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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

Co z wydłużeniem linii WKD
do metra? / str. 3 /

Następne wydanie 26 sierpnia

Paszkowianka „kością” niezgody
PIXABAY.PL

REGION

Skąd duży sprzeciw
dla tej inwestycji?
„Paszkowianka”
w naszym regionie
zyskała miano „legendy”.

Protesty i petycje

B

udowę trasy zakładano
już 30 lat temu. Od blisko dekady Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich zmaga się z rozmaitymi perypetiami przy przygotowaniu
dokumentacji projektowej dla
tego odcinka. Tymczasem drogowcy mają już projektanta kolejnego fragmentu trasy. Inwestycja
choć jeszcze na dobre nie ruszyła, a już budzi skrajne emocje. Część mieszkańców Granicy
i Nowej Wsi sprzeciwia się budowie Paszkowianki, bojąc się,

że po wybudowaniu drogi ruch
w powyższych miejscowościach
znacznie się zwiększy.
Kłopotliwy jest również przebieg trasy. W dokumentach
planistycznych gminy Michałowice droga znajduje się tylko

w studium. Ale i tu planowany
korytarz nie zyskuje aprobaty
mieszkańców. I nie ma się co
dziwić. Pierwsza z opcji zakłada puszczenie ruchliwej drogi
w bliskim sąsiedztwie zabudowań w tym szkoły podstawowej,

R E K L A M A

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

terenów sportowych oraz domów.
Druga zakłada przebieg przez…
tereny leśne. A to wiąże się z koniecznością rzezi tysięcy drzew.

l
23.edu.p
www.slo

Szkoła przyjazna uczniowi

30%

NEGO DLA
ZNIŻKI CZES
RODZEŃSTWA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysokie kwalifikacje 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 filmowy; koła przedmiotowe
• Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
• Filozofia i Edukacja filmowa – 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

Wielu mieszkańców Granicy i Nowej Wsi (gm. Michałowice), a także
nadarzyńskiej Strzeniówki nie chce,
by inwestycja w tym kształcie doszła
do skutku. Dlatego też w ostatnim
czasie nasili swoje protesty Członkowie Stowarzyszenia „Zielona
Granica” przygotowało już kolejną
petycję przeciw wycince lasu i budowie drogi. — Składamy kolejną
petycję związaną z koniecznością
ochrony lasu położonego w okolicy wsi Strzeniówka oraz na odcinku Granica – Kanie dot. przebiegu
trasy II etapu Paszkowianki, tj. na
odcinku od drogi wojewódzkiej 719

WIĘCEJ NA STR. 2

PRUSZKÓW

2 mln zł trafi na konto Znicza / str. 5 /

REGION

Zatrzymani za milionowe oszustwa / str. 4 /

PRUSZKÓW

Neurologia wraca do „Kolejowego” / str.5 /
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Pruszków i okolice
przez tydzień
bez ciepłej wody

Uwaga mieszkańcy. Szykują się utrudnienia związane z dostępem do ciepłej wody. Przerwa w dostawie
energii cieplnej, a co za tym również w ciepłej wody,
wystąpi od 6 sierpnia od godz. 14:00 do 12 sierpnia
do godz. 14:00. – Mamy nadzieję, że niedogodności związane z planową przerwą w dostawie ciepła
nie będą zbyt uciążliwe. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy – podkreślają przedstawiciele

PGNiG Termiki. Przerwą w dostawie ciepła objęte będą: miasto Pruszków, w tym PSM, TBS Zieleń Miejska
w Pruszkowie, Wspólnoty Mieszkaniowe i odbiorcy indywidualni; miasto Piastów, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Piastowie, osiedle Sobieskiego RSM Ursus, Wspólnoty Mieszkaniowe i odbiorcy indywidualni; osiedle domków jednorodzinnych „Ostoja” w Komorowie; osiedle
Parzniew, gmina Brwinów. AZ

Paszkowianka „kością” niezgody
do miejscowości Paszków (gmina
Nadarzyn). Wyrażamy sprzeciw
przeciwko planowaniu przebiegu drogi przez teren lasu zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
oraz Gminy Nadarzyn i tym samym trwałe oraz nieodwracalne zniszczenie lasu. Planowany
przebieg ww. dokumentów planistycznych, co do którego protestujemy, obrazuje załącznik do
niniejszej petycji. Nie wyrażamy zgody na taki przebieg trasy. Wzywamy do zaprzestania
prowadzenia prac projektowych
dot. ustalenia przebiegu Paszkowianki lub opracowania innego
przebiegu tej drogi – czytamy
w oświadczeniu zamieszczonym
na stronie z petycją. Podpisy są
też zbierane w formie tradycyjnej. Do tej pory petycje poparło
ponad 1600 osób.

Wsparcie od włodarzy

intensywnego ruchu samochodowego , który już dziś jest bardzo
duży. Mowa o: DW 720 Otrębusy
– Nadarzyn (ulica Błońska
w Nadarzynie), ulice powiatowe:
w Nowej Wsi, Komorowie, Pęcicach, ulica Pruszkowska i Komorowska w Nadarzynie oraz
wszelkie możliwe uliczki gminne, które pozwolą przedostać się

Wykonanie tej inwestycji będzie
niosło się także z konsekwencją
wycięcia części połaci gospodarczego lasu komorowskiego,
bo przejście przez tereny zurbanizowane nie wchodzi w grę.
Zdaję sobie sprawę, że część
mieszkańców Wolicy, Strzeniówki,
Granicy, Nowej Wsi i Kań znajdzie się w bliskiej odległości

Głosy „za”

tysiącom aut dziennie z Kań do
trasy S8 i S7 lub odwrotnie. –
zaznacza Zwoliński. – Dlatego
sprawą pierwszorzędnej wagi
jest rozpoczęcie natychmiastowych prac nad projektowaniem,
a następnie budową odcinka
„Paszkowianki” od Kań (DW 719)
do Paszkowa (węzeł na S8 w Wolicy) w celu zamknięcia przysłowiowej dziury komunikacyjnej.

