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Uciążliwa kumulacja remontów
REGION

Poranne korki na wjeździe 
do Pruszkowa, utrudnie-
nia w centrum Brwinowa, 
spowolnienie na trasie 719 
z powodu budowy nowe-
go skrzyżowania w Ka-
niach. To od kilku tygodni 
codzienność kierowców 
z naszego regionu. Kiedy 
sytuacja wróci do normy?

K umulacja. To słowo naj-
lepiej oddaje liczbę re-
montów drogowych, 
utrudnień i długich kor-

ków, jakie od kilku tygodni to-
warzyszą kierowcom porusza-
jącym się trasą 719 w kierunku 
Pruszkowa, tym poruszających 
się po centrum Brwinowa i tym, 

REGION
Ponad 2 mln zł to cena 
jego życia / str. 6 /
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Izba wytrzeźwień 
w Pruszkowie? / str. 4 /

PRUSZKÓW
Symbolicznie przekazali 
dofinansowania / str. 3 /
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 którzy mijają budowę skrzyżowania 

ul. Warszawskiej z Kolejową i Pił-
sudskiego w Kaniach. To efekt jed-
noczesnego rozpoczęcia kilku 
przedsięwzięć. Przebudowy ul. Ko-
morowskiej od ronda w Komorowie 
do torów WKD (w tym zamknięcia 
skrzyżowania ulic Pruszkowskiej 
i Lawendowej), budowy wspomnia-
nego już skrzyżowania w Kaniach, 
gdzie powstaje sygnalizacja świetl-
na i pasy do skrętu w lewo. W cen-
trum Brwinowa poza pracami, które 
wymuszają wprowadzenie ruchu 
wahadłowego w tunelu pod to-
rami PKP, wyłączone z ruchu jest 
skrzyżowanie ulic Biskupickiej, Pił-
sudskiego i Armii Krajowej. W re-
zultacie poranny i popołudniowy 
szczyt oznacza dużo dłuższą po-
dróż samochodem niż przed roz-
poczęciem tych inwestycji. Kiedy 
możemy spodziewać się poprawy?

WYSTAWA
Kocie piękności odwiedziły 
Pruszków / str. 11 /

Kompleksowe BADANIA SŁUCHU

Współpraca
z NFZ

Ponad 450
lokalizacji w Polsce
Tysiące zadowolonych
pacjentów25 lat tradycji

Zapraszamy do naszego gabinetu na
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Oddział w Pruszkowie:

ul. Drzymały 23
wejście od Al. Niepodległości, parter
tel. 509 853 674, 508 046 733, 22 723 43 30

Czynne:  poniedziałek ............ 8:00-17:00
wtorek, środa .......... 8:00-18:00
czwartek, piątek ..... 8:00-16:00
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Nastolatki złapane 
na kradzieży kosmetyków

dziś zarzut kradzieży, za który 
kodeks karny przewiduje karę 
do 5 lat pozbawienia wolności – 
wyjaśnia podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W tej samej drogerii, po go-
dzinie 19.00 policjanci interwe-

niowali ponownie. Na kradzieży 
kosmetyków do makijażu przy-
łapano dwie dziewczyny w wie-
ku 11 i 12 lat. – Nieletnie zostały 
przekazane rodzicom, a kosme-
tyki wróciły na sklepową półkę. 
Teraz ich sprawą zajmie się sąd 
rodzinny i nieletnich – dodaje 
podkom. Kańka. EL

PRUSZKÓW
W poniedziałek 
17 października 
policjanci dwukrotnie 
interweniowali w jed-
nym ze sklepów 
kosmetycznych. Naj-
pierw aby zatrzymać 
17-letnią dziewczynę, 
a następnie... 11 i 12-latkę.

O bie sytuacje dzie-
liło zaledwie kilka 
godzin. – W ponie-
działek w jednym 

ze sklepów kosmetycznych, po 
godzinie 16.00 ochrona ujęła 
młodą kobietę, która schowała 
do torebki perfumy i kosmety-
ki o wartości prawie 3000 zł. Na 
miejsce wezwano patrol, który 
zatrzymał 17-letnią mieszkan-
kę powiatu skierniewickiego. 
Skradzione rzeczy powróciły 
do sklepu. Zatrzymana usłyszy 

– Nieletnie 
zostały przeka-
zane rodzicom, 
a kosmetyki 
wróciły na
 sklepową półkę. 

Największe konsekwencje wią-
żą się z zamknięciem ul. Komo-
rowskiej od ronda w Komorowie 
do torów WKD. Brak przejazdu 
tym odcinkiem zmusił wielu 
kierowców do wybrania drogi 
przez Nową Wieś i włączania 
się do ruchu na trasie 719 na 
wysokości strażnicy OSP chcąc 
pojechać w stronę Pruszkowa. 
Podobnie kierowcy zmierzający 
do Nowej Wsi i w kierunku Nada-
rzyna zamiast ul. Komorowską 
i dalej Pruszkowską, muszą ko-
rzystać z niezbyt wygodnego 
skrętu w lewo na łuku 719 w No-
wej Wsi. Rezultat to stworzenie 
nowego „wąskiego gardła”. Po-
ranny korek w stronę Pruszkowa 
potrafi sięgać granicy Otrębus 
i Kań. Popołudniu rządek sa-
mochodów zaczyna ustawiać 
się już od ostatnich świateł na 
wyjeździe z Pruszkowa w stro-
nę Grodziska.

Kiedy zatem kierowcy odzy-
skają możliwość dojazdu ul. Ko-
morowską w stronę Nadarzyna? 
– 28 października 2019 r. upły-
wa termin realizacji inwestycji. 
W ul. Komorowskiej zakończo-
no już prace odwodnieniowe, 
wykonano dolne warstwy pod-
budowy, trwają roboty brukar-
skie i elektryczne. W przyszłym 
tygodniu rozpocznie się wy-
konywanie górnej warstwy 
podbudowy tłuczniowej oraz 

warstw bitumicznych. Prace 
na skrzyżowaniu ul. Pruszkow-
skiej i Lawendowej rozpoczę-
ły się w sobotę 5 października 
2019 r. i są one objęte jednym 
kontraktem z ul. Komorowską 
– wyjaśnia Paweł Kostrzewski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.

Płynny ruch na obciążonej 
przez remont ul. Komorowskiej 
trasie 719 komplikują też prace 
prowadzone w Kaniach. Powstaje 
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tam skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną, prawie gotowe są już 
pasy do skrętu w lewo w obu kie-
runkach. Do tej pory nie wiązały 
się one z wielkimi utrudnienia-
mi, jeśli nie liczyć konieczno-
ści zmniejszenia prędkości czy 
ominięcia koparki. Ale w naj-
bliższym czasie wkroczą w etap, 
który obejmuje prace już w sa-
mym pasie drogowym. Jak więc 
będzie wyglądała wówczas or-
ganizacja ruchu? – Wykonaw-
ca nie ma jeszcze zatwierdzonej 

tymczasowej organizacji ru-
chu, trudno więc powiedzieć 
kiedy i jakich utrudnień moż-
na się spodziewać. Na pewno 
będziemy o nich informować 
z wyprzedzeniem – zapewnia 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Jak doda-
je, prace idą zgodnie z planem, 
a ich zaawansowanie jest na po-
ziomie 70 proc. Termin ich za-
kończenia to 30 listopada.

Na duże utrudnienia narze-
kają też kierowcy poruszający 
się po Brwinowie. Poza ruchem 
wahadłowym w tunelu pod to-
rami PKP, zamknięte pozostaje 
skrzyżowanie ul. Biskupickiej 
(droga wojewódzka nr 720) z Pił-
sudskiego i Armii Krajowej. Po-
wstaje tam wygodne rondo, ale 
póki prace trwają kierowcy mu-
szą omijać to miejsce. Wybie-
rają więc jazdę autostradą A2 
w Grodzisku lub i tak dodatkowo 
obciążoną drogę 719. Perspek-
tywa jest jednak optymistycz-
na. – Wykonawca kończy prace 
związane z podbudową. To, co 
wstrzymuje położenie asfaltu, 
to konieczność przebudowy 
przez PGE stacji transformato-
rowej na kontenerową. Kiedy to 
się uda, zlikwidowany zostanie 
słup. Inaczej stałby on na jezdni 
– wyjaśnia Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. Rondo 
w tym miejscu ma być gotowe 
15 listopada. EL



Dobrzy ludzie, ratujcie mnie, błagam. Brakuje mi już sił, choroba przytłacza, 
wciska w ziemię. Sam nie dam rady, po prostu... Terapia musi zacząć się 
jak najszybciej, bez niej mogę nie doczekać nowego roku – apeluje Kacper Pacak. 
O zbiórce na leczenie 24-latka piszemy na str 6
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Tunel na Działkowej 
przejezdny?

okiem. Nawierzchnia w tune-
lu jest już gotowa, namalowa-
no oznakowanie poziome na 
jezdniach, ustawiono barierki. 
Jednym słowem tunel wygląda 
na gotowy. Mimo to nadal jest 
zamknięty. Niektórym kierow-
com to jednak nie przeszkadza 
i korzystają z tunelu „na dziko”.

Kolejarze zapytani jednak 
o termin udostępnienia tunelu 
dla kierowców nadal nie poda-
ją terminu. - O otwarciu tunelu 
będziemy informować. Zależy 
to od decyzji administracyjnej. 
Chcielibyśmy, aby stało się to jak 
najszybciej. Czy to będzie jesz-
cze w tym tygodniu, czy w ciągu 
najbliższych kilku dni, trudno na 
ten moment powiedzieć – mó-
wi nam Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK.

Do momentu zamknięcia 
numeru nie pojawiły się żad-
ne oficjalne informacje na te-
mat otwarcia. 

Nieoficjalnie pojawiają się gło-
sy, że tunel ma zostać udostęp-
niony kierowcom już w piątek
11 października. Czy tak się stanie?
Przekonamy się niebawem. AZ

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
i okolic z niecierpliwo-
ścią czekają na 
oddanie do użytku 
tunelu w ciągu 
ul. Działkowej. 
Zwłaszcza, że przepra-
wa wygląda na gotową.

B udowa tunelu pod to-
rami PKP w ciągu ulicy 
Działkowej to jedna 
z najbardziej wycze-

kiwanych inwestycji przez kie-
rowców i mieszkańców. I nie ma 
się co dziwić, bowiem jej udo-
stępnienie ułatwi przemieszcz-
enie się między dwiema strona-
mi miasta. 

Można powiedzieć, że przez 
wiele miesięcy prace budowla-
ne stały praktycznie w miejscu, 
a na placu budowy pracowa-
ło zaledwie kilka osób. Jednak 
w ostatnich tygodniach robo-
ty ruszyły pełną parą. Efekty 
wzmożonych prac widać gołym 
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„Kręć kilometry 2019”. 
Grodzisk i Milanówek wygrywają czujniki 

K ampania fundacji 
Allegro All for Pla-
net od kilku lat za-
chęca do wybierania 

roweru jako środka codzien-
nego transportu i wzmacnia 
świadomość ekologiczną. Od 
kilku lat w rywalizacji o ko-
lejne kilometry i nagrody dla 
miasta biorą udział rowe-
rzyści z Grodziska Mazowiec-
kiego i Milanówka. I także 
tym razem mogą pochwalić 
się sukcesem.

