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Znów miesiące kolejowych 
utrudnień

REGION  
Ogłoszenie przetargu 
na modernizację  
stacji Warszawa Za-
chodnia to informacja 
istotna nie tylko dla 
pasażerów „dużej” 
kolei. Tym razem 
inwestycja PKP PLK 
znacząco wpłynie 
także na WKD.

W szelkie rewo-
lucje na pod-
miejskim szlaku 
kolejowym za-

rządzanym przez PKP PLK do 
tej pory nie odbijały się na pa-
sażerach WKD. Może tylko poza 
tym, że w szczycie musieli oni 
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Nasz Poseł

podróżować w większym tłoku niż 
zwykle, bo do kolejki przesiadali 
się podróżni zazwyczaj wybiera-
jący Koleje Mazowieckie lub SKM. 
W tym wypadku będzie inaczej. 
Utrudnienia związane z moder-
nizacją stacji Warszawa Zachod-
nia dotkną wszystkich lokalnych 
przewoźników kolejowych.

Wstępne założenia organiza-
cji prac są już znane. Wiadomo, 
że czekają nas zamknięcia to-
rowe, ruch wahadłowy i praw-
dopodobnie skrócenie szlaku 
WKD do stacji Warszawa Za-
chodnia. Przez kilka miesię-
cy SKM zamiast do Pruszkowa 
pojedzie na stację Warszawa 
Okęcie, czyli dokładnie tak, jak 
kursowała w trakcie zamknię-
cia podmiejskiej linii nr 447.  
Co jeszcze nas czeka?
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– tyle będzie kosztowała budowa nowej siedziby Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. 
W pierwszej kolejności powstanie budynek dydaktyczny. 
Rok później gotowy będzie internat.mln zł 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
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We wtorek 17 września na 
ul. Chopina w Pruszkowie 
drzewo runęło na autobus. 
Do zdarzenia doszło tuż 
przed godziną 18.00 w po-
bliżu skrzyżowania ulic Cho-
pina i Kościuszki. – Akurat 
wracałam z psem z parku, 
jak drzewo spadło na auto-
bus i osobówkę – napisała 
do nas Weronika i przesłała 
zdjęcia.Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Na miejscu 
działali strażacy, którzy usu-
wali powalone drzewo. Na 
czas akcji ulica Chopina by-
ła zablokowana. AZ
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Jest zwycięzca konkursu na 
koncepcję przedszkola w Regułach 

zielone dachy oraz naturalny 
zbiornik retencyjny. 

Władze gminy nie wykluczają 
jeszcze drobnych zmian w projek-
cie m.in. powiększenia placu za-
baw. Jednocześnie podkreślają, że 
na etapie projektowym nie będą 
chciały rezygnować z żadnych za-
proponowanych przez projektan-
tów rozwiązań. – Nie mamy intencji 
rezygnowania z żadnych rozwią-
zań, które zostały zaproponowane. 

MICHAŁOWICE
Siedem oddziałów 
przedszkolnych, 
minimalistyczna fasada, 
zielony dach, ogniwa 
fotowoltaiczne 
i drewniana elewacja 
– tak ma wyglądać 
nowe przedszkole 
w Regułach. 

W izja projektan-
tów z firmy MOC 
Architekci wy-
grała w konkursie 

organizowanym przez gminę Mi-
chałowice i Stowarzyszenie Ar-
chitektów Polskich.  W budynku 
przedszkola znajdzie się siedem 
sal dydaktycznych z zapleczem 
sanitarnym, sala do zajęć rucho-
wych, kuchnia, jadalnia, sala re-
kreacyjna oraz całoroczne patio. 
Na dachu budynku znajdą się pa-
nele fotowoltaiczne, dodatkowo 
wykorzystane zostaną pompy 
ciepła. Zaprojektowano również 

W konkursie była zdefiniowana 
kwota, którą przewidujemy, że 
mogłaby zostać przeznaczona 
i uchwalona przez radę gminy na 
realizację przedszkola. Wszyst-
kie prace się w tej kwocie zmie-
ściły. Ta praca również. Łącznie 
z zielonym dachem. Mam na-
dzieję, że wykonawca projektu 
podtrzymał ofertę, którą złożył 
– zaznacza Małgorzata Pachec-
ka, wójt gminy Michałowice. AZ
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Wszystko przez zakres prac, któ-
re zamierza przeprowadzić PLK. 
W ramach inwestycji powstaną 
nowe perony, ruchome schody 
i windy dla wózków i rowerów, 
dodatkowy peron od strony ul. 
Tunelowej. Wykonana zostanie 
kładka dla pieszych pomiędzy 
dzielnicą Wola i Ochota. Całą halę 
peronową przykryje dach. Przej-
ście podziemne zmieni się cał-
kowicie na wyższe i szersze oraz 
połączone z przestrzenią pocze-
kalni i kas biletowych. Zostanie 
też wydłużone przejście do pe-
ronu nr 8, przy linii obwodowej. 
Na poziomie -2 przejścia pod-
ziemnego zostanie wybudowa-
ny tunel umożliwiający budowę 
linii tramwajowej wraz z nie-
zbędną infrastrukturą. Zgodnie 
z zamierzeniem, kompleksowo 
przebudowanych zostanie około 
30 km torów, 130 rozjazdów i sieć 
trakcyjna. Nowy układ umożliwi 
przejazd pociągów z linii obwo-
dowej na linię radomską i stwo-
rzenie bezpośrednich połączeń 
Piaseczno – Legionowo i Legio-
nowo – Lotnisko Chopina. Budo-
wa rozpocznie się w 2020 roku 
i zakończy trzy lata później.

Inwestycję podzielono na etapy. 
Organizacja ruchu pociągów bę-
dzie się więc dynamicznie zmie-
niać w zależności od tego jakie 
prace aktualnie będą wykony-
wane. Ale utrudnienia odczu-
jemy dosyć szybko. W pierwszej 
kolejności podróżując Koleja-
mi Mazowieckimi i SKM. W fa-
zie początkowej przewidziana 
jest budowa peronu nr 8, prze-
budowa wiaduktu nad torami, 
budowa kładki, wymiana roz-
jazdów i budowa budynku wie-
lofunkcyjnego. Ma ona potrwać od 
8 do 12 miesięcy. Pod koniec te-
go etapu pociągi SKM zamiast do 

i z Pruszkowa będą kursowały 
do i ze stacji Warszawa Okęcie. 
Pociągi KM pojadą linią kolejo-
wą 448, a na szlaku Warszawa 
Zachodnia-Warszawa Włochy 
ruch będzie odbywał się wa-
hadłowo po jednym torze. Tego 
typu utrudnienia mogą potrwać 
około 6 miesięcy.

Kolejne fazy prac przewidu-
ją zmiany w organizacji ruchu 
przede wszystkim na szlaku da-
lekobieżnym. Dadzą się we znaki 
pod koniec modernizacji, kie-
dy wyłączony z ruchu zostanie 
szlak podmiejski, a pociągi po-
jadą m.in. po linii średnicowej. 
– Punktem wyjścia na potrzeby 
modelowania ruchu podmiej-
skiego była próba utrzymania 
liczby 15 par pociągów przejeż-
dżających średnicą podmiej-
ską lub średnicą dalekobieżną 
przez cały czas trwania projek-
tu. Założenia tego z uwagi na 
ograniczenia infrastruktural-
ne w fazach 4 i 5 nie udało się 
zrealizować – czytamy w doku-
mentacji projektowej. Pociągów 
będzie więc zdecydowanie mniej 
niż obecnie.
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A jak modernizacja wpłynie 
na WKD? – Uzgodnienia i ana-
lizy dotyczące funkcjonowania 
WKD w czasie przebudowy sta-
cji Warszawa Zachodnia wciąż 
są prowadzone pomiędzy stro-
nami i nie zostały jeszcze za-
kończone. Warianty organizacji 
ruchu pozostają uzależnione od 
ostatecznych harmonogramów 
prac inwestora, które mogą ulec 
zmianie w trakcie trwającej pro-
cedury przetargowej. Według 
aktualnych wstępnych założeń 
przebudowa części stacji obej-
mująca pas terenu, przez który 
przebiegają tory WKD została 
założona w fazie robót przypa-
dającej na okres maksymalnie 
do 6 miesięcy, w połowie 2022 
roku. Wśród rozpatrywanych 
wariantów znajduje się m.in. 
przedsięwzięcie obejmujące 
zabudowę tymczasowej infra-
struktury w lokalizacji możliwie 
najbliższej stacji Warszawa Za-
chodnia, zapewniającej właściwe 
kierowanie potoków podróżnych 
do innych środków transportu 
– mówi nam Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy WKD. EL
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Jest przetarg na przebudowę Sułkowskiego

drogowej (ZRID). – My jesteśmy 
gotowi. Mamy dokumentację, 
czekamy tylko na decyzję zwią-
zaną z procedurą ZRID-u. To jest 
decyzja, którą musi wydać sta-
rostwo. W tej procedurze będą 
wycenione te fragmenty grun-
tów, które musimy pozyskać że-
by zbudować tę drogę zgodnie 
z projektem zatwierdzonym 
przez starostwo – podkreślał 
wtedy Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa.

PIASTÓW
Mamy dobrą wiado-
mość dla mieszkańców 
ul. Sułkowskiego 
w Piastowie. Władze 
miasta ogłosiły 
przetarg na długo 
wyczekiwaną przebu-
dowę nawierzchni.

Wertepy, połama-
ne płyty i unoszą-
cy się kurz – tak 
wygląda fragment 

ul. Sułkowskiego w Piastowie. 
Mieszkańcy od kilku lat czekają 
na remont odcinka miedzy uli-
cami Bohaterów Wolności i Żbi-
kowską. Nie pomogły spotkania, 
pisma i prośby. W ubiegłym roku 
władze Piastowa zrezygnowały 
z realizacji inwestycji tłumacząc, 
że realizację blokują procedury.

Podobnie było w tym roku, gdy 
na kwietniowej sesji rady miasta 
burmistrz Grzegorz Szuplewski 
podkreślał, że urząd czeka na 
wydanie przez powiat zezwo-
lenia na realizację inwestycji 

Okazuje się jednak, że de-
cyzja ZRID została wydana już 
we wrześniu ubiegłego roku. 
Opieszałość władz Piastowa 
przy realizacji przebudowy 
ul. Sułkowskiego wydaje się
więc niezrozumiała.

Władze Piastowa szukają 
obecnie firmy, która zajmie się 
przebudową ul. Sułkowskiego na 
odcinku od ul. Bohaterów Wol-
ności do ul. Żbikowskiej. W ra-
mach prac wykonawca będzie 
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Chcemy, aby zmodyfikowano uchwałę Rady M.St. Warszawy w sprawie oferty programu 
Warszawa+, aby został on rozszerzony o 4 próg dopłat. Dzięki temu ceny za bilety 
długoterminowe, z których korzystają mieszkańcy podwarszawskich gmin, zrównałyby 
się z cenami dostępnymi w 1 strefie – Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa.
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musiał wybudować nową jezd-
nię dla ul. Sułkowskiego oraz 
przebudować skrzyżowania 
z ulicami: Żbikowską, Bema, 
Plater, Skorupki i Bohaterów 
Wolności, wybudować chodni-
ki, zjazdy na posesje oraz wy-
budować odwodnienie.

