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Będzie głośno, szybko i widowiskowo. 
Barbórka po raz drugi w Pruszkowie!

PRUSZKÓW
To już 60. edycja 
legendarnego Radu 
Barbórka. Jubileuszo-
wa edycja będzie 
miała swój start 
honorowy i prolog 
po raz drugi 
w Pruszkowie.

Z dania co do obecno-
ści Rajdu Barbórka 
w Pruszkowie są po-
dzielone. Przeciwni-

ków zostawmy. Miłośnicy – to 
będzie Wasz weekend pełny 
warkotu silników, brawuro-
wych przejazdów i aut pro-
wadzonych przez śmietankę 
polskiego motorsportu!

PRUSZKÓW
Projekt budżetu na 2023 r. / str. 2 /

REGION
Kolejne Flirty w taborze KM / str. 6 /

2 GRUDNIA 2022 (NR 562)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

Następne wydanie 16 grudnia

PRUSZKÓW
Zatrzymali podpalacza / str. 4 /

REGION
Podsumowanie inwestycji 
drogowy / str. 3 /

60. Rajd Barbórka już 2-3 
grudnia. Tegoroczne zmaga-
nia kierowców, podobnie jak rok 
temu, rozpoczną się w Prusz-
kowie. Ceremonia startu ho-
norowego 60. Rajdu Barbórka 
została zaplanowana na godzinę 
17:30. Pięć minut później pierw-
szy samochód ruszy na trasę 
odcinka SZNAJDER BATTE-
RIEN PRUSZKÓW.

Po raz drugi Rajd Barbórka za-
wita do Pruszkowa. – Niezmiernie 
cieszę się, że kolejny raz Pruszków 
będzie gościł najlepszych kierow-
ców. Rajd Barbórka to wspaniałe 
wydarzenie o bogatej historii. Już 
dziś zapraszam Państwa na trasę 
60. Rajdu Barbórka – powiedział 
Prezydent Miasta Pruszkowa Pa-
weł Makuch.
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PRUSZKÓW

Pruszkowska szkoła 
wygrała wyposażenie 
sali informatycznej

Jedna z pruszkowskich podstawówek już niebawem otrzy-
ma nowe wyposażenie sali informatycznej. To jedna z trzech 
szkół, które wylosowały nagrody główne w loterii znanego 
dyskontu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego już niedługo będą uczyć się np. progra-
mowania na nowych komputerach, przy nowych biurkach. 
Wyposażenie sali informatycznej to nagroda w loterii „Ta-
lenciaki” sieci sklepów Lidl. O jakim wyposażeniu mowa? 

Będzie to 21 sztuk: notebooków, tabletów, kamerek, ale też 
podłoga interaktywna, monitor interaktywny, a także biurka 
krzesła. To będzie sala naszpikowana nowoczesną technolo-
gią. Uczniowie będą mogli korzystać ze stanowiska do druku 
3D, 10 robotów Skribot, 10 zestawów konstrukcyjnych Skri-
Kit. Szkoła otrzyma też programy edukacyjne. Poza pruszkow-
ską SP nr 2, wyposażenie sali informatycznej otrzymają szkoły 
z Bogatyni i Katowic.  Red.

Biuro Turystyczne „TAURI”
Zwiedzaj, odpocznij, uśmiechnij się i zakochaj w podróżach

Termin: 5.04 – 11.04.2023 r.
Cena obejmuje: 
autokar, 6 noclegów hotele 3*, 6 śniadań, 
6 obiadokolacji, opieka pilota, ubezpieczenie, 
podatek VAT.

Termin: 10.08-19.08.2023 r.
Cena obejmuje: 
autokar, 9 noclegów, hotele 3*, 9 śniadań, 
9 obiadokolacji, opieka pilota, ubezpieczenie, 
podatek VAT.

1875 zł

4270 zł

Termin: 29.07 – 5.08.2023 r.
Cena obejmuje: 
autokar, 7 noclegów, hotele 3*, 7 śniadań,
7 obiadokolacji, opieka pilota, ubezpieczenie, 
podatek VAT.

3270 zł

MEDJUGORJE – WIELKANOC – 7 DNI

CHORWACJA WYPOCZYNEK – PULA – PARK NARODOWY 
BRJIUNI – RJEKA – WINNICE NA ISTRII – 8 DNI

Termin: 26.04 – 6.05.2023 r.
Cena obejmuje: 
autokar, 10 noclegów, hotele 3*, 10 śniadań, 
10 obiadokolacji, opieka pilota, ubezpieczenie, 
podatek VAT.

4120zł

WERONA – PIZA – MONTE CASINO – NEAPOL – CAPRI 
– CASICA – SAN MARINO – WEEKEND MAJOWY – 11 DNI

                     

HISZPANIA WCZASY – BARCELONA – MONTSERAT 
– ANDORA – FIGUERES – 10 DNI

Zadzwoń: 515 984 121, 694 808 344
lub odwiedź stronę naszego biura: 

www.turystykamojapasja.pl

Kobieto nie siedź w garach wyjedź na Wielkanoc

PRUSZKÓW
Pruszków ma już goto-
wy projekt budżetu na 
2023 r. Dokument czeka 
jeszcze na zatwierdzenie 
przez radnych, ale my 
już dziś postanowiliśmy 
sprawdzić jakie inwesty-
cje wpisano do realizacji 
na przyszły rok.

J ak zatem prezentuje się bu-
dżet miasta na przyszły rok. 
Planowane dochody mają 
wynieść 392 mln zł, a wydat-

ki 422 mln zł. Deficyt w miejskiej 
kasie wyniesie niespełna 30 mln 
zł. Na inwestycje zarezerwowa-
no 75 mln zł. I to właśnie ta część 
budżetu najbardziej interesu-
je mieszkańców.

DROGI
W przyszłym roku inwestycje 
drogowe pochłoną ponad pra-
wie 18,5 mln zł. Na liście zadań 
z działu transport i łączność zna-
lazło się ponad 20 przedsięwzięć. 
Wybraliśmy 10 tych najkosztow-
niejszych:
• przebudowa nawierzchni 

ul. Groblowej – 5,5 mln zł 
• budowa wiaduktu łączącego 

ul. Grunwaldzką z ul. War-
szawską – 4,2 mln zł;

• budowa ul. Nowoinżynierskiej 
i ul. Elektrycznej – 2,9 mln zł

• budowa ul. Grunwaldzkiej – 
1,4 mln zł 

Sprawdzamy listę inwestycji 
w Pruszkowie na 2023 r.