„oddziaływania” tej trasy. O zagrożeniach i problemach trzeba
rozmawiać uczciwie i w poszanowaniu partnerów tak aby stworzyć maksymalnie bezpieczny dla
wszystkich projekt. Alternatywy jednak nie mamy, ponieważ
paraliż komunikacyjny na lokalnych drogach czeka przede
wszystkim mieszkańców właśnie
tych miejscowości i ich sąsiadów

Zupełnie inne stanowisko prezentuje wójt Nadarzyna Dariusz
Zwoliński, który uważa, że po
zrealizowaniu przez MZDW planów budowy trasy 721-bis miedzy trasą Warszawa-Kraków
a autstraą A2 powstanie komunikacyjna „dziura”. – Dziura
którą wypełnią drogi lokalne
całkowicie nie przystosowane do

BRWINOW.PL

Postulaty mieszkańców wspierają… włodarze. Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice

wystąpiła do MZDW o wstrzymanie prac nad koncepcją przebiegu Paszkowianki. – Gmina
Michałowice wnosi o wstrzymanie prac nad opracowaniem koncepcji przebiegu Paszkowianki do
czasu wykonania zadeklarowanych przez MZDW potoków ruchu
w sieci transportowej – czytamy
w we wniosku wójt Pacheckiej,
skierowanym do MZDW.
Co więcej radni, sołtysi przedstawiciele stowarzyszeń i przewodniczący osiedla skierowali apel
do władz województwa o wstrzymanie prac projektowych, w celu dokonania obiektywnej analizy
ruchu przed projektowaniem oraz
ponowne przystąpienie do otwartej i szczerej dyskusji społecznej.

BRWINÓW

Władze gminy Brwinów
szukają firmy, która
zajmie się ustawieniem
nowych zielonych
przystanków na terenie gminy. Nowe wiaty
pojawią się na pięciu
przystankach.

O

becnie na terenie gminy Brwinów znajduje
się osiem „zielonych
wiat” przystankowych.
Powstały w 2020 r. Dziś roślinność, którą zasadzono na przystankach prezentuje się okazale.
Władze Brwinowa zdecydowały
się na zwiększenie liczby eko przystanków. Dzięki dotacji uzyskanej
z programu „Mazowsze dla klimatu 2022” jeszcze w tym roku „zielone przystanki” pojawią się w pięciu
nowych lokalizacjach.

Gmina szuka już firmy, która zajmie się montażem ekologicznych wiat. Jeśli przetarg uda
się rozstrzygnąć w pierwszym
podejściu, to nowe przystanki
pojawią się w ciągu dziewięciu
tygodni od momentu podpisania
umowy. – Nowe wiaty uprzyjemnią czas oczekiwania pasażerów na autobusy oraz urozmaicą
uliczną przestrzeń. Znajdujące
się w górnej części wiaty rośliny
(dach) będą wytrzymałe na warunki atmosferyczne, a te porastające ściany wspierane na
systemach linowych, latem będą zacieniały przystanki – podkreślają brwinowscy urzędnicy.
A gdzie pojawią się nowe zielone wiaty? Oto lokalizacje Brwinów,
ul. Biskupicka przy supermarkecie „Dino” (dw 720); Koszajec,
Koszajec 15; Krosna Wieś, ul. Józefowska 5; Owczarnia, ul. Książenicka (vis a vis ul. Małej); Brwinów,
ul. Pszczelińska 99L przy osiedlu
mieszkaniowym (dw 720). AZ

Bez alternatywy?

W całej tej dyskusji umyka jeszcze jeden fakt. Nie tylko MZDW
planuję budowę drogi, która ma
połączyć A2 z trasą na Kraków.
O co chodzi? O Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w lipcu wybrała firmę,
która zajmie się przygotowaniem
dokumentacji projektowej dla
odcinka Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej, zlokalizowanego
pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą krajową
nr 92 oraz drogą ekspresową S7
na południe od Warszawy. Trasa
S50/A50 ma przebiegać na obszarze gmin Sochaczew, miasto
Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, Puszcza
Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy,
Tarczyn oraz Grójec, z możliwością lokalizacji również na
obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po

południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu
z sąsiednim zadaniem w ciągu
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą
ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos – Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem
w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.
Oczywiście OAW będzie przebiegać znaczenie dalej, niż planowana „Paszkowianka”, ale czy
nie warto wziąć pod uwagę faktu,
że droga która będzie łącznikiem
A2 i wylotówek na Kraków i Katowice jest planowana w naszym
regionie? Czy jest sens niejako
„dublowania” podwarszawskiego fragmentu ringu drogowego? Zwłaszcza, że historia zna
już przypadek, gdy województwo zaniechało realizacji podobnej inwestycji – Trasy Książąt
Mazowieckich. W tym przypadku władze województwa zaniechały budowy drogi ze względu
na fakt, że droga przebiegałaby
zbyt blisko zabudowań i musiałaby przeciąć zabytkowy Park
Potulickich. AZ

Co z budową
wiaduktu w ciągu
ul. Grunwaldzkiej?
PRUSZKÓW

Nowe „zielone wiaty”
w Brwinowie

z Komorowa, Pęcic, Nadarzyna,
Otrębus i pewnie innych – podkreśla wójt Nadarzyna.

Od momentu
podpisania umowy
na budowę wiaduktu
nad torami PKP na
Pograniczu Pruszkowa
i Piastowa minął
prawie rok. Jednak
pierwsze większe
prace wystartowały
dopiero teraz. Warto
zaznaczyć, że przeprawa ma być gotowa
w II kwartale 2023 r.

