracować z jeszcze większą 
liczbą producentów. W efekcie każ-
dy Pacjent mógł znaleźć u nas ide-
alne dla siebie oprawki okularowe!

Wielki powrót  
i nowy rozdział
Niezwykle istotne jest dla nas 
zachowanie wciąż tego same-
go, najwyższego poziomu jakości 
usług. Dlatego oferujemy naszym 

która zapewni naszym Pacjen-
tom precyzyjne, cyfrowe pomia-
ry parametrów niezbędnych do 
wykonania okularów korekcyj-
nych każdego rodzaju. Od tych 
służących do czytania, poprzez 
okulary do dali i okulary progre-
sywne. W połączeniu z doświad-
czeniem naszych specjalistów to 
najdokładniejsza z dostępnych 
metod doboru korekcji i opra-
wy okularowej.

To niezwykle nowoczesne na-
rzędzie pozwala na perfekcyjne 
dopasowanie okularów co do mi-
limetra, dzięki użyciu dziewięciu 
kamer rejestrującym perspekty-
wę 180° twarzy pacjenta.

Symulacje komputerowe kształ-
tu i rozmiaru soczewek okula-
rowych gwarantują możliwość 
podjęcia najlepszej decyzji co do 
zakupu okularów. Kompleksowo 
zaopatrzone zaplecze techniczne 
przyśpieszy czas realizacji zamó-
wień. Wybór okularów jeszcze 
nigdy nie był tak dokładny i tak 
prosty, a realizacja tak szybka!

Wszyscy specjaliści  
w jednym miejscu
Trzy gabinety specjalistyczne 
(okulista dla dzieci i dorosłych, 
optometrysta oraz terapeuta wi-
dzenia), pozwolą na precyzyjną 
diagnostykę i leczenie: zaburzeń 
widzenia, chorób oczu takich jak 
jaskra czy zaćma, wad z zakresu 
neurookulistyki. Wesprzemy tak-
że w rozwiązywaniu problemów 
z nauką i skupieniem u dzieci, 
które często wynikają z braku 

Pacjentom coraz bardziej inno-
wacyjne rozwiązania.

Właśnie z tego powodu zdecy-
dowaliśmy się wrócić tam, gdzie 
zaczynaliśmy – na ulicę Poznań-
ską, ale do większego i nowocze-
śniejszego lokalu!

Będzie to jeden z najlepiej wy-
posażonych i najbardziej kom-
pleksowych salonów optycznych 
w Warszawie i okolicach! Jasny, 
przestronny hol główny zagwa-
rantuje bezpieczeństwo i prywat-
ność podczas doboru okularów. 
Badanie będzie przeprowadza-
ne częściowo bezdotykowo przy 
pomocy innowacyjnej Platformy 
ZEISS. To najnowsza technologia, 

treningu wzrokowego. Praca 
z terapeutą widzenia pomoże 
wyrobić i utrzymać poprawne 
nawyki, które zaprocentują lepszą 
koncentracją.

Wszystkie nasze gabinety będą 
mogły działać równocześnie, co 
ułatwi zapisywanie się do spe-
cjalistów i zwiększy ich dostęp-
ność dla Pacjentów. Dzięki temu 
czas oczekiwania na wizytę zde-
cydowanie się skróci. Takie roz-
wiązanie pozwoli też na dłuższe 
wizyty np. w przypadku doboru 
soczewek kontaktowych. W jej 
trakcie oprócz badania ostrości 
wzroku, oceny topografii i kształtu 
przedniego odcinka gałki ocznej, 
nasi specjaliści pomogą w nauce 
zakładania, ściągania i pielęgna-
cji soczewek. Wydłużony czas 
wizyty gwarantuje spokój, który 

jest tak niezbędny podczas na-
uki ich zakładania.

Doceniamy  
naszych Pacjentów
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom Pacjentów, wraz 
z otwarciem nowej lokalizacji, 
wprowadziliśmy program lojal-
nościowy. Pozwoli on na korzy-
stanie z naszych usług w niższych 
cenach i na jeszcze lepszych wa-
runkach. Za zmianami, które 
wprowadzamy stoją bezcenne 
dla nas opinie naszych Pacjentów 
i nasze wieloletnie doświadczenie.

Poznajcie Państwo najwyższy 
standard okulistyki! Czekamy już 
od 6 kwietnia w salonie Optyk 
Mikulscy przy ul. Poznańskiej 
270, w samym centrum Ożaro- 
wa Mazowieckiego!