• budowa drogi gminnej ul. Pa-
derewskiego oraz ulicy Bąki – 
2 mln zł

• budowa ul. Jaronia Kowalskie-
go – 500 tys. zł 

• budowa ul. Kościuszki – 300 
tys. zł

• budowa ul. Zdziarskiej, Kor-
czaka i ul. Marii Dąbrowskiej 
– 250 tys. zł 

• budowa parkingu „Parkuj 
i Jedź” przy ul. Pawiej i Sado-
wej – 130 tys. zł 

• budowa ul. Błękitnej – 13 tys. zł 

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 
I ŻŁOBKI
Jeśli chodzi o inwestycje z dzia-
łu oświata i wychowanie lwią 
część środków zarezerwowa-
nych dla tego działu pochłonie 
rozbudowa i nadbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 3. Na to zada-
nie zarezerwowano przeszło 18 
mln zł. Kolejne 9,5 mln zł trafi 
na termomodernizacje i prze-
budowę przedszkola miejskie-
go nr 11. Miasto chce również 
wykonać analizę możliwości 
i budowę zadaszenia wybrane-
go boiska szkolnego wraz z jego 

modernizacją. Na ten cel zare-
zerwowano 200 tys. zł 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Dział gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska w przyszłym 
roku ma pochłonąć prawie 21 mln 
zł. Miasto chce z tej puli przezna-
czyć blisko 15,5 mln zł na popra-
wę jakości środowiska poprzez 
kompleksowy rozwój terenów 
zielonych. W tym dziale znalazły 
się również inwestycje zgłoszone 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go: modernizacja placu zabaw dla 
najmłodszych przy Przedszkolu 
Miejskim nr 13 (120 tys. zł), strefa 
malucha na skwerze Długosza (120 
tys. zł), nowe oświetlenie na pla-
cyku na Ostoi) 92,6 mln zł.

WAŻNE
Projekt budżetu trafił już do 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która musi przygoto-
wać jego ocenę. Ostatecznie to 
radni zdecydują o jego przyję-
ciu budżetu, a co za tym idzie 
wyrażą zgodę m.in. na realiza-
cję planowanych na przyszły
rok inwestycji. Red

Dyrektor Rajdu Barbórka Daniel 
Semczuk zaznacza, że 60 raj. To 
wyjątkowe wydarzenie. A kibi-
ce mogą liczyć na niespodzian-
ki.  - Do organizacji tegorocznej 
Barbórki podchodzimy tak sa-
mo, jak przy okazji poprzednich 
edycji. Oczywiście pamiętamy 
o jubileuszu, ale od strony przy-
gotowań ten rajd nie będzie róż-
nił się od innych. Wszystko musi 
zostać zapięte na ostatni guzik 
bez względu na to, jaka liczba 
stoi przez nazwą rajdu. Oczywi-
ście pamiętamy o okrągłej rocz-
nicy i na pewno przygotujemy 
kilka niespodzianek, więc kibi-
ce mogą być spokojni – na pew-
no tegoroczna Barbórka będzie 
kolejnym niezapomnianym wy-
darzeniem i dostarczy ogromnej 
ilości emocji – dodaje Semczuk.

Ceremonia startu odbędzie się 
na ul. Sienkiewicza, na wysokości 

dworca PKP. OS rozpocznie się na 
wysokości ul. Stalowej. Potem naj-
trudniejszy technicznie fragment –
wjazd ślimakiem na parking na 
dachu CH Nowa Stacja. Tam do 
przejechania będzie jedna pętla, 
następnie powrót na ulicę.

Załogi pojadą ul. Sienkiewicza, 
w stronę ronda. Dalej ul. Staszica 
– na co dzień prosta, a na dzień 
przejazdu pełna szykan. Po prze-
jechaniu ronda na ul. Powstańców, 
rajdówki pomkną ul. Gomu-
lińskiego, dalej do tunelu w ciągu 
ul. Działkowej. Następnie poja-
dą ul. Błońską, Południową i Bry-
ły, gdzie znajdzie się lotna meta.

Miłośnicy motoryzacji będą mo-
gli wcześniej udać się na stadion 
Znicz, gdzie zawodnicy będą ocze-
kiwać na start w parku przedstar-
towym. W godz. 8.00-15.00 odbędą 
się Badania Kontrolne Aut.

Barbórka to także rewelacyjna 
promocja Pruszkowa. Auta, które 
będzie można podziwiać podczas 

motoryzacyjnych zmagań, będą 
oklejone emblematami Pruszko-
wa, CH Nowa Stacja oraz Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszkowie.

Barbórka to nie tylko wiele emo-
cji, ale również utrudnienia. Orga-
nizator Rajdu informuje o czasowej 
zmianie organizacji ruchu drogo-
wego. Organizacja ruchu obej-
muje pełne wyłączenie z ruchu 
ul. Sienkiewicza, ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej (odcinek od 
ul. Woj. Polskiego do ul. Sienkie-
wicza), ul. Staszica, ul. Gomu-
lińskiego, ul. Działkowej (tunel), 
ul. Południowej, ul. Bryły 2 grud-
nia br.w godzinach 12:00 – 23:00.

Zmiany w kursowaniu autobu-
sów komunikacji miejskiej linii 1, 2, 
4, 5, 6 oraz 7 w Pruszkowie 2 grud-
nia 2022 roku od godziny 13:00. 
Te linie będą kursować na skró-
conych trasach, a niektóre będą 
miały dodatkowe przystanki (linia 
nr 6). Warto dokładnie zapoznać 
się z rozkładami.  Red.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Będzie głośno, szybko i widowiskowo. 
Barbórka po raz drugi w Pruszkowie!
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BRWINÓW

Fiołkowa  
już bez podtopień

Droga położona na granicy Owczarni i Żółwina do tej pory 
kilka razy w roku była nieprzejezdna. Dojazdy do posesji 
były też utrudnione po intensywnych lub długotrwałych 
opadach. Powód? Położenie drogi na terenie podmokłym i 
tuż przy stawie. Jedynym rozwiązaniem okazało się utwar-
dzenie drogi. Typowe nawierzchnie drogowe nie sprawdzi-
łyby się tutaj ze względu na grząski teren. Wykorzystano 
tu technologię, użytą na sąsiedniej ulicy – Lawendowej. 

Zastosowano tam płyty prefabrykowane żelbetowe ułożo-
ne podłużnie. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniono ka-
miennym kruszywem. Okazało się, że to rozwiązanie sprawdza 
się w przypadku tych dwóch ulic.Na ul. Fiołkowej utwardzo-
no w ten sposób 194 mb drogi. Dzięki grubości płyt (15 cm) 
oraz odpowiedniej klasy wytrzymałości pojazdy nie powodu-
ją uszkodzeń płyt. Dodatkowymi atutami jest mrozo- i wodo-
odporność materiału.  Red.

REGION
Powiat pruszkowski 
podsumował dotych-
czasowe inwestycje 
drogowe. To m.in. syg- 
nalizacje świetlne,  
doświetlenia przejść  
dla pieszych, ale też 
modernizacje dróg.