Co więcej, wszystkie prace 
mają zostać wykonane w ekspre-
sowym tempie. Termin zakoń-
czenia prac został wyznaczony 
na 13 grudnia tego roku. AZ
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Po prostu robię swoje

Oczywiście jazda na wózku nie 
jest wbrew pozorom taka łatwa... 
Trzeba było zadbać o bezpieczeń-
stwo, więc założenia były takie, 
że każdy uczestnik siadający na 
wózku posiada swojego opiekuna. 
Wyczucie balansu jest niezbędną 
sprawą, aby pokonywać wszelkie 
nierówności. Nie da się tego na-
uczyć w trzy godziny. Dodatko-
wo osoby, które miały zasłonięte 
oczy i poruszały się przy pomo-
cy laski, również miały przewod-
ników. Natomiast jak odebrali to 
wszystko? Bardzo budujące sło-
wa były wójta Nadarzyna, który 
powiedział po kilku minutach 
poruszania się na wózku, że nie 
zdawał sobie sprawy z tego, że 
już próg w drzwiach, mający oko-
ło dwóch centymetrów, spra-
wia trudności. Ogólny odbiór 
był bardzo ciepły, mimo że ste-
reotypowo mówi się żeby na ten 
wózek nie siadać, bo tak zostanie. 
Te stereotypy trzeba łamać. Le-
piej sprawdzić, poczuć, zobaczyć.

Zwróciłeś uwagę nie tylko na 
osoby poruszające się na wóz-
kach, ale i niewidomych.
Dochodziły do mnie słuchy, że 
wiele rzeczy robię pod siebie. 
Korzystając z okazji, chciałbym 

WYWIAD
Skąd pomysł na organizację 
takiej akcji?
Kiedyś zostałem poproszony przez 
wójta gminy Nadarzyn, aby zrobić 
przegląd dróg i budynków instytu-
cji publicznych, które służą miesz-
kańcom pod kątem dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Podejmując się tego zadania, 
już na początku wiedziałem, że 
chcę zorganizować takie wyda-
rzenie. Poczekałem aż skończą się 
wakacje. Następnie skontaktowa-
łem się z dyrekcją nadarzyńskie-
go liceum i pozwolono mi z klasą 
społeczno-medialną porozmawiać 
na temat wrażliwości i postrzega-
nia osób z niepełnosprawnościa-
mi. Dogadaliśmy się, że spotykamy 
się z uczniami przed urzędem. 
Gdy przybyliśmy z samego rana, 
urzędnicy wchodząc do pracy, spo-
glądali na mnie i nie kryli zdziwie-
nia. W końcu obok mnie stało kilka 
pustych wózków. Pytanie po co? 
Więc zaprosiłem ich do spraw-
dzenia, jak wygląda poruszanie się 
z punktu widzenia osoby na wózku.

Jazda na wózku nie należy chy-
ba do najłatwiejszych rzeczy, 
jakie były pierwsze wrażenia 
uczestników? 

mocno wyartykułować, że wiele 
osób, nawet w pełni sprawnych ru-
chowo, również boryka się z takimi 
problemami co my. Każdy rodzic 
z maleństwem w wózku, ostatnio 
popularne hulajnogi, rowerzyści, 
osoby starsze z balkonikami lub 
laskami i mnóstwo, mnóstwo in-
nych przykładów. Dwa centyme-
try krawężnika to z pozoru niby 
nic, a sprawia trudności wielu 
osobom. I koniec końców, trzeba 
zwracać uwagę na wszelkie nie-
pełnosprawności.

Planujesz takie akcje jak ta 
w Nadarzynie?
Nie będę ukrywał, że chcę roz-
szerzyć swoją działalność i robię 
wszystko ku temu. Zwłaszcza, że 
chyba spodobało się wielu osobom 
to co zrobiłem, więc dlaczego te-
go nie powtórzyć. Jak najbardziej 
dalej chcę w ten sposób uświa-
damiać ludzi czym jest niepeł-
nosprawność. 

A jakie są najbardziej powszech-
ne utrudnienia dla osób porusza-
jących się na wózku, z którymi 
spotykasz się na co dzień?
Moim zdaniem najgorsze są 
korytka odpływowe tuż przy 
przejściach dla pieszych. Mają 

za zadanie odprowadzić wodę 
deszczową do kratki deszczo-
wej. Szkoda, że jeszcze nikt nie 
wymyślił choćby jakiejś nakład-
ki ażurowej. Małe kółka z przo-
du wózka wpadają w każdą dziurę 
niestety. Najgorzej jest gdy zi-
mą spadnie śnieg lub na jesień 
gdy spadają liście. Druga spra-
wa, która przychodzi mi do gło-
wy teraz, to umieszczenie miejsc 
parkingowych przeznaczonych na 
pojazdy osób z niepełnospraw-
nościami. Często jest tak, że nie 

ma możliwości wyjścia z samo-
chodu na chodnik bez przejazdu 
wózkiem do pierwszego lepsze-
go obniżenia, czyli najczęściej 
wjazdu na ulice... Dodałbym wy-
stające studzienki, zaparkowane 
samochody, które uniemożliwiają 
przejazd, czego przykładem była 
ul. Prusa w Pruszkowie. Tych ba-
rier jest oczywiście o wiele więcej 
i jak wspominałem już wcześniej 
nie dotyczą one tylko niepełno-
sprawnych, ale również np. ma-
tek pchających wózki z dziećmi. 

Zawsze byłeś tak pozytywnie na-
stawiony do świata i pełny energii?
To długi temat, raczej na odręb-
ny materiał. Ale tak pokrótce. Na-
stawienie i charakter otrzymałem 
w domu. Rodzice stanęli na głowie 
żebym był jak najbardziej samo-
dzielny, za co bardzo im dzięku-
ję. Zresztą wszystko kształtowało 
się latami. W liceum gdy musia-
łem zdecydować się na to co chcę 
w życiu robić, wybrałem tury-
stykę i rekreację, bo stwierdzi-
łem, że chcę być podróżnikiem. 
Studia skończyłem i trafiłem na 
staż do biura podróży. To była 
mega przygoda! Zobaczyłem jak 
wygląda życie w wielu miejscach 
na Ziemi. Wyobraźcie sobie mnie 
„szarżującego” po plaży np. w Gre-
cji (śmiech). Bywało trudno. Ale 
podróżując zauważyłem też wiele 
dobrych rozwiązań. Ponadto tre-
nowałem szermierkę, z której mu-
siałem zrezygnować z powodów 
technicznych związanych z trans-
portem. Potem zostałem radnym 
powiatowym i zauważyłem jakie 
mam możliwości. Po prostu robię 
swoje. Nie zamierzam odpuszczać, 
będę śledził wszelkie bariery dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Rozmawiał: Seweryn Olko

Rozmawiamy z Arturem Świerczem „Barierołamaczem”, który prężnie działa na rzecz poprawy życia osobom 
z niepełnosprawnościami. Sam porusza się na wózku. Kilka dni temu postanowił zorganizować wydarzenie, 

podczas którego urzędnicy gminy Nadarzyn oraz uczniowie nadarzyńskiego liceum przekonali się na własnej skórze
z jakimi trudnościami zmagają się osoby niewidome lub poruszające się na wózkach.
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PIASTÓW 

Strzelanina w Piastowie? 
Policja i prokuratura milczą

Według mieszkańców w piątek 13 września na ulicy Sko-
rupki w Piastowie doszło do strzelaniny. Na miejscu było 
około 10 radiowozów policji. Niektórzy twierdzą, że do 
„gry” wraca Gang Mutantów. Zwróciliśmy się do Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie z prośbą o informacje 
na temat działań prowadzonych w Piastowie. Zostaliśmy 
jednak odesłani do Komendy Stołecznej Policji. Tu poli-
cjanci również nie chcieli udzielić nam dokładniejszych 

informacji. – Uprzejmie informuję, że śledztwo w tej sprawie 
prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie. Proszę o kontakt z rzecznikiem prokuratu-
ry – poinformowała nas podinsp. Magdalena Bieniak. Pro-
kuratura w tej sprawie również „nabrała wody w usta”. 
– Z uwagi na dobro postępowania, na tym etapie nie przeka-
zujemy żadnych informacji – ucina Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. AZ
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Wiemy kto wybuduje 
ośrodek przy Wapiennej

cześnie powiat prowadzi odręb-
ny przetarg na pełnienie nadzo-
ru inwestorskiego nad budową 
ośrodka. Otwarcie ofert zapla-
nowano na 24 września. Po za-
kończeniu tej procedury sama 
inwestycja będzie mogla ruszać.

Przedsięwzięcie podzielo-
no na dwa etapy. W pierwszym 
jest wzniesienie nowego bu-
dynku i przeniesienie tam pla-
cówki. Termin zakończenia tych 
prac to 31 lipca 2021 r. W drugim 
przewidziano rozbiórkę starych 

PRUSZKÓW
Przetarg na budowę 
nowej siedziby Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego 
w Pruszkowie rozstrzy-
gnięty. Za ponad 
41 mln zł prace 
wykona firma Strabag.

T o już ostatnia prosta 
w przygotowaniach 
do tej długo oczeki-
wanej inwestycji. Po-

wiat pruszkowski podał właśnie 
do wiadomości publicznej wynik 
postępowania przetargowego na 
budowę nowych obiektów przy 
ul. Wapiennej. Z sześciu otrzy-
manych ofert za najkorzystniejszą 
uznano propozycję dobrze zna-
nej w Pruszkowie firmy Strabag, 
która wyceniła swoje usługi na 
ponad 41 mln zł.

Kolejny krok to podpisanie 
umowy z wykonawcą. Jedno-

zabudowań, a następnie budo-
wę internatu. W kompleksie nie 
zabraknie placu zabaw, wielo-
funkcyjnego boiska, zieleni, 
elementów małej architektury, 
wygodnych ciągów komunika-
cyjnych i miejsc parkingowych. 
Termin oddania do użytku to 
31 lipca 2022 r.

Realizacja tej inwestycji to 
efekt wsparcia, jakiego powia-
towi udzieliła „Fundacja Pru-
szyńscy”, która zadeklarowała 
pokrycie połowy kosztów. EL

Stawy Walczewskiego będą 
jeszcze piękniejsze

piramida linowa, bujaki spręży-
nowe, piaskownica archeologicz-
na huśtawki: potrójna i taran. 
Ciekawostką będą drewniane 
domki na balach z elementami 
wspinaczkowymi i zjeżdżalnią.
Dla ruchliwych maluchów przyg-
otowany zostanie zestaw spraw-
nościowy w kształcie ryby oraz 
piramida linowa.

To jednak nie koniec nowości. 
W ramach inwestycji na terenie 
stawów mają pojawić się rów-
nież inne elementy, które cieszą 

GRODZISK MAZ.
Grodziskie Stawy Wal-
czewskiego to jedno 
z miejsc chętnie odwie-
dzanych przez miesz-
kańców Grodziska i oko-
lic. To piękne miejsce 
co jakiś czas jest wzbo-
gacane o nowe elemen-
ty. W najbliższym czasie 
pojawi się tu nowy plac 
zabaw oraz dodatkowe 
nasadzenia zieleni.

M agistrat z Grodzi-
ska Mazowieckie-
go ogłosił przetarg 
kolejne „upięk-

szenie” terenów wokół Stawów 
Walczewskiego. Zadanie obej-
muje budowę nowego placu 
zabaw z szeregiem atrakcji dla 
najmłodszych. Z jakich zaba-
wek będą mogły korzystać dzie-
ci? Na placu zabaw pojawi się 

się dużą popularnością. Chodzi 
o stoły piknikowe i leżaki. Cało-
ści dopełnią lunety, kaczkomat 
oraz elementy małej architektu-
ry, czyli kosze na śmieci.