O

d momentu podpisania umowy na
budowę wiaduktu
nad torami PKP na
Pograniczu Pruszkowa i Piastowa minął prawie rok. Jednak pierwsze większe prace
wystartowały dopiero teraz.
Warto zaznaczyć, że przeprawa ma być gotowa w II kwartale 2023 r.
Budowa nowej przeprawy
nad torami PKP w Pruszkowie
w ciągu ul. Grunwaldzkiej to
jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w naszym regionie. Wiadukt docelowo ma
ułatwić mieszkańcom Pruszkowa i Piastowa dojazd do
autostrady A2 oraz przejazd
do Al. Jerozolimskich.

Choć umowa na budowę
wiaduktu została podpisana
na początku sierpnia 2021 r, to
dopiero kilka dni temu na terenie budowy pojawił się ciężki
sprzęt. Na miejscu pracuje palownica, która przygotowuje pale fundamentowe, na których
usadowiony będzie wiadukt.
W ziemi nawiercane są otwory, w których umieszczone jest
zbrojenie i beton. Na przygotowanych fundamentach, zostaną wzniesione cztery filary,
a na nich oparta zostanie wielotonowa konstrukcja wiaduktu
Wiadukt wraz z najazdami
będzie miał 292 m długości
i prawie 14 m szerokości. Kierowcy zyskają jezdnię z dwoma
pasami ruchów. Przewidziano także ścieżkę rowerową
i chodnik dla pieszych. Bezpieczeństwo zwiększy jasne
oświetlenie. Wygodny dostęp
do wiaduktu zapewnią windy.
Realizacją inwestycji zajmuje się konsorcjum firm PBW
Inżynieria i Dromosttor Polska. Umowa opiewa na kwotę
niespełna 22 mln zł. Budowa obiektu ma się zakończyć
w II kwartale 2023 r.
Inwestycja obejmująca budowę wiaduktu drogowego
wraz z przyległym układem ulic
realizowana jest we współpracy z Miastem Pruszków, przy
udziale Powiatu Pruszkowskiego oraz Miasta Piastów. AZ

POLICJA.PL

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

61 kierowców
z mandatami na… 31 100 zł
REGION

W miniony piątek
15 lipca policjanci
z Wydziału Ruchu
Drogowego prowadzili
działania na terenie
powiatu pruszkowskiego
w ramach działań
„Kaskadowy pomiar
prędkości”. 61 kierowców otrzymało mandaty
za łamanie przepisów.

K

askadowy pomiar prędkości to specjalny rodzaj kontroli zachowań
na drodze. Policjanci na tej samej drodze, w tym
samym czasie, ale w różnych
miejscach prowadzą kontrole.
Najczęściej to dwa lub więcej
radiowozów, które są ustawione na krótkim odcinku drogi co
kilkaset metrów.
W miniony piątek podczas całodniowych działań funkcjonar-

iusze z pruszkowskiej drogówki
zatrzymali aż 65 kierowców, którzy niestosowali się do ograniczeń
prędkości. 61 kierujących zostało
ukaranych mandatami na kwotę aż 31 100 zł, 8 osób pouczono,
wobec 7 kierujących skierowano
wnioski do sądu.
W ramach tych działań policjanci dokonali 82 badań stanu
trzeźwości kierujących, ujawniając jednego nietrzeźwego
kierującego. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o 50 km/h w terenie zabudowanym jeden kierujący stracił
prawo jazdy.
Na terenie całego powiatu
pruszkowskiego, w tym dniu
doszło do 9 kolizji. Nie odnotowano żadnego wypadku
drogowego.
Przypomnijmy. To nie pierwszy raz kiedy policjanci prowadzą masowe kontrole kierowców.
Wcześniej w ramach działań „Niechronieni Uczestnicy
Ruchu Drogowego” policjanci
wystawili mandaty na prawie
85 000. AZ
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21-latka wypadła
z balkonu

W niedzielę 10 lipca w jednym z bloków przy ul. Helenowskiej doszło do wypadku. Z balkonu wypadła
21-letnia kobieta. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy
od jednego z naszych czytelników. -- Około 23.30 na
ul. Helenowskiej 8 w Pruszkowie kobieta wypada z balkonu. Na miejscu było kila zastępów straży pożarnej
z Pruszkowa, policjanci i karetka pogotowia – czytamy
w wiadomości nadesłanej przez czytelnika. Policjanci

z pruszkowskiej komendy potwierdzają doniesienia o tym
zdarzeniu. – Informację o wypadku otrzymaliśmy około godziny 23.30. 21-letnia kobieta wypadła ze znajdującego się na 3 piętrze balkonu. Z obrażeniami została
przetransportowana do szpitala – mówi nam kom. Karolina Kańka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Pruszkowie. Policjanci z pruszkowskiej komendy będą
wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku. AZ

Co z wydłużeniem linii WKD
do Metra Centrum?
WIKIPEDIA.ORG

REGION

W 2019 r. pojawiła się
szansa na wydłużenie
linii WKD do stacji Metro
Centrum. Jak na ten
pomysł zaopatrują się
władze województwa?