W ostatecznym rankin-
gu dzięki ich zaangażowaniu 

REGION
To kolejna już udana 
edycja akcji „Kręć 
kilometry” w Grodzisku 
Mazowieckim i Mila-
nówku. Dzięki wysiłko-
wi rowerzystów, 
którzy przejechali 
w sumie ponad 150 tys. 
kilometrów, do miast 
trafią nowoczesne 
czujniki smogu.

Grodzisk zajął ósme miejsce 
z wynikiem ponad 111 tys. ki-
lometrów (w kategorii miejsco-
wości do 50 tys. mieszkańców). 
Milanówek uplasował się na 
18. miejscu z wynikiem ponad 
41 tys. kilometrów. Liderem 
w klasyfikacji został Wałcz, na 
którego liczniku znalazło się 
pond 274 tys. kilometrów.

W nagrodę do Grodziska 
i Milanówka trafią nowocze-
sne czujniki smogu. To pierw-
sza edycja „Kręć kilometry” 
w której rozdawane są tego 
typu urządzenia. EL

REGION
W piątek 27 września, 
w Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego 
w Pruszkowie odbyło 
się uroczyste przeka-
zanie dofinansowań 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych

T a uroczystość była 
symbolicznym zwień-
czeniem starań gmin 
z powiatu pruszkow-

skiego oraz samego powiatu 
o dofinansowania na remon-
ty i przebudowy dróg. Fundusz 
Dróg Samorządowych, to niejako 
kontynuacja Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. 
Jednak w FDS wprowadzono 
wiele zmian. – Pierwsza pod-
stawowa zmiana to zwiększe-
nie limitów kwot finansowych. 
Druga rzecz, bardzo istotna, to 
jest wysokość dofinansowania. 
To nie jest już do 50 proc., a do 

Symbolicznie przekazali dofinansowania

80 proc. Trzecia rzecz to jest 
wysokość kwot dofinansowa-
nia. To już nie do 5, a do 30 mln 
dofinansowania. I bardzo istot-
na zmiana dla samorządowców, 
to jest możliwość zgłaszania 
dwu, trzyletnich inwestycji. Oraz 
to co jest fundamentem, czy-
li pieniądze do rozdyspono-
wania. W tym roku wojewoda 
mazowiecki posiada 630 mln 
zł do rozdysponowania w ra-
mach programu– zaznaczył na 
spotkaniu Zdzislaw Sipiera, wo-
jewoda mazowiecki.

Symboliczne czeki odebra-
li: wójt Michałowic Małgorzata 
Pachecka, prezydent Pruszkowa 
Paweł Makuch, zastępca prezy-
denta Konrad Sipiera, burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski, 
wójt Raszyna Andrzej Zaręba 
oraz zastępca wójta Michał Ku-
charski oraz starosta pruszkow-
ski Krzysztof Rymuza.

Na jakie zadania udało się uzy-
skać dofinansowania:
–  powiat pruszkowski, budowa 

ronda na skrzyżowaniu ulic Po-
wstańców, Plantowej i Stalowej 

(kwota dofinansowania to 
ponad 1,4 mln zł).

–  miasto Pruszków, rozbu-
dowa ul. Miary Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej wraz 
z przebudową skrzyżowa-
nia z al. Wojska Polskie-
go w Pruszkowie – ponad
6 mln zł dofinansowania;

–  miasto Pruszków, przebudo-
wa ul. Stalowej jako strate-
giczne dla miasta połączenie 
dróg powiatowych – blisko 
4,5 mln zł dofinansowania;

–  gmina Michałowice, prze-
budowa ul. Wiejskiej w Re-
gułach – dofinansowanie na 
poziomie blisko 1,8 mln zł

–  gmina Raszyn, przebudo-
wa ul. Zacisze w miejsco-
wości Raszyn – 1,75 mln zł
dofinansowania;

– gmina Raszyn, przebudo-
wa ul. Jutrzenki i drogi bez
nazwy w miejscowości Da-
widy Bankowe – prawie 
1,4 mln zł dofinansowania;

–  miasto Piastów, rozbudowa 
ul. Sułkowskiego (odcinek od 
ul. Żbikowskiej do ul. Boha-
terów Warszawy) – 2 mln zł
dofinansowania. AZ
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GRODZISK MAZ.

Grodziski urząd zainwestował 
w defibrylator

Defibrylator to bardzo pożyteczne urządzenie, któ-
re może uratować ludzkie życie. Niestety brakuje ich 
w miejscach, gdzie przebywa wiele osób. Mowa tutaj 
między innymi o urzędach. Zwłaszcza, że nowoczesne 
defibrylatory AED nie są już ogromnymi urządzenia-
mi jakie widywać możemy w szpitalach. Ze względu na 
poręczny rozmiar można je zamontować w miejscach 
publicznych. Takie przenośne urządzenie pojawiło się 

w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. – Miejmy 
nadzieję, że nigdy nie będzie potrzeby użycia defibrylatora, 
ale jeśli zdarzy się taka sytuacja to jesteśmy przygotowani 
– poinformował magistrat. Co więcej, do obsługi defibryla-
tora AED nie trzeba mieć specjalnego przygotowania me-
dycznego. Urządzenie ma wbudowane polecenia głosowe 
i wizualne, dzięki którym można przeprowadzić procedu-
rę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.  SO

R E K L A M A

Izba wytrzeźwień w Pruszkowie?
zastanowić się nad kwestiami 
ważnymi dla wszystkich, głów-
nie dotyczącymi ochrony śro-
dowiska, inwestycji, ochrony 
zdrowia czy stworzenia izby 
wytrzeźwień – powiedział nam 
w listopadzie ubiegłego roku 
Krzysztof Rymuza. 

Od tamtej rozmowy minął już 
rok. Postanowiliśmy więc spraw-
dzić co dzieje się w tym temacie. 
– Na ten moment mamy wolę ze 
strony gmin, które chcą w tym 
pomyśle partycypować. Jeste-
śmy po rozmowach z nowym 
dyrektorem szpitala znajdują-
cym się w Tworkach. Dyrektor 
zadeklarował wolę wynajęcia 
nam lokalu, w którym miała-
by działać izba. Prawdopodob-
nie byłoby to przy pawilonie 
10 gdzie jest oddział odwyko-
wy. Jesteśmy na etapie doga-
dywania szczegółów. Liczę na 
to, że może w przyszłym roku 
uda nam się tę izbę otworzyć 
– mówi nam Grzegorz Kamiń-
ski, członek zarządu powiatu 
pruszkowskiego. – Oprócz lokalu 

REGION
O potrzebie stworzenia 
w Pruszkowie izby  
wytrzeźwień mówi się 
od dawna. Wiele wska-
zuje na to, że w końcu 
uda się ten pomysł 
wcielić w życie.

P omysł stworzenia 
w Pruszkowie izby wy-
trzeźwień powstał bli-
sko 10 lat temu. Jednak 

wtedy oprócz analiz potrzeb, wy-
liczenia kosztów i kurtuazyjnych 
rozmów nic nie udało się zdziałać. 

Do pomysłu stworzenia izby 
wytrzeźwień powrócił obecny 
starosta pruszkowski Krzysztof 
Rymuza. Już po objęciu fotela sta-
rosty w ubiegłym roku Rymuza 
zaznaczał, że będzie to jeden z te-
matów jaki będzie chciał podjąć 
w trakcie rozmów w włodarza-
mi gmin z powiatu pruszkow-
skiego. – Chciałbym wspólnie 

na izbę potrzebny jest również 
personel. Ne wykluczamy tego, 
że będą to ci sami ludzie, któ-
rzy pracują w szpitalu – dodaje. 

Co więcej również policja po-
zytywnie ocenia pomysł stworze-
nia izby wytrzeźwień na terenie 
powiatu. Dziś gdy policjanci 

interweniują w sprawie osoby 
nietrzeźwej w pierwszej kolej-
ności starają się ją doprowa-
dzić do miejsca zamieszkania. 
– Niekiedy jest to jednak nie-
możliwe, gdyż osoba nietrzeźwa 
nie jest w stanie jednoznacznie 
wskazać gdzie zamieszkuje lub 

też w miejscu zamieszkania nie 
ma innej trzeźwej osoby, która 
mogłaby zaopiekować się nie-
trzeźwą. Jednocześnie w przy-
padku braku obrażeń u osoby 
nietrzeźwej osoba taka nie zosta-
je przyjęta do podmiotu leczni-
czego – wyjaśnia mł. insp. Jerzy 

Sztuc, Komendant Powiatowy 
Policji w Pruszkowie.

Co zatem dzieje się z nietrzeź-
wą osobą? Trafia na komisariat 
policji i do czasu wytrzeźwienia 
jest umieszczana w pomieszcze-
niach dla zatrzymanych. 

Pruszkowscy policjanci zazna-
czają, że stworzenie izby wytrzeź- 
wień przyniosłoby wiele korzy- 
ści. Osoby nietrzeźwe miałyby 
zapewnioną opiekę lekarską, na 
izbie wytrzeźwień osoby nie-
trzeźwe przechodziłyby bada-
nia na miejscu (dziś policjanci 
muszą je zabierać do szpitala 
powiatowego) dodatkowo stra-
że gminne i miejskie z okolicy, 
które mają kompetencje do do-
prowadzania osób nietrzeźwych 
do wytrzeźwienia nie musiałyby 
podpisywać umów i porozumień 
na doprowadzanie takich osób 
do określonych miejsc i instytu-
cji. – Komenda Powiatowa Poli-
cji w Pruszkowie popiera pomysł 
utworzenia na terenie powiatu 
pruszkowskiego izby wytrzeź-
wień – dodaje Stuc.  AZ
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 W środę 2 października około godz. 15.00 na dro-
dze wojewódzkiej 719 łączącej Pruszków z Gro-
dziskiem doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 
Kilku czytelników o zdarzeniu poinformowało 
nas przez Facebooka. – Na drodze przy Lore-
alu był wypadek. Samochód przewożący drewno 
i osobówka. Nie ma przejazdu – napisała Anna. 
Czytelnik Maniek podesłał nam zdjęcie. Policja 
przekazała nam nieco więcej informacji o zdarze-
niu. – Kierujący oplem poruszał się w kierunku 
Grodziska, a Iveco jechało w kierunku Pruszko-
wa. Najprawdopodobniej kierowca opla wpadł 
w poślizg i zjechał na przeciwległy pas. Z do-
stawczego iveco na jezdnię spadło drewno. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. – Ape-
lujemy do kierowców o ostrożność. Warunki na 
drogach nie są najlepsze – zaznacza Kańka.  AZ
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 W niedzielę 6 października około godz. 10.00 

na trasie ekspresowej S8 doszło do wypad- 
ku na wysokości Centrum Mody w Nadarzy-
nie. Zderzyła się osobówka z samochodem 
ciężarowym. – Zgłoszenie otrzymaliśmy  
ok. godz. 10.00. Ciężarówka poruszała 
się pasem awaryjnym w kierunku Janek. 
Pojazd prawdopodobnie wystawał na re-
gularny pas ruchu. W ciężarówkę uderzył 
poruszający się nim volkswagen. Kierow-
ca został zabrany do szpitala śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy 
pasy w kierunku są zablokowane i te utrud-
nienia mogą jeszcze kilkadziesiąt minut 
potrwać – mówiła „na gorąco” mł. asp. 
Marta Słomińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.  EL
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PRUSZKÓW