Optyk Mikulscy to rodzinna firma, która od 1989 dba o jakość i komfort widzenia 
Klientów w każdym wieku. Od początku naszej działalności najważniejszy jest dla 
nas Pacjent, do którego potrzeb zawsze podchodzimy indywidualnie. W oparciu 
o ponad 30-letnie doświadczenie i wiedzę naszych specjalistów oferujemy roz-
wiązania, które zapewnią optymalny efekt. Takie, które poprawią komfort widze-
nia i możliwie ułatwią codzienne funkcjonowanie naszym Pacjentom.
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MILANÓWEK

Wiatrakowcem  
z komendantem milanowskiej 
straży miejskiej

Na jednej z aukcji charytatywnych organizowanych 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
można było wylicytować lot wiatrakowcem. Aukcję 
w ramach WOŚP zorganizował… komendant Straży 
Miejskiej w Milanówku. Voucher na lot wylicytował 
pan Łukasz. W lutym odebrał swoją wylicytowa-
na nagrodę, a w minioną sobotę mógł podziwiać 
świat z pokładu wiatrakowca. – Pogoda dopisała 

i w scenerii pięknych cumulusów można było podzi-
wiać widoki. Dziękujemy Panu Łukaszowi za wspar-
cie WOŚP i mamy nadzieję, że czas ten spędził miło. 
Z wiadomych nam źródeł wynika, iż Pan Łukasz mo-
że niebawem zacznie swoją przygodę z lotnictwem, 
czego bardzo życzymy. Podziękowania także należą się 
sponsorowi, tj. firmie Aviation Artur Trendak. – zazna-
czają strażnicy z Milanówka.  AZ

GRODZISK MAZ.
W Grodzisku Mazowiec-
kim powstaje centrum 
logistyczne największej 
polskiej platformy 
sprzedażowej – Allegro. 
Firma wynajmie część 
magazynów w rejonie 
autostrady. Dla miesz-
kańców Grodziska  
i okolic pojawią się 
nowe miejsca pracy.

A llegro to jedna z naj-
bardziej rozpozna-
walnych platform 
sprzedażowych. Ser-

wis działa w Polsce już od przeszło 
20 lat. Dziś Allegro to najpopu-
larniejsza platforma zakupowa 
w Polsce i dziesiątym najchętniej 
odwiedzanym przez klientów ser-
wisem e-commerce na świecie. 

Polski lider branży e-com-
merce zdecydował się rozwi-
jać swoje usługi logistyczne 
w A2 Warsaw Park. Park han-
dlowy powstał na terenie gmi- 
ny Grodzisk Mazowiecki. Umo- 
wa pomiędzy firmą Pana- 
ttoni a Allegro obejmuje wyna-
jem magazynu o powierzchni  
36 500 m2, z czego 35 100 m2 zo-
stanie przeznaczone na obsługę 
zamówień, a niemal 2 800 m2 
zajmą biura i przestrzeń wypo-
czynku zwiększająca komfort 
pracowników. Docelowo łącz-
na powierzchnia operacyjna 

Allegro „zadomowi się”  
w Grodzisku

magazynu z systemem we-
wnętrznych antresol wyniesie 
65 300 m2.

 Centrum logistyczne Allegro 
wyposażone zostanie w szereg 
rozwiązań z zakresu automaty-
ki, które przyspieszą oraz ob-
niżą koszty obsługi zamówień. 
Wdrożone zostaną zaawanso-
wane systemy do zarządzania 
magazynem, a także systemy 
przenośników i skanerów za-
pewniające wysoki standard 
obsługi oraz kontrolę towa-
rów na każdym etapie pro- 
cesu magazynowego.

Z nowego najemcy magazynów 
cieszy się grodziski magistrat. 
I nie ma co się dziwić. Urucho-
mienie centrum logistycznego 
oznacza nowe miejsca pracy. 
Firma wynajęła powierzchnię 
magazynowo-biurową tuż przy 
zjeździe z autostrady. Wyposa-
żony w nowoczesne rozwiązania 
magazyn pozwoli na zatrudnienie 
1500 osób w magazynie i 50 osób 
w biurze – poinformował na Face- 
booku grodziski magistrat.  AZ

REGION
Dziś kupując bilet 
ZTM w aplikacji jest on 
„skasowany” od razu. 
Od 2 kwietnia Zarząd 
Transportu Miejskiego 
umożliwi kupowanie 
elektronicznych biletów 
„na zapas”, które trzeba 
będzie skasować.

W aplikacjach mo-
bilnych będzie 
można kupić kil-
ka biletów i to 

różnego rodzaju. Bilety nie będą 
aktywne i czas ich ważności nie 
będzie płynął od chwili zaku-
pu. Tak jak to jest teraz biletami 
kartonikowymi, bilet z aplikacji 
trzeba będzie skasować.

Skasowanie biletu z aplika-
cji będzie proste. Trzeba będzie 
zeskanować kod QR. Znajdzie-
my go górnej części pojazdu, na-
przeciwko drzwi wejściowych, 
będzie umieszczony na naklej-
ce z kodem QR przypisanym do 
konkretnego pojazdu. W metrze 
kody będą umieszczone przed 
bramkami biletowymi oraz 
przy windach – czyli tam, gdzie  
przekraczamy strefę biletową.

Kody będzie można swobod-
nie zeskanować, nawet z odległo- 
ści 2-3 metrów. Tę czynność bę-
dzie należało wykonać od razu 
po wejściu do autobusu, pocią-
gu lub tramwaju, a w przypad-
ku przejazdu metrem – przed 

Bilet na komórce  
„skasujesz” kodem

REGION
Stowarzyszenie Mali 
Bracia Ubogich poszuku-
je wolontariuszy, którzy 
chętnie będą odwiedzać 
samotnych seniorów  
z Pruszkowa i okolic m.in. 
Piastowa i Komorowa.