P riorytetem dla powiatu 
pruszkowskiego przy re-
alizacji inwestycji drogo-
wych jest bezpieczeństwo 

pieszych. Dlatego też na skrzyżo-
waniu ul. Armii Krajowej i ul. Ireny 
budowana jest sygnalizacja świetl-
na z doświetleniem przejścia dla 
pieszych. Wartość zadania wyno-
si ponad 300 tys. zł, z czego 65 tys. 
zł pochodzi z Rządowego progra-
mu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem 
Bezpieczniej im. Władysława Sta-
siaka na lata 2022-2024, 80 tys. zł – 
z budżetu Miasta Pruszkowa, 
a 75 tys. zł – gminy Michałowice.

Budowa drugiej sygnaliza-
cji świetlnej realizowana jest 

u zbiegu ul. Pruszkowskiej i Jo-
dłowej w Strzeniówce. Koszt tej 
inwestycji wynosi 315 tys. zł – w ca-
łości pokryty z budżetu powia-
tu pruszkowskiego.

Powiat rozpoczął także na bu-
dowę ul. Dworcowej w Piastowie 
i ul. Bodycha w Regułach. Na po-
czątku listopada Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego podpisał umowę 
z firmą FAL-BRUK Sp. z o.o. na 
realizację tej inwestycji. Jej koszt 
wynosi 9 mln zł. Ponad połowa tej 
kwoty pochodzi z zewnętrznych 
środków: 4,2 mln zł z programu 
rządowego, 200 tys. zł (w 2022 r.) 
i 1,3 mln zł (w 2023 r.) z budżetu 
Miasta Piastowa, 400 tys. zł (w 2022 
r.) i 350 tys. zł (w 2023 r.) z budże-
tu Gminy Michałowice. – Zakres 
prac jest szeroki i będzie obejmo-
wać m. in: rozbudowę skrzyżowań 
z ul. Sienkiewicza i z ul. Kosew-
skiego w Piastowie, rozbudowę 
jezdni, chodnika, ścieżki pieszo-
-rowerowej, zjazdów publicznych 
i indywidualnych, zatok posto-
jowych, poboczy, zieleńca, prze-
budowę sieci gazowej, budowę 
kanalizacji deszczowej, przebu-
dowę i budowę sieci oświetlenia 
ulicznego, przebudowę i budowę 

Podsumowanie prac na drogach powiatu pruszkowskiego
sieci elektroenergetycznej, budo-
wę oświetlenia ulicznego – infor-
muje wicestarosta pruszkowski, 
Grzegorz Kamiński.

Na liście dróg do remontu znaj-
duje się też aleja Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie. Obecnie trwają 
uzgadniania dodatkowej doku-
mentacji projektowej z Mazowiec-
kim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Warszawie. Powód? 
Wymagana jest dodatkowa inwen-
taryzacja drzew. Kolejne etapy 
projektowania będą możliwe po 
uzgodnieniu dokumentacji. Za-
kończenie etapu projektowego alei 
Marii Dąbrowskiej planowany jest 
na koniec maja przyszłego roku.

W połowie października pod-
pisano umowę na remont prusz-
kowskiej ul. Gordziałkowskiego. 
Środki przeznaczone na to zadanie 
wynoszą prawie 700 tys. zł.

Na finiszu jest natomiast prze-
budowa łącznika ul. Sienkiewicza 
i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 
Ostatni etap prac obejmuje wy-
konanie nasadzeń zastępczych 
drzew. Firma EFEKT Sp. z o.o., 
która wygrała przetarg na reali-
zację tego zadania, ma czas do 14 
grudnia. Koszt tej inwestycji wynosi 

WOŚP – dla dużych  
i małych. Cel – walka z sepsą

REGION
Finał Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy już 29 stycz-
nia 2023 roku. Po raz 
31 wolontariusze będą 
zbierać do skarbonek 
pieniądze – tym razem 
na walkę z sepsą.

P o raz pierwszy w hi-
storii pieniądze ze-
brane podczas finału 
WOŚP nie zasilą ce-

lu dla określonej grupy wie-
kowej. Tym razem Orkiestra 
zagra dla wszystkich, którzy 
będą potrzebować sprzętu do 
szybkiej identyfikacji bakterii, 
którymi zakażenie może do-
prowadzić do sepsy. Hasłem 
kolejnej edycji wydarzenia 
jest „Finał dla wszystkich – 
małych i dużych”.

Jurek Owsiak podkreślił – 
Finał będzie dotyczył i małych, 
i dużych – tak to nazwaliśmy 
– bo problem jest ogromny, 
ale wiemy, że poradzimy so-
bie z nim, a na pewno go zmi-
nimalizujemy, jeżeli będziemy 
zbierali podobne pieniądze. 
Ten problem da się rozwią-
zać, jeśli kupimy bardzo do-
bre urządzenia – urządzenia, 
których brak w Polsce, ale któ-
re są na świecie, które poma-
gają, aby ten problem usunąć. 
A problemem tym jest sepsa, 
coś z czym mamy do czynienia 

w różnych komunikatach, sep-
sa, z którą trzeba natychmiast 
się rozprawić poprzez labora-
toria mikrobiologiczne, któ-
re są w szpitalach, tam, gdzie 
są przeprowadzane operacje, 
gdzie są oddziały operacyj-
ne. Bardzo szybkie działanie 
w stosunku do pacjenta, u któ-
rego jest podejrzenie sepsy po 
prostu ratuje mu życie.

Czym jest w ogóle sepsa? 
To zespół objawów wywoła-
nych przez niekontrolowaną, 
gwałtowną reakcję organi-
zmu na zakażenie. Są to na 
tyle gwałtowne objawy, że 
już w ciągu kilku godzin mo-
że dojść do niewydolności 
wielonarządowej, wstrząsu 
i śmierci. To przyczyna ok. 
20% wszystkich zgonów – tak 
wynika z najnowszych ba-
dań. Wystąpiła u 49 mln osób,  
a 11 mln z jej powodu zmarło 
(dane WHO).  Red.

PRUSZKÓW
Lokalne zespoły i orkie-
stry stają się coraz po-
pularniejsze. W ostatnim 
czasie Czesław Mozil 
nagrał dwa teledyski,  
w którym wystąpił zespół 
ZTL „Pruszkowiacy”.

N ie tak dawno informo-
waliśmy, że Orkiestra 
OSP Nadarzyn nagra-
ła wspólny teledysk 

z Dawidem Podsiadło, a już ma-
my kolejny debiut w teledysku. 
Tym razem to Zespół Tańca Lu-
dowego „Pruszkowiacy” wspólnie 
z Czesławem Mozilem nie dość, że 
nagrali utwory, to jeszcze wystą-
pili w dwóch teledyskach!

Współpraca „Pruszkowiacy” 
– Mozil to element większego 
projektu realizowanego przez 
polsko-duńskiego artystę pt. 

„Grajkowie Przyszłości”. Pierwsze 
wydawnictwo pod tym szyldem 
ukazało się w 2018. Płyta była za-
tytułowana „Kiedyś to były świę-
ta”. Natomiast już 2 grudnia swoją 
premierę będzie miało drugie 
wydawnictwo „Inwazja Nerdów”. 