Zaprojektują drogi  
wokół Parku Mazowsze

Pruszkowski urząd miasta ogłosił przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowej trzech ulic wokół Parku 
Mazowsze. Zlecenie obejmuje wykonanie niezbędnych 
projektów, które umożliwią przystąpienie do inwestycji. 
Chodzi o budowę drogi gminnej ul. Jaronia Kowalskie-
go na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul Żbikow-
skiej, budowę drogi gminnej ul. Teresy Danielewicz na 
odcinku ul. Baczyńskiego do ul. Szarych Szeregów oraz 

budowę drogi gminnej ul. Szarych Szeregów na odcinku 
od ul. J. Kowalskiego do ul. Żbikowskiej. Dokumentacja 
ma objąć projekty na budowę jezdni, chodników, ciągów 
pieszo-rowerowych, budowę kanalizacji, budowę i prze-
budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji z sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz projekt zieleni. Na ul. Jaronia 
Kowalskiego dodatkowo ma pojawić się wodociąg. Doku-
mentacja projektowa ma powstać w 18 miesięcy.  EL

O G Ł O S Z E N I E

Kiedy przychodnia w Piastowie?

inwestycja będzie zakończona 
przez wakacjami, ale sytuacja 
jest dynamiczna. Za opóźnie-
nie, zgodnie z umową, będzie-
my nakładać kary – mówi nam 
burmistrz Piastowa.

Po zakończeniu prac bu-
dowlanych i wykończeniowych 
konieczne będzie jeszcze wypo-
sażenie placówki. – Dostaliśmy 
duże dofinansowanie na wypo-
sażenie zarówno tej nowej pla-
cówki, jak i siedziby przy ul. Reja. 

PIASTÓW
Budowa nowej przy-
chodni u zbiegu ulic 
Skorupki i Piłsudskiego 
w Piastowie łapie kolejny 
poślizg. – Za opóźnie-
nie, zgodnie z umową, 
będziemy nakładać kary 
– zaznacza burmistrz 
Grzegorz Szuplewski.

P ierwotnie inwestycja 
miała być gotowa przed 
wakacjami. Termin na-
stępnie przesunięto na 

koniec września. Ale i tej daty nie 
udało się dotrzymać. – Umowa 
z wykonawcą została przedłużona. 
Teoretycznie prace powinny za-
kończyć się 30 września, w prak-
tyce będzie niewielki poślizg. Ale 
jesteśmy dobrej myśli. To zna-
czy, że nie będzie to opóźnienie 
rzędu pół roku czy roku. Takiej 
sytuacji sobie nie wyobrażamy. 
Tempo prac spadło od wakacji 
i wykonawcę naciskamy cały czas. 
Stan zaawansowania jest niezły. 
Co prawda zakładaliśmy, że cała 

Ogłosiliśmy przetarg, zaraz bę-
dziemy zawierać umowy z wybra-
nymi wykonawcami. W ciągu kilku 
miesięcy otrzymamy nowy sprzęt 
– dodaje Grzegorz Szuplewski.

W postępowaniu przetargo-
wym na dostawę sprzętu termin 
realizacji zamówienia to 30 li-
stopada. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, pierwsi pacjenci w no-
wym budynku Piastuna praw-
dopodobnie pojawią się pod 
koniec roku.  EL

Tor kolarski pójdzie pod młotek

wstrzymaniem finansowania tyl-
ko pogłębiają zapaść w związku. 

– Jako zarząd działamy od  
27 maja 2019 r. Sytuacja związku 
jaką zastaliśmy po przednich za-
rządach przedstawia się nastę-
pująco: zadłużenie w stosunku 
do firmy Mostostal Puławy po-
nad 10 mln zł, odsetki dziennie 
wynoszą ponad 1000 zł. Ponad 
80 spraw prowadzonych przez 
komorników sądowych spowo-
dowanych niegospodarnością 
i zadłużeniem z lat poprzednich 
w kwocie około 5 mln zł. Zablo-
kowane konta związku z powodu 
wierzytelności sprzed maja 2019 r. 
Brak sprawozdań finansowych za 
lata 2017-2018. Brak kompletnej 
dokumentacji księgowej. Brak 

PRUSZKÓW
Polski Związek Kolarski 
od lat znajduje się  
w trudnej sytuacji 
finansowej. Dla zarządu 
związku ratunkiem w tej 
sytuacji może być sprze-
daż pruszkowskiego  
toru kolarskiego.

Sytuacja Polskiego Związ-
ku Kolarskiego od lat się 
nie zmienia. Od momen-
tu zakończeniu budowy 

toru kolarskiego (2007 r.), który  
powstał przy ul. Andrzeja w Prusz-
kowie za związkiem ciągną się  
gigantyczne długi. Już sama bu-
dowa była dużym obciążeniem fi-
nansowym. Obiekt przy Andrzeja 
kosztował aż 92 mln zł. 

Co więcej PZKol nie spłacił 
wszystkich należności. Dziś jed- 
nym z głównych wierzycieli  
związku jest firma Mostostal Pu-
ławy, która od 12 lat czeka na płat-
ność za roboty dostosowujące 
obiekt do wymogów Międzyna-
rodowej Federacji Kolarskiej. Jed-
nak lista podmiotów czekających 
na swoje pieniądze jest znacz-
nie dłuższa. 

To jednak nie jedyne „ciemne 
chmury” jakie kłębią się nad związ-
kiem. Przez ostatnie lata wizerunek 
związku mocno ucierpiał. Skandale 
obyczajowe, oskarżenia o wyko-
rzystywanie seksualne (czytaj na 
str. 10), utrata sponsora główne-
go, braki kadrowe i w końcu kon-
flikt z ministerstwem skutkujący 

jakichkolwiek środków finan-
sowych na bieżącą działalność 
– wyliczał na konferencji pra-
sowej Krzysztof Golwiej, prezes  
zarządu PZKol.

– Na tym etapie powinniśmy 
podjąć radykalne działania. Mo-
im zdaniem należy zmierzać do 
sprzedaży toru. To jest koncepcja, 
którą my jako zarząd posiada-
my – zaznaczył Sebastian Rubin,  
wiceprezes zarządu PZKol. 

Dodatkowo firma Mostostal 
Puławy zaznacza, że od ponad 
10 lat czeka na spłatę wierzy-
telności. I dłużej nie będzie już 
wstrzymywać działań komornika. 

Jak potoczą się losy pruszkow-
skiego welodromu? Sprawę bę-
dziemy śledzić.  AZ
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Ponad 2 mln zł to cena 
jego życia

nie na długo. Na początku roku 
Kacper przeszedł przeszczep 
komórek macierzystych. Wy-
dawało się, że to zwycięstwo. 
Niestety zaledwie dwa miesią-
ce później doszło do wznowy. 
– Znowu jestem w szpitalu, sił 
mam z każdym dniem mniej. 
Najgorsze jest jednak to, że che-
mia przestała działać… Lekarze 
nie mają wątpliwości. Uratować 
mnie może już tylko ultranowo-
czesna terapia CAR T cel – za-
znacza Kacper.

Na początku października 
Kacper poznał koszty leczenia. 
Jak można się było spodziewać 
są powalające. To ponad 2 mln 
zł. – Tyle kosztuje moje krótkie 
życie. Jeśli nie zdobędę tych pie-
niędzy, wkrótce się skończy. Za 
szybko, za łatwo. Dobrzy ludzie, 

REGION
Kacper Pacak z Pruszko-
wa ma zaledwie 24 lata. 
Od półtora roku toczy 
walkę najważniejszą  
ze wszystkich. Walkę  
o swoje życie. Jest 
nadzieja, że ją wygra ale 
potrzebuje ponad 2 mln zł.

W maju 2018 r. u Ka-
pra zdiagnozowano 
chłoniaka DLBCL. 
Diagnoza brzmiała 

jak wyrok, a pracę i studia zastą-
piły szpitalne korytarze. Wszystkie 
życiowe plany nagle runęły. Cho-
roba nie pytała o zdanie, wdarła 
się w życie Kacpra i brutalnie wy-
wróciła wszystko do góry nogami.

Mimo trudów leczenia Kacper 
dzielnie walczy ze swoim prze-
ciwnikiem. – Centrum onkologii 
to miejsce, w którym poznajesz 
wiele osób i nie masz pewności, 
czy rano wciąż tu będą. Śmierć 
nie ma litości, walczymy z niewi-
dzialnym przeciwnikiem ramię 
w ramię. Część jeszcze z włosa-
mi, ci bardziej zaprawieni w boju 
już bez. Trudno sobie wyobra-
zić bardziej koszmarne okolicz-
ności. Kryzys w końcu dopada 
każdego. Chemia pali żyły, od-
biera siły, chęci do życia – za-
znacza Kacper.

To poświęcenie i długa wal-
ka przyniosły efekty. Niestety 

ratujcie mnie, błagam. Brakuje 
mi już sił, choroba przytłacza, 
wciska w ziemię. Sam nie dam 
rady, po prostu... Terapia musi 
zacząć się jak najszybciej, bez 
niej mogę nie doczekać nowego 
roku... – prosi o pomoc Kacper.

Na facebooku została utwo-
rzona grupa, gdzie charytatyw-
nie wystawiane są przedmioty 
na sprzedaż, a środki ze zbiór-
ki trafiają na konto Kacpra. Do-
łączcie, licytujcie, wystawiajcie 
i pomagajcie #zbieramydlakac-
pra #licytacje dla #KacperPacak. 
Zbiórkę na leczenie Kacpra moż-
na również wesprzeć przez por-
tal siepomaga.pl

Z dnia na dzień zebrana kwo-
ta jest coraz większa, ale do celu 
jeszcze daleko. Pomóżcie jeś- 
li możecie!  AZ
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PRUSZKÓW

Kasjerka zabrała cudzą kartę 
i płaciła nią za zakupy

Funkcjonariusze z pruszkowskiej komendy otrzyma-
li zawiadomienie o kradzieży karty do bankomatu. 
Z relacji poszkodowanej kobiety wynikało, że ktoś 
dokonał kilku transakcji przy użyciu karty. Kobieta 
w ten sposób straciła kilkaset złotych. Policjanci szyb-
ko ustalili jak doszło do przestępstwa. Pokrzywdzona 
zrobiła zakupy w jednym z pruszkowskich sklepów. 
Po zapłaceniu rachunku zapomniała zabrać karty 

płatniczej. Wykorzystała to 52-letnia kasjerka. Funk-
cjonariusze pojawili się w sklepie i zatrzymali 52-latkę. 
Kobieta wyjaśniła, że zabrała kartę klientki i kilka razy 
zapłaciła nią zbliżeniowo za zakupy. Po wszystkim wy-
rzuciła kartę do kosza. Śledczy na podstawie zebra-
nych dowodów postawili zatrzymanej aż 10 zarzutów. 
Teraz 52-letniej kasjerce grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności. AZ

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkańcy Podkowy 
wybrali projekty

ścieżki wejściowej do budyn-
ku. Pomysł zakłada umieszcze-
nie mebli miejskich w otoczeniu 
bujnej roślinności o charakte-
rze naturalistycznym. Uzyskał 
214 głosów.