W iele osób po 80. czy 
90. roku życia nie 
ma już rodziny 
i znajomych, a je-

śli już ma to najbliżsi mieszkają 
daleko lub są zbyt zabiegani, by 
regularnie odwiedzać nestorów 
rodu. Seniorzy wiec tkwią w swo-
ich domach i skazani na samotność 
tracą chęć życia.

Stowarzyszenie Mali Bracia 
Ubogich realizują program „Two-
ja obecność pomaga mi żyć”, który 

Szukają wolontariuszy, walczą 
z samotnością seniorów

jest odpowiedzią na samotność 
ludzi starszych. – Prowadzimy go 
od 2003 roku.  Obecnie pod na-
szą stałą opieką jest niemal 400 
seniorów z Warszawy, Lublina, 
Poznania, Pruszkowa, Świdni-
ka, Wrocławia i Krakowa. Bierze 
w nim udział ponad 400 wolon-
tariuszy. Do udziału w Progra-
mie rekrutujemy wolontariuszy.  
Każdy z nich jest przydzielony do 
jednego podopiecznego, którego 
regularnie odwiedza. W ten spo-
sób tworzą się więzi, bliskie rela-
cje, a nawet międzypokoleniowe 
przyjaźnie na wiele lat -podkre-
ślają członkowie stowarzyszenia.

Program stale się rozwija, więc 
by dotrzeć do coraz większej liczby 
seniorów potrzebni są nowi wolon-
tariusze. Jeśli chcielibyście zaanga-
żować się w ten projekt to zgłoście 
się przez formularz zgłoszenio-
wy, który jest dostępny na stronie  
www.malibracia.org.pl.  AZ
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przekroczeniem linii bramek 
lub wejściem do windy czyli 
tak jak to trzeba zrobić z bile- 
tem kartonikowym.

Pasażerowie korzystający 
z oferty Wspólnego Biletu ZTM-
-KM-WKD na podstawie biletów 
dobowych, 3-dniowych i week-
endowych lub w okresie wpro-
wadzonego honorowania biletów 
ZTM w pociągach tych przewoź-
ników, np. w przypadku awarii 
czy remontów, po kupnie bile-
tu w aplikacji także będą musieli 
zeskanować kod QR umieszczo-
ny w pobliżu drzwi wejściowych.

Przez minutę po skasowaniu 
biletu na ekranie aplikacji bę-
dzie się na czerwono wyświe-
tlał licznik upływającego czasu, 
a na trzy minuty przed końcem 
ważności biletu pasażer zosta-
nie o tym fakcie powiadomiony 
przez aplikację. 

Sama kontrola biletów bę-
dzie przebiegać bardzo prosto. 
Pasażer pokaże kontrolerowi 
skasowany bilet na urządzeniu 
mobilnym, a urządzenie kon-
trolerskie odczyta kod QR.  AZ
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MILANÓWEK

Pijany mężczyzna 
zatrzymany przez innych 
kierowców

Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców to 
priorytetowe zadanie policjantów i bardzo ważny 
element bezpieczeństwa na drogach. Takie samo 
zdanie na ten temat miało dwóch kierujących, jadą-
cych w niedzielę ul. Krasińskiego w Milanówku. Gdy 
tylko mężczyźni zauważyli nierówny tor jazdy nissana 
postanowili sprawdzić, co się dzieje z kierowcą au-
ta. Zajechanie mu drogi z obu stron spowodowało, 

że kierujący musiał się zatrzymać. Jego próba uciecz-
ki z miejsca nie powiodła się, podczas cofania uderzył  
w samochód stojący za nim. Świadkowie wyjęli kluczyki 
ze stacyjki samochodu i wezwali na miejsce policjantów. 
Ci szybko potwierdzili, że 60-latek ma w organizmie pra-
wie 2 promile alkoholu. Za kierowanie autem w stanie 
nietrzeźwości może mu grozić kara nawet 2 lat pozba-
wienia wolności.  AZ

GRODZISK MAZ.
Trwa budowa hali wido-
wiskowo-sportowej  
w Grodzisku Mazowiec-
kim. W Centrum Akty-
wacji i Integracji Społecz-
nej będą mogły odbywać 
się wydarzenia sportowe 
i kulturalne oraz zajęcia 
dydaktyczne i lekcje  
wychowania fizycznego 
dla uczniów szkoły  
podstawowej nr 6.

P owierzchnia ok. 2000 
m2 pozwoli na stwo-
rzenie boisk do siat-
kówki, koszykówki, 

piłki ręcznej oraz nożnej. Nowo-
czesna hala będzie profesjonal-
nym zapleczem dla grodziskich 
klubów, a także pomoże w re-
alizacji pasji dzieci i młodzieży.

Zakończenie budowy plano-
wane jest na połowę 2022 roku.

Przypomnijmy, że to jedna 
z największych i najważniej-
szych inwestycji jakie zamierza 

Hala widowiskowo-sportowa 
w budowie

REGION
Mieszkańcy Gminy  
Baranów, na terenie  
której ma powstać  
Centralny Port Komu-
nikacyjny od kilku lat 
nie dostali dokładnych 
informacji dotyczących 
ewentualnych  
przesiedleń i cen  
za jakie będzie  
kupowana ich ziemia.  
Prezes CPK zapewnia,  
że spółka wsłuchuje się 
w głosy mieszkańców.