Stawy Walczewskiego wzbogacą 
się również o nowe nasadzenia.

Wszystkie nowe elementy ma-
ją się pojawić na stawach do 
15 maja przyszłego roku. Dodat-
kowo firma, która wygra prze-
targ przez kolejne 12 miesięcy 
będzie odpowiadać za pielę-
gnacje urządzonej zieleni. AZ
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GRODZISK MAZ.

Pociągi Intercity zatrzymają 
się w Grodzisku

Od połowy grudnia tego roku na stacji PKP w Grodzisku 
Mazowieckim zatrzymają się wybrane pociągi Interci-
ty. To oznacza, że aby wybrać się w podróż do Krako-
wa czy Wrocławia, nie trzeba będzie jechać na dworce  
w Warszawie. Poza Grodziskiem pociągi dalekobieżne 
zatrzymają się też w innej podwarszawskiej miejscowo-
ści. – Mieszkańcy Wołomina od grudnia będą mogli sko-
rzystać z sześciu par pociągów, które umożliwią dojazd 

do m.in. Krakowa, Szczecina, Białegostoku, Suwałk, Jeleniej 
Góry, Żywca, Wisły czy Zwardonia. W Grodzisku postoje bę-
dą mieć dwie pary pociągów kursujących do Wrocławia czy 
Krakowa – informuje przewoźnik. – Każdy roczny rozkład 
jazdy przygotowany jest z myślą o jak najszerszej grupie 
pasażerów, tak aby zapewnić coraz lepszą dostępność ko-
munikacyjną mieszkańcom mniejszych miast i miejscowo-
ści – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.  EL

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających 
bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1, realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku  
30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP jako  
bezrobotne, należące do grup defaworyzowanych: osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawno- 
ściami, o niskich kwalifikacjach zawodowych, długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane w Urzędzie  
pracy min. 12 miesięcy) oraz mężczyźni w wieku 30-49 lat z zastrzeżeniem, że będą oni objęci wsparciem  
jedynie w postaci szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach projektu zostanie zaktywizowanych 135 osób (68 kobiet i 67 mężczyzn) z czego: 
•  wszyscy zostaną objęci pośrednictwem pracy, 
•  49 osób (24 kobiety i 25 mężczyzn) poradnictwem zawodowym, 
•  24 osoby (15 kobiet i 9 mężczyzn) odbędą staż u pracodawcy, 
•  25 osób (9 kobiet i 16 mężczyzn) weźmie udział w szkoleniach indywidualnych, 
•  16 osób (8 kobiet i 8 mężczyzn) podejmie pracę w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, 
•  70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) uzyska jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów 
zawodowych danego uczestnika poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania 
oraz kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.
W ramach realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie na bieżąco przyjmuje wnioski na 
indywidualne szkolenia mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych. Preferowane 
są wnioski od osób, które posiadają uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. 
W czasie odbywania szkolenia bezrobotny będzie otrzymywał stypendium szkoleniowe, od którego 
będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
W ramach realizacji projektu Urząd przyznaje środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Poprzedzone jest ono składaniem wniosków przez osoby zainteresowane tą 
formą wsparcia w terminie ogłoszonym przez Urząd Pracy. Terminy naboru wniosków podawane są na 
stronie internetowej http://pruszkow.praca.gov.pl z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej podawane są również terminy 
przyjmowania wniosków od pracodawców zainteresowanych organizacją staży (pierwszeństwo 
mają wnioski od pracodawców deklarujących zatrudnienie bezpośrednio po jego zakończeniu) oraz 
terminy naboru wniosków od pracodawców zainteresowanych otrzymaniem środków finansowych na 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Wysokość dofinansowania wynosi 23 000,00 zł.

O G Ł O S Z E N I E

KINGA GAJEWSKA,   
POSEŁ NA SEJM RP O PRAWACH POLEK 

Rok 2018 stał wypełniony był tysiącami wydarzeń i uroczystości upamiętniających 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok 2019 natomiast to 100 – lecie 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Poza faktem, że były to pierwsze wybory na 
ziemiach polskich wybory, to po raz pierwszy mogły wziąć w nich udział Polki! Było 
to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.  

Po 100 latach od tych pamiętnych wyborów, kwestia praw kobiet pozostaje aktualna. Zakotwiczone  
w Konstytucji gwarancje nadal zderzają się z rzeczywistością. Zróżnicowanie wynagrodzeń, nierówne 
zasady awansów czy opór w powierzaniu kobietom funkcji kierowniczych i zarządczych nadal są zmorą 
polskiej gospodarki i administracji publicznej. Skuteczna egzekucja alimentów, realizacji polityki anty-
przemocowej, przywrócenie finansowania in vitro i wprowadzenie refundacji szczepień HPV, przywró-
cenie wysokiego standardu opieki okołoporodowej czy wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach 
wraz z refundacją antykoncepcji powinny być bezwzględnie zagwarantowane Polkom. Trzeba także po-
wrócić do inwestycji w żłobki, przedszkola i w osoby opiekujących się najmłodszymi. 

Europejskość państwa nie mierzy ilością wywieszonych flag czy skalą absorpcji środków unijnych. Jed-
nym z kluczowych kryteriów jest poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka. A równość 
szans u brak dyskryminacji z uwagi na płeć jest fundamentem. I na nim budujmy nową jakość! 

PRUSZKÓW
To dobra wiadomość dla 
wszystkich podróżnych, 
którzy z niecierpliwością 
wyczekują uruchomienia 
połączenia autobuso-
wego do stolicy. Pojawia 
się jednak pytanie czy 
częstotliwość kursów 
oraz ich liczba będą 
wystarczające.

W środę 18 wrześ- 
nia wójt Raszyna 
Andrzej Zaręba 
podpisał umowę 

z wojewodą mazowieckim Zdzi-
sławem Sipierą na dofinansowa-
nie linii autobusowej z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych. Wspomniany fundusz to 
nowe narzędzie do wspierania 
komunikacji autobusowej. Gmi-
ny mogą wystąpić o dofinansowa-
nie do funkcjonowania połączeń 

Pruszków doczeka się autobusu 
do Warszawy

autobusowych o ile te nie funk-
cjonowały przez okres co najmniej  
3 miesięcy przed wejściem w ży-
cie ustawy o utworzeniu funduszu.

Raszyn skorzystał z tej możli-
wości i otrzymał środki na uru-
chomienie nowej linii autobusowj, 
która ma połączyć Pruszków, Re-
guły, Michałowice i Raszyn z War-
szawą. To oznacza, że również 
Pruszków i Michałowice zyskają 
autobus do stolicy.

Znamy również przebieg pro- 
ponowanej trasy: PRUSZKÓW 
(Osiedle Staszica Pętla) – Ja-
sna – Ołówkowa – al. Wojska 

Polskiego – Kościuszki – Hala 
Znicz – Piastów: Norwida – Reguły: 
al. Powstańców Warszawy (Urząd 
Gminy) – Topolowa (Cmentarz) 
– Michałowice: Partyzantów – 
Polna –Sportowa – Opacz Mała 
–Raszyn: Pruszkowska – Młyn  
– Warszawa: Na Skraju – Stoicka 
–Szyszkowa –P+R AL. KRAKOW-
SKA. Powrót przez Warszawę 
– Raszyn – Opacz Małą – Micha- 
łowice – Reguły – Piastów – Prusz- 
ków. Kształt trasy ma być jesz-
cze dopracowany.

Pojawia się pytanie co w tej 
sytuacji ze staraniami miasta 

Pruszków dotyczącymi uru-
chomienia autobusowego po-
łączenia ze stolicą.

– Absolutnie nie rezygnuje-
my z tego pomysłu. Konsulta- 
cje społeczne trwają. Czeka- 
my na decyzję mieszkańców. 
Jeśli wybiorą linię do stolicy  
biegnącą przez Raszyn to bę-
dziemy ją bardziej rozwijać. 
Jeśli uznają, że lepsze będzie 
połączenie kursujące po in-
nej trasie to będziemy robić 
wszystko, by uruchomić dru-
gą linię – deklaruje Paweł Ma-
kuch, prezydent Pruszkowa.

Jedyne co może nie spodo-
bać się podróżnym to liczba 
kursów. Gmina Raszyn chce, 
by autobus miał dziewięć kur-
sów dziennie i jeździł w dni 
powszednie przez pięć dni 
w tygodniu. Jednak i tu pre-
zydent Pruszkowa uspokaja.  
– Poczekajmy na uruchomie-
nie linii. Dziś trudno jest po-
wiedzieć czy liczba kursów 
jest za mała lub za duża – za-
znacza Makuch.  AZ
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Wkrótce poznamy nowego 
prezesa MZO

ilu kandydatów wzięło udział 
w postępowaniu.

– W postępowaniu kwalifi-
kacyjnym uczestniczyło 6 kan-
dydatów. Postępowanie zostało 
zakończone wyłonieniem naj-
lepszego kandydata do objęcia 
funkcji Prezesa Zarządu Spółki 
„Miejski Zakład Oczyszczania 
w Pruszkowie” sp. z o. o. Obję-

cie funkcji Prezesa Spółki nastą-
pi 1.10.2019, co zostanie podane 
do publicznej wiadomości po-
przez umieszczenie stosownej 
informacji na stronie interne-
towej Spółki – mówi Agnieszka 
Ciarkowska, pełniąca obowiązki 
prezesa spółki MZO.  SO

PRUSZKÓW
Zakończyło się postę-
powanie kwalifikacyjne 
na stanowisko prezesa 
zarządu Miejskiego  
Zakładu Oczyszczania  
w Pruszkowie.  
Ile zgłoszeń wpłynęło?

K andydaci na prezesa 
mogli składać swoje 
zgłoszenia do 10 wrze-
śnia. Zgodnie z doku-

mentami zainteresowani musieli 
spełnić określone kryteria, mię-
dzy innymi: wykształcenie wyż-
sze, 5-letni okres zatrudnienia, 
3-letnie doświadczenie na sta-
nowiskach kierowniczych, czy 
posiadać pełną zdolność do czyn-
ności prawnych. 

Spółka przeprowadziła rozmo-
wy kwalifikacyjne w dniach 11-
12 września. Jaki jest ich wynik? 
Niestety na ten moment jeszcze 
nie udzielono nam tej informacji. 
Nastąpi to w oficjalnym oświad-
czeniu MZO, a to już ma ukazać 
się za kilka dni. Wiemy natomiast 

Objęcie funkc ji 
Prezesa Spółki 
nastąpi 1.10.2019, 
co zostanie  
podane do 
publicznej 
wiadomości.



W I A D O M O Ś C I 07
P i ą t e k ,  2 7  W R Z E Ś N I A  2 0 1 9

R E K L A M A

Prace w tunelu trwają. 
Wahadło nieco dłużej

pracy po prostu uczciwie stwier-
dzili, że ich wiedza jest zbyt, mała 
aby właściwie wykonać swoją ro-
botę – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Według 
informacji jakie otrzymałem, wy-
konawca znalazł już odpowiednią 
firmę, która wkrótce ma rozpocząć 
prace – dodaje.