Drugie miejsce zajął projekt 
„Poeci o lipie – wiersze w Alei” 
(148 głosów), trzecie „Moder-
nizacja strefy sportowej i re-
kreacyjnej w Podkowie Leśnej” 
(147 głosów), czwarte „Rewita-
lizacja i zabezpieczenie figury 
Matki Boskiej – kamienia wę-
gielnego Miasta Ogrodu Pod-
kowa Leśna” (46 głosów). EL

PODKOWA LEŚNA
Głosowanie w tego-
rocznej edycji budżetu 
obywatelskiego w Pod-
kowie Leśnej zakoń-
czyło się. Wiadomo, 
jakie projekty zyskały 
największe poparcie 
mieszkańców i zostaną 
zrealizowane.

Wpuli podkowiań-
skiego budże-
tu obywatelskiego 
znalazło się 100 tys 

zł. W tegorocznej edycji miesz-
kańcy zgłosili siedem projektów. 
Cztery z nich przeszły pomyślnie 
weryfikację merytoryczną i tra-
fiły pod głosowanie.

Zgodnie z werdyktem miesz-
kańców pełna kwota budżetu 
zostanie przeznaczona na re-
alizację szkolnej strefy rekre-
acji i wypoczynku. Chodzi 
o zagospodarowanie terenu 
szkoły przylegającego do ul. 
Jana Pawła II, wzdłuż głównej 

Duże dofinansowanie na centrum 
przesiadkowe

ul. Poniatowskiego oraz po stro-
nie południowej przy ul. Dwor-
cowej, budowa schodów i wind, 
które umożliwią połączenie pe-
ronów z wiaduktem, powstanie 
też stacja ładowania samocho-
dów elektrycznych, miejsca par-
kingowe i punkt naprawczy dla 
rowerów – podkreśla Szuplew-
ski. – Chcemy, aby prace wy-
startowały w przyszłym roku. 
Budowa potrwa kilkanaście mie-
sięcy – dodaje.

PIASTÓW
Piastowski magistrat 
pozyskał środki ze-
wnętrzne na budowę 
centrum przesiadko-
wego w pobliżu dworca 
PKP. Kwota dofinanso-
wania to 6,8 mln zł. 
– Prace budowlane 
chcemy rozpocząć 
w przyszłym roku – mówi 
Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa.

I nwestycja ta nie tylko po-
zwoli mieszkańcom do-
jeżdżać i pozostawiać sa-
mochody w rejonie PKP 

oraz dalej podróżować koleją, ale 
głównie ma na celu poprawę ja-
kości powietrza. Im więcej osób 
skorzysta z komunikacji publicz-
nej, która jest niskoemisyjna, tym 
bardziej ograniczona zostanie 
emisja zanieczyszczeń. A zatem, 
poprzez budowę centrum prze-
siadkowego urząd zamierza nieco 
wpłynąć na zachowania komu-
nikacyjne mieszkańców.

Centrum przesiadkowe w Pia-
stowie będzie składać się z wielu 
elementów. Nie będzie to wyłącz-
nie budowa parkingów, powsta-
ną również inne udogodnienia. 
– W skład tej inwestycji wchodzi 
kilka elementów, czyli budowa: 
dwóch parkingów „parkuj i jedź” 
po stronie północnej miasta od 

Wartość całego projektu to bli-
sko 8,5 mln zł, ale wkład miasta 
nie będzie duży, bowiem pia-
stowski urząd otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 6,8 mln zł.
Wniosek o pozyskanie środków 
zewnętrznych został zgłoszony 
w kwietniu. Oceniono go na pra-
wie 93 punkty. Mimo to trafił na 
listę rezerwową Jednak Samo-
rząd Województwa Mazowiec-
kiego zdecydował o zwiększeniu 
poziomu alokacji. SO

A
RC

H
IW

U
M

 A

Krok w kierunku budowy 
wiaduktu

wspólnie z powiatem pruszkow-
skim i miastem Piastów zacho-
dzi obecnie potrzebna zawarcia 
porozumienia, które umożliwi 
gminie Pruszków występowa-
nie w roli zarządcy nowopow-
stałego układu drogowego. To 
pełnomocnictwo jest potrzebne 
do występowania o zezwolenie 
na realizacje inwestycji drogo-
wej oraz umożliwia nam zapro-
jektowanie układu drogowego 
z wykorzystaniem już istnieją-
cych działek danego zarządcy 

REGION
Plany budowy 
kolejnej przeprawy 
nad torami PKP 
w Pruszkowie zaczy-
nają nabierać tempa. 
Chodzi o budowę 
wiaduktu w ciągu
ul. Grunwaldzkiej.

D ziś mieszkańcy Prusz-
kowa między dwo-
ma stronami miasta 
mogą się przemiesz-

czać wiaduktem w ciągu ul. Po-
znańskiej oraz przejazdem kole-
jowym w ul. Przejazdowej. Tunel 
w ulicy Działkowej to kolejna 
przeprawa, która ułatwi komu-
nikacje między obiema strona-
mi miasta. Jednak nawet te trzy 
przeprawy to dla miasta mało.

Jeszcze w poprzedniej ka-
dencji ruszyły przygotowania 
do budowy kolejnego wiaduk-
tu, który miałby powstać w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej na pograni-
czu Pruszkowa i Piastowa. Prace 
powoli nabierają tempa. 

Radni miasta Pruszkowa na 
wrześniowej sesji wyrazili zgo-
dę na podpisanie porozumień 
z powiatem pruszkowskim oraz 
miastem Piastów. – W związku 
z trwającym opracowywaniem 
projektu budowy wiaduktu w cią-
gu ul. Grunwaldzkiej. Inwestycji, 
która jest i będzie realizowana 

oraz podziału w imieniu zarządcy 
drogi – poinformowała na radzie 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Realizacji Inwestycji Urzę-
du Miasta Pruszkowa. – Oba te 
porozumienia to krok do przo-
du. Ponieważ spodziewamy się 
w krótkim czasie decyzji ZRID 
i pozwolenia na budowę wia-
duktu. Te porozumienia pozwolą 
nam na wspólną realizację bu-
dowy wiaduktu – dodała. Rad-
ni jednogłośnie wyrazili zgodę 
na zawarcie porozumień. AZ
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Modelu Berlingo nie trzeba ni-
komu przedstawiać. To au-
to, które od premiery 1996 
roku niezmiennie znajduje 

się w czołówce w swoim segmencie. Na 
co dzień towarzyszy przedsiębiorcom, 
kierowcom, wszystkim tym, którzy 
potrzebują niezawodnego samocho-
du z dużą przestrzenią ładunkową. 
Berlingo powraca w odświeżonej od-
słonie, aby znów, tak jak ponad dwie 
dekady temu, wyznaczyć wysokie i od-
ważne standardy oraz sprostać wyma-
ganiom profesjonalistów.

I nie są to słowa rzucane na wiatr. 
Sprawdziliśmy jak nowe Berlingo Van 
sprawuje się podczas jazdy. Komfort, 
solidność i bezpieczeństwo w połącze-
niu z najnowocześniejszymi techno-
logiami gwarantują tylko pozytywne 
wrażenia. Szczególnie, że prowadząc 
ten model Citroena można zapomnieć, 
że siedzimy za kierownicą samocho-
du dostawczego.

Nad każdym ruchem kierowcy czu-
wa 20 systemów wspomagających jaz-
dę, doskonałe wyciszenie wnętrza, nowe 
rozwiązania konstrukcyjne nadwozia 

NOWY CITROEN BERLINGO VAN  
– WSZECHSTRONNY JAK TY!

i stabilne prowadzenie. Opcjonalnie do-
stępne są także nowoczesne technologie 
dla biznesu: 8-calowy ekran multime-
dialny, obsługa nawigacji, system S.O.S, 
bieżąca informacja o korkach, natężeniu 
ruchu, pogodzie, a także o stanie tech-
nicznym auta, kompatybilność z tele-
fonem, gniazdo 230V, bezprzewodowa 
ładowarka do smartfona, port USB, dwa 
gniazda 12V. To rozwiązania, które spra-
wiają, że Citroen Berlingo Van pod kątem 
przyjemności z użytkowania nie ustępu-
je modelom osobowym.

Zalet jest więcej. To w końcu najnow-
szej generacji auto dostawcze z obszerną 
przestrzenią ładunkową. Zaprojekto-
wano je tak, aby dostarczać praktycz-
nych rozwiązań i możliwości. Otwierana 
przegroda między przestrzenią pasa-
żerską a ładunkową sprawia, że może-
my zyskać dodatkowe trzy metry wolnej 
przestrzeni. Sama przestrzeń ładunkowa 
w dwóch wymiarach („M” 1817 mm i „XL” 
2167 mm) pozwala swobodnie zmieścić 
w aucie dwie europalety o łącznej wadze 
1000 kg. Aby ułatwić załadunek i rozła-
dunek Citroen Berlingo Van oferuje jedną 
lub dwie pary drzwi bocznych przesuw-
nych o optymalnych wymiarach (szero-
kość 675 mm, wysokość 1072 mm), drzwi 
tylne skrzydłowe 40/60 o maksymalnym 
kącie otwarcia 180° oraz zoptymalizo-
waną szerokość przestrzeni ładunkowej 
pomiędzy nadkolami.

Dodatkowo w tym modelu do wyboru 
mamy najlepsze silniki: cztery diesla (Blu-
eHdi 75 i BlueHDi 100 S&S z manualną 

5-przełożeniową skrzynią biegów oraz 
BlueHdi 130 S&S z manualną skrzy-
nią 6-przełożeniową lub automatyczną 
8-przełożeniową EAT8), silniki benzy-
nowy (1.2 PureTech 110 S&S z manualną 
skrzynią 6-przełożeniową lub 1.2 Pure-
Tech 130 S&S EAT8).

To wszystko sprawia, że nowy Citro-
en Berlingo Van to samochód uniwersal-
ny i wszechstronny. Zachował wszystkie 
najlepsze cechy pierwowzoru, został jed-
nocześnie tak rozwinięty, aby sprostać 
nawet najbardziej wygórowanym potrze-
bom niezależnie od branży, w tym także 

CITROEN PSA RETAIL Warszawa Krakowska
Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa

Tel.: +48 22 4362500
Mail: krakowska@citroen.com

tym specjalistycznym. Może pełnić funk-
cję samochodu służb ratowniczych, mo-
bilnego warsztatu, izotermy, pojazdu do 
przewozu osób niepełnosprawnych lub 
auta uprzywilejowanego. W ramach sze-
rokiej oferty wyposażenia dodatkowego 
można dostosować go do indywidualnych 
potrzeb i oczekiwań. Samochód do te-
stu, jak również wachlarz usług Citroen 
Business Center przedstawił nam Ceza-
ry Jaros doradca klienta biznesowego – 
specjalista w samochodów dostawczych/
adaptowanych w salonie Citroen PSA Re-
tail Warszawa Krakowska.