K ilka dni temu w Ba-
ranowie odbyła się 
nadzwyczajna sesja 
rady gminy. Radni 

pochylili się nad projektem roz-
porządzenia, które ma uspraw-
nić przygotowanie inwestycji 

Burza wokół CPK. Mieszkańcy 
Baranowa czują się pomijani

CPK. Projekt przewiduje m.in. 
prawo pierwokupu nierucho-
mości na wyznaczonym ob-
szarze na rzecz spółki CPK, 
a także uprawnia inwestora 
do wejścia na teren nierucho-
mości po to, by przeprowadzić 
badania lub pomiary. 

Sesja miała być odpowiedzią 
na pismo pełnomocnika rządu 
ds. CPK, który skierował pro-
jekt do zaopiniowania przez ze-
spół ds. Infrastruktury Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu. Co 
ciekawe projekt nie trafił wcze-
śniej do… lokalnego samorządu. 

Członkowie Rady Społecznej 
ds. CPK mówili, że pracownicy 
firmy, która wykonuje analizy 
dla CPK, robią pomiary i zdję-
cia posesji bez zgody właści-
cieli. Zwracali uwagę, że nie 
są informowani o działaniach 
związanych z inwestycją i wcze-
śniej nie znali treści planowa-
nego rozporządzenia. Z kolei 
przedstawiciele stowarzysze-
nia Zanim Powstanie Lotnisko 

W dokumencie zaproponowa-
no wprowadzenie na zdefinio-
wanym obszarze szczególnych 
zasad gospodarowania nieru-
chomościami, planowania i za-
gospodarowania przestrzennego 
oraz realizacji inwestycji. Pra-
wo pierwokupu gruntów będzie 
miała spółka CPK. Pełnomoc-
nik rządu do spraw CPK będzie 
uprawniony do wyrażania zgo-
dy na ustanowienie ograniczo-
nych praw rzeczowych, zawarcie 
umów dzierżawy i najmu nieru-
chomości gruntowych Skarbu 
Państwa oraz umów, które po-
zwalają na realizację inwesty-
cji na tych nieruchomościach, 
również inwestycji o charakte-
rze innym niż budowlanym. In-
westor będzie miał prawo wejść 
na teren nieruchomości po to, 
by przeprowadzić badania lub 
pomiary niezbędne do przygo-
towania i realizacji inwestycji, 
w szczególności badania ar-
cheologicznych, geologicznych 
i przyrodniczych.  AZ

zauważyli, że ludzie żyją w nie-
pewności, czy będą przesiedleni 
i za jaką cenę będzie sprzedana 
ich ziemia.

Prezes CPK Mikołaj Wild 
zapewniał mieszkańców że 
wszelkie pomiary i prace mo-
gą być prowadzone na terenie 
ich działek tylko za ich zgodą. 
Póki co mowa tu jedynie o in-
wentaryzacjach gruntowych. 
W przygotowaniu są również 
naloty geodezyjne. Wild do-
dał że mieszkańcy na wyceny 
gruntów musza jeszcze chwilę 
poczekać. Skąd ta zwłoka? Do 
dziś nie wybrano jeszcze do-
kładnej lokalizacji portu lot-
niczego. Ostateczne decyzje 
dotyczące ulokowania CPK w te-
renie mają zapaść w tym roku. 
Co więcej Wild zaznaczył, że 
przy Programie Dobrowolnych 
Nabyć punktem wyjścia są ce-
ny rynkowe; w sytuacji, gdy nie 
nastąpi polubowne zbycie, doj-
dzie do wywłaszczenia. Co za-
kłada projekt rozporządzenia? 
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zrealizować na tę chwilę grodzi-
ski magistrat. Ma to być duży 
i nowoczesny obiekt, przystoso-
wany do organizacji dużych im-
preza sportowych i kulturalnych. 
Założenia zapisane w postępo-
waniu przetargowym informują 
o budowie obiektu wielofunkcyj-
nego mieszczącego halę sporto-
wą z trybunami, sale sportowe 
z pomieszczenia towarzyszą-
cymi i łącznikiem z istniejącym 
budynkiem szkoły podstawowej 
nr 6. Zakres nie obejmuje wyko-
nania wieży widokowej oraz wy-
kończenia części pomieszczeń 
zaznaczonych w dokumentacji 
projektowej jako zakres prac 
konstrukcyjnych i wykończe-
niowych w etapie II.  MS
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PRUSZKÓW
Pruszkowscy patrolow-
cy zatrzymali mężczy- 
znę podejrzanego  
o posiadanie środków 
odurzających. Policjanci 
zabezpieczyli amfetami-
nę, mefedron, marihu-
anę oraz białe tabletki. 
Za posiadanie znacznej 
ilości środków odurzają-
cych grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

W czwartek po go-
dzinie 19:00 poli-
cjanci zatrzymali 
do kontroli fiata. 

W pojeździe znajdowało się dwóch 
mężczyzny, których nerwowe za-
chowanie wzbudziło podejrze-
nie funkcjonariuszy.