Do czasu wykonania zbrojenia 
musi nadal obowiązywać ruch 
wahadłowy pod tunelem. – Nie-
stety nie możemy zdjąć waha-
dła, ponieważ każdorazowe jego 
wprowadzenie wiąże się z ocze-
kiwaniem trwającym około 7 dni. 

BRWINÓW
Utrudnienia w brwinow-
skim tunelu związane 
z ruchem wahadłowym 
przedłużą się. Kierowcy 
będą musieli uzbroić się 
w cierpliwość przynaj-
mniej do 10 października.

K olejny raz informuje-
my o tym, że utrud-
nienia z przejazdem 
przez centrum Brwi-

nowa zakończą się później. Okazuje 
się, że wykonawca miał problem 
ze znalezieniem podwykonaw-
ców, którzy zajęliby się wykona-
niem zbrojeń. – Niestety sytuacja 
jest taka, że na ten moment prace 
stoją w miejscu i czekamy na odpo-
wiednią ekipę, która ma pojawić się 
lada dzień. Wykonawca napotkał 
kłopot, ponieważ podwykonawca, 
z którym dotychczas pracował od-
mówił realizacji zadania i trzeba 
było znaleźć kogoś innego. „Zbro-
jarze”, którzy mieli przystąpić do 

Hipotetycznie zakładając, gdyby-
śmy dziś udostępnili drogę pod 
tunelem, a jutro pojawiłaby się 
ekipa zbrojarzy, to musieliby znów 
czekać te kilka dni, aby rozpocząć 
prace – podkreśla Kosiński.

Jak szacuje burmistrz, jeże-
li niebawem podwykonawca za-
cznie pracować, to jest szansa, że 
utrudnienia znikną 10 październi-
ka. Przynajmniej dla kierowców, 
bo prace nadal będą prowadzo-
ne wzdłuż chodnika. Tutaj, aby 
umożliwić pieszym dojście na 
peron PKP, roboty będą odbywały 
się w porze nocnej. SO
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Biletomaty po nowemu? 
Jest przetarg

targiem na sprzedaż biletów za 
pośrednictwem biletomatów. Za-
pisano w nim dostawę i montaż 
30 nowych maszyn, możliwość 
dokonywania w nich płatności 
gotówką i kartą, bieżącą kon-
serwację, obsługę, aktualizację 
oprogramowania, dostarczanie 
gotówki do wydawania reszty 
oraz języki operacyjne: polski, 
angielski, niemiecki, rosyjs-
ki i ukraiński,

REGION
Warszawska Kolej Dojaz-
dowa poszukuje nowego 
operatora biletomatów 
na swoim szlaku. Będzie 
on odpowiedzialny 
za bieżącą sprzedaż 
biletów i dostarczy 
własne maszyny.

Obiletomatach na przy-
stankach WKD pisa-
liśmy wielokrotnie. 
W przytłaczającej wię-

kszości przypadków w kon-
tekście ich ciągłych awarii.Od 
wielu miesięcy w mediach spo-
łecznościowych pasażerowie wy-
mieniają się informacjami o tym, 
gdzie i jakiego nieprzyjemnego 
figla spłatał im biletomat, a do 
stałego „repertuaru” należy nie-
wydawanie reszty lub biletów 
i zmiana języka na obcy.

Czy to się w końcu zmieni?
Szansa pojawiła się wraz z prze-

Na oferty WKD czeka do 16 paź-
dziernika. Muszą zachować one 
ważność do połowy grudnia, co 
oznacza, że nowy operator mógł-
by zacząć działać prawdopo-
dobnie od stycznia przyszłego 
roku. Umowa zostanie zawarta na 
48 miesięcy, czyli cztery lata.

Szacunkowa roczna wartość 
biletów sprzedawanych za po-
średnictwem biletomatów na li-
nii WKD to ponad 6,8 mln zł. EL
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MICHAŁOWICE

Auta elektryczne 
w gminie Michałowice

Gmina Michałowice dołącza do grona miast, w któ-
rych dostępny jest „car sharing”. Warto podkre-
ślić, że mieszkańcy będą mogli korzystać tu z aut 
elektrycznych. Pierwszy punkt wypożyczeń znaj-
dzie się na parkingu przy WKD Reguły. Lokalizacja 
jest nieprzypadkowa, bowiem na parkingu znajduje 
się dwustanowiskowa darmowa ładowarka dla aut 
elektrycznych zasilana z instalacji fotowoltaicznej. 

Co więcej, użytkownicy „elektryków”, którzy podłączą 
auta do ładowarki dostaną dodatkowe punkty w apli-
kacji do wypożyczania aut. Władze gminy zaznaczają, 
że jeśli system wypożyczania samochodów na minuty 
przyjmie się w Regułach, to jest szansa na jego posze-
rzenie. Zwłaszcza, że w przyszłym roku planowana jest 
budowa dwóch parkingów w Komorowie, na których 
również znajdą się punkty ładowania. AZ
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Mówi się, że Warszawa 
przyciąga jak magnes. 
Wiele w tym prawdy. 
Jednak żeby korzystać 
ze wszystkich dobro-
dziejstw wielkiego 
miasta nie trzeba  
w nim mieszkać.

W arszawa, jak na wiel-
kie miasto przystało, 
kusi niezwykle sze-
roką ofertą zarów- 

no pracy jak i atrakcji dostępnych 
w czasie wolnym. Mimo to, wiele 
osób podkreśla, że pęd stolicy 
nie pozwala na relaks i odpo-
czynek. Nie każdy bowiem lubi 
żyć w tak szybkim biegu. Dla-
tego szukając mieszkania warto 
poznać ofertę dostępną w pod-
warszawskich miejscowościach. 
Tu zaletą są nie tylko niższe ce-
ny nieruchomości!

Mieszkanie pod Warszawą  
ma wiele plusów

Mieszkanie z rynku 
wtórnego czy pierwotnego?

WYBÓR

Przed tym dylematem 
staje każdy, kto  
planuje zakupić  
własne lokum.  
Zarówno jedna, jak  
i druga możliwość ma 
swoje plusy i minusy.

M ieszkanie zakupio-
ne na rynku pier-
wotnym to niejako 
gwarancja, że mo-

żemy je dostosować do swoich 
potrzeb. Przestawienie ściany, 
przeniesienie dopływu wody, 
a nawet zmiana przeznaczenia 
pomieszczenia to w takim przy-
padku nie problem. W mieszka-
niu z rynku pierwotnego możemy 
zaaranżować wnętrza tak jak nam 
się to podoba. To duży plus. Są 
jednak też minusy. Wykończenie 
mieszkania nie trwa tygodnia. 
Wręcz odwrotnie może ciągnąć 
się miesiącami. I nie ma co tu 
ukrywać również sporo kosztuje. 

Łatwy dojazd,  
nie tylko samochodem
Szukając mieszkania warto zastano-
wić się jak będziemy dojeżdżać do 
pracy. Nie każdy ma bowiem kom-
fort pracy w tym samym mieście. 
Dlatego tak ważna jest komunikacja. 
Z Pruszkowa, Grodziska czy Mila-
nówka do stolicy łatwo dojedziemy 
koleją. Zarówno pociągami SKM 
i Kolei Mazowieckich, jak i popu-
larną w naszym regionie „wukadką”. 
Podróż z Pruszkowa do Warszawy 
Śródmieście trwa około 30 minut. 

Dojazd do stolicy jest wygod-
ny również samochodem. Dzięki 

trasom szybkiego ruchu z Prusz-
kowa na Mokotów przejedziemy 
w 20 minut. W korku utkniemy 
dopiero zjeżdżając z trasy w re-
jon „mordoru”. 

Zwolnione tempo
W miejscowościach pod Warsza- 
wą nie czuć pędu stolicy. Choć 
znajdziemy tu też osoby zakochane 
w „biegnącej Warszawie”, to jed-
nak każdy potrzebuje wytchnie-
nia od wielkomiejskiego zgiełku 
i hałasu. Miejscowości takie jak 
Pruszków mają swój własny nie-
co wolniejszy rytm. 

W naszym regionie nie bra-
kuje również miejsc do wypo-
czynku na łonie natury. Skwery, 
parki, lasy, rozrastająca się sieć 
tras rowerowych – sprzyja-
ją aktywnemu wypoczynkowi 
w towarzystwie zieleni i śpiewu 
ptaków. Po spacerach i wyciecz-
kach rowerowych nabierzemy 
energii do pracy.

Atrakcji nie brakuje
Wiele osób uważa, że tylko w sto-
licy można ciekawie spędzić czas 
wolny czy wyjść ze znajomymi 
do restauracji. Tymczasem ofer-
ta ciekawych aktywności w miej-
scowościach takich jak Pruszków 
i Grodzisk z roku na rok jest 
coraz szersza. Biegi, kierma-
sze, koncerty, imprezy, poka-
zy, inscenizacje – lista wydarzeń 
jest bardzo długa. Na ofertę ga-
stronomiczną w okolicach nie 
można narzekać, zwłaszcza, że 
w niejednej restauracji znaj-
dziemy dania, które z powodze-
niem zawojowałyby stolice!  AZ

Co więcej, już sam zakup miesz-
kania to dla nas spory wydatek. 

Czym kusi rynek wtórny? Oczy- 
wiście ceną. Mieszkania z drugiej 
ręki są tańsze. Często znajdują 
się również w dogodnej lokali-
zacji, gdzie nie ma już miejsca 
na nowe budynki. Dodatkowo 
w takim mieszkaniu, o ile nie w- 
ymaga remontu, możemy za-
mieszkać od zaraz. To plusy. Mi-
nusem mieszkań z drugiej ręki 
jest to, że większość z nas jed-
nak chce zrobić remont. Jeśli to 
tylko odświeżenie koloru ścian 
to jeszcze nic strasznego. Gorzej 
gdy planujemy generalny remont. 
W końcu nikt nie jest w stanie 
nam powiedzieć co znajdziemy 
w ścianach mającego naście lat 
budynku. Dodatkowo nie zawsze 
wystrój mieszkania z drugiej rę-
ki trafia w nasze gusta. 

Lista „za” i „przeciw” zarówno 
w przypadku rynku pierwotnego, 
jak i wtórnego jest długa. Przed 
podjęciem decyzji warto zasta-
nowić się co jest dla nas najważ-
niejsze i na spokojnie podejść do 
przeglądanych ofert.  AZ
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PORADY

Jak powiększyć 
mieszkanie?

Jak sprawić, by 40-metrowe mieszkanie wyglądało na 
większe? Pomogą tu sztuczki wnętrzarskie. Wysokości, 
oczywiście tej optycznej, dodadzą nam pionowe wzory, 
ale powinny się pojawić tylko na jednej ścianie. Naszemu 
„M” wysokości dodamy zmieniając żyrandol na plafon. 
Szafki na pół ściany wymieńmy na te znacznie niższe, by 
były bliżej podłogi lub wybierzmy drugą skrajność – niech 
sięgają aż do sufitu! Kolejne ważne elementy to kolor 

i oświetlenie. Jasne chłodne odcienie na ścianach sprawią, 
że mieszkanie wyda się większe. Zadbajmy również o to by 
w domu było dużo świateł. Źle doświetlone pomieszczenia 
„stają się” mniejsze. Zrezygnujmy z nadmiaru mebli i bibe-
lotów. Postawmy na przesuwane szafy – dają dużo miej-
sca do przechowywania i nie „zagracają” mieszkania. Na 
ich drzwiach możemy umieścić lustro , kolejnego sprzy-
mierzeńca w „dodawaniu” przestrzeni w mieszkaniu. AZ

R E K L A M A

Żbików i Gąsin z potencjałem

Planowane jest również 
usprawnienie połączeń komu-
nikacyjnych poprzez budowę 
nowego wiaduktu nad torami 
PKP w najbliższych latach. 