CITROEN WITA JESIEŃ MOCNYM AKCENTEM. OTO PRZED NAMI NAJNOWOCZE-
ŚNIEJSZA WERSJA BERLINGO, IKONY WŚRÓD AUT DOSTAWCZYCH. KOMFORTO-
WY, WSZECHSTRONNY, PRZEZNACZONY DO ZADAŃ SPECJALNYCH VAN, KTÓRY 
PROWADZI SIĘ JAK AUTO OSOBOWE. DOSŁOWNIE. SPRAWDZILIŚMY.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Nieodpłatna pomoc prawna sprawdza się 
w naszym powiecie

prawnej będą świadczone rów-
nież usługi mediacji.
To bardzo potrzebna usługa. Ska-
la rozwodów z roku na rok jest co-
raz większa. Natomiast sądy przed 
podjęciem decyzji wysyłają małżeń-
stwo na mediacje i wcale nie jest to 
zła wola sędziego. Kłopot w tym, że 
nie każdego stać na mediacje. Wie-
le osób rezygnuje więc z rozwodu 
i albo tkwią dalej w związkach al-
bo sprawy między sobą załatwiają 
przez prawników. Tu wychodzi-
my naprzeciw tym potrzebom 
i oferujemy mediacje nieodpłat-
nie. Mediacje w naszych punktach 
uruchamiamy od nowego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
działa już od jakiegoś czasu. 
Czy mieszkańcy powiatu prusz-
kowskiego chętnie korzystają 
z tej usługi?
Statystyki pokazują, że na koniec 
drugiego kwartału udzieliliśmy 
ponad 600 porad. Najwięcej, 
bo aż 200 w Pruszkowie. Już te 
liczby pokazują, że taka pomoc 
mieszkańcom jest potrzebna. 

Gdzie można szukać punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej?  
Punkty znajdują się w każdej 
gminie naszego powiatu. Od 

WYWIAD
Na wstępie wyjaśnijmy czytel-
nikom czym jest nieodpłatna 
pomoc prawna.
Nieodpłatna pomoc prawna to 
podstawowa pomoc prawna dla 
mieszkańców. Tu każdy może 
się dowiedzieć jaki jest obo-
wiązujący stan prawny, jakie ma 
uprawnienia w danej sprawie, 
a jakie obowiązki. Wskazuje-
my mieszkańcom jak rozwiązać 
dany problem prawny, podpo-
wiadamy jak napisać proste pi-
smo. Jednak nie tworzymy pism 
procesowych. 

Ale sama pomoc prawna to nie 
wszystko. Mieszkańcy mogą 
skorzystać również z tzw. po-
rad obywatelskich.
Dokładnie tak. Nie każdy pro-
blem, z którym zjawiają się u nas 
mieszkańcy jest natury prawnej. 
Czasem obywatele mają problem 
ze sprawami urzędowymi i ad-
ministracyjnymi. W takich spra-
wach nie potrzebny jest prawnik, 
a jedynie pomoc osoby, która zna 
się na procedurach i umie je wy-
tłumaczyć w przystępny sposób.

Wiemy już, że od nowego roku 
w ramach nieodpłatnej pomocy 

czerwca działa też punkt w Brwi-
nowie, którego wcześniej tam nie 
było. Pełna lista punktów wraz 
z godzinami pracy jest dostęp-
na na naszej stronie interneto-
wej (www.powiat.pruszkow.pl/
nieodplatna-pomoc-prawna). 
Na najlepiej umówić się telefo-
nicznie z minimum dwudniowym 
wyprzedzeniem. Wtedy miesz-
kańca umawiamy do najbliższe-
go punktu na dogodną dla niego 
godzinę. Możliwe są również za-
pisy mailowe (22 738-14-63, ma-
il: npp@powiat.pruszkow.pl).

Z jakimi problemami mieszkań-
cy mogą się zgłaszać?
Mieszkańcy mogą się do nas zgło-
sić z każdym problem. Nie ma 
tu wyłączeń. 

Zatem jakiego typu porad jest 
udzielanych najwięcej
Zwykle zgłaszają się do nas 
mieszkańcy z kwestiami ali-
mentacyjnymi. Tu możemy po-
móc gdy pojawia się problem ze 
ściąganiem alimentów. W ramach 
pomocy uzyska informacje gdzie 
i jak złożyć pozew. Jednak jeśli 
sprawa jest bardziej skompli-
kowana i wymaga pisania pism 
procesowych, to nie możemy 

tego objąć nieodpłatną pomo-
cą prawną. 

Drugą największą grupą spraw, 
z którymi przychodzą do nas 
mieszkańcy, jest grupa spraw 
spadkowych lub okołospadko-
wych. Często ludzie zaniedbują 
te tematy, a gdy nastaje koniecz-
ność ich uregulowania pojawia się 
problem. Okazuje się, że wymaga-
ne dokumenty nie zostały złożone 
w terminie, albo gdzieś zaginę-
ły, ktoś gdzieś wyjechał. I sprawa 
się komplikuje. Ludzie zwyczaj-
nie nie wiedzą od czego zacząć. 
U nas otrzymają pomoc. 

Czy ktoś dysponuje dokładną 
wiedzą na temat udzielanych 
porad, chodzi tu o dane oso-
by czy dokładny temat sprawy?
Do nas trafiają tylko informacje 
o ogólnym typie porady. Wiemy, 
że prawnik udzielił porady w spra-
wie spadkowej. To wszystko co do 
nas trafia. Wszystkie informacje, 
które mieszkaniec przekazuje 
prawnikowi są w gestii prawnika. 
Żadne szczegóły nie mogą zostać 
nikomu przekazane. Jednak jeśli 
podczas porady radca stwierdzi, 
że w rodzinie jest przemoc ma 
obowiązek powiadomić odpo-
wiednie organy.

O zakresie działania nieodpłatnej pomocy prawnej, biura porad obywatelskich, mediacjach i pomocy 
mieszkańcom rozmawiamy z Grzegorzem Kamińskim, członkiem zarządu powiatu pruszkowskiego. 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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MICHAŁOWICE

Budowa czterech skwerów  
i rewitalizacja parku

Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie w ra-
mach programu „Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 
projektów „Założenie skwerów z miejscem na relaks 
przy ul. Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach 
Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. 
Konwaliowej w Pęcicach, przy ul. Turystycznej w Ko-
morowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach”. Co 

się zmieni w tych miejscach? Zakres prac obejmuje za-
kup, transport i posadzenie drzew, bylin, traw, krzewów 
i roślin ozdobnych we wskazanych miejscach na tere-
nie gminy. Prace realizacyjne powinny być wykonywa-
ne z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie. 
Prace zostaną wykonane w bardzo szybkim tempie, bo 
maksymalny czas na realizację tego zadania określono 
do 25 października tego roku.  SO

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Nadarzyn następujących uchwał:
■ Uchwały Nr X.113.2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn,  
zmienionej Uchwałą Nr XIII.156.2019 Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 28 sierpnia 2019r., obejmującej następujące obszary:
- Obszar Nr I - działki nr ew. od 473/4 do 473/8 oraz działki  

nr ew. od 473/12 do 473/14,
- Obszar Nr II - działkę nr ew. 470/26,
- Obszar Nr III - działkę nr ew. 611/2,
- Obszar Nr IV - działki nr ew. 612/3, 612/4, 612/5, 612/14, 

612/15 i 612/16, 
- Obszar Nr V - działkę nr ew. 618,
- Obszar Nr VI - działki nr ew. od 512 do 514,
- Obszar Nr VII - działki o nr ew. 561 i 562,
- Obszar Nr VIII - działki o nr ew. 783/2, 957/3, 957/5 i 957/7,
- Obszar Nr IX - działki o nr ew. 714, 722, 723 i 1055.

■ Uchwały Nr XIII.155.2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn, 
obejmującej następujące obszary:
- Obszar Nr I - działki nr ew. 95, 96, 254,
- Obszar Nr II - działki nr ew.: 102/1, 102/4, 102/5, 103/1; część 

działki 571/5; od 571/6 do 571/21; od 571/23 do 571/28,
- Obszar Nr III – działki nr ew. 82/44, 82/45, 82/46, 82/47,
- Obszar Nr IV - działka nr ew. 199/33, 
- Obszar Nr V - działka nr ew. 241/6.

Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Msz-
czonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn, pok. nr 114 od poniedziałku do piątku 
w godz.: 900 - 1600.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych 
i prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 listopada 
2019 r. 

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Nadarzyn, 
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobi-
stym.

Adres poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl – w przypadku 
wniosków opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na plat-
formie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.

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

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 
lit. g Rozporządzenia 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn 
informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina 

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

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

wiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach spra-
wowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

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

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

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

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, 
której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz 
od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 
fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych 
i 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 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

O G Ł O SZ E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego w Gminie Nadarzyn 

O G Ł O S Z E N I E R E K L A M A

REGION
Sąd Rejonowy w Złotoryi 
zdecydował o możliwości 
opuszczenia aresztu na 
poręczeniem majątko-
wym w sprawie Andrzeja 
P., byłego dyrektora 
sportowego Polskiego 
Związku Kolarskiego  
w Pruszkowie. Mężczy-
zna oskarżony jest  
m.in. o przestępstwa  
seksualne, w tym gwałt.

A ndrzej P. trafił do aresz-
tu pod koniec ubiegłego 
roku. Według prokura-
tury ma na sumieniu nie 

tylko przestępstwa seksualne, ale 
też nieprawidłowości w gospoda-
rowaniu majątkiem Związku. W tej 
ostatniej sprawie toczy się odręb-
ne postępowanie. W pierwszej akt 
oskarżenia trafił do sądu w czerw-
cu tego roku. – Obejmuje zarzuty 
doprowadzenia pokrzywdzonych 

Oskarżony o gwałt były dyrektor  
PZKol wyjdzie z aresztu?

do obcowania płciowego przemocą 
oraz podstępem polegającym na 
podaniu im środka usypiającego, 
doprowadzenia przemocą jednej 
z pokrzywdzonych do wykonania 
innej czynności seksualnej a także 
przestępstwa usiłowania zgwałce-
nia jednej z kobiet. Według ustaleń 
śledztwa, do czynów zabronionych 
zarzucanych oskarżonemu doszło 
w trakcie zgrupowań klubowo-
-kadrowych kolarstwa górskie-
go, które odbywały się w Polsce 
i za granicą – informuje Agniesz-
ka Zabłocka-Konopka, rzecznik 
prasowy Prokuratury Regional-
nej w Warszawie.