W

ielu pasażerów
podkreśla, że linia WKD powinna być wydłużona
do stacji Metra Centrum. Dziś
ostatni przystanek nosi nazwę
WKD Śródmieście, choć znajduje się na wysokości… Dworca
Centralnego. Podróżni, którzy
chcą przesiąść się do pociągu
lub metra zmuszeni są więc do
dość długiego spaceru.
W 2019 r. pojawiła się szansa
na wydłużenie linii WKD do stacji Metra Centrum. Co ciekawe
to PKP Polskie Linie Kolejowe
zaproponowały takie rozwiązanie WKD i jej właścicielom
(Samorząd Województwa oraz

gminy przez, które przebiega linia WKD). O decyzje w tej sprawie władze województwa zapytał
radny sejmiku województwa
Wojciech Zabłocki. -- WKD, ani
samorząd województwa mazowieckiego niestety nie podjęły
tematu do tej pory, a minęły już
ponad 2 lata. Projekt nadal można zrealizować przy przebudowie
linii średnicowej i Al. Jerozolimskich – czytamy w interpelacji
złożonej przez radnego.
Okazuje się, że niestety rozwiązanie zaproponowane przez
PKP nie przypadło do gustu

przewoźnikowi oraz wojewódzkim włodarzom. W ich ocenie
fakt, że ruch pociągów WKD
do stacji Metro Centrum miałby się odbywać po jednym torze
jest nie do przyjęcia. -- Proponowana przez PKP PLK koncepcja wydłużenia linii WKD
powoduje powstanie wąskiego
gardła w postaci przejazdu na
końcowym odcinku wyłącznie
po jednym torze (od aktualnej
stacji Warszawawa Śródmieście WKD do hipotetycznie planowanej stacji WKD przy linii
metra M1). Natomiast zgodnie

ze stanowiskiem przedstawionym przez WKD proponowany
układ torowy na końcowym odcinku linii WKD m.in. z uwagi na
przepustowość linii i efektywne
prowadzenie ruchu kolejowego
powinien zostać zakończony
układem stacji czołowej z dwoma peronami, łącznie cztery
krawędzie peronowe dla przyjmowania i odprawy pociągów
– czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.
Dodatkowym utrudnieniem
jest fakt, że cześć terenów, po
których miałby przebiegać tor
ma nieuregulowany stan prawny własności gruntów. -- Z uwagi na powyższe oraz ze względu
na niewspółmierne szacowane
koszty inwestycji w stosunku do
ewentualnych korzyści transportowych, Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwietniu
2021 r. podjął decyzję o nieangażowaniu środków finansowych
na prace studialne dotyczące niniejszego projektu – dodają władze województwa. AZ
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Aktualnie do naszego zespołu
w WOLICY k/ Nadarzyna poszukujemy:

MECHANIKA
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

TB Truck &Trailer Serwis

to autoryzowany Dealer marki DAF
– lidera rynku w segmencie
sprzedaży ciągników siodłowych.
Jesteśmy nowoczesną siecią
serwisów specjalizującą się
w obsłudze posprzedażowej
i naprawach powypadkowych
wszelkich pojazdów użytkowych,
autobusów a także przyczep i naczep.
W swojej ofercie mamy szeroki
wybór części i akcesoriów DAF
oraz części zamiennych do innych
marek.
Posiadamy również Okręgową
Stację Kontroli Pojazdów.
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OBOWIĄZKI:
• Diagnostyka usterek układów: mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i pneumatycznych.
• Skuteczne i fachowe przeprowadzanie wszelkich napraw
i przeglądów pojazdów użytkowych i autobusów.
• Właściwa i terminowa realizacja zleceń.
WYMAGANIA:
• Praktyczna znajomość technologii napraw
pojazdów użytkowych.
• Mile widziane: znajomość systemów diagnostyki
komputerowej, prawo jazdy kat. C, C + E.
• Dodatkowym atutem będzie znajomość systemów
elektronicznych pojazdów ciężarowych i umiejętność
wykonywania napraw elektrycznych.
OFERUJEMY:
• Umowę o pracę w międzynarodowej firmie nastawionej
na rozwój i wsparcie pracowników.
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szeroki
pakiet szkoleń.
• Dogodną lokalizację, miejsce parkingowe.
• Bogaty pakiet benefitów.
Zapraszamy do kontaktu osobistego
z Ewą Nowak - Dyrektorem Serwisu (tel. 785 864 804)
lub przesłanie CV na adres rekrutacja@tb.eu.
W przesłanym CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zabytkowy cmentarz
przejdzie remont
MICHAŁOWICE

MICHALOOWICE.PL

PRUSZKÓW

WIADOMOŚCI

Gmina Michałowice
otrzymała 70 tys. zł
na remont zabytkowego
cmentarza znajdującego
się w Pęcicach.

C

mentarz w Pęcicach
pochodzi z okresu
I wojny światowej.
Znajduje się niedaleko pomnika-mauzoleum oraz
zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. W tym miejscu
spoczywa 49 żołnierzy niemieckich i 218 rosyjskich z pierwszej
wojny światowej, którzy polegli
jesienią 1914. Doszło wówczas do
rosyjskiego kontrataku, który
odbił wieś, a miejscowa ludność
została ostrzelana przez niemiecką artylerię. Pochowano
tu także Polaka – Ignacego Tarczyńskiego – poległego w 1914 r.
– Obecnie cmentarz jest w złym
stanie. Konieczne jest wzmocnienie skarpy cmentarnej oraz

wymiana na nowe dużych, dębowych krzyży znajdujących się na
jego środku. Zniszczone betonowe ogrodzenie wymaga naprawy
ubytków i pęknięć, a skradziona
kilkadziesiąt lat temu zabytkowa brama cmentarna zostanie
odtworzona wraz z furtkami.
W ramach prac zostaną także
naprawione betonowe obrzeża
mogił – zaznacza Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
Koszt remontu cmentarza szacowany jest na 143 tys. zł, z czego 73 tys. to środki własne gminy,
a pozostałe 70 tys. zł pochodzi
z dofinansowania z Samorządu
Województwa Mazowieckiego na
remont zabytkowego cmentarza
w Pęcicach. AZ
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MICHAŁOWICE

Przebudowa
ul. Okrężnej w Granicy
i Komorowie

Zatrzymani
za milionowe oszustwa

Budowa „Kościucha” trwa
PRUSZKÓW

CBSP.POLICJA.PL

REGION

6 mln zł – tyle mógł
stracić Skarb Państwa
na działalności grupy
przestępczej, których
członków zatrzymano
po kontrolach w Wólce
Kosowskiej. Śledczy
CBŚP i KAS ustalili, że
przestępcy wytransferowali ok. 41 mln zł.