Gąsin to dzielnica, która cze-
ka jeszcze na wielkie zmiany, ale 
nadrabia innym atutem. To bli-
skość stacji PKP. Mieszkańcy re-
jonu ulicy Waryńskiego na stację 
mają dosłownie 5 minut, a dzię-
ki podziemnemu przejściu pod 
torami PKP łatwo dostaną się 
również do centrum Pruszkowa. 

LOKALIZACJA

Te dwie dzielnice 
Pruszkowa rozwijają się 
w coraz szybszym 
tempie. A planowane 
są w nich kolejne inwe-
stycje, które jeszcze 
bardziej podniosą 
ich potencjał. 

M imo tego, że w os-
tatnich latach na 
terenie Żbikowa
pojawiło się wiele 

nowych osiedli mieszkaniowych, 
nadal utrzymuje małomiastecz-
kowy charakter. Zabudowa nie 
jest tu zbyt gęsta. Ruch samo-
chodów, poza głównymi dro-
gami wyjazdowymi nie jest 
zbyt duży. W tej części miasta 
znajdziemy ciszę i spokój. 

W ostatnim czasie pojawiła 
się tu nowa szkoła podstawo-
wa z przedszkolem i żłobkiem. 
Obiekt ulokowano z dala od głów-
nych dróg, co wpływa na wygo-
dę nauczania dzieci. 

Z myślą o obecnych i nowych 
mieszkańcach trwa rozbudo-
wa obiektów edukacyjnych przy 
ul. Pływackiej. Do budynku no-
wej szkoły w przyszłym roku do-
łączy przedszkole. 

Planowane są również nowe 
rozwiązania komunikacyjne, któ-
re usprawnią ruch na terenie 
dzielnicy. Dzięki nowym połą-
czeniom drogowym kierowcy 
szybciej dostaną się zarówno 
do autostradowego węzła oraz 
centrum miasta. AZ

Wygodne zakupy tuż za rogiem 
komfortowy. Na duże zakupy 
możemy wybrać się do Gale-
rii Mokotów, Blue City, Atrium 
Reduty czy Arkadii. Niedaw-
no zakończyła się rozbudowa 
Centrum Handlowego Janki, 
które dzięki temu stało się jed-
nym z największych w okolicy. 
Dodatkowo w samym Prusz-
kowie również znajduje się 
kompaktowe Centrum Han-
dlowo-Rozrywkowe Nowa 
Stacja, gdzie znajdziemy za-
równo sklepy i punkty usłu-
gowe, ale również kino, salę 
zabaw czy siłownię.

Galerie 
Jeśli nie macie potrzeby odwie-
dzania dużych centrów, to 
z pomocą przychodzą mniej-
sze obiekty – galerie handlo-
we. Duży market spożywczy 
i kilka mniejszych sklepów 
z artykułami, które szybko po-
zwolą na zaopatrzenie domu 
w najpotrzebniejsze produkty. 
To idealne miejsce na szybkie 
zakupy w ciągu tygodnia. Ta-
ką ofertę mają Galeria Brwi-
nów, Galeria Podkowa oraz 
Galeria Grodova.

ZAKUPY

Osiedlowy sklepik, 
duża galeria handlo-
wa, a może klima-
tyczne targowisko 
z produktami jak 
u babci? Szukając 
własnego „M” 
warto sprawdzić 
ofertę handlową 
w najbliższym 
otoczeniu.

W naszej okolicy 
na brak punktów 
usługowo-han-
dlowych raczej 

nie ma co narzekać. Co wię-
cej każdy może tu skorzystać 
z takiej opcji zakupowej, któ-
ra odpowiada mu najbardziej.

Centra Handlowe 
W regionie działa szereg wiel-
kich galerii. Większość z nich 
znajduje się w Warszawie, ale 
dojazd do nich jest bardzo 

Osiedlowe sklepiki 
Małe lokalne sklepy mają bar-
dzo duży wybór asortymen-
tu, a coraz częściej zdarza się 
w nich spotkać wyszukane pro-
dukty. Fakt cena może być nie-
co wyższa niż w markecie, ale 
nie zawsze. Osiedlowe skle-
piki to również ratunek, gdy 
nagle zabraknie nam chleba 
na śniadanie czy mleka do po-
rannej kawy.

Targowiska 
Te w ostatnim czasie cieszą się 
ogromnym powodzeniem. I nie 
ma się co dziwić, bo zaczyna-
my odżywiać się świadomie. 
Stragany wypełnione koloro-
wymi warzywami i owocami, 
swojskie jaja i mleko prosto 
od krowy – to tylko niektóre 
produkty jakie można znaleźć 
na targowiskach w Pruszko-
wie, Piastowie czy Grodzi-
sku. Często to właśnie lokalni 
sprzedawcy są ludźmi od za-
dań specjalnych i znajdą dla 
nas produkty ze sprawdzone-
go źródła, a których w więk-
szości marketów i sklepów
nie znajdziemy. AZ
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REGION

Dwa weekendy utrudnień 
i nowy rozkład 

Ważna informacja dla pasażerów WKD. W ostatni week-
end września (28-29 września) tor nr 2 (w kierunku 
Warszawy) zostanie całkowicie wyłączony z ruchu na 
odcinku między stacjami Komorów – Warszawa Śród-
mieście WKD. Natomiast w pierwszy weekend paździer-
nika (5-6 października) szykują się utrudnienia na odcinku 
Komorów – Podkowa Leśna Główna (tor w kierunku 
Grodziska) oraz Podkowa Leśna – Milanówek Grudów. 

Oba fragmenty zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Na 
czasu utrudnień uruchomiona zostanie autobusowa ko-
munikacja zastępcza.  Dodatkowo od 1 października WKD 
wprowadzi dodatkowy skład na tory. Czternasta kolejka 
pozwoli na uruchomienie ośmiu dodatkowych kursów. 
Oferta przewozowa w popołudniowym szczycie zostanie 
wydłużona godzinowo. Pociągi będą odjeżdżać ze Śród-
mieścia co 10 minut, od godz. 14.50 do godz. 19.50. SO

O G Ł O S Z E N I E

Umowy podpisane. 
Rusza program in vitro

– Podpisanie umów, to tak na-
prawdę moment kluczowy. Moż-
na powiedzieć, że mazowiecki 
program in vitro właśnie wcho-
dzi w fazę realizacji. Wyłonione 
w konkursie kliniki mogą ogła-
szać nabory – podkreśla Elż-
bieta Lanc, członek zarządu 
województwa mazowieckiego. 

– Ten program to uzupełnienie 
realizowanego przez samorząd 
województwa mazowieckiego 
programu naprotechnologii. 
Chcemy, aby mieszkańcy Ma-
zowsza sami wybrali, z której 
metody skorzystają – dodaje.

REGION
Przedstawiciele 
mazowieckiego urzędu 
marszałkowskiego 
podpisali umowę na 
obsługę programu 
in vitro z wybranymi 
klinikami. To finał 
wielomiesięcznych 
przygotowań do 
uruchomienia wsparcia 
dla par starających 
się o dziecko.

P rogram zakłada, że do-
finansowanie prze-
prowadzenia trzykrot-
nej próby zapłodnienia 

metodą in vitro trafi do 440 par. 
Jego wartość to prawie 6,7 mln 
zł. W jednostkowym przypadku 
oznacza to dopłatę na pozio-
mie 80 proc. kosztów procedu-
ry. W zależności od liczby prób 
będzie to od 5,2 do 15,6 tys zł.

Urząd marszałkowski zawarł 
w tym zakresie umowy z klini-
kami wyłonionymi w konkursie. 
Są to Medi Partners Sp. z o.o. 
z Warszawy, Centrum Zdrowia 
Warszawa Sp. z o.o. i Gravida 
Sp. z o.o. z Płocka.

Realizacja programu na za-
kończyć się 2022 r. W jego ra-
mach przewidziano też dofinan-
sowanie dla 20 procedur pobrania 
i zamrożenia komórek jajowych 
kobiet przed leczeniem gonado-
toksycznym, czyli niekorzystnie 
wpływającym na ich płodność.

Kto może starać się o zakwali-
fikowanie do programu? Wyma-
gania to wiek powyżej 20 roku 
życia, zamieszkanie na terenie 
województwa mazowieckie-
go, stwierdzona i potwierdzona 
dokumentacją medyczną bez-
względna przyczyna niepłod-
ności wraz ze wskazaniem do 
zapłodnienia pozaustrojowego. 
Nie ma górnej granicy wieku, ale 
w każdym przypadku o ostatecz-
nej kwalifikacji będzie decydo-
wał lekarz. EL

REGION
Dni stają się coraz krót-
sze, a noce coraz zim-
niejsze. Małymi krokami 
rozpoczyna się sezon 
grzewczy, co zapewne 
niektórzy z Was odczuli 
już w powietrzu. Dobra 
wiadomość jest taka, 
że zmienią się normy 
alarmowania o zanie-
czyszczeniach powietrza.

W Polsce ze smo-
giem zmagamy 
się cały rok. La-
tem pojawia się 

on w dużych miastach i to tzw. 
smog komunikacyjny, za który 
odpowiedzialne są samochody. 
Natomiast od jesieni do wiosny 
w powietrzu unosi się smog, 
za który odpowiadamy my i na-
si sąsiedzi. Używanie starych 
pieców grzewczych, czyli tzw. 

Od października niższe normy 
alarmowania o smogu

kopciuchów, spalanie śmieci 
a nawet palenie w salonowym 
kominku sprawiają, że powietrze 
wokół nas jest zanieczyszczone.

Dziś wiele osób samodzielnie 
monitoruje stan jakości powie-
trza. Pozwalają na to aplikacje, 
które prezentują wyniki pomiarów 
wykonanych przez liczne czujniki. 
Niestety w Polsce normy dotyczą-

ce informowania i alarmowania 
o zanieczyszczeniu powietrza są 
bardzo wysokie. Norma dla mi-
kropyłów PM10 to 50 mikrogra-
mów. Poziom informowania, kiedy 
należy ograniczyć aktywność na 
powietrzu, to 200 mikrogramów. 

W Polsce poziom alarmowy jest 
ogłaszany gdy norma dopuszczal-
na jest przekroczona sześciokrot-
nie i wynosi 300 mikrogramów. 
Należy wówczas bezwzględnie 
ograniczyć przebywanie na po-
wietrzu, a najlepiej zostać w domu.

Co ciekawe wiele europejskich 
państw ma znacznie niższy po-
ziom alarmowy. W Belgii to 70 
mikrogramów, Włoszech to 75, 
a we Francji 80.

Wiele wskazuje jednak na to, że 
już od października normy alar-
mowe dla smogu będą ostrzejsze. 
Odpowiednie rozporządzenie w tej 
sprawie podpisał Henryk Kowal-
czyk, minister środowiska. Zgod-
nie z projektem alarm smogowy 
będzie ogłaszany, gdy wartość py-
łu PM10 przekroczy średniodobo-
wą wartość 150 mikrogramów na 
m. sześc. Poziom informowania 
ma wynieść 100 mikrogramów.