I to właśnie na „Inwazji” znaj-
dą się dwa utwory wykonane 
wspólnie z „Pruszkowiankami”. 
Jeśli byliście na Pruszkowskim 
Dniu Folkloru w czerwcu to już 
je słyszeliście! W październiku 
„Pruszkowiacy” nagrali audio 
z 16-osobową kapelą dziecię-
cą i ponad 70-osobowym chó-
rem. Za pruszkowskim zespołem 
również nagrania do teledysków. 
I warto tu zaznaczyć, że oba były 
realizowane na terenie Pruszko-
wa – pierwszy w Urzędzie Stanu 
Cywilnego, a drugi w siedzibie 
zespołu, która mieści się w bu-
dynku CDK w Pruszkowie.

Teledysk do utworu Kaligra-
fia jest już dostępny w serwi- 
sie Youtube.  AZ

ZTL „Pruszkowiacy”  
w teledysku Czesława Mozila
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przeszło 11 mln zł, z czego prawie 
7 mln zł pochodzi z funduszy ze-
wnętrznych.

Wszystkie przedsięwzięcia 
wsparte zostały przez fundusze ze-
wnętrzne. Jak podkreśla Krzysztof 

Przeprosiny.
Ja, Igor Skworcow, przepraszam z powodu 
niefortunnego sformułowania przez mnie oceny 
działalności Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza 
Zwolińskiego. Jednocześnie tą drogą składam 
w/w osobie życzenia pomyślności oraz zdrowia.

Z wyrazami szacunku Igor Skworcow dr.inż.

O G Ł O S Z E N I E

Rymuza, Starosta Pruszkowski - 
Poza wykonywanymi na bieżą-
co remontami, Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego dokłada wszelkich 
starań, aby wykorzystywać jak naj-
częściej różne możliwości płynące 

z dofinansowań zewnętrznych na 
inwestycje drogowe w powiecie 
pruszkowskim. I to właśnie jako Za-
rząd Powiatu wraz z pracownikami 
starostwa potrafimy robić sku-
tecznie – zaznacza starosta.   Red.



P i ą t e k ,  2  G R U D N I A  2 0 2 2
W I A D O M O Ś C I04

REGION

Włodarze samorządów  
z przedłużoną kadencją

Pierwotnie wybory do samorządów miały odbyć 
się jesienią 2023 roku. Ustawa podpisana przez 
Prezydenta RP przesuwa tę datę o pół roku – na 
wiosnę 2024 roku. Kadencja włodarzy samorządów 
została tym samym przedłużona do 30 kwietnia 
2024 roku. Jak poinformował Paweł Szrot, szef ga-
binetu prezydenta – Pan prezydent Andrzej Duda 
uznał, że ta data w kontekście innych procesów  

i kampanii wyborczych (parlament – jesień 2023, Par-
lament Europejski – późna wiosna 2024) jest moż-
liwa do przyjęcia. Ustawa została uchwalona przez 
Sejm we wrześniu, jednak Senat odrzucił ją w cało-
ści. Projekt wrócił do niższej izby, która wystąpiła 
przeciw odrzuceniu przez izbę wyższą. Następnie 
nad projektem pochylił się prezydent, który podpi-
sał ustawę 22 listopada.  Red.

PIASTÓW
W czwartek 17 listopada 
władze Piastowa podpi-
sały umowę z wykonaw-
cą, który wybuduje halę 
sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 3.  
Za 14 miesięcy obiekt 
ma być gotowy.

P rzetarg na wykonanie ha-
li w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” wygrała 
firma Grupa Ekoenergia 

Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 
prawie 14,6 mln zł, z czego 90% 
zostanie sfinansowane z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych.

Już za 14 miesięcy uczniowie 
z piastowskiej „Trójki” przenio-
są się z lekcjami WF-u do no-
wej sali gimnastycznej. Jej bryła 
będzie dwudzielna. W niższej, 
parterowej części znajdą się po-
mieszczenia obsługujące halę – 
szatnie dla uczniów, szatnie dla 

trenerów, magazyn i niezależne 
wejście z szatnią. Wyższa część 
to właśnie hala o powierzchni 
575 mkw. – będzie w niej miejsce 
na boisko do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę.

Salę będzie można podzielić 
na mniejsze sekcje dzięki roz-
suwanym kurtynom. To sprawi, 
że zajęcia będą mogły odbywać 
niezależnie dwie grupy uczniów. 
Hala będzie pełnić także funkcje 
„pozasportowe” – będą na niej 
organizowane festyny, przed-
stawienia, akademie, imprezy 
szkolne itp.

Umowa na budowę hali sportowej  
przy SP 3 podpisana

Do hali będzie prowadził prze-
szklony łącznik między salą a szko-
łą. Będzie on stanowił także wejście 
do obiektu. Dodatkowo w nowym 
budynku znajdzie się mała sa-
la gimnastyczna o powierzchni 
104 mkw.

Budynek będzie tak rozplano-
wany, by jego środkową część sta-
nowiło zielone patio. Zieleń pojawi 
się również na dachu, gdzie znajdą 
się rośliny płożące i trawa. Budy-
nek wyposażony zostanie w pom-
py ciepła i ogniwa fotowoltaiczne, 
które w pełni pozyskają energię 
ze źródeł odnawialnych.   Red.

REGION
Przejścia dla pieszych, 
nowe nawierzchnie, 
kładki – w ostatnim 
czasie wiele się działo  
w inwestycjach  
drogowych powiatu 
grodziskiego.

P owiat Grodziski kła-
dzie duży nacisk na 
rozwój infrastruktu-
ry drogowej. Moder-

nizacje i remonty dróg nie tylko 
wpływają korzystnie na komfort 
kierowców, ale przede wszystkim 
na bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników ruchu drogowe-
go – podkreślają urzędnicy gro-
dziskiego starostwa.

Jedną z większych inwestycji 
jest budowa skrzyżowania drogi 
powiatowej i gminnej w Chlebni 
oraz rozbudowa drogi powiato-
wej. Finalnie powstanie rondo, 
a prace obejmą łączny odcinek 
drogi o długości ponad 1,6 km. 
Roboty obejmą m. in. wykonanie 
nowej nawierzchni, chodnika, 
odwodnienia drogi. Koszt inwe-
stycji wynosi 9,8 mln zł, z czego 
ponad 6,8 mln zł pochodzi z dofi-
nansowania Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano w przy-
szłym roku.

W planach jest także rozbu-
dowa ul. Słowika w Zarębach, 
na które powiat otrzymał pro-
mesę w wysokości 4,75 mln zł. 
Całkowity koszt inwestycji to 
5 mln zł. Zadanie będzie obej-
mowało rozbudowę prawie 

1,5-kilometrowego odcinka drogi – 
wykonanie jezdni, chodników, 
poboczy, a także wysp dzielą-
cych, które spowolnią ruch.