Zarzuty są poważne. Za prze-
stępstwa zgwałcenia i usiłowania 
zgwałcenia grozi kara pozbawie-
nia wolności od lat 2 do 12, a za 
doprowadzenie do poddania się in-
nej czynności seksualnej kara po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8. Tymczasem Sąd Rejono-
wy w Złotoryi dopuścił możliwość 
wniesienia poręczenia majątko-
wego i wypuszczenia Andrzeja P. 
z aresztu. Decyzję tę zaskarżyła już 
prokuratura. – Postanowieniem 
zaskarżonym przez Prokuraturę 
Regionalną w Warszawie, Sąd Rejo-
nowy w Złotoryi przedłużył stoso-
wanie tymczasowego aresztowania 

wobec Andrzeja P. na okres dal-
szych trzech miesięcy, tj. do dnia 
23 grudnia 2019 roku do godzi-
ny 6:00, zastrzegając jedno-
cześnie, że środek ten zostanie 
uchylony w przypadku złoże-
nia poręczenia majątkowego 
w określonej kwocie, w termi-
nie do 15 października 2019 roku.  
W przypadku wpłaty poręczenia 
majątkowego, Sąd postanowił 
zastosować wobec oskarżo-
nego środki zapobiegawcze 
o charakterze wolnościowym 
w postaci także dozoru policji 
połączonego z zakazem zbli-
żania się do pokrzywdzonych 
i zakazem kontaktowania się 
z pokrzywdzonymi oraz zaka-
zu opuszczania kraju – wyjaśnia 
prokurator Zabłocka-Konopka.

Prokuratura nie zgadza się 
z tym stanowiskiem. W ocenie 
oskarżyciela tylko izolacja An-
drzeja P. zapewni prawidłowy 
tok procesu.

Andrzej P. pozostanie w are- 
szcie przynajmniej do czasu 
uprawomocnienia się posta-
nowienia sąd.  EL
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Sułkowskiego do przebudowy. 
Jest wykonawca 

Sułkowskiego. Spośród pięciu 
złożonych ofert za najlepszą 
uznano tę złożoną przez firmę 
Bud-Bruk z Pruszkowa.

W ramach prac wykonawca 
będzie musiał wybudować no-
wą jezdnię dla ul. Sułkowskiego 
oraz przebudować skrzyżowa-

nia z ulicami: Żbikowską, Be-
ma, Plater, Skorupki i Bohaterów 
Wolności, wybudować chodniki, 
zjazdy na posesje oraz wybudo-
wać odwodnienie.

Wszystkie prace mają zostać 
wykonane w ekspresowym tem-
pie. Termin zakończenia robót 
został wyznaczony na 13 grudnia 
tego roku. Przebudowa ul. Suł- 
kowskiego będzie kosztować po-
nad 1,4 mln zł.  AZ

PIASTÓW
Mamy dobrą  
wiadomość dla 
mieszkańców  
ul. Sułkowskiego  
w Piastowie. Piastowski 
magistrat wybrał 
firmę, która zajmie się 
długo wyczekiwaną 
przebudową 
wspomnianej ulicy.

P isma, spotkania i prośby 
mieszkańców w koń-
cu zostały wysłucha-
ne. Czekająca od kilku 

lat na remont ul. Sułkowskie-
go w końcu zostanie przebu-
dowana. Dokładnie chodzi tu 
o fragment znajdujący się mię-
dzy ulicami Bohaterów Wolności 
i ul. Żbikowską. Wertepy, poła-
mane płyty, kurz  i błoto wkrótce  
odejdą w niepamięć.

Piastowski magistrat właśnie 
rozstrzygnął ogłoszony we wrze-
śniu przetarg na przebudowę 

Termin 
zakończenia  
robót został 
wyznaczony  
na 13 grudnia  
tego roku. 
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MILANÓWEK

Strażnicy zatrzymali 
podpalacza  
na „gorącym uczynku”

W sobotę 5 października milanowscy strażnicy miejscy 
otrzymali informacje, że z budynku Willi Chimera wydo-
bywają się kłęby dymu. – Z wnętrza budynku widać było 
czerwoną łunę rozprzestrzeniającego się ognia, z okien 
wydobywał się już gęsty, gryzący dym. Po potwierdzeniu 
zgłoszenia dyżurny zadysponował załogę straży pożarnej, 
a strażnicy przystąpili do zabezpieczenia miejsca – poin-
formowali strażnicy. W trakcie działań funkcjonariusze 

zauważyli dobrze znanego im Pawła K., który opuszczał re-
jon palącego się budynku. Co więcej, jego ubrania były po-
kryte popiołem. W momencie gdy załoga OSP Milanówek 
przystąpiła do gaszenia pożaru, strażnicy rozmawiali z po-
dejrzanym mężczyzną. Paweł K. przyznał się do podpale-
nia budynku. Został przekazany policji. 53-letni mężczyzna 
w maju tego roku został zatrzymany w związku ze spowo-
dowaniem trzech pożarów na terenie Milanówka.  SO

Umowa na dofinansowanie  
drugiego toru podpisana

Jak zaznaczają kolejarze inwe-
stycja ma być realizowana do 
połowy 2022 r.

– Dzisiejsza uroczystość sta-
nowi potwierdzenie słuszności 
podjętej decyzji o wdroże-
niu niezwykle ważnego eta-
pu, niezbędnego dla dalszego 
dynamicznego rozwoju WKD. 
Wypełniamy równocześnie za-
mierzenie leżące u podstaw 
strategii przyjętej przez za-
łożycieli i budowniczych linii 
kolejowej EKD, którzy ponad 
90 lat temu planowali drugą 
nitkę toru do Grodziska Ma-

zowieckiego. Jesteśmy pew-
ni, że przedsięwzięcie, na 
rzecz którego zawarta zo-
stała dziś umowa, przyczy-
ni się do dalszego wzrostu 
zainteresowania kolejowymi 
przewozami pasażerskimi, po-
lepszenia jakości usług prze-
wozowych oraz zwiększenia 
mobilności mieszkańców aglo-
meracji warszawskiej – po-
wiedział Michał Panfil, Prezes  
Zarządu WKD.  AZ

REGION
Warszawska Kolej  
Dojazdowa ma powody 
do zadowolenia.  
W poniedziałek  
30 września WKD  
podpisała umowę 
dofinansowania 
budowy drugiego 
toru od Podkowy 
Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego.

P lany budowy drugiej 
nitki torów do Gro-
dziska Mazowieckiego 
po latach zaczynają się 

urzeczywistniać. WKD na inwe-
stycję wartą 108 mln zł otrzyma 
aż 74 mln zł unijnego dofinan-
sowania. Inwestycja zakłada bu-
dowę drugiego toru na odcinku 
od Podkowy Leśnej do Grodzi-
ska Mazowieckiego, wymianę 
nawierzchni pod istniejącym 
torem, przebudowę istnieją-
cych 11 peronów, budowę pię-
ciu nowych oraz modernizację 
dwóch dworców: Podkowa Le-
śna Główna oraz Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska.

Dzięki realizacji tego przed-
sięwzięcia podróżni łatwiej 
dojadą do Grodziska Mazo-
wieckiego. Zwiększy się rów-
nież przepustowość na szlaku. 
WKD liczy również na wzrost 
liczby pasażerów oraz ogra-
niczenie ruchu samochodów. 

Rozbudują Szpital  
na Wrzesinie. Jest umowa

obiekty dotychczas były urucha-
miane w zaadoptowanych po-
mieszczeniach. W tej chwili po 
raz pierwszy będą funkcjono-
wały w obiekcie dedykowanym 
do tego celu. To bardzo ważne 
– mówi Krzysztof Rymuza, sta-
rosta powiatu pruszkowskiego.

Jaki jest zakres prac? To budo-
wa nowego pawilonu D, w którym 
znajdą się m.in. blok operacyjny 
i blok porodowy, oddział 20-łóż-
kowy, sterylizatornia, diagnosty-
ka obrazowa, pracownie badań 
endoskopowych. – Na pierwszej 
kondygnacji w przyziemiu będzie 
dział diagnostyki obrazowej i no-
woczesna sterylizatornia. Na par-
terze będzie piętro łóżkowe. Na 
pierwszym piętrze znajdzie się 
blok operacyjny z zapleczem i blok 
porodowy z salą do cięć cesarskich. 
To obiekt, który spowoduje, że po-
tencjał naszego szpitala wzrośnie 
wielokrotnie, jakość świadczo-
nych usług i warunki będą pozy-
tywnie odczuwalne przez kolejne 
lata – zaznacza Krzysztof Rymuza.

Termin zakończenia budowy 
to wrzesień 2021 r. Z deklaracji 
wykonawcy wynika jednak, że 
może nastąpić to wcześniej.  EL

PRUSZKÓW
W pruszkowskim  
starostwie powiato-
wym 4 października 
podpisano umowę na 
rozbudowę i moderni-
zację Szpitala Powiato-
wego na Wrzesinie.  
W ciągu dwóch lat 
powstanie tam nowy 
pawilon z blokiem  
operacyjnym.

Umowę na realizację 
inwestycji podpisa-
li pełniący obowiązki 
dyrektora szpitala To-

masz Sławatyniec oraz Maurycy 
Bryła, prezes firmy Moris Pol-
ska. Za wykonanie prac spółka 
zainkasuje prawie 20 mln zł. – 
Na podstawie tej umowy wybu-
dowany zostanie nowy pawilon, 
składający się z trzech kondy-
gnacji. Niezwykle potrzebny dla 
społeczności Pruszkowa i dla na-
szego szpitala. Jest to zadanie, na 
które czekaliśmy od lat. Tego typu 

„Nie” dla fajerwerków 
w Nowy Rok

internetowych trwa zagorzała 
dyskusja o tym czy pokazy orga-
nizować czy nie.

Władze Pruszkowa postanowiły 
o zdanie zapytać mieszkańców. 
Pruszkowianie w specjalnej an-
kiecie mogli wyrazić swoje zda-
nie i odpowiedzieć na pytanie czy 
w trakcie powitania Nowego Ro-
ku pokaz fajerwerków ma się od-
być. Głosowanie zakończyło się 
30 września. Jak głosowali miesz-
kańcy? W głosowaniu online od-
dano 3996 głosów, na „TAK” było 
1776 wskazań, na „NIE” – 2220. 
W głosowaniu papierowym od-
dano 604 głosy. Na „TAK” oddano 
373 głosy, a na „NIE” – 231. Ogól-
ny stosunek głosów 2149 głosów 
na „TAK”, 2451 głosów na „NIE”.

Fajerwerków na przywitaniu 
Nowego Roku nie będzie. Jak za-
tem będzie wyglądał miejski Syl-
wester? Dziś urząd nie chce jeszcze 
zdradzać szczegółów.  AZ

IMPREZA
Mieszkańcy Pruszkowa 
nie chcą, by w trakcie 
imprezy miejskiej  
„Powitanie Nowego 
Roku” odbył się  
pokaz fajerwerków.  
To wynik ankiety prze-
prowadzonej przez 
pruszkowski magistrat.