Jest szansa, że w przyszłości 
normy te zostaną jeszcze bardziej 
zaostrzone. Tak, by alarm smogo-
wy był ogłaszany przy przekro-
czeniu 80 mikrogramów. AZ

Dofinansowanie 
przeprowadzenia 
trzykrotnej 
próby 
zapłodnienia 
metodą in vitro 
trafi do 440 par. 

Wiele wskazuje 
na to, że już od 
października 
normy alarmowe 
dla smogu będą 
ostrzejsze. 
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Nowa Stacja zaprasza  
na jarmark 

rodzinna oferująca ryby słod-
kowodne i morskie prosto z wę-
dzarni tradycyjnej w Gradach 
Węgorzewskich. Ciacho – fir-
ma rodzinna z Nowych Załubic 
z asortymentem wyśmienitych 
domowych ciast.

Bezpośredni importerzy pro-
duktów z Azerbejdżanu i Turcji 
z bardzo bogatą ofertą chałwy, 
baklawy, ajwaru, oliwek i mnó-
stwa innych pysznych produktów. 
Dołączą do nich m.in. producenci 
pierogów i garmażerki domowej, 
serów kozich, pszczelarze, a tak-
że rękodzielnicy.  AZ

JARMARK
W dniach 26-29 wrześ- 
nia na terenie Nowej 
Stacji odbywa się Jar-
mark Produktów  
Ekologicznych. Wezmą  
w nim udział producenci  
i importerzy sprzedający 
m.in. doskonałe wędliny, 
wędzone ryby, owcze 
sery i domowe ciasta. 

W jarmarku bio-
rą udział udział 
następujący wy-
stawcy: Smak 

Tradycji - firma rodzinna z Bia-
łegostoku oferująca znakomi-
te wędliny, wędzonki, pasztety 
i kwas chlebowy. Certyfiko-
wane Sery z Wójcizny - firma 
rodzinna z 400- letnią trady-
cją z Zakopanego sprzedają-
ca oscypki, redykołki, bundz, 
domowe przetwory z żurawi-
ny oraz… serki z grilla. Mazur-
skie Ryby-Szymczak – firma 

Masza i Niedźwiedź  
w Centrum Janki

sadzonek, gdzie najmłodsi bę-
dą mogli stworzyć własny mini 
ogród i zabrać go na pamiątkę 
do domu; „Złap motylki”, czy-
li stanowisko sprawnościowe, 
gdzie dzieci będą mogły spraw-
dzić swój refleks i spostrzegaw-
czość; „Herbata z Samowaru”, 
czyli stanowisko z degusta-
cją herbatki. Usiądź w lesie 
Niedźwiedzia i napij się aro-
matycznego napoju w „niedź-
wiedzim stylu”; „Strefa Foto”, 
gdzie będzie można wykonać 
pamiątkową fotografię z Maszą 
i Niedźwiedziem.  EL 

WYDARZENIE
W sobotę 28 września 
w godzinach 11.00-
18.00 na najmłodszych 
klientów Centrum Janki 
czeka pełna humoru 
przygoda z Maszą 
i Niedźwiedziem – bo-
haterami popularnego 
rosyjskiego serialu 
animowanego dla dzieci, 
których przygody śledzą 
maluchy z niemal 100 
krajów na całym świecie.

N a dzieci będą czekać 
liczne atrakcje m.in.: 
„Podwórko Maszy 
i Niedźwiedzia” z te-

matycznymi animacjami, gra-
mi i zabawami. Nauka tańca, 
piosenek i dobrych zachowań, 
podczas której nagradzamy 
dzieci upominkami: „Wyho-
duj swój własny ogródek”, czy-
li stanowisko z przesadzaniem 

PIKNIK

„Pruszków walczy  
o czyste powietrze”

EKOstoiska, Rowerowe Kino, EKO-memory, upcyc-
lingowy triatlon, herbatka z prądem, konkurs „Poznaj 
OZE” oraz warsztat tworzenia EKO toreb – to atrak-
cje, które będą czekać na mieszkańców Pruszkowa 
w trakcie pikniku ekologicznego „Pruszków walczy  
o czyste powietrze”, który odbędzie się już 29 wrze-
śnia w Parku Kościuszki (start godz. 11.00). – Piknik bę-
dzie miał formę miasteczka ekologicznego, podczas 

którego odbędą się różnego rodzaju warsztaty, konkursy, 
konkursy multimedialne i zręcznościowe oraz gry – za-
znaczają urzędnicy z pruszkowskiego magistratu. Prze-
widziano również zbiórkę elektroodpadów, które będzie 
można wymienić na sadzonkę wrzosa. Na pikniku po-
jawi się również miasteczko ruchu drogowego, stoisko 
MZO a na stoisku Wydziału Ochrony Środowiska pozna-
my rośliny, które pomagają oczyszczać powietrze.  AZ

„Dwoje na huśtawce” w CKiS
na siebie w przełomowych mo-
mentach swojego życia. A życie 
często przypomina huśtawkę. 
Wieczną sinusoidę emocji, pra-
gnień i marzeń.

Co się stanie, gdy na jednej 
huśtawce spotkają się dwie róż-
ne osobowości? Czy jest coś, co 
ich połączy? „Dwoje na huśtaw-
ce” to opowieść o tym, co każdy 
z nas doskonale zna. O tęsknocie, 
miłości i poszukiwaniu własnej 
ścieżki. Wśród tych życiowych 
dylematów, nie zabraknie jed-
nak wzruszeń i dobrego humoru.

Spektakl będzie można obej-
rzeć 11 października w Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszkowie. 
Bilety do nabycia w kasie lub za 
pośrednictwem serwisów kup-
bilecik.pl oraz biletyna.pl.  EL 

TEATR
Gorąca propozycja  
na coraz zimniejsze  
wieczory. W październiku  
w Pruszkowie będzie  
można zobaczyć  
znakomity spektakl  
z Anną Dereszowską  
i Mikołajem Roznerskim 
w rolach głównych.

Dwoje na huśtawce” to 
romantyczna, zabaw-
na, a jednocześnie 
przejmująca histo-

ria dwójki nieznajomych Gizeli 
Moscy i Jurka Rajskiego. Trafiają 

Z A P R A S Z A JĄ  N A  K O N C E R T

KRZYSZTOF RYMUZA
STAROSTA PRUSZKOWSKI

MAŁGORZATA PACHECKA
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

STOWARZYSZENIE

"PRZYJAZNE JUTRO"

CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZKOWIE
6 PAŹDZIERNIKA 2019, GODZ. 17:00

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI BĘDĄ DO ODBIORU OD WTORKU 1 PAŹDZIERNIKA OD GODZ. 10.00
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZKOWIE PRZY UL. DRZYMAŁY 30
(POKÓJ 403, IV PIĘTRO, WEJŚCIE C)     LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
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NADARZYN

W Starej Wsi  
powstanie Flowpark

W ostatnim czasie to miejscowość Stara Wieś stała 
się sportową oazą na terenie gminy Nadarzyn. Kilka 
tygodni temu do użytku został oddany pumptrack. 
Korzystać mogą z niego i duzi i mali. Co więcej to nie 
tylko tor rowerowy. Można tu jeździć na hulajnodze, 
deskorolce czy na rolkach. Jednak teren przy ul. Brwi-
nowskiej niedługo wzbogaci się o kolejny sportowy 
element. Urząd gminy szuka firmy, która wybuduje 

Flowpark, czyli zestaw do ćwiczeń street workout. W skład 
zestawu wejdą m.in. drabinka pionowa krótka i długa, słup 
rurowy, ławka skośna z drabinką, drążek „żmijka” oraz lina 
do wspinania. Teren wokół zestawu zostanie wyłożony 
bezpieczną nawierzchnią, a całość uzupełnią elementy 
małej architektury. Jeśli urzędnikom uda się znaleźć wy-
konawcę prac już w pierwszym podejściu, to zestaw po-
winien być gotowy do 25 października tego roku.  AZ

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Podkowa Leśna sporządzonego na podstawie Uchwały Nr 172/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 7 października 2019 r. 
do 31 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w jego godzinach pracy,  
w pokoju nr 16.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku w sali konferencyjnej 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, o godz. 18.30.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25 listopada 2019 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 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 (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu 
art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w przywołanej na wstępie ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 roku. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi złożone po dniu 25 listopada 2019 r. 
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11, art. 7 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsze ogłoszenie wraz ze stosowną 
klauzulą informacyjną, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia 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 RODO), zostanie zamieszczone na stronie Miasta Podkowa Leśna,  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Udział w postepowaniu ma charakter 
dobrowolny. Każdy, kto składa uwagi do projektu Studium, podaje swoje dane obowiązkowo albowiem przesłanką do przetwarzania danych 
jest przepis prawa (art. 1 ust. 2 pkt 11,  art. 7 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i jednocześnie oświadcza,  
że zapoznał się z klauzulą informacyjną Administratora.

IK.6720.2.2017                

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Podkowa Leśna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE, informujemy, że:
■ Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 

39/41, 05-807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
■ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
■ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa art. 6 pkt 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 11, art. 7 oraz art. 11a ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym).

■ Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna współpracują lub przetwarzają dane 
dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna (jednostki realizujące zadania związane informatyzacją, obsługa prawną 
pocztową bądź kurierską, bankową itp).

■ Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowa-
nia decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej

■ Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011 r. z ) oraz 
art. 1 ust.  2 pkt 11, art. 7 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

■ Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

■ Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również 
w celach statystycznych i archiwalnych.

■ Mają Państwo prawo do:

• Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne;
• Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

• Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy: 
– Przeniesienia danych (art. 20 RODO) 
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście 
Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

■ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna Administratora Danych do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Podkowa Leśna

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych na 
całym świecie obcho-
dzimy 1 października. 
Pruszków ten wyjątko-
wy dzień świętuje przez 
cały miesiąc!

M iejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej 
oraz Ośrodek Ak-
tywizacji Seniora 

„AS” już po raz kolejny organizuje 
Miesiąc Aktywnego Seniora. Paź-
dziernik będzie obfitować w liczne 
atrakcje i to nie tylko dla seniorów.

Inauguracja
Pierwszym punktem, a zarazem 
inauguracją święta seniorów bę-
dzie zabawa taneczna z okazji 
Dnia Seniora, która odbędzie się 
juz1 października o godz. 15.00 
w Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej w Pruszkowie (impreza 
dla posiadaczy biletów wyda-
nych w DDPS).

Warsztaty
Już dzień po wielkie tanecznej za-
bawie seniorzy będą mogli wziąć 
udział w warsztatach „Gimna-
styka mózgu wg Paula Denni-
sona”. Spotkanie odbędzie się  
2 października o godz. 12.00 
w Sali konferencyjnej MOPS przy 
ul. Helenowskiej 3a. 

Kolejne warsztaty to już za-
jęcia manualne. 11 października 
w MSHM na pl. Jana Pawła II senio-
rzy będą mogli samodzielnie zro-
bić krajkę, poznając jednocześnie 
najstarsze metody tkackie. Start 
zajęć o godz. 11.00. Natomiast 16 
października o godz. 10.00 w CAL 
przy ul. Jasnej 3 odbędą się warsz-
taty z rysunku ołówkiem i tuszem.

Spotkania z kulturą 
Miesiąc Aktywnego Seniora to rów-
nież okazja do spotkań z kulturą. 
Pierwszą okazję do tego stworzą 
sami seniorzy! A to za sprawą wy-
stawą swoich prac plastycznych. 
Wernisaż wystawy „Seniorzy in-
spirują” odbędzie się 4 paździer-
nika o godz. 17.00 w SDK przy ul. 
Hubala 5. Wystawę będzie można 
oglądać do 30 października. 

w Sali teatralnej w parafii przy 
ul. 3 Maja 124 oraz 9 październi-
ka w godz. 12.00 – 13.00 w SDK 
przy ul. Hubala 5 oraz Ośrodku 
Aktywizacji Seniora „AS” przy 
ul. Helenowskiej 3a. 