Ostatnio została ukończona 
ulica Chełmońskiego w Budach 
Grzybek i Jaktorowie. 870-metro-
wa droga zyskała szerszą, 6-me- 
trową jezdnię, nową nawierzch- 
nię, a rowy biegnące wzdłuż 
niej zostały pogłębione. Całość  
kosztowała prawie 4,8 mln zł, 
z czego ponad 3,3 mln zł pocho- 
dzi z Rządowego Funduszu Roz- 
woju Dróg.

Kolejną ukończoną inwestycją 
jest 961-metrowa ul. Tarczyńska 
w Ojrzanowie. Drogowcy wykonali 
m. in. poszerzenie drogi, wzmoc-
nienie i wymianę nawierzchni, 
czy utwardzone pobocze. Koszt 
tej inwestycji to prawie 1,8 mln zł 
– 400 tys. zł pochodzi z budże-
tu gminy Żabia Wola. Zakończy-
ła się także przebudowa drogi 
w Baranowie i Holendrach Bara-
nowskich. 600-metrowy odcinek 
jezdni poszerzono do 6 m, wyko-
nano pobocza o szerokości 1 m, 
a także odwodnienie pasa drogo-
wego. Wykonanie zadania koszto-
wało prawie 1,1 mln zł. 350 tys. zł 
to dofinansowanie z budżetu 

Budowy, przebudowy, modernizacje 
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REGION
Po Nadarzynie  
i Podkowie Leśnej,  
swój jarmark bożo- 
narodzeniowy ogłasza  
Piastów. Będzie okazja  
do zaopatrzenia się  
w nietuzinkowe ozdoby 
i oryginalne prezenty.

J armark bożonarodzenio-
wy w Piastowie odbędzie się  
11 grudnia w godz. 11.00-
17.00. Świąteczne kramy 

ustawią się na placu targowym 
przy al. Krakowskiej i ul. Lwow-
skiej. Podczas jarmarku będzie 
można kupić ozdoby, rękodzie-
ło, potrawy świąteczne i wypie-
ki. Piastowski magistrat czeka 
na zgłoszenia wystawców – ilość 
miejsc jest ograniczona. Co cie-
kawe, opłata placowa nie będzie 
pobierana. W zamian wystawcy 
są proszeni o wpłatę u wolon-
tariuszy dobrowolnej kwoty na 
pomoc dla Ukrainy.

Kolejny jarmark odbędzie się 
w Nadarzynie 10 i 11 grudnia. To 

będzie drugie takie spotkanie na 
nadarzyńskim rynku. Dwa dni 
czysto bożonarodzeniowej atmos-
fery: pysznego jedzenia, wspania-
łych ozdób i ciepłej, przyjaznej 
atmosfery. Oprócz wystawców 
wśród których mam nadzieję nie 
zabraknie lokalnych twórców, sto-
warzyszeń i producentów będą 
z nami także zaprzyjaźnione koła 
gospodyń wiejskich – informuje 
Dariusz Zwoliński, wójt Nadarzy-
na. Skąd przyjadą gospodynie? 
Z gminy Mielnik (woj. podlaskie) 
i Siennica Różana (woj. lubelskie).

Poza smacznym jedzeniem 
i przepięknymi ozdobami, za- 

Jarmarki nadchodzą wielkimi krokami

pla nowano moc atrakcji. Bę-
dą koncerty, konkursy, warsz-
taty, pokazy i animacje – nawet  
teatr ognia!

W ten sam weekend 10 i 11 grud-
nia świąteczna atmosfera opanuje 
Park Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej w Podkowie Leśnej, przed 
Urzędem Miasta. Nie zabraknie 
choćby klimatycznych drewnia-
nych domków. Ma być pięknie 
i sympatycznie. Z możliwością, 
kawy, ciacha i grzańca oraz nie-
tuzinkowych zakupów – pod-
kreśla burmistrz Artur Tusiński. 
Udział wystawców w jarmarku jest  
całkowicie bezpłatny.  Red.
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PRUSZKÓW
Aż 13 zarzutów znisz-
czenia mienia usłyszał 
21-latek zatrzymany 
przez mieszkańców  
i przekazany policji.  
Młody mężczyzna  
w trakcie ostatnich  
miesięcy spalił  
m.in. 27 pojemników  
na odpady, uszkodził 
lokal użytkowy  
i dwa samochody.

W e wrześniu i listo-
padzie do prusz-
kowskiej komendy 
wpłynęło kilkana-

ście zgłoszeń dotyczących podpaleń 
śmietników na terenie Pruszkowa. 
Mundurowi prowadzili czynności, 
które miały doprowadzić do usta-
lenia sprawcy podpaleń. 

W miniona środę 23 listopada 
już przed godziną 23.00 doszło 
do kolejnego podpalenia, tym ra-
zem przy ul. Prusa. Policjanci, któ-
rzy przybili na miejsce zastali tam 
dwóch mężczyzn, którzy zatrzymali 
21-letniego podpalacza. Okazał się 
nim podejrzewany o dokonywanie 
tego rodzaju czynów w ostatnim 
czasie, mieszkaniec Pruszkowa.

We wrześniu na ul. Dobrej 
i Wojska Polskiego podpalił łącz-
nie 7 kontenerów na odpady, a w 
listopadzie dokonywał tego na ul. 
Wróblewskiego, Prusa, Wojska 
Polskiego Niepodległości, Ku-
busia Puchatka Armii Krajowej 

i Powstańców. W wyniku wznieca-
nego przez niego ognia powstały 
duże straty. – Całkowicie lub czę-
ściowo spaleniu uległo ponad 27 po-
jemników na odpady, tym samym 
uszkodzeniu uległy, w niektórych 

Zatrzymali podpalacza

miejscach pomieszczenia oraz wia-
ty śmietnikowe. Co więcej, pożary 
spowodowały uszkodzenia dwóch 
pojazdów, które były zaparkowa-
ne blisko palących się pojemników 
oraz konstrukcji garaży i lokalu 
użytkowego. Łącznie starty osza-
cowano na ponad 150 tysięcy zło-
tych – informuje kom Karolina 
Kańka, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Zebrany przez pruszkowskich 
policjantów materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie 21-lat-
kowi łącznie 13 zarzutów dotyczą-
cych uszkodzeń mienia poprzez 
podpalenia. Za zniszczenie mienia 
kodeks karny przewiduje karę do  
5 lat pozbawienia wolności.

Na pochwałę zasługuje wzorowa 
postawa mężczyzn, którzy ujęli na 
miejscu zdarzenia 21-latka.  AZ

 K
PP

 P
RU

SZ
KÓ

W
 

 

 K
PP

 P
RU

SZ
KÓ

W
 

 

województwa mazowieckiego. 
Wśród inwestycji drogowych 
powiatu grodziskiego znalazła 
się także budowa kładki łączą-
cej ścieżkę rowerową przez rze-
kę Rokitnicę na granicy Natolina 
i Chrzanowa Małego. W ramach 
tego zadania wybudowano samą 
kładkę oraz wyłożono kamieniem 
polnym skarpy, dno wylotu i wlotu 
rzeki. Kładka kosztowała prawie 
550 tys. zł, na co powiat otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Infrastruktury w wysokości po-
nad 270 tys. zł.