Z

atrzymani zostali prezes
oraz pracownik jednej
z warszawskich spółek.
To wynik współpracy
funkcjonariuszy białostockiego zarządu Centralnego Biura
Śledczego Policji oraz mazowieckiej i podlaskiej Krajowej
Administracji Skarbowej.
Zatrzymani są podejrzani
o oszustwa na fakturach i przestępstwa karno-skarbowe. Podczas zatrzymania przejęto ok. 400
tys zł – w gotówce i na rachunkach bankowych. Są oni jednymi
z 25 podejrzanych osób z grupy
zajmującej się przestępczością

podatkową. Poza nimi w jej skład
wchodzą obywatele Indii, Ukrainy oraz Chin.
Jak przebiegały oszustwa? Tłumaczy Anita Wielanek, rzeczniczka prasowa KAS – Zatrzymani
mieli fałszować dokumentację
podatkową. Sprzedawali towar
osobom fizycznym oraz spółkom
bez wystawiania faktury VAT lub
wystawiali puste faktury, które
dokumentowały fikcyjne transakcje. Używano ich do zaniżania
należnych danin publicznych.
To jedynie jeden z elementów
większej układanki. W całym śledztwie ustalono, że na terenie Wólki
Kosowskiej sprzedawano towary
z Azji bez opłacania podatków. Zyski
z tych transakcji, szacunkowo ok.
35 mln zł, transferowano z powrotem na wschód. Faktury wystawiono na ok. 41 mln zł. Straty Skarbu
Państwa w związku z tym procederem oszacowano na ok. 6 mln zł.
Zatrzymanym zarzucono oszustwa oraz postawiono zarzuty karno-skarbowe. Grozi im do ośmiu
lat pozbawienia wolności. CBŚP
i KAS podkreślają jednak, że to
zatrzymanie nie zakończyło sprawy – jest ona nadal w toku. Red.

bocznymi, indywidualnych zjazdów. W ulicy znajdzie się również nowy kanał techniczny i zatoka postojowa do parkowania równoległego. Od
20 lipca roboty wchodzą na kolejny etap. Na ulicę
będzie wylewana nawierzchnia asfaltowa. W najbliższych dniach mieszkańcy ul. Okrężnej, ale też
Piaskowej i Szerokiej będą mieć utrudniony dojazd do posesji. Red.

REGION

la wielu mieszkańców Pruszkowa i okolic „Kościuch” kojarzy
się z latami młodości
spędzonymi w szkolnych ławach. I nie ma się co dziwić, bo
Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki to szkoła

rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Dziś w miejscu budynku pracuje ciężki sprzęt.
W ramach tego etapu powstanie nowy gmach szkoły. Warto
jednak zaznaczyć, że uczniowie od września będą uczyć
się w budynku tymczasowym.
–Zakończenie I etapu planujemy na marzec 2023 r., z tym że
będzie tu jeszcze kwestia wyposażenia obiektu. Uczniowie
przejdą do nowego skrzydła
w kolejnym roku szklonym.
Harmonogram prac ustawiony
jest w taki sposób, żeby wprowadzać jak najmniej zaburzeń
w pracy uczniów. Te największe przeprowadzki logistyczne

z wieloletnią tradycją. Niestety gmach szkoły od lat nie kojarzył się z nowoczesnością,
a prawda jest taka, że warunki
do nauki powinny być komfortowe. I teraz po latach oczekiwań szkoła zyska nowy gmach.
Pierwszy etap prac budowlanych musiał rozpocząć
się do rozbiórki. Absolwenci
i uczniowie mogli pożegnać
się jeszcze ze „szkolnymi murami” w czerwcu. Tuż przed

są zaplanowane na okresy wakacyjne – Katarzyna Wacławek,
dyrektor techniczny Strabag
Sp. z o.o.
W drugim etapie planowane
jest wybudowanie II części budynku i modernizacja sali gimnastycznej. Całość uzupełnią
prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmujące
budowę boisk zewnętrznych.
Termin zakończenia wszystkich
prac to 30 czerwca 2024r. Red.

Prace budowlane
na terenie LO im.
Tadeusza Kościuszki
idą pełną parą. Co
ciekawe przebudowa
liceum rozpoczęła się
od… rozbiórki.

D
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DOŁĄCZ DO TEAMU MOBILIS!
Od lipca 2022 r. NOWA, WYŻSZA STAWKA na UMOWIE ZLECENIU

w komunikacji miejskiej w Warszawie.

30,50 zł/h bruuo

Interesuje Cię dodatkowa praca?
Potrzebujesz dodatkowego dochodu?
Dysponujesz choć jednym dniem w miesiącu?
Jeśli posiadasz ważne uprawnienia KIEROWCY AUTOBUSU,
dołącz do naszego zespołu
obsługującego komunikację miejską w Warszawie.
Skontaktuj się z nami już dziś!
e-mail:

Ukradł 270 kg truskawek

rekrutacja@mobilis.pl , telefon: 606 261 469 (dni robocze, godz. 8:00-15:00)

PIXABAY.PL

Ul. Okrężna od 9 lutego przechodzi przebudowę na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Norwida. Łącznie wyremontowane zostanie 577 m
drogi. Wykonawcą inwestycji jest firma FAL-BRUK
z Warszawy. Koszt inwestycji to przeszło 2,63
mln zł. Ulica ma być gotowa do 29 października.
Jaki jest zakres robót? Budowa kanału deszczowego, wykonanie skrzyżowań z ulicami

Policjanci z Ożarowa
Mazowieckiego
w ubiegłym miesiącu
otrzymali zgłoszenie
o kradzieży 270 kg
truskawek. Funkcjonariusze zatrzymali
65-letniego złodzieja
na jednym z warszawskich
bazarów.