Policjanci w trakcie kontroli 
ujawnili przy kierującym 29-lat-
ku dwie gumowe rękawiczki 

Areszt za posiadanie znacznej 
ilości narkotyków

i „zawiniątko” z folii aluminiowej 
z suszem roślinnym. W rękawicz-
kach znajdowały się worki foliowe 
z białym sypkim proszkiem oraz 
biała zbrylona substancja. W po-
jeździe funkcjonariusze ujawnili 
jeszcze szklaną fifkę oraz szkla-
ną fiolkę z białymi tabletkami.

Wstępne badania zabezpie-
czonych substancji wykazały, że 
zbrylona substancja to amfeta-
mina o wadze ponad 100 gra-
mów, biały proszek to mefedron 
o wadze 34,5 gramów, a susz ro-
ślinny to marihuana. Tabletki nie 
zawierały substancji zabronio-
nych w ustawie.

29-latek usłyszał w prokura-
turze zarzut posiadania znacznej 
ilości środków odurzających. Sąd 
na wniosek Policji i prokuratury 
zastosował wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w postaci 
aresztu na okres dwóch miesięcy.

Zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii, za posia-
danie znacznej ilości środków 
odurzających grozi kara nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.   AZ

GRODZISK MAZ.
Od 5 marca w Grodzisku 
Mazowieckim trwa lokal-
ny lockdown wprowa-
dzony przez burmistrza 
Grzegorza Benedykciń-
skiego. Niestety dane 
wskazują na to, że nie ma 
on wpływu na spadek 
zachorowań w powiecie 
grodziskim.

W dniu ogłoszenia 
lokalnego lock-
downu w powie-
cie grodziskim 

Lockdown w Grodzisku 
Mazowieckim nic nie daje!

PODKOWA LEŚNA
Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
wszczął postępowanie  
w sprawie wpisania bu-
dynku komunalnego „Hel” 
do rejestru zabytków. 
Kłopot w tym, że władze 
Podkowy Leśnej miały za-
gwarantowaną dotację na 
remont budynku. Teraz  
te pieniądze przepadną.

O chrona zabytków jest 
niezwykle ważna. Jed-
nocześnie bywa dość 
kłopotliwa zwłaszcza 

gdy planuje się jakikolwiek remont. 
W połowie lutego Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków 
wszczął postępowanie w sprawie 
wpisania do rejestru zabytków bu-
dynku komunalnego „Hel”.

Jest jednak pewien problem. 
W czasie procedury administra-
cyjnej w obiekcie nie mogą zostać 
wykonane jakiekolwiek prace mo-
dernizacyjne. Tymczasem władze 

Podkowa straci dotację  
na termomodernizację „Helu”

Podkowy Leśnej uzyskały dotację 
na termomodernizację budynku. 
Mowa tu o kwocie przeszło 155 tys. 
zł. Teraz wiadomo już, że dotacja 
przepadnie, a roboty nie zosta-
ną wykonane.

Co więcej pod znakiem zapy-
tania stoi również kolejne dofi-
nansowanie i to na łączną kwotę 
719 tys. zł. 144 tys. zł miały zostać 
przeznaczone na wymianę źró-
deł ciepła w „Helu, a za pozostałą 
kwotę (527 tys. zł) miasto chciało 
przeznaczyć na remonty w innych 
budynkach miejskich. – To kolejna 
dotacja, która przepada, w związ-
ku z podejmowanymi działaniami 
mającymi skutek braku możli-
wości przebudowy czy remontu. 
Najbardziej żal lokatorów budyn-
ku komunalnego, którzy wiele lat 
czekali na podjęcie przez gminę 
remontu. Na dzień dzisiejszy nie 
mogą podejmować żadnych prac 
w swoich mieszkaniach, a jeże-
li budynek zostanie wpisany do 
rejestru zabytków, nie będą mo-
gli także ich podejmować później 
bez uzgodnień z MWKZ (nawet 
tych najdrobniejszych) – podkre-
śla Artur Tusiński, burmistrz gmi-
ny Podkowa Leśna.  AZ
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było 75 przypadków, wykazują-
cych pozytywny test na covid. 
Mimo blisko dwutygodniowego 
wprowadzenia obostrzeń w po-
staci zamknięcia działalności 
grodziskich obiektów sporto-
wych, kulturalnych, basenów 
i innych 17 marca odnotowano 
aż 123 nowe przypadki.

Środowisko medyczne jest 
coraz mocniej podzielone. 
Wielu specjalistów uważa, że 
należy wracać do normalno-
ści zwłaszcza w kontekście 
służby zdrowia, gdzie NFZ 
zaleca ograniczenie do nie- 
zbędnego minimum lub czaso-
we zawieszenie udzielania pla-
nowych zabiegów.  MS
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Zmiana zasad finansowania w ramach programu unijnego 
w Umowie Partnerstwa w latach 2021-2027

17lutego 2021r. Zarząd 
Powiatu Grodziskie-
go postanowił wystąpić 
do Rady Powiatu Gro-

dziskiego o podjęcie uchwały w sprawie 
podziału środków unijnych w Umowie 
Partnerstwa na lata 2021-2027 realizowa-
nych w ramach polityki spójności. Rada 
Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę 
w tej sprawie na posiedzeniu, które od-
było się w dniu 25 lutego 2021r. Podstawą 
tego działania były konsultacje społeczne 
Umowy Partnerstwa. Czym jest Umowa 
Partnerstwa? Otóż najprościej rzecz uj-
mując jest to dokument, zawierający stra-
tegię wykorzystywania środków unijnych 
w danym kraju. W Polsce taką umowę 
przygotowuje wspólnie Ministerstwo Fi-
nansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej w porozumieniu z poszczegól-
nymi resortami, zarządami województw 
i partnerami społeczno- gospodarczymi.