Powiat zainwestował także 
w bezpieczeństwo pieszych. Wy-
konano chodniki i doświetle-
nia przejść dla pieszych przy  
ul. Armii Krajowej w Baranowie, 
ul. 3 maja w Grodzisku, ul. Ko-
ściuszki w Milanówku, ul. Sko-
kowskiego w Jaktorowie i ul. Ma- 
zowieckiej w Osowcu. Łącznie 
koszt tych zadań wyniósł ponad 
740 tys. zł – ponad 440 tys. zł to 
dotacja z RFRD. Ogółem dofinan-
sowania powyższych inwestycji 
wyniosły łącznie prawie 16,4 mln 
zł. Kolejne wnioski o dofinanso-
wania złożono w sierpniu. Teraz 
magistrat oczekuje na wyni- 
ki naboru.  Red
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GRODZISK MAZ.

Boiska przy Stawach 
Walczewskiego 
z nową nawierzchnią

Stawy Walczewskiego od kilku lat to jedno z najbar-
dziej obleganych terenów rekreacyjnych w regionie. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie – spacerowicze, mi-
łośnicy kajakarstwa i wodnych zabaw. Są tu także 
boiska – ich wysłużona już nawierzchnia przejdzie 
remont. Co jest w zakresie robót? Demontaż bramek 
i nawierzchni ze sztucznej trawy – ok. 1860 mkw. Ro-
dzaj podłoża nie zmieni się – nadal będzie to trawa 

syntetyczna Pozostawione będą obrzeża boiska. Pod-
budowa pod nawierzchnię także pozostanie ta sama – 
wykonawca będzie musiał ją wyrównać i uzupełnić jej 
braki. Boisko będzie wyznaczone za pomocą wklejanych 
białych linii o szerokości 10 cm. Nawierzchnia ma być 
zgodna z parametrami zatwierdzonymi przez FIFA. Na 
wykonanie zadania wykonawca będzie miał 60 dni od 
dnia podpisania umowy.  Red.

MICHAŁOWICE
Tylko do 6 grudnia 
michałowicki urząd 
czeka na oferty wyko-
nawców Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w Regułach. 
To drugi przetarg 
w tej sprawie.

P rzedmiotem zamówie-
nia jest zaprojektowa-
nie i budowa budynku 
Centrum opiekuńczo-

-mieszkalnego. Zamówienie obej-
muje opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej, uzy-
skanie kompletu uzgodnień oraz 
warunków technicznych, uzyskanie 
pozwolenia na budowę i wykona-
nie budynku wraz z uzbrojeniem 
i zagospodarowaniem terenu – 
czytamy w dokumentacji przetar-
gowej. Centrum ma zostać wybu-
dowane w Regułach nieopodal 
skrzyżowania ul. Kuchy z Przyto-
rową, tuż za komisariatem policji.

Budynek, według warunków za-
budowy, ma zostać wybudowany 
w technologii prefabrykowane-
go szkieletu drewnianego, dzięki
czemu będzie on bardziej enegro-
oszczędny. Przewidziano tam
miejsce dla 20 osób: 14 osób na 
pobyt dzienny, 6 – na stały. Bu-
dynek będzie podzielony na dwie
części: wspólną i mieszkalną.
Wszystkie pomieszczenia ma-
ją być przystosowane dla osób
z niepełnosprawnościami oraz

Kolejny przetarg na Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne w Regułach

wyposażone w system monito-
rująco-alarmujący i przyzywowy. 
Całkowita powierzchnia zabudo-
wy ma wynosić 567 mkw, a po-
wierzchnia użytkowa – 485 mkw. 
Poza samym budynkiem, wyko-
nawca zrealizuje zagospodarowa-
nie terenu. Pojawi się tam nowe 
oświetlenie, latarnie, instalacja 
wodno-kanalizacyjna itd.

Na realizację zadania wyko-
nawca będzie miał 70 tygodni od 
dnia podpisania umowy. Red.

PRUSZKÓW
Na 3 miesiące do aresz-
tu trafił 48-latek ujęty 
przez trzech mężczyzn, 
a następnie zatrzymany 
przez pruszkowskich 
policjantów. Podejrzany 
uporczywie nękał swoją 
byłą partnerkę, groził 
pozbawieniem życia 
i zniszczył jej drzwi 
do mieszkania przy 
użyciu siekiery. 

P olicjanci z patrolu za-
trzymali 48-letniego 
mieszkańca powia-
tu pruszkowskiego, 

który został ujęty przez trzech 
mężczyzn, chwilę po zniszcze-
niu siekierą drzwi pokrzywdzo-
nej. Mężczyzna podejrzewany 
był o stalking i groźby wobec 
byłej partnerki. – Po zatrzyma-
niu 48-latek trafił do policyjnego 
aresztu. Jak ustali śledczy, zatrzy-
many uporczywie nękał kobietę 

zarówno w miejscu zamiesz-
kania, jak i w pracy o różnych 
porach dnia i nocy – informu-
je kom. Karolina Kańka, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Mężczy-
zna wszczynał awantury, ubli-
żał i groził pozbawieniem życia. 
Kilka dni temu zniszczył siekie-
rą drzwi wejściowe do miesz-
kania byłej partnerki. Groził 
siekierą sąsiadowi, który pró-
bował interweniować podczas 
jego agresywnego zachowania. 
48-latek został przewieziony do 

Trafił do aresztu za stalking i groźby

Prokuratury Rejonowej w Prusz-
kowie, gdzie usłyszał zarzuty 
stalkingu i gróźb karalnych 
w warunkach recydywy. Na-
stępnie prokurator wystąpił do 
sądu z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie agresora.

Sąd przychylił się do tego
wniosku i zastosował wobec
mężczyzny trzymiesięczny 
areszt. Grozi mu kara nawet do
12 lat więzienia. Czynności w tej 
sprawie prowadzone są pod 
nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Pruszkowie. Red

MDP z promesami
REGION

We wtorek 29 listo-
pada odbyła się uro-
czystość wręczenia 
promes dla Młodzie-
żowych Drużyn Po-
żarniczych. Pieniądze 
będą przeznaczone na 
zakup sprzętu pomoc-
nego przy szkoleniach 
młodych strażaków.

P romesy otrzymały 
MDP z Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
z powiatów: prusz-

kowskiego, grodziskiego, pia-
seczyńskiego i otwockiego. 
Uroczystość ich wręczenia od-
była się w Komendzie Powiato-
wej PSP w Pruszkowie.