W
ANNA ZWOLIŃSKA
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ubiegłym miesiącu do komisariatu
w Ożarowie Mazowieckim dotarła
informacja, że na terenie rynku
hurtowego skradziono… 270 kg
truskawek. Funkcjonariuszom
udało się ustalić, że mężczyzna
po zapakowaniu towaru od samochodu i nie płacąc sprzedawcy
odjechał. Poszkodowany wartość
skradzionych truskawek oszacował na 2,7 tys. zł.
Policjanci z miejscowego komisariatu wspólnie z kolegami z wydziału kryminalnego
z komendy w Starych Babicach

w trakcie pracy operacyjnej
ustalili mężczyznę, który miał
związek z przestępstwem.
Funkcjonariusze ustalili również pojazd jakim poruszał się
mężczyzna oraz miejsce, w którym podejrzany mógł przebywać. Policjanci udali się na jeden
z warszawskich bazarów, gdzie
zatrzymali 65-latka.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Jego sprawą zajmie się
sąd. Mężczyźnie grozi kara do
5 lat pozbawienia wolności.
Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa
w Pruszkowie. AZ
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KONKURS
WAKACYJNY

4 lipca - 9 września

cze nie odkryte
Znasz ciekawe, jesz to odwiedzić
miejsca, które war
w okolicy linii WKD?
j nagrody!
nkursie i zgarni
Weź udział w ko

01.

02.

03.

Ciekawe miejsce

Gdzie wysiąść?

Zrób zdjęcia

Znasz ciekawe - mniej
lub bardziej znane miejsca, do których
można dotrzeć
WuKaDką? Koniecznie
nas tam zabierz!

Wskaż stację/przystanek, na którym należy
wysiąść z WuKaDki,
aby tam dotrzeć.

Zrób kilka zdjęć tego
miejsca.

04.

05.

Sprawdź
dostępność

Prześlij zdjęcia
+ informacje

Spawdź czy miejsce jest
dostępne dla osób z
niepełnosprawnościami.

Zdjęcia
wraz z informacją
prześlij na adres
marketing@wkd.com.pl

@
Więcej informacji znajdziesz na www.wkd.com.pl
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Budynek
przy Mazurskiej
przejdzie remont

Pod koniec maja ogłoszono przetarg na wykonanie remontu kamienicy przy ul. Mazurskiej 33 w Piastowie.
W ubiegłym roku w budynku wybuchł pożar, w którym spłonęło poddasze. Do przebudowy zgłosiły się
dwie firmy. Przypomnijmy. 1 lutego 2021 r. w kamienicy
przy ul. Mazurskiej 33 w Piastowie wybuchł pożar.
Ogień objął poddasze. Teraz budynek przejdzie przebudowę. Podczas pożaru spłonęło poddasze kamienicy.

Ewakuowanych było 7 osób, w tym dwoje dzieci, jedna osoba w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Ponad rok po pożarze
piastowski urząd ogłosił przetarg na przebudowę kamienicy przy ul. Mazurskiej 33. Modernizacja ma na celu wyremontowanie i odtworzenie budynku. Remont budynku
wykona zwycięzca przetargu firma – U.H.B. SANITEX
z Warszawy. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację zadania. Red.

Neurologia wraca
do Szpitala Kolejowego

M

odernizacja oddziału kosztowała
8,3 mln zł, z czego
8 mln zł pokrył Samorząd Mazowsza. Ostatnie lata
pokazują, że placówki medyczne
trzeba stale rozwijać, by zapewnić pacjentom opiekę na jak najwyższym poziomie – podkreśla
marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.
W ramach przebudowy oddziału wykonano koncepcję
i dokumentację modernizacji,
wykonano roboty budowlano-montażowe. Oddział zyskał także nowy sprzęt specjalistyczny:
R E K L A M A

Ponad 2 mln zł trafi na konto
Znicza Pruszków
MAZOVIA.PL

PRUSZKÓW

Po dwóch latach
oddział neurologiczny
z pododdziałem
udarowym wraca
do funkcjonowania.
Oddział przeszedł
gruntowną
modernizację.
defibrylatory, laryngoskopy, kardiomonitory, czy pompy żywieniowe. Wymieniono również
wyposażenie, takie jak szafy, łóżka, wózki, wanny transportowe.
Pojawiły się też nowe elementy
kuchni i łazienki dla pacjentów.
Modernizacja oddziału to komfort nie tylko dla pacjentów, lecz
także dla personelu. Zauważyła
to członkini zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta
Lanc - Inwestycje w zdrowie zawsze stanowią dużą część budżetu województwa. Wiemy, jak
ważne jest wspieranie szpitali,
tak by warunki pracy medyków

poprawiały się, a pacjenci czuli
komfortowo i bezpiecznie.
Szpital Kolejowy w Pruszkowie
od 2017 roku jest jednostką organizacyjną Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp.
z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.
Dotacja przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, za którą bardzo dziękujemy,
na, zdecydowanie przyczyniła się do poprawy i dostosowania do aktualnych standardów
technicznych i technologicznych podkreśla Ilona Nasiadka,
członkini zarządu MCR STOCER
Sp. z o.o. Red.
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PRUSZKÓW

PZPN.PL

PIASTÓW
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Robert Lewandowski
zmienia klubowe barwy.
W nowym sezonie
będzie grał w zespole
FC Barcelona. Z jego
transferu skorzysta
kilka klubów m.in.
Znicz Pruszków.

R

obert Lewandowski
opuszcza Bayern Monachium. W nowym
sezonie zobaczymy go
w barwach FC Barcelony. Duma
Katalonii zapłaci za „Lewego” aż
50 mln euro. Część z tych pieniędzy trafi również do kliku polskich klubów, w tym właśnie do
Znicza Pruszków.
Na jakiej podstawie pieniądze są przekazywane do byłych
klubów zawodnika? FIFA kilka
lat temu wprowadziła przepis
Solidarity Contribution, który
ma na celu wspieranie klubów,
które „wychowały” zawodnika.