Pokazy sztucznych ogni 
w sylwestrową noc bu-
dzą wiele emocji. Jedni 
czekają na nie z nie-

cierpliwością. Inni twierdzą, że 
to marnowanie pieniędzy, zanie-
czyszczenie środowiska i stra-
szenie zwierząt. Ilu ludzi tyle 
opinii. Od ubiegłego roku rów-
nież na pruszkowskich forach 
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Kocie piękności odwiedziły Pruszków
tyjskie w różnych odmianach 
kolorystycznych, koty rosyj-
skie niebieskie oraz koty maine 
coon. Można było również po-
dziwiać koty syberyjskie, nor-
weskie leśne, selkirk rexy, koty 
tajskie, bengalskie czy bez-
włose sfinksy petersburskie. 
Łącznie kilkadziesiąt przepięk- 
nych zwierzaków. 

Wystawa to jednak nie wszyst-
ko. Na imprezie można było 
również odwiedzić stoiska z ak-
cesoriami dla domowych pupili. 
Wybór zabawek, drapaków i roz-
maitych akcesoriów był duży. Nie 
zabrakło również stoisk ze spe-
cjalistyczną karmą.  EL

WYSTAWA
W miniony weekend 
5-6 października w Hali 
Znicz odbyła się Mię-
dzynarodowa Wystawa 
Kotów Rasowych. Od-
wiedziliśmy to miejsce. 
Zobaczcie jak prezento-
wały się kocie piękności!

Do Pruszkowa przy-
jechali najlepsi ho- 
dowcy z Polski i za-
granicy. Najliczniej 

reprezentowane były koty bry- 

 S
ZP

IT
A

LN
AW

RZ
ES

IN
IE

.P
L 

 

WKD na 
inwestyc ję  
wartą 108 mln zł  
otrzyma  
aż 74 mln 
zł unijnego 
dofinansowania. 
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WYDARZENIE

Jarmarki Produktów 
Ekologicznych w Nowej Stacji

Jarmarki Produktów Ekologicznych zadebiutowały 
w centrum handlowo-rozrywkowym Nowa Stacja 
we wrześniu i od razu przypadły klientom do gustu. 
Kolorowe stoiska, przyciągające kupujących sma-
kowitym zapachem i oryginalnymi produktami, cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego jesienią  
i w okresie przedświątecznym zostaną zorganizowa-
ne kolejne edycje. Najbliższa odbędzie się w dniach 

9-12 października. W Jarmarkach w Nowej Stacji będą 
brali udział producenci i importerzy sprzedający m.in. 
doskonałe wędliny, sery, wyroby garmażeryjne, przetwo-
ry czy domowe ciasta. To w większości małe rodzinne 
firmy wytwarzające żywność ekologiczną na niewielką 
skalę, w oparciu o własne uprawy i hodowle. Harmono-
gram Jarmarków przedstawia się następująco: październik  
– 9-12, 24-27, listopad – 6-9, 27-31, grudzień – 12-23.   AZ

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy  
ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
które odbędzie się od 21 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 4 listopada 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:30.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe 
Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2019. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2019 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent 
Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione 
wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają 
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 art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2019 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym 
mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta 
Pruszkowa, 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 internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe 
Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2019 Obwieszczenie w sprawie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa
 Paweł Makuch

O G Ł O S Z E N I E

„Dzień wege” w szkołach? 
Magistrat odpowiada

podstawowych w Pruszkowie 
żywienie odbywa się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ży-
wienia dzieci w wieku szkolnym 
i jest zgodne z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r. Szkoły w jadło-
spisie tygodniowym mają jeden 
obiad bezmięsny – zaznacza 
w oficjalnym piśmie prezydent 
Paweł Makuch.

Rzadziej mięso pojawia się 
w menu przedszkolaków. – 
W przedszkolach miejskich ja-
dłospis ustalany jest w oparciu 
o normy żywieniowe opraco-
wane przez Instytut Żywienia 
i Żywności dla dzieci w wieku 
3-6 lat. W pruszkowskich przed-

szkolach jest co najmniej jeden 
obiad bezmięsny w tygodniu – 
zaznacza prezydent Makuch.

Jak dodaje, w trakcie kon-
sultacji z dyrektorami szkół 
i przedszkoli okazało się, że 
zmian jadłospisu w zakresie 
wprowadzenia posiłków we-
getariańskich lub wegańskich 
nie zgłaszali rodzice.  EL

PRUSZKÓW
Jest odpowiedź  
pruszkowskiego urzę-
du miasta na interpe-
lację radnego Edgara 
Czopa, który zapropo-
nował wprowadzenie 
w menu miejskich 
szkół dnia z posiłkami 
wegetariańskimi. 

Opomyśle radnego 
z klubu Koalicji Oby- 
watelskiej pisaliś- 
my w sierpniu. Od 

tego czasu pruszkowski ma-
gistrat zbierał informacje 
z podległych mu placówek, aby 
odpowiedzieć na zadane przez 
Edgara Czopa pytania. M.in. 
o to czy we wszystkich prusz-
kowskich szkołach i przedszko-
lach funkcjonuje jeden dzień 
bez mięsa (radny zaznacza, że 
ryba to też mięso), czy jest moż-
liwość wprowadzenia w tych 
placówkach dnia z posiłkami 
wegetariańskimi lub wegański-
mi, czy miasto może zainicjo-
wać program pilotażowy w tej 
sprawie i czy uczniowie na co 
dzień mają możliwość wyboru 
posiłku bezmięsnego.

W odpowiedzi na interpelację 
czytamy, że zarówno w szko-
łach, jak i przedszkolach ży-
wienie odbywa się zgodnie 
z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami i norma-
mi. – We wszystkich szkołach 

Kolejne punkty 
dyscyplinowania kierowców

Gdzie pojawi się taka sygna-
lizacja? Są to cztery miejsce: 
ulica Komorowska przy skrzy-
żowaniu z ul. Dziką w Pęcicach 
Małych, ul. Parkowa w pobli-
żu przystanku autobusowego 
w Pęcicach, ul. Wilsona przy 
skrzyżowaniu z Lilpopa w Brwi-
nowie i przejście dla pieszych 
przy przystanku autobusowym 
na wysokości Osiedla Walendia 
w Walendowie.

We wszystkich tych punk-
tach System Dyscyplinowania 
Kierowców będzie wyposażony 
w mikrofalowe czujniki rada-
rowego pomiaru prędkości dla 
pojazdów i przyciski zgłosze-
niowe dla pieszych. Przy braku 
„zgłoszeń” z tych detektorów 
sygnalizacja będzie wyświetlać 
sygnał zielony dla samochodów.

Na oferty od firm zaintere-
sowanych tym zadaniem staro-
stwo czeka do 15 października. 
Jeśli przetarg uda się rozstrzy-
gnąć, prace mają zakończyć się 
w pierwszej połowie grudnia.  EL

REGION
Starostwo powiatowe 
w Pruszkowie poszu-
kuje firmy, która zajmie 
się budową Systemu 
Dyscyplinowania 
Kierowców w czterech 
kolejnych punktach  
na mapie powiatu.

Sygnalizacja świetlna  
powiązana z czujni-
kiem prędkości to jeden 
z najpopularniejszych 

sposobów zmuszania kierow-
ców do zdjęcia nogi z gazu. Te-
go typu „światła” działają m.in. 
na ul. Brzozowej w Komorowie 
i Nowej Wsi czy na ul. Pruszkow-
skiej w Strzeniówce. Podobne 
rozwiązanie jeszcze w tym ro-
ku ma się pojawić w czterech 
nowych miejscach. Celem jest 
przede wszystkim zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych.
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WYDARZENIA
W ramach „miesiąca 
seniora” na najstarszych 
mieszkańców 
Pruszkowa czeka wiele 
atrakcji. Jedna z nich 
był wernisaż prac 
plastycznych, które 
do końca miesiąca 
można oglądać w SDK.

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

„AS” już po raz kolejny organi-
zuje Miesiąc Aktywnego Senio-
ra. Październik będzie obfitować 
w liczne atrakcje i to nie tylko dla 
seniorów. Jednym z wydarzeń 
kierowanych nie tylko do senio-
rów był wernisaż prac plastycz-
nych, który odbył się w piątek  
4 października. W Spółdzielczym 
Domu Kultury zaprezentowano 

Pruszkowski Miesiąc Aktywnego 
Seniora trwa

obrazy stworzone przez samych 
seniorów. Prace są przepiękne. 
Jeśli ktoś z was nie miał okazji 
odwiedzić wernisażu nie szko-
dzi. Wystawa jest dostępna do 
końca miesiąca. 

Ale wystawa to nie wszystko. 
Przed nami jeszcze szereg in-
nych ciekawych wydarzeń w ra-
mach Pruszkowskiego Miesiąca 
Aktywnego Seniora. Oto lista:

13 października o godz. 16.00 
w sali audytoryjnej MOK odbę-
dzie się koncert Natalii Kovalenko 
przy akompaniamencie Andrzeja 
Płończyńskiego. Usłyszymy naj-
piękniejsze piosenki Anny Ger-
man. Wejściówki można odbierać 
w MOK od 7 października.

14 października o godz. 12.00 na 
basenie Kapry odbędą się zajęcia 
z nauki pływania dla seniorów. 

16 października o godz. 
10.00 w CAL przy ul. Jasnej 3 
odbędą się warsztaty z ry-
sunku ołówkiem i tuszem.

15 października o godz. 
10.00 w sali teatralnej przy 
Parafii Rzymskokatolickiej 
Niepokalanego Poczęcia N. 
M. P. (Żbików, 3 maja 124) 
odbędzie się turniej ping- 
-ponga. 

Zwieńczeniem Miesiąca 
Aktywnego Seniora w Prusz-
kowie będzie uroczysta gala. 
W programie występ prusz-
kowskich seniorów pod kie-
rownictwem Janiny Bakiery 
„Ale to już było” oraz koncert 
Krystyny Giżowskiej – „Nie 
było ciebie tyle lat”. Impreza 
odbędzie się 22 października 
o godz. 13.00 w Centrum Kul-
tury i Sportu. Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązu-
ją wejściówki.

Patronat medialny nad 
Pruszkowskim Miesiącem 
Aktywnego Seniora objęły 
gazeta i portal WPR24.pl.  EL

Ukradli 20 tys. zł metodą 
„na prokuratora”

Sprawcy tego oszustwa są po-
szukiwani. Tymczasem policjan-
ci przypominają, że nigdy i w pod 
żadnym pretekstem munduro-
wi nie mogą prosić o pieniądze.  
– W przypadku odebrania dziw-
nego telefonu, gdzie rozmów-
cy próbują zwieść opowieściami 
o działaniach policji lub będącej 
w potrzebie osobie najbliższej, 

należy zachować spokój i nie ule-
gać emocjom.  takich przypadkach 
należy poinformować organy ścią-
gania – zaznacza podkom. Kańka.