Uroczysta zbiórka rozpo-
częła się złożeniem meldunku 
st. bryg. Jarosławowi Piotrow-
skiemu – Mazowieckiemu Ko-
mendantowi Wojewódzkiemu 
PSP, a następnie wprowadzo-
ny został poczet sztandaro-
wy Komendy Powiatowej PSP 
w Pruszkowie oraz odegrany 
i odśpiewany hymn państwowy 

REGION
Chwila nieuwagi do-
prowadziła do dramatu 
małego Oskara. Gdy 
chłopiec miał dwa lata 
wpadł do przydomowe-
go stawu. To że żyje to 
cud. Konsekwencją tych 
wydarzeń jest koniecz-
ność przeprowadzenia 
teraz pilnej operacji.

D zień, w którym do-
szło do wypadku Oska-
ra dla jego rodziny był 
prawdziwym koszma-

rem. – Oskarek miał trochę ponad 
dwa latka, kiedy wpadł do przy-
domowego stawu i zaczął się to-
pić. W wyniku natychmiastowego 
zatrzymania krążenia doszło do 
bardzo rozległego niedotlenienia. 

Dzięki trwającej blisko godzinę re-
animacji wygraliśmy walkę o życie, 
jednak konsekwencje tamtych wy-
darzeń pozostaną z Oskarem już 
na zawsze. Syn ma porażenie czte-
rokończynowe spastyczne, nie po-
trafi nawet samodzielnie siedzieć... 
– zaznacza Marlena mama Oskara.

Skoki wzrostowe u chłopca 
spowodowały zwichnięcie bio-
der. Mimo codziennej rehabili-
tacji codzienne funkcjonowanie 
jest bardzo bolesne. Ratunkiem 
jest operacja w Paley European 
Institut. Termin zabiegu Oskara 
został już wyznaczony. Opera-
cja ma się odbyć za trzy mie-
siące. Jest jednak problem. To 
koszt zabiegu, który przewyż-
sza możliwości finansowe ro-
dziny chłopca.

Każdy z nas może wesprzeć 
leczenie chłopca. Liczy się tu 
każda złotówka. Zbiórka jest do-
stępna na stronie siepomaga.pl/
oskar-osinski.  AZ

PRUSZKÓW
Pruszkowskie Towa-
rzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” przymierza 
się do budowy nowego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. 3 Maja 
w Pruszkowie. 

N owy budynek TBS miał-
by powstać przy ulicy 
3 Maja 52. Działki do za-
budowania znajdują się 

w pobliżu ul. Ludowej i Bocianiej.
Nowo powstały, 3-piętrowy blok 

powinien mieć minimum 80 loka-
li mieszkalnych o powierzchni od 
25 mkw (mieszkania 1-pokojowe) 
do 80 mkw (mieszania 4-pokojo-
we). Do budynku będą przynależeń 
miejsca postojowe. Inne szczegó-
łowe założenia są do doprecyzowa-
nia na etapie projektowania. Całe 

zadanie podzielono na dwa etapy 
– opracowanie koncepcji i wyko-
nanie projektu.

Na wykonanie projektu założo-
no 10 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Budżet, jaki założono na 
realizację tego zadania to 200 tys. zł.

Są chętni na wykonanie doku-
mentacji projektowej, jednak oferty 
znacznie przekraczają założe-
nia budżetowe. Do przetargu 
zgłosiło się pięć firm. Najniższa 
zaproponowana cena to przesz-
ło 245 tys. zł, a najwyższa – ponad 
1 mln zł. TBS nie podjęło jeszcze 
decyzji w tej sprawie.  Red.

Na pomoc Oskarowi

Będzie nowy „TBS” 
przy 3 Maja?
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Zarząd Powiatu Grodziskiego 
informuje, iż w dniach od 1.12.2022 r. do 21.12.2022 r. w siedzi-
bie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Dalekiej 11A i ul. Żyrardowskiej 48 bud.A na tablicach 
ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu 
Grodziskiego przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz został 
także zamieszczony na stronie internetowej www.powiat-gro-
dziski.pl w ogłoszeniach, oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce „Komu-
nikaty i ogłoszenia”.

O G Ł O S Z E N I E

– relacjonuje str. Arkadiusz 
Malik z Komendy Wojewódz-
kiej PSP w Warszawie.

Gwoździem programu było 
wręczenie promes MDP z po-
szczególnych OSP oraz prze-
mówienia zaproszonych gości. 
Podkreślali oni, że młodzież 
w szeregach Ochotniczych 
Straży Pożarnych doskonale 
wpływa na rozwój OSP i za-
pewnienie bezpieczeństwa lo-
kalnej społeczności.

Promesy zostaną prze-
znaczone na zakup nowego 
sprzętu, umundurowania i wy-
posażenia osobistego i sprzętu 
teleinformatycznego. Wszystko 
to będzie wykorzystane w pro-
cesie szkolenia członków dru-
żyn MDP.

W uroczystości udział wzię-
li m. in.: Poseł na Sejm RP Pan 
Zdzisław Sipiera, Szef Gabine-
tu Politycznego Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji Pan Michał Prószyński, Szef 
Gabinetu Politycznego Mini-
stra Obrony Narodowej Pan 
Łukasz Kudlicki, Mazowiec-
ki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożar-
nej st. bryg. Jarosław Pio-
trowski oraz przedstawiciele 
władz samorządowych.  Red.
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OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 881 918 888, reklama@wprmedia.plZAMÓW: 

• 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 502 685 598 

• Praca dla Panów i Pań przy 
sprzątaniu magazynu w Parzniewie. 
Praca w godzinach 6-10  
tel. 504204700 

• Montaże okien zlecę 
samodzielnej ekipie,  
515-401-136 

• Zatrudnię kobiety do obróbki 
/gradowania/ wyrobów 
gumowych. Praca stała  
w Pruszkowie. Tel. 22 728 25 00 

Zatrudnię MURARZY Praca  
w Pruszkowie obok Stacji SM 
Silka na klej PW gr.18cm – 
cena 35zł m2 Zakwaterowanie 
Zaliczki tel 503 046 479  
 

NIERUCHOMOSCI  
– 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 

 NIERUCHOMOSCI  
– DO WYNAJĘCIA

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

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

DAM PRACĘ • Do wynajęcia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod  
handel lub usługi tel. 601612930 

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

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

• Lokal użytkowy 29m2 
Pruszków Ostoja, 503 018 068 

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Kupię starocie antyki militaria 
biżuterię wszelkiego rodzaju  
501 702 604 

USŁUGI

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

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

RASZYN
W środę 28 listopada 
policjanci z Raszyna 
ujęli mężczyznę podej-
rzanego o dokonanie 
kilku włamań na terenie 
gminy. Teraz poszuki-
wani są właściciele rze-
czy, które padły łupem 
zatrzymanego 36-latka.

M ężczyzna został zła-
pany na „gorącym 
uczynku” przez 
dwóch mężczyzn. 