Zgodnie z zasadami 5proc.
kwoty transferowej jest rozdzielane między kluby, w których dany zawodnik grał miedzy
12. a 23. rokiem życia. Do 2020
roku kwota była wypłacana tylko gdy spełnione zostały warunki jednoczesnej zmiany klubu
i ligi. Obecnie wymóg dotyczący zmiany ligi nie jest już
konieczny. Wspomniane pięć
proc. dzielone jest później na
kluby. Zespół, w którym dany
gracz występował między 12. a 15.
rokiem życia dostaje pięć proc.
kwoty z Solidarity Contribution za każdy rok. W przypadku

kolejnych lat jest to już 10 proc.
ogólnej kwoty.
W przypadku transferu Lewandowskiego do FC Barcelony
kwota Solidarity Contribution
wyniesie 2,5 mln euro (około
12 mln zł).
Kwota ta zostanie rozdzielona na sześć klubów, w których
Robert Lewandowski trenował
do 23. roku życia. „Kawałek tortu” przypadnie również pruszkowskiemu Zniczowi. Mowa tu
o około 2,3 mln zł. Co ciekawe
właśnie tyle w poprzednim sezonie wynosił roczny budżet
pruszkowskiego klubu. AZ
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Powiat Grodziski

ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki
www.powiat-grodziski.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego

P

odczas XLV sesji Rady
Powiatu Grodziskiego
w dniu 30 czerwca 2022 r.
Zarząd Powiatu Grodziskiego na czele ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim
otrzymał wotum zaufania. Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za rok 2021 i udzielili
Zarządowi absolutorium.
Na sesji rozpatrzony został
Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Grodziskiego
za 2021 rok.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu
Powiatu Grodziskiego w roku
ubiegłym. W dokumencie, omówionym przez Starostę Grodziskiego Marka Wieżbickiego,
przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące Powiatu
Grodziskiego, wykaz jednostek

organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, struktura organizacyjna Starostwa, wszystkie
zadania realizowane przez Powiat w 2021 roku, a także strategie, raport z Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im.
św. Jana Pawła II w Grodzisku
Mazowieckim, podstawowe dane finansowe oraz informacja
o realizacji uchwał podjętych
przez Radę Powiatu w 2021 roku.
Sprawozdania finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok omówiła
Skarbnik Powiatu Grodziskiego Ewa Szadkowska.
W roku 2021 nadal trwała pandemia koronawirusa. Celem
Powiatu Grodziskiego było zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa w sposób
zapewniający bezpieczne warunki pracy i obsługi interesantów.

Sesja Rady Powiatu Grodziskiego, dnia 30.06.2022 r.

Bieżące monitorowanie sytuacji
epidemicznej, właściwy sposób zarządzania oraz stosowanie sprawdzonych rozwiązań
pozwoliły uniknąć większych
trudności w realizowaniu zadań Starostwa.
Zarząd Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o Strategię
Rozwoju Powiatu Grodziskiego
na lata 2021–2027. Zostały w niej

OGŁOSZENIA

CENY NETTO

DAM PRACĘ

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

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

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
OGŁOSZEŃ 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
ZA SŁOWO: 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

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

• Poszukujemy kierowców
do pracy kat B, zarobki
2500-5000 pln,
CV kontakt@fairplaytaxi.pl
lub pod numerem 502 685 598

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

• Praca dla Panów i Pań przy
sprzątaniu magazynu
w Parzniewie. Praca w godzinach
6-10 tel. 504 204 700

NIERUCHOMOSCI
– DO WYNAJĘCIA

• Kupię starocie antyki
militaria biżuterię
wszelkiego rodzaju
501 702 604

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

USŁUGI

• Wydzierżawię pod usługi
plac 1000 m2, Nadarzyn,
696-023-878

• WYMIANA OPON,
795-569-659

• Magazyn. Kopytów/ Błonie.
2 zmiany. Również dla osób
z niepełnosprawnością.
Bezpłatny dojazd. 734 108 163
• Pakowacz/ka. Również dla osób
z niepełnosprawnością. Janinów
k/Grodziska M. 734 108 163.
Dojazdy z Żyrardowa i Milanówka
• Kwalifikowany Prac. Ochrony
z legitymacją osoby dopuszczonej
do posiadania broni obiektowej.
System 12 godz., stawki
od 23,50-27,70zł brutto.
Tel: 885 878 165

NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM
Działka rolna 1ha Holendry
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668 566 576

• Wynajmę warsztat
samochodowy
w Milanówku
z wyposażeniem
lub magazyn 120m2
z zapleczem socjalnym,
w dobrym punkcie,
blisko drogi powiatowej,
z placem manewrowym
tel. 793 408 465
• Wynajmę mieszkanie,
dom wolnostojący w
Milanówku, pierwsze
piętro 120m2 z ogrodem,
lub pojedyncze pokoje,
dobry punkt, dobry dojazd
do Warszawy, blisko drogi
powiatowej
tel. 793 408 465

Wydawca:
MKA GROUP Milena Skoczylas
Drukarnia: ZPR Media S.A.,
drukarnia w Warszawie
Redakcja:
ul. Powstańców 18/3, 05-800 Pruszków
tel/fax. 600 924 925
e–mail: kontakt@wpr24.pl
ISSN: 2657-3806, PR: 18306

Reklama: tel./fax 881 918 888
reklama@wprmedia.pl

określone priorytetowe cele,
istotne ze względu na zakres
działania i konieczność rozwoju.
Realizacja zadań jest uzależniona od możliwości finansowych
Powiatu, pozyskiwania środków
ze źródeł zewnętrznych oraz
bieżących potrzeb wspólnoty
samorządowej. W Raporcie
o stanu Powiatu Grodziskiego
przedstawione zostały zadania