Patronat medialny nad Prusz-
kowskim Miesiącem Aktywne-
go Seniora objęły gazeta i portal 
WPR24.pl.  AZ

Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora
Kolejną okazją do spotkania 

z kulturą będzie koncert Nata-
lii Kovalenko przy akompania-
mencie Andrzeja Płończyńskiego, 
który odbędzie się w Sali audyto-
ryjnej MOK. Usłyszymy najpięk-
niejsze piosenki Anny German. 
Koncert odbędzie się 13 paź-
dziernika o godz. 16.00. Wej-
ściówki można odbierać w MOK  
od 7 października. 

Ostatnie spotkanie z kulturą 
zaplanowano na 19 października. 
To „Salonik z kulturą”, w którym 
wystąpią Krzysztof Daukszewicz 
i Justyna Bacz. Całość poprowadzi 
Antoni Muracki. To wydarzenie or-
ganizuje Książnica Pruszkowska.

Na sportowo
W trakcie Miesiąca Aktywne-
go Seniora nie może zabraknąć 
ciekawych zajęć związanych 
z aktywnością fizyczną. 14 paź-
dziernika seniorzy będą mieli 
okazję skorzystać z zajęć na base-
nie i nauczyć się pływać. Zajęcia 
odbędą się na Miejskiej Pływalni 
„Kapry” przy ul. Andrzeja. Start 
o godz. 12.00. Dzień później 15 
października o godz. 10.00 w sali 

teatralnej przy Parafii Rzymsko-
katolickiej Niepokalanego Poczę-
cia  N. M. P. (Żbików, 3 maja 124) 
odbędzie się turniej ping-ponga. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy 
telefoniczne 22 728 44 97 (zapisy 
do 8 października).

Wielka Gala
Zwieńczeniem Miesiąca Ak-
tywnego Seniora w Pruszkowie 

będzie uroczysta gala. W pro-
gramie występ pruszkowskich 
seniorów pod kierownictwem 
Janiny Bakiery „Ale to już było” 
oraz koncert Krystyny Giżowskiej 
– „Nie było ciebie tyle lat”. Impre-
za odbędzie się 22 października 
o godz. 13.00 w Centrum Kultury 
i Sportu. Liczba miejsc ograni-
czona. Wejściówki można ode-
brać 8 października w godz. 10-11 
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

W e wtorek, 17 września, w Urzędzie Gmi-
ny Michałowice miało miejsce uro-
czyste podpisanie dwóch umów ze 
Stowarzyszeniem Architektów Pol-

skich. Pierwsza z nich dotyczyła konkursu na 
budynek nowego przedszkola w Michałowicach, 
druga budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
w Komorowie. 

To już trzeci i czwarty konkurs architektonicz-
ny organizowany na terenie gminy Michałowice. 
Pierwsza z umów podpisana była w 2017 roku, do-
tyczyła konkursu na rewitalizację Alei Marii Dą-
browskiej w Komorowie. Druga z umów podpisana 
w kwietniu 2019 roku dotyczyła konkursu na kam-
pus edukacyjny w Regułach. 

Prezes warszawskiego oddziału SARP, pani Maria 
Saloni-Sadowska podkreślała, że gmina Michało-
wice jest ewenementem wśród podwarszawskich 
gmin i wyróżnia się na ich tle troską o zagospoda-
rowanie przestrzeni wspólnej i liczy, że inne gmi-
ny pójdą w ślady gminy Michałowice. 

Umowy dotyczące konkursów zawierały har-
monogramy. Konkurs na przedszkole w Micha-
łowicach zakończy się w kwietniu 2020 roku, a to 
pozwoli w październiku 2020 wystąpić o pozwo-
lenie na budowę dysponując gotowym projektem. 

Z kolei harmonogram konkursu na budowę Cen-
trum Inicjatyw Kulturalnych zakłada zakończenie 
fazy konkursowej w lutym 2020 roku, tak by jesz-
cze w tym samym roku zakończyć fazę projektową.

Dwa konkursy architektoniczne 
w gminie Michałowice

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

Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

„Ważne dla nas jest to, że by mieszkańcy powiatu czuli się bezpiecznie” 
– mówi Sławomir Kamiński, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego 

Jakie są zadania przewodniczącego 
Rady Powiatu?

Rolę i kompetencje przewodniczące-
go rady ściśle określa ustawa o samo-
rządzie powiatowym. Moim zadaniem 
jest organizowanie pracy Rady, pro-
wadzenie jej obrad, tak, by podczas 
nich radni mogli sprawnie, w atmos-
ferze odpowiedzialności i poszanowa-
nia prawa podejmować decyzje służące 
dobru mieszkańców powiatu grodzi-
skiego. Ponadto do przewodniczące-
go należy koordynowanie prac komisji, 
podpisywanie uchwał Rady, protokołów 
z obrad sesji oraz reprezentowanie Ra-
dy na zewnątrz.

A które z zadań uznałby Pan za naj-
ważniejsze?

Najważniejsze jest przygotowanie do 
sesji. Wypracowanie z koleżankami i ko-
legami radnymi na komisjach wspólnych 
pomysłów, a później sprawne przeprowa-
dzenie procedury legislacyjnej.

Funkcja przewodniczącego to 
dla Pana wyzwanie czy też przyjemny 
obowiązek?

Jestem już po raz drugi przewodni-
czącym Rady Powiatu, byłem przewod-
niczącym i wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy. To jest dla mnie praca, którą 
trzeba solidnie wykonać. Na efekty tej 
pracy czekają mieszkańcy i to jest dla 
mnie najważniejsze.

W jaki sposób głosują radni i czy nie 
wyrazili zgody na zatwierdzenie waż-
nej uchwały?

Nie pamiętam, by był taki przypadek. 
Nawet najbardziej trudny temat podda-
wany jest pod głosowanie. 

Jak wygląda proces od początku po-
wstania uchwały do jej zatwierdzenia?

Radni posiadają inicjatywę uchwało-
dawczą, ale większość uchwał, zgodnie 
z przepisami prawa, przygotowuje i wyko-
nuje Zarząd Powiatu Grodziskiego. Zarząd 
koordynuje sprawy inwestycyjne i sytu-
acje związane ze szkolnictwem, archi-
tekturą, ochroną zdrowia i środowiska. 

Mamy kilka komisji problemowych: 
Komisja Rewizyjna, Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Powiatu Grodziskiego, Bu-
dżetu i Finansów Publicznych, Polityki 

Społecznej, Promocji Powiatu i Współ-
pracy Europejskiej, Ochrony środowi-
ska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich 
oraz Komisja Statutowo-Regulamino-
wa. W ramach poszczególnych komisji 
są dyskutowane projekty uchwał i wie-
le innych spraw, nieraz takie dyskusje 
trwają kilka godzin. Jeśli w tym czasie 
członkowie komisji wypracują poro-
zumienie i konkretne opinie do pro-
jektów uchwał, to trafiają one na sesję. 
Sesje odbywają się raz w miesiącu. Wów-
czas następuje ostateczne zatwierdzenie 
uchwały. Po zakończonej sesji wszystkie 
te uchwały są przekazywane Zarządowi 
Powiatu Grodziskiego, który jest orga-
nem wykonawczym. 

Którą z ostatnich uchwał uznałby Pan 
za najważniejszą i dlaczego?

Jedną z najważniejszych uchwał była ta, 
która zobowiązała zarząd do wysłania sta-
nowiska w formie uchwały do osób, któ-
re są odpowiedzialne za funkcjonowanie 
służby zdrowia. Chodziło w tej sprawie 
o Szpitalny Oddział Ratunkowy w gro-
dziskim szpitalu, jego funkcjonowanie 

oraz stworzenie w jak najszybszym cza-
sie gdzieś w ościennych powiatach jesz-
cze jednego takiego oddziału. 

SOR w Grodzisku jest oblegany w więk-
szości przez mieszkańców sąsiednich 
powiatów. W związku z tym mieszkańcy 
naszego powiatu są zmuszeni do oczeki-
wania na przyjęcie w długich kolejkach. 
Jest to wielki problem, który należy jak 
najszybciej rozwiązać, zdrowie jest prze-
cież najważniejsze. Inicjatywa zajęcia 
się tą sprawą wyszła od pana starosty 
i członków zarządu powiatu. Cieszę się, 
że znalazła również zrozumienie wśród 
wszystkich radnych. Uchwała została 
wysłana do wielu decydentów. 

Przyjęcie tej uchwały było przejawem 
troski o kondycję służby zdrowia i że coś 
w tej sprawie szwankuje. My radni to wi-
dzimy i próbujemy interweniować. Zde-
cydowaliśmy się prosić o pomoc władze 
krajowe, których wsparcie finansowe 
i konkretne działania na pewno posłu-
żyłyby w rozwiązaniu tego problemu. 

Co jest obecnie priorytetem dla Ra-
dy Powiatu Grodziskiego?

Ważne dla nas jest to, by mieszkań-
cy naszego powiatu czuli się bezpiecz-
nie, czy to w zakresie ochrony zdrowia, 
dbałości o ochronę środowiska i ochronę 
klimatu czy też bezpieczeństwa w szko-
łach i na ulicach naszych miejscowości. 

A co zaliczyłby Pan do sukcesów dzia-
łania rady w ciągu ostatnich miesięcy?

Do tych sukcesów zaliczyłbym za-
interesowanie Narodowego Funduszu 
Zdrowia, ministerstwa zdrowia i wo-
jewody problemem funkcjonowania 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w grodziskim szpitalu. Bez tej uchwały 
i wcześniejszej interwencji nie wszy-
scy wiedzieli o tej sytuacji. Dzięki po-
ruszeniu tego tematu mam nadzieję, że 
decydenci podejmą jakieś kroki, tak by 
mieszkańcy powiatu grodziskiego ocze-
kiwali krócej na udzielenie niezbędnej 
pomocy medycznej. 

Niebawem minie rok działalności kadencji Rady Powiatu Grodziskiego. Z tej okazji zachęcamy do zapo-
znania się z wywiadem z przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego. 