Zatrzymali oni podejrzanego 
i przekazali policji.

Przebieg zatrzymania przy-
pomina kom. Karolina Kańka 
z oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. – 
Policjanci zatrzymali wskazanego 
36-latka, który od razu przyznał 
się do włamania. W trakcie za-
trzymania policjanci otrzymali 
informację, że w pojeździe zapar-
kowanym przy hotelu stoi samo-
chód dostawczy z wybitą szybą. 
Po chwili do policjantów zgło-
sił się właściciel pojazdu, który  

rozpoznał swoją walizkę w rę-
kach zatrzymanego – informuje. 

Okazało się także, że 36-latek 
ma na swoim koncie włamania 
z września, października i listo-
pada. Jego łupem padły elektro-
narzędzia i inne wartościowe 
rzeczy. Łączna suma strat sze-
ściu pokrzywdzonych wyniosła 
ponad 50 tys. zł.

Teraz policjanci poszukują wła-
ścicieli skradzionych przedmiotów. 

Skradzione rzeczy poszukują swoich właścicieli

– Wśród nich znajdują się wkrętar-
ki, książki, aparat fotograficzny, 
telefon i słuchawki bezprzewodo-
we).Osoby, które rozpoznają swoja 
własność na zdjęciach proszone są 
o zgłaszanie się telefonicznie pod 
numerem 47 72 46 850, drogą ma-
ilową: komendant.kp-raszyn@
ksp.policja.gov.pl lub osobiście do 
Komisariatu Policji w Raszynie 
przy ul. Al. Krakowska 16 – dodaje 
kom. Kańka.  Red.

REGION
Kolejne pociągi Flirt 
zostały odebrane przez 
Koleje Mazowieckie  
w drugiej połowie listo-
pada. Wyprodukowała 
je spółka Stadler Polska. 
W sumie w taborze 
przewoźnika jest  
już 45 z 61 zamówio-
nych składów  
z siedleckiej fabryki.

O odbyły się 21 listo-
pada Sekcji Napraw 
i Eksploatacji Taboru 
Warszawa Grochów. 

Składy z numerem 44 i 45 wy-
produkowane zostały w ramach 
czwartej z pięciu umów z wyko-
nawcą. To już ostatnie pojazdy 
z tej umowy – jej wartość to pra-
wie 500 mln zł (z dofinansowa-
niem w wysokości 202 mln zł).

Prezes Zarządu KM, Robert 
Stępień, komentuje zakończe-
nie kolejnej umowy - W tym roku 
zakończyliśmy odbiory pojazdów 

z III umowy oraz w całości zreali-
zowaliśmy IV umowę wykonaw-
czą. Mamy już 45 nowoczesnych 
i komfortowych FLIRTÓW, 
a ostatnie udało się odebrać na-
wet tydzień przed planowanym 
terminem. Dzięki bardzo dobrej 
współpracy z firmą Stadler Pol-
ska realizujemy politykę tabo-
rową zgodnie z zaplanowanymi 
założeniami oraz inwestujemy 
w rozwój Spółki. Dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w realizację 
tego projektu i mam nadzieję, że 
kolejne pojazdy przeznaczone do 
obsługi mazowieckich połączeń 
również będą dostarczane ter-
minowo. Nowe Flirty wykonano 
z lekkich stopów aluminium – to 

Kolejne Flirty w taborze KM

wpływa na niższe zużycie ener-
gii, a co za tym idzie: mniejszą 
szkodliwość dla środowiska. Po-
ciągi są naszpikowane nowocze-
sną technologią. Można znaleźć 
w nich także defibrylatory AED.

Zmiany w taborze KM na prze-
strzeni lat są znaczące. Rozpoczy-
nając działalność przewozową 
tabor liczył 170 wysłużonych skła-
dów. Dziś spółka posiada 319 skła-
dów, wśród 

Umowa ramowa o wartości 
przeszło 2 mld zł obejmuje wy-
produkowanie i dostarczenie 61 
pociągów Flirt. Zostanie ona zre-
alizowana w całości już w przy-
szłym roku. W planach jest jednak 
dalszy rozwój taboru.  Red
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MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

• WYMIANA OPON,  
795-569-659

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

PRZEPROWADZKI  
I TRANSPORT BUS IVECO  
Tel. 668 566 576  
biuro@wprmedia.pl 
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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 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) 
zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XXVIII.372.2020 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla Obszarów Nr I i II we wsi Krakowiany i dla Obszarów Nr III – 
V we wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn oraz Uchwały  
Nr XXXII.421.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2021 r. 
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII.372.2020 Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 30 września 2020 r. 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Obszarów Nr I i II we wsi 
Krakowiany oraz Obszarów III i V we wsi Wola Krakowiańska  
w Gminie Nadarzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 12 grudnia 2022r. do 5 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok.  
nr 114 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu  14 grudnia 2022 r. o godz. 1400 w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 220  
(sala konferencyjna). 

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 postę-
powaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej i elektronicznej,  
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególno-
ści poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz adresu albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
20 stycznia 2023 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.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nadarzyn.

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

     
 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust.  1 lit. g Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), 
Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwa-

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

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

prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowa-
nego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.

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

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

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

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane 
dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administra- 
cji 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 przepi- 
sów 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 posiadają- 
cych uprawnienia do ich przetwarzania.

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

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

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

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

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

(-) Dariusz Zwoliński

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NADARZYN 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla Obszarów Nr I i II we wsi Krakowiany oraz Obszarów III i V we wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn

Nadarzyn, dnia 02.12.2022 r. 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2022 poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr LVII.707.2022  
z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nadarzyn 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nadarzyn wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 12 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 
2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,  
05-830 Nadarzyn, pok. nr 110, w godz. od 1000 do 1400.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko udostępnione zostaną także w formie elektronicznej 
na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl oraz  
www.bip.nadarzyn.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany Studium i prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie 
się w dniu 16.12.2022 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczo-
nowska 24, 05-830 Nadarzyn, w pok. nr 220 (sala konferencyjna)  
o godz. 1100 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 i art. 8c ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na śro-
dowisko. 

Uwagi należy składać do Wójta Nadarzyna w formie papie-
rowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komuni- 
kacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,  
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamiesz-
kania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
30 stycznia 2023 r. 

Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie w kance-
larii Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy 
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn. 

Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednic-
twem:
1. poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
2. elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie 

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

Nadarzyn.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym od-

działywaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), 
Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwa-

na dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. (22) 729 81 85, fax. (22) 729 81 75, 
e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP 

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

prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowa-
nego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.

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

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu 
ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość reali-
zacji 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 do-
tyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji 
publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania 
danych osobowych.

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

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

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

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przy-
sługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich 
przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z pra-
wem 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 podejmo-
waniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy 
(-) Dariusz Zwoliński

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn 

Nadarzyn, dnia 2 grudnia 2022 r.
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