KUPIĘ/SPRZEDAM

zrealizowane w 2021 roku w ramach poszczególnych celów
strategicznych.
Dochody budżetu Powiatu
Grodziskiego na dzień 31.12.2021 r.
zostały zrealizowane w kwocie
144 573 943,65 zł, wydatki natomiast wykonano w wysokości
141 891 061,43 zł. W 2021 roku
na oświatę i wychowanie oraz
edukacyjną opiekę wychowawczą
przeznaczono 43 190 983,08 zł,
na transport i łączność –
30 509 744, 94 zł, 6 548 066,37 zł
na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową,
10 789 015,64 zł na pomoc
społeczną i pozostałe zadania
z zakresumpolityki społecznej,
5 991 022,40 zł na działalność
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 21 955 066,75 zł na
administrację publiczną.
W wyniku wykonania budżetu
za rok 2021 powstała nadwyżka

ZAMÓW:

• Żaluzje, rolety,
moskitiery, verticale,
pranie verticali, 9-20,
501-175-813
PRZEPROWADZKI
I TRANSPORT BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl

w wysokości 2 682 882,22 zł.
W uchwale budżetowej na
2021 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie
8 032 604,95 zł.
Podczas głosowania radnych zarówno Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za
2021 rok, jak i sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Grodziskiego za 2021
rok zostały jednogłośnie przyjęte. Tym samym radni Powiatu Grodziskiego udzielili
Zarządowi Powiatu Grodziskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok.
Raport o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Grodziskiego
za 2021 rok są dostępne na stronie BIP Powiatu Grodziskiego.

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

INNE
• Mazury Szczepankowo.
Wynajem pokoi las jezioro
kameralnie
tel 601 270 940
www.szczepankowo.pl

Szkolenia BHP
- wstępne
- okresowe

694 127 292

SPRZĄTANIE MAGAZYNU
– od zaraz!

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

Lokalizacja:
Grodzisk Mazowiecki
(Adamów lub Chlebnia)
Praca pomiędzy 6:00, a 14:00
lub 14:00, a 22:00
Wynagrodzenie:
2600 zł netto plus premie
Kontakt:
515-747-886 lub 502-187-430

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8,
na tablicy ogłoszeń przy pok. nr 6, w klatce A,
w terminie od 19.07.2022r. do 09.08.2022r. zostały wywieszone
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.
Wykazy zamieszczone są również na stronie internetowej
www.piastow.pl i w BIP-ie.
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reklama@wprmedia.pl
Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska
Zespół redakcyjny:
Bogdan Skoczylas,
Milena Skoczylas,

Nr konta bankowego – mBank
90 1140 2004 0000 3102 7842 2256
Partnerskie biura
ogłoszeń:
IN–FORM,
www.biuroogloszen.net,
TOM–OFFICE
tel. 22 728 97 90
Pruszków
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne:
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,
www.gdstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
i adiustacji tekstów
oraz nadawania tytułów listom.
Tekstów i materiałów
niezamówionych nie zwracamy.

Anonimów nie drukujemy.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
E–wydanie dostępne na

www.wpr24.pl

Nakład: 30 tys. egz.

Piątek, 22 LIPCA 2022

PROMOCJA

07

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nadarzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr II - IV
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 503), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej dalej
„ustawą” oraz Uchwały Nr XVII.242.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia
30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka
w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I-IV oraz Uchwały Nr LVI.698.2022
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII.242.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019r.

Uwagi należy składać w formie papierowej i elektronicznej, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 września 2022 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: gmina@nadarzyn.pl,
• elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie
ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka – Obszary
Nr II - IV, obejmującego:
• Obszar Nr II - działki nr ew. 373/11, 373/12, 373/13;
• Obszar Nr III - działki nr ew. od 515/7 do 515/11;
• Obszar Nr IV - działki nr ew. 58/13, 58/18, 59/1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.08.2022r.
do 26.08.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska
24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 114.
Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl
oraz www.bip.nadarzyn.pl.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn,
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 220 (sala konferencyjna)
o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nadarzyn.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
			
Zastępca Wójta Gminy
(-) Janusz Rajkowski

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny
ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji
publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania
danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do
ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
-

dostępu do swoich danych osobowych,

-

ich sprostowania,

-

ograniczenia ich przetwarzania,

-

usunięcia,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporzą-

-

przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-

wniesienia sprzeciwu.

Klauzula informacyjna

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 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 realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

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.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.
503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn uchwały
nr LVII.707.2022 z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn.
Zmiana studium obejmuje obszar określony w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, składający się
z działek o numerach ewidencyjnych: 986, 993/1, 998/1, 993/4, 998/3,
993/5, 993/6, 998/4 oraz część działki 991/4 i część działki 1002/2
z obrębu Wolica.
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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. 2022 poz.1029), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 54 ust.2 ww. „ustawy” organ opracowujący projekt
dokumentu zapewnia możliwość 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 114) od poniedziałku
do piątku w godz.: 9:00- 15:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany studium
i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia
19 sierpnia 2022r.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nadarzyn
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenia nieruchomości,
której wniosek dotyczy.

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: gmina@nadarzyn.pl,
2) elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na platformie
ePUAP:/8420yasifl/SkrytkaESP.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Nadarzyn.
Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpoznania.
Zastępca Wójta Gminy
(-) Janusz Rajkowski
Klauzula informacyjna

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu
ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane
dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do
przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
-

dostępu do swoich danych osobowych,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Roz-

-

ich sprostowania,

porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

-

ograniczenia ich przetwarzania,

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

-

usunięcia,

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

-

przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),

-

wniesienia sprzeciwu.

Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwa-

której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia,

na dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn,

czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest upraw-

ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175,

niona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli

e-mail: gmina@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl

nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przy-

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku

sługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na

prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowa-

ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność

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.

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.
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