Prowadzisz swój biznes? Myślisz o jego rozwoju, ale brakuje ci środków? Weź 
udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbędzie się 2 października 
2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego, przy ul. Kościuszki 30. 
Organizatorami są: Starostwo Powiatu Grodziskiego oraz Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

Szczegóły: www.powiat-grodziski.pl

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego 

Sławomir Kamiński 

Przyjmuje interesantów w sprawach 
skarg i wniosków w poniedziałki 

w godzinach: 16.00-17.00 po 
wcześniejszym zapisaniu się w Biurze 

Rady Powiatu Grodziskiego.
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Gminy wysoko w rankingu 
wydatków inwestycyjnych

Czasopismo „Wspólnota” przeanalizowało wydatki 
inwestycyjne. w latach 2016-2018. Jak w zestawie-
niu wypadły nasze gminy i powiaty? W katego-
rii miast powiatowych Grodzisk zajął 5. pozycję 
z wydatkami na poziomie 1323,53 zł per capita. 
Pruszków uplasował się na pozycji 7. ze średnimi 
wydatkami 1241,00 per capita. Podkowa Leśna, Pia-
stów, Brwinów i Milanówek zostały sklasyfikowane 

w kategorii „Miasta inne” uzyskując odpowiednio 18., 
90., 132. I 227. miejsce. W kategorii „Gminy wiejskie” 
Jaktorów uzyskał 19. lokatę. Nadarzyn zajął 22. Miejsce. 
Michałowice znalazły się sześć oczek niżej na 28. po- 
zycji. Na 48. Miejscu znalazł się Raszyn, a Żabia Wola 
zajęła 86. miejsce. W zestawieniu powiatów powiat 
grodziski znalazł się na 100. pozycji, a powiat prusz-
kowski na 147. miejscu.  AZ

Raszyn, dnia 27 września 2019 r.
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Raszyn 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe
 w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7,

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały XLIV/402/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe 
w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7, 
obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają:
1) od północy – północna granica działki nr ew. 143 na długości ok. 385 m (granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe);
2) od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe;
3) od południa – południowa granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe;
4) od zachodu – zachodnia i fragment północnej granicy działki nr ew. 159/2 na długości ok. 120 m, a następnie odcinek 

łączący północną granicę działki nr ew. 159/2 z północną granicą działki nr ew. 143 (granica administracyjna obrębu 
Dawidy Bankowe).

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 października do 8 listopada 2019 r. (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach 
pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 
2019 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne 
– Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn 
w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu 
w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 listopada 2019 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie 
nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt 
Gminy Raszyn.   

        Z up. Wójta Gminy
        
       Zastępca Wójta
       mgr Michał Kucharski
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W ręce policjantów ze 
stołecznego wydziału 
walki z przestępczością 
narkotykową wpadli 
dwaj mężczyźni zamie-
szani w handel narkoty-
kami na dużą skalę. Do 
zatrzymania doszło na 
terenie powiatu prusz-
kowskiego, w trakcie 
nielegalnej transakcji.

W rozpracowanie 
grupy, do której 
należeli mężczyź-
ni zaangażowa-

no duże policyjne siły. W samym 
zatrzymaniu brali udział funk-
cjonariusze Samodzielnego Pod-
oddziału Kontrterrorystycznego 

Policji w Warszawie, ponieważ 
z zebranych informacji wynikało, 
że podejrzani mogą posiadać broń 
palną. – Funkcjonariusze ustalili, 
kto może wchodzić w skład grupy 
oraz jaką rolę pełnią poszczególni 
jej członkowie. Jeden z mężczyzn 
miał trudnić się wytwarzaniem 
amfetaminy i wprowadzaniem 
jej do obrotu. Odbiorca narkoty-
ków rozliczał się z nim finanso-
wo lub dostarczając marihuanę 
w celu pokrycia należności, 
a następnie przekazywał je za-
ufanym klientom. Policjanci do-
tarli również do jednego z nich, 
który jak ustalono, mógł znacz-
ną ilość środków odurzających 
wprowadzać na warszawski ry-
nek – informuje Komenda Sto- 
łeczna Policji.

45 i 49-latek „wpadli” w trakcie 
zawierania transakcji w mieszkaniu 
jednego z nich. – Policjanci podej-
rzewając, że mężczyźni będą pró-
bowali przekazać sobie narkotyki, 

znacznymi ilościami amfetami-
ny i marihuany oraz posiadanie 
znacznej ilości narkotyków. Sąd 
zadecydował o ich tymczasowym 
aresztowaniu. Może im grozić ka-
ra do 12 lat więzienia.  EL

Handlowali narkotykami, złapani  
na gorącym uczynku

postanowili zatrzymać ich na go-
rącym uczynku. Wszystko wskazy-
wało na to, że do transakcji może 
dojść w powiecie pruszkowskim, 
gdzie mieszka jeden z nich. Funk-
cjonariusze weszli do budynku, 
gdzie jak ustalono, mężczyźni już 
wcześniej przekazywali sobie nar-
kotyki, aby nie dopuścić do zatar-
cia jakichkolwiek śladów. Okazało 
się, że 45-latek wręczył 49-latkowi 
zawiniątko z roślinnym suszem – 
relacjonuje komenda stołeczna.

Ale nie tylko o zawiniątko cho-
dziło. W zaroślach przed budyn-
kiem ukryta była paczka z białym 
proszkiem. Jak się okazało, to by-
ło to kilkaset porcji amfetaminy. 
W trakcie przeszukania domu 
49-latka i należącego do niego ga-
rażu zabezpieczono także wiadra 
i worek z białym proszkiem oraz 
pojemnik z cieczą.

Kolejnym przeszukanym miej-
scem było mokotowskie miesz-
kanie drugiego mężczyzny. 

Tam także znaleziono narkoty-
ki, elektroniczną wagę i pienią-
dze pochodzące prawdopodobnie 
z procederu. Karnie odpowie 
też jeden z klientów zatrzyma-
nych mężczyzn.

Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzi prokuratura rejonowa w Prusz-
kowie. 45 i 49-latek, którzy byli 
już karani za przestępstwa nar-
kotykowe usłyszeli zarzuty. Obaj 
są podejrzani o udział w obrocie 
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Jeszcze wyższe dopłaty  
do biletów?

to najwyższy próg. Mimo to 
mieszkańcy naszego miasta 
nadal płacą za bilet miesięcz-
ny czy kwartalny więcej niż 
mieszkańcy Warszawy. Dlatego 
też razem z Burmistrzem Sule-
jówka i Prezydentem Otwocka 
złożyliśmy pismo do Przewod-
niczącej Rady M.St. Warszawy 
Pani Ewy Malinowskiej-Gru-
pińskiej oraz Prezydenta 
Warszawy Rafał Trzaskowski 
– poinformował w mediach 
społecznościowych prezy-
dent Makuch.

PRUSZKÓW

Od niedawna mieszkań-
cy Pruszkowa mogą  
korzystać z III progu 
dopłat do biletów  
w ramach programu 
„Warszawa+”. Władze 
miasta nie spoczywają 
jednak na laurach  
i chcą wprowadzenia  
dodatkowego, IV progu.

P rogram „Warszawa+” 
przewiduje dopłaty 
do biletów okreso-
wych na trzech po-

ziomach. Od początku września 
mieszkańcy Pruszkowa mogą 
korzystać z najlepszej oferowa-
nej możliwości, czyli III progu. 
Za 30-dniowy bilet normalny 
płacą 120 zł, a za ulgowy tyl-
ko 60 zł. W przypadku biletów 
90-dniowych to odpowiednio 
330 zł i 165 zł.

Ale może być jeszcze taniej. 
W miniony piątek prezydent 
Pruszkowa Paweł Makuch 
wraz z włodarzami Sulejówka 
i Otwocka złożyli w tej sprawie 
pismo do przewodniczącej rady 
Warszawy i prezydenta stoli-
cy. IV progu nie uda się bo-
wiem wprowadzić bez zmian 
w uchwale stołecznych raj-
ców. – Na początku września 
Miasto Pruszków przystąpi-
ło do trzeciego progu dopłat 
w programie Warszawa+. Jest 

Chcemy, aby zmodyfikowa-
no uchwałę Rady M.St. Warsza-
wy w sprawie oferty programu 
Warszawa+, aby został on roz-
szerzony o 4 próg dopłat. Dzięki 
temu ceny za bilety długoter-
minowe, z których korzystają 
mieszkańcy podwarszawskich 
gmin, zrównałyby się z cenami 
dostępnymi w 1 strefie. Temat 
ten jest niezwykle ważny, więc 
liczę na pozytywne rozpatrzenie 
naszego wniosku i cały czas bę-
dę tę kwestię monitorował – za-
znacza prezydent Makuch.  EL
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • 1300m2 przy Al. Jerozolimskich 

tel. 720-147-373 

• Sprzedam garaż murowany 
własnościowy. Pruszków - 
Działkowa róg Przyszłości.  
510 253 516, 516 541 014.

 NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

 
Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio  
tel. 500-540-541

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

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

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

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

• Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk 
Otrebusy, tel. 503-164-828

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu.  
Praca w Pruszkowie, 
tel. 509-683-032 

• Zatrudnię do sprzątania 
budynku w centrum 
Pruszkowa, 4h dziennie  
tel. 602-102-582 

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem na weekendy 
509-683-032 

• Podejmę współpracę z ekipą 
montażową, zatrudnię do 
montażu okien, drzwi Pruszków  
i okolice tel. 508 266 707 

• Przyjmę osobę do pracy  
w kuchni 601255655 

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

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

• Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel. 696-039-978 

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

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie Pruszkowa 
tel. 601 306 336 

NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

• Dom w Parzniewie tel. 535-487-338 

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 

DAM PRACĘ

Pracuj jako  
Opiekun / Opiekunka Seniorów  

w Niemczech i już dziś dołącz  
do zespołu naszej firmy!  

Gwarantujemy pewna pracę  
oraz kurs języka niemieckiego  

od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Tel. 501 356 229

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
EKSPRESOWA
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

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

 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ  
tel. 603 903 405  

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

DZIERŻAWA TERENU  
POD DWA AUTOMATY  

Z NAPOJAMI 2-3 M2  
na terenie  

Hali Sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu  

w Nadarzynie  
przy ul. Żółwińskiej 20

05-830 Nadarzyn

MIEJSCA NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

USŁUGI

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

• Hydraulik tel. 535872455 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96  

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; ochrona 
roślin (w tym róż – oraz 
sprzedaż) 512-380-109,  
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• TANI BANKOWY KREDYT 
KONSOLIDACYJNY Jedna 
rata jedna spłata,  
już jutro płać mniej!  
Zadzwoń 539 335 515 

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

• SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ,  
SZYBKI DOJAZD I WYCENA  
533-525-533 

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

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

 SPRZEDAM

• Sprzedam sadzonki cisa  
z własnego ogrodu. Cena od 1 zł. 
Pruszków 694 964 576

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej dz. ew. nr 159/3, w obrębie 01, o powierzchni 0,8000 ha,  
położonej w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego, opisanej  
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00110145/9.
Część nieruchomości została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem 
Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 marca 2019 r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 360 520,00 zł (słownie złotych: 
trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia i 00/100). Do ceny 
uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r., o godzinie 1200, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 
8, klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 40 000zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy 
pokoju nr 7 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Piastowie www.piastow.pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  
w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego  
w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.

Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na stronach internetowych Urzędu Gmi-
ny Nadarzyn – www.nadarzyn.pl (BIP) oraz 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn został zamieszczony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do od-
dania w dzierżawę.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Piastowa informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy   
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, zostały 
wywieszone, w okresie 11.09.2019 r. –  02.10.2019 r., 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia na  
rzecz najemcy.
Wykazy zamieszczone są również na stronie internetowej 
www.piastow.pl

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Piastowa informuje

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  ul. 11 Listo-
pada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, zostały wywieszone, 
w okresie 11.09.2019 r. –  02.10.2019 r., wykazy nieruchomości 
lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy, oraz 
w okresie 25.09.2019 r. – 16.10.2019 r., wykaz do zbycia, części 
nieruchomości gruntowej.

Wykazy zamieszczone są również na stronie internetowej 
www.piastow.pl
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Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Prezydent Miasta 
Pruszkowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wybor-
ach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Pruszkowa najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Prezydent Miasta Pruszków

/-/ Paweł MAKUCH

ul. Ożarowska 2 Dom Seniora w Pruszkowie, 
ul. Ożarowska 2, 05-800 Pruszków30