Obecna Umowa Partnerstwa zakłada 
znaczny spadek środków pochodzących 
z Unii Europejskiej. Wiąże się to z po-
działem statystycznym województwa 
mazowieckiego na dwa regiony, tj. re-
gion warszawski stołeczny (najbogatszy 
region w kraju, obejmujący Warszawę 
i 9 otaczających ją powiatów) oraz re-
gion mazowiecki regionalny. Drastyczny 
spadek (blisko o 90%)  środków finanso-
wych pochodzących z funduszy unijnych 
dla warszawskiego regionu stołecznego 
obejmującego także powiat grodziski. 
W związku z tym Zarząd i  Rada Powiatu 
Grodziskiego przygotowali stanowisko 
w tej sprawie oraz wystąpili z szeregiem 

postulatów. Głównym ich celem było po-
zyskanie większych środków dla regionu 
warszawskiego stołecznego. Polityka spój-
ności, to nie tylko wyrównywanie szans 
w poszczególnych regionach i dbałość 
o słabo rozwinięte regiony, ale także in-
westowanie w badania, rozwój i innowa-
cyjność. Warszawa  wraz z całą otuliną 
powiatów jest ważnym ośrodkiem nie tyl-
ko w zakresie regionu, ale w skali całego 
kraju. To tutaj znajdują się główne ośrod-
ki naukowe i badawcze oraz ośrodki sku-
piające się na innowacyjności. W związku 
z tym nie można zapominać, że należy in-
westować także w rozwój regionu war-
szawskiego stołecznego, aby zwiększać 
szanse rozwoju całego kraju.

Dodatkowo podczas sesji Rady Powiatu 
przyjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia 

do opracowania projektu Strategii Roz-
woju Powiatu Grodziskiego na lata 2021-
2027. Poprzednia Strategia Rozwoju 
Powiatu Grodziskiego obejmowała okres 
2014-2020, a jej obowiązywanie wygasło 
z końcem ubiegłego roku. Okres, który 
obejmowała poprzednia strategia po-
krywał się także z programowaniem 
środków unijnych. W związku z nową 
perspektywą finansową Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027 potrzebne jest przygo-
towanie nowego dokumentu planistycz-
nego powiatu obejmującego analogiczny 
okres, czyli na najbliższe 7 lat. Strategia 
jest ważnym dokumentem w zarządza-
niu powiatem, który pozwala realizować 
zadania zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców.  Dokument tak, jak poprzednio 
będzie analizą społeczno-gospodarczą 

powiatu, a także będzie określał jego 
główne cele i misję. Strategia będzie za-
wierać plany i założenia polityki reali-
zowanej w perspektywie 7 najbliższych 
lat w zakresie skutecznego zarządzania, 
a także realizację zadań związanych ze 
skutecznym pozyskiwaniem funduszy 
unijnych. Planowany dokument będzie 
obejmował nie tylko strategiczne ogól-
ne działania, ale skupi także uwagę na 
celach operacyjnych i konkretnych za-
daniach. Realizacja planów będzie okre-
ślona zarówno w oparciu o środki unijne, 
krajowe, a także środki własne powiatu. 
Przygotowany przez Zarząd dokument 
strategii będzie przekazany do konsultacji 
społecznych z mieszkańcami i organiza-
cjami społecznymi poprzez umieszcze-
nie go na stronie internetowej.

RASZYN

Okradła sklep, 
w którym pracowała

Policjanci z Raszyna otrzymali zgłoszenie, że w jed-
nym ze sklepów w centrum handlowym w Jankach, 
złapano złodziejkę. Okazało się, że pracownica skle-
pu z markową odzieżą od wrześnie 2020 r do marca 
bieżącego roku okradała sklep. Wartość skradzio-
nych przedmiotów oszacowano na 2000 zł. 32-letnia 
kobieta została zatrzymana. – Podczas przeszuka-
nia jej pojazdu ujawniono kilkanaście sztuk odzieży, 

które stanowiły własność właściciela sklepu. Wartość 
odzyskanych rzeczy oszacowano na kwotę ponad 500 
zł – informuje kom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Po zebra-
niu materiału dowodowego, funkcjonariusze z Raszy-
na przedstawili zatrzymanej zarzut kradzieży mienia, do 
którego kobieta się przyznała. Za kradzież kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. AZ

REGION
O aferze vatowskiej 
w świecie mody zro-
biło się głośno w 2019 
roku. Znany projektant 
Łukasz J. został wte-
dy zatrzymany przez 
CBŚP i KAS w związku 
z praniem brudnych 
pieniędzy. Według RMF 
FM, za aferą wyłudzeń 
w warszawskim światku 
modowym stał gang 
pruszkowski!