Na celowniku oszustów są oso-
by starsze. Seniorów ostrzegamy 
- uważajcie na podejrzane telefo-
ny i prośby nieznanych osób.  EL

PRUSZKÓW
75-letnia mieszkanka 
Pruszkowa padła ofiarą 
oszustów podających się 
za prokuratora.  
Straciła 20 tys. zł 

W środę, 2 paździer-
nika, do 75-letniej 
mieszkanki Prusz-
kowa, zatelefo-

nowała kobieta podając się za 
policjantkę. – Kobieta powiedziała 
swojej rozmówczyni, że jej lokaty 
bankowe są zagrożone i musi je 
zlikwidować. Dalsza konwersacja 
prowadzona była przez mężczy-
znę, który podawał się za proku-
ratora. Kazał kobiecie wypłacić 
pieniądze z banku. Pokrzywdzo-
na wzięła kredyt w wysokości 20 
tys. i zaniosła pieniądze, w wyzna-
czone miejsce. Została zapewnio-
na przez fałszywego prokuratora, 
że jej pieniądze są już bezpiecz-
ne. Niestety, tak się nie stało – in-
formuje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Polic janci 
przypominają, 
że nigdy i w pod 
żadnym pretek- 
stem mundurowi 
nie mogą prosić  
o pieniądze. 

Szkoły  
w jadłospisie 
tygodniowym  
mają jeden  
obiad bezmięsny, 
przedszkola 
conajmniej jeden. 
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Stowarzyszenie K40 oraz Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski

zapraszają  na  
 

więcej informacji: www.powiat.pruszkow.pl
www.k40.org.pl

Sala audytoryjna Centrum Kultury i Sportu
w Pruszkowie ul. Bohaterów Warszawy 4

czytają:

Łukasz Nowicki, Olga Paszkowska
i Dariusz Wnuk

20 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 12:00

wstęp wolny
liczba miejsc ograniczona

śpiew: Katarzyna Łochowska, fortepian: Marcin Mazurek
scenariusz: Ewa Telega, producent wykonawczy: Lucyna Kowalska

Sponsor generalny K40

ROMEO I JULIA
WILLIAM SHAKESPEARE
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Bezpłatne szkolenia 
„Ja w Internecie”

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

G mina Grodzisk Ma-
zowiecki pozyskała 
150 tys. zł. na szko-
lenia dla mieszkań-

ców. Ruszyły już pierwsze 
warsztaty, z których skorzysta-
ło ponad 100 osób. Uczestnicy 
szkoleń „Ja w Internecie” mają 
możliwość rozwinięcia umie-
jętności korzystania z sieci 
i mediów społecznościowych. 

Jeżeli któryś z uczestników 
potrzebuje bardziej indywi-
dualnego podejścia trenerzy 
tak organizują szkolenie, aby 
jego zakres merytoryczny był 
dostosowany zarówno dla po-
czątkujących, jak i średnioza-
awansowanych.

W ramach projektu, 276 osób 
powyżej 25 roku życia, weźmie 
udział w szkoleniach, dzięki 
którym nabędą umiejętności 
korzystania z sieci społeczno-
ściowych, takich jak Facebook, 
Instagram czy Twitter, rozwi-
ną umiejętności wyszukiwania 
i korzystania z zasobów sie-
ci oraz poznają zasady dba-
nia o bezpieczeństwo danych 
i własnych działań w sieci, kom-
puterze i smartfonie, a także 

poznają platformę e-usług pu-
blicznych ePUAP.

Rekrutacja trwa cały czas. 
Zapisywać się można w Me-
diatece, przy ul. 3 Maja 57. Kur-
sy odbywają się przez 3 dni po 
4 godziny dziennie lub 2 dni po 
6 godzin (weekend). Zajęcia or-
ganizowane są w komfortowych 
grupach do 12 osób.

Istotnym elementem szko-
leń jest przygotowanie do ko-
rzystania z usług publicznych 
online, np. załatwiania spraw 
urzędowych, poruszania się 
w portalach społecznościowych 
(Facebook, Instagram, Twitter), 
czy wykorzystywania Internetu 
we własnej działalności.

Zapraszamy do brania udzia-
łu w szkoleniach.

G rodzisk Mazowiecki 
zdobył IV miejsce 
w kategorii Gminy 
Miejskie i Miejsko-

-Wiejskie w Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” 
2019. Ranking ten jest uzna-
wany za jeden z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych 
w Polsce. Jego celem jest oce-
na dokonań lokalnych władz 
i wyłonienie tych samorządów, 
które najlepiej dbają o swój 
zrównoważonych rozwój.

Zasady rankingu ustala nie-
zależna Kapituła, której prze-
wodniczy były premier RP prof. 
Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą 
także przedstawiciele organi-
zacji samorządowych, orga-
nizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawi-
ciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Ranking obejmuje wszystkie 
gminy, miasta i miasta na pra-
wach powiatu w Polsce, z wy-
jątkiem Warszawy. Źródłem 
danych podlegających ocenie 
są informacje udostępniane 
przez GUS, Ministerstwo Fi-
nansów oraz informacje podane 
przez władze lokalne w specjal-
nej ankiecie.

Oceniane są cztery katego-
rie: „trwałość ekonomiczno-
-finansowa”, gdzie bierze się 
pod uwagę zdolność samorzą-
du do zwiększania dochodów 
własnych, w tym z podatków, 
korzystanie z zewnętrznych 
źródeł finansowania, efektyw-
ność zarządzania finansami 
oraz budowę potencjału roz-
wojowego.

W kategorii „trwałość spo-
łeczna” oceniane są obsza-
ry działalności samorządów, 
które mają wpływ na jakość 
życia mieszkańców oraz dzia-
łania, mające na celu budowę 
tzw. społeczeństwa obywa-
telskiego. 

W kategorii „trwałość środo-
wiskowa” brane są pod uwagę 
kwestie związane z ochro-
ną środowiska i dostosowa-
niem do zmian klimatycznych. 
Ważna jest tu gospodarka od-
padami, gospodarka wodno-
-ściekowa, czy redukcja emisji 
spalin i smogu.

Czwarta kategoria to jakość 
zarządzania urzędem i proce-
sem uchwałodawczym, a tak-
że poziom współpracy między 
samorządami.

Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2019



14
P i ą t e k ,  2 7  W R Z E Ś N I A  2 0 1 9

22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

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 

• 1300m2 przy 
Al. Jerozolimskich 
tel. 720-147-373 

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 

• Poszukujemy osób 
do pracy w charakterze 
listonoszy na terenie 
Pruszkowa. 
Praca od poniedziałku 
do piątku. 
Wynagrodzenie 
uzależnione od 
efektywności.
Więcej szczegółów 
pod numerami 
tel. 604 565 973 
oraz 792 043 639 

• 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

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 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Atrakcyjne przytulne 
mieszkanie centrum 
Pruszkowa po remoncie 2 
pokoje 38 m2 PARTER park 
- tel. 606-155-760 

DAM PRACĘ

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich 
aut na kasację 
508206738 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

USŁUGI

• Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

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

• Usługi Księgowe 
– Pełna Księgowość, 
KPIR ,Ryczałt 
tel. 604 413 348 

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

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 11.10.2019 r. na  
okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75,  
w godzinach pracy Urzędu Miasta.

DO WYNAJĘCIA 
LOKAL USŁUGOWY 

o powierzchni 200 m2, I piętro z windą 
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 13  

tel. 601 612 930 

Emilia
OLEKSIAK

Nr  7  do Sejmu

• 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 

 B U R M I S T R Z  G M I N Y  B R W I N Ó W  O G Ł A S Z A 
KONKURS NA STANOWISKO 
DYREKTORA GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY 
W BRWINOWIE.

Dokumenty można składać do 31 października 2019 r. do godz. 15.00. 
Szczegółowe informacje: www.bip.brwinow.pl 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
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Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI.378.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24.05.2017r., 
art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 2081), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru obejmującego działki o 
nr ew.: 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 150 we wsi Parole w dniach: 21 października – 15 listopada 2019r. w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn – Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 114, ul. Mszczonowska 24. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 30 października 2019r.  
o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pok. 114.
Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej 
do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. 

Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05-830 
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: plany@nadarzyn.pl.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na platformie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko poddaje się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając 
możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), na adres: plany@nadarzyn.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn. Uwagi lub wnioski złożone 
po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

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

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, 

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

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

administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi.

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

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

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

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł 
publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych 
zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane 
do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich 
przetwarzania.

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

Klauzula informacyjna

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Grodzisku Mazowieckim w dniu 26 czerwca 2019 roku 
uchwały Nr 156/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Odrano Wola w rejonie ul. Akwarelowej - Pastelowej w 
Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają po:
1) od północy – zaczynając od północno – zachodniego narożnika 

działki ew. nr 337/1 z obrębu 25 po północnych granicach 
działek ew. nr 337/1, 337/2, 337/3 do północno- wschodniego 
narożnika dzialki ew. nr 337/3 z obrębu 25;

2) od wschodu – po wschodnich granicach działek ew. nr 337/3, 
356 i 357  z obrębu 25 stanowiących linie rozgraniczającą ul. 
Pastelowej;

3) od południa –po południowych granicach działek ew. 357, 355 
i 353 z obrębu 25;

4) od zachodu – po zachodnich granicach działek ew. nr 353 i 337/1 
z obrębu 25 stanowiących linie rozgraniczające ul. Barwnej i 
Akwarelowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
planów miejscowych. Wnioski do planów należy składać na 
piśmie do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w terminie do 
dnia  12 listopada  2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 
51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081 z późn.zm.)  zwanej 
dalej „ustawą”, zawiadamiam, że Gmina Grodzisk Mazowiecki 
przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmującego 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapoznać się z nią w godzinach 
pracy Urzędu.

Uchwała Nr 156/2019  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z  dnia 26 czerwca 2019 r. udostępniona jest również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Prawo lokalne – Uchwały 
Rady Miejskiej- Kadencja VIII- Rok 2019 – Sesja nr 10 z dnia 
26 czerwca 2019r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 „ustawy”, 
zainteresowani w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. mogą wnosić 
wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i gminy 
Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 
ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko 
lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 „ustawy” wnioski wniesione po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5” ustawy”, organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Informuję, że:
1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego z siedzibą ul. Kościuszki 
32A – Urząd Miejski 05-825 Grodzisk Mazowiecki  i są one 
podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi 
art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) oraz § 12 pkt 4 
w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe 
będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi  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).

3. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy 
o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza 
Piotr Galiński

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 11 października 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola  

w rejonie ul. Akwarelowej - Pastelowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki



R E K L A M A16
P i ą t e k ,  1 1  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 9

TWOJE ZDROWIE
NASZYM CELEM

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie zaprasza Mieszkańców Powiatu 

Pruszkowskiego na bezpłatne:

20 października 2019 r. (niedziela) Przychodnia SPZ ZOZ
Pruszków ul. Drzymały 19/21, godz. 09:00 - 13:00 

Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim

Wydarzenie pod
Honorowym Patronatem

Krzysztofa Rymuzy
Starosty Pruszkowskiego

Porady:
rehabilitanta
dietetyka
pierwsza pomoc przedmedyczna
dla dzieci i osób starszych
 

Badania :
spirometria
EKG
poziom cukru
pomiar ciśnienia tętniczego
wraz z konsultacjami lekarskimi

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
z Pruszkowa udzieli poradnictwa  w zakresie prolaktyki

raka piersi, uzależnień oraz boreliozy.
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