Z ustaleń prokuratury wy-
nika, że jeden z człon-
ków „starego zarządu 
gangu pruszkowskiego” 

Krzysztof O. uczestniczył w wy-
stawianiu lewych faktur, między 
innymi dla znanego projektanta 
mody. Adwokat Łukasza J. tłuma-
czy, że jego klient został w afe-
rę wmanewrowany.

Gang pruszkowski powiązany 
z aferą w świecie modowym

W przypadku Łukasza J. mo-
wa o 8 fakturach opiewających na 
blisko 350 tysięcy złotych brutto. 
Mój klient jest ofiarą mafii wy-
łudzającej VAT - mówi dla RMF 
FM adwokat znanego projek-
tanta mody Łukasza J. Jacek Cie-
pluch. Z jego tłumaczeń wynika, 
że Łukasz J. miał się dać podpu-
ścić oszustom, został w tę aferę 
wmanewrowany. „Kręcony” to 
poszukiwany listem gończym 
członek gangu pruszkowskiego, 
który wraz z innymi członkami 
zarządu "starego Pruszkowa" miał 
się dopuścić wymuszeń i wyłu-
dzeń podatkowych. MS

NADARZYN
Do Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie 
wpłynął wniosek 
o wydanie pozwolenia 
na budowę basenów 
letnich w Strzeniówce.

J est to jedyna taka inwestycja 
na terenie naszego powiatu. 
Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, mieszkańcy 

Nadarzyna i okolicznych miej-
scowości będą mogli korzystać 
z obiektu już latem.

Przy ul. Działkowej w Strze-
niówce powstaną dwa baseny 

Baseny letnie w Strzeniówce
zewnętrzne, brodzik dla dzieci, 
zjeżdżalnia i wodny plac zabaw. 
Projekt zakłada również budo-
wę szatni, świetlicy, boisk plażo-
wych do piłki nożnej i siatkowej 
oraz niezbędnego zaplecza i par-
kingu. Dojazd do kompleksu ba-
senów letnich będzie od drogi 
powiatowej ul. Pruszkowskiej.

Pomysł na realizację inwesty-
cji zrodził się z faktu, że Gmina 
Nadarzyn nie ma warunków do 
stworzenia miejsca do wypo-
czynku letniego nad wodą. Brak 
jest odpowiednich akwenów, któ-
re spełniłyby warunki sanepidu 
do kąpieli. Dlatego też budowa 
basenów rekreacyjnych stano-
wi doskonałą alternatywę. MS

REGION
Od 1 maja na listach pole-
conych nie będziemy mu-
sieli naklejać znaczków 
pocztowych. Ich miejsce 
zajmą… kody kreskowe. 
Według Poczty Polskiej 
dzięki temu obsługa przy 
okienku zajmie znacznie 
mniej czasu.

C oraz więcej przesyłek 
listowych jakie otrzy-
mujemy nie ma znacz-
ków. Firmy i urzędy 

mają podpisane umowy z Pocztą 
Polską i znaczków nie naklejają. 

List polecony już bez znaczka
Co innego przysłowiowy Kowal-
ski, który na pocztę z listem cho-
dzi w wyjątkowych sytuacjach. O ile 
wysyłamy list zwykły lub pocztówkę, 
naklejenie znaczka wydaje się za-
sadne. Ale w przypadku listu pole-
conego znaczek jest niepotrzebny. 
Przesyłka jest przecież rejestrowana 
w systemie poczty. Od maja nada-
wanie listów poleconych ma być ła-
twiejsze. Zamiast znaczków klienci 
otrzymają naklejkę z kodem kre-
skowym oraz literą R. Według pocz-
ty to rozwiązanie ma skrócić czas 
obsługi przy okienku pocztowym.

Znaczki nadal będziemy musieli 
przyklejać na listy zwykłe i pocz-
tówki. Poczta Polska nie rezygnu-
je również z wydawania znaczków 
kolekcjonerskich. MS
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32A, T. 22 755 55 34
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Powstaje nowy ratusz 
w Grodzisku Mazowieckim

N owa siedziba miej-
skiego ratusza 
w Grodzisku Ma-
zowieckim powstaje 

w błyskawicznym tempie. Zlo-
kalizowana w samym centrum 
miasta, znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Willi 
Niespodzianka. Prace, zwią-
zane z inwestycją rozpoczęły 
się w połowie sierpnia 2019 r. 

Nowoczesny budynek o po-
wierzchni użytkowej ok. 2000 
m kw. będzie przystosowany 
do obsługi mieszkańców, w tym 
osób o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej, zgodnie z obowią-
zującymi standardami (windy, 
pochylnie i podjazdy).

Czterokondygnacyjny obiekt 
od strony dziedzińca osłania 
przeszklona fasada w kształcie 
łuku, otaczającego Willę Nie-
spodzianka i stanowiącego dla 
niej tło. W fasadę wkompono-
wany jest herb Grodziska Ma-
zowieckiego oraz zegar, będące 
charakterystycznymi, rozpo-
znawalnymi elementami miej-
skiego ratusza.

Budynek zostanie oddany do 
użytku latem tego roku. W do-
tychczasowym magistracie, po 
jego wyremontowaniu, znajdzie 
się Ośrodek Pomocy Społecz-
nej oraz Straż Miejska, a także 
instytucje, które obsługują or-
ganizacje pozarządowe.

Łączny koszt inwestycji, wraz 
z zakupem niezbędnego wypo-
sażenia oraz zagospodarowa-
niem terenu wokół budynku, 
wynosi ok. 18,5 mln.

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn następujących uchwał:
•	 Uchwały	Nr	XXXII.422.2021	z dnia 27.01.2021r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi  
Parole	w Gminie Nadarzyn, 

•	 Uchwały	Nr XXVIII.372.2020 z dnia 30.09.2020r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej 
Uchwałą Nr	XXXII.421.2021 z dnia 27.01.2021r. dla następujących Obszarów: 
1) Obszary Nr	I	i	II położone w obrębie Krakowiany:

a) Obszar Nr I – w zachodniej części wsi, którego granice wyznaczają:
• od północy: północna i wschodnia granica działki nr ew. 29/3 

(stanowiącej część ul. Młynowej) oraz północna granica działki 
nr ew. 46, 

• od wschodu: zachodnia granica działki nr ew. 111/1 (stanowiącej 
część ul. Tarczyńskiej) do północno-wschodniego narożnika działki 
nr ew. 98/2, następnie południowa granica działki nr ew. 70 (stano-
wiącej część ul. Nowej) do północno-wschodniego narożnika działki 
nr ew. 91/2, następnie wschodnia granica działek nr ew. 91/2 i 91/10 
- 91/14, następnie południowa granica działki nr ew. 91/14 oraz jej 
przedłużenie przez działkę nr ew. 91/4 do wschodniej granicy dział-
ki nr ew. 164/5 oraz część wschodnia i południowa granica działki  
nr ew. 164/5, następnie część wschodnia granicy działki nr ew. 87/4 
i wschodnia granica działek nr ew. 87/5 i 87/6 oraz jej przedłużenie 
przez działkę nr ew. 110/1 do granicy obrębu Krakowiany,

• od południa: wzdłuż południowej granicy obrębu Krakowiany  
w kierunku zachodnim,

• od zachodu: wzdłuż zachodniej granicy obrębu Krakowiany do 
północnej granicy działki nr ew. 29/3,

b) Obszar Nr II – działki nr ew. od 179/2 do 179/190.
2) Obszary Nr	III	–	V położone w obrębie Wola	Krakowiańska:

• Obszar Nr III – działki nr ew. 121/3, 122 i 123,
• Obszar Nr IV – działki nr ew. 88, 89 i 90,
• Obszar Nr V – działki nr ew. od 26 do 29, część działki nr ew. 30, 

działki nr ew. od 48 do 51, od 54/1 do 54/4, od 55/3 do 55/6, od 56/6 
do 56/10, działki nr ew. 57/9 i 58/23 oraz działki nr ew. 174 i od 176 
do 195.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam  
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen odziaływania na środowisko, 
obejmujących m.in. sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb 
projektów w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do 
art. 54 ust. 2 w/w „ustawy” organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możli-
wość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mszczonowska 24,  
05 - 830 Nadarzyn, pok. nr 110	lub	114 od poniedziałku do piątku w godz.: 900	-	1500, 
po uprzednim umówieniu się telefonicznie (nr tel. 22 729-81-85, wew. 151 lub 153). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych oraz pro-
gnoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia	12	kwietnia		2021r.	Wnioski 
mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nadarzyn w formie papierowej lub elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
poczty elektronicznej. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę 
oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski 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.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
2) elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie ePUAP: 

/8420yasifl/SkrytkaESP. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Wnioski 
złożone po upływie  ww. terminu pozostaną bez rozpoznania.

 

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 Rozporządzenia Par-

lamentu 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 zwana dalej admi-

nistratorem, 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 ciążą-

cego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na admi-

nistratorze, 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 przetwarza-

nia, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z prze-

pisami 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 zada-

nia 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 dostę-

pu 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 wycofa-

nie 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. Gminy

Wójt Gminy

(-) Dariusz Zwoliński

     Nadarzyn, dnia 19.03.2021r.  
 

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

o	przystąpieniu	do	sporządzenia	miejscowych	planów	zagospodarowania	przestrzennego	w	Gminie	Nadarzyn	

O G Ł O S Z E N I E
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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 

• ZATRUDNIE MECHANIKA 
PRUSZKÓW
CV MAXICARS@IQTS.PL
570797504  

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 

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:
• 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 

USŁUGI

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

Pożyczki  pozabankowe .  
Szybka decyzja. 690-016-555 

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

• 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 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

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

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

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie 
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczone zostały od 
dnia 11.03.2021 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta, pok.63  lub pod nr tel. 22 735-87-23, 
735-87-33 w godzinach pracy Urzędu.

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

PRZESYŁKI KURIERSKIE  
AGENCJA TŁUMACZEŃ   
W PRUSZKOWIE

Aleja Wojska Polskiego 16A/10 
05-800 Pruszków

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL


