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Ulica Działkowa w końcu zostanie 
przebudowana

PRUSZKÓW
Wiele wskazuje na to, 
że wyczekiwana 
od lat przebudowa 
ul. Działkowej 
w Pruszkowie w koń-
cu dojdzie do skutku. 
Niebawem pruszkowski 
magistrat powinien 
wybrać wykonawcę 
prac budowlanych!

U lica Działkowa leży na 
pograniczu Pruszko-
wa i Brwinowa. Droga 
jest zniszczona i wy-

maga przebudowy. Poruszają się 
nią głównie mieszkańcy znajdują-
cych się przy niej osiedli. Warto tu 
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R E K L A M A

jednak zaznaczyć, że po oddaniu 
do użytku tunelu w ciągu tej dro-
gi ul. Działkowa stałą się alterna-
tywną przeprawą na drugą stronę 
miasta. To co jednak „odstrasza” 
wielu kierowców to stan drogi.

Plany związane z przebudową 
ul. Działkowej snute są od bardzo 

dawna. Droga miała być posze-
rzona, były nawet wizje oddzie-
lenia pasów drogi zielenią. Kłopot 
w tym, że po stronie Brwinowa 
pas drogowy przebiega po grun-
cie prywatnym, a to oznacza, że 
gmina Brwinów musiałaby wyku-
pić grunt i to za spore pieniądze. 

Dlatego przebudowa ul. Działko-
wej na wiele lat trafiła do szuflady.

Jednak władze miasta już 
w ubiegłym roku zapowiedzia-
ły, że Działkowa będzie jednym 
z inwestycyjnych priorytetów. 
– Nie możemy zostawić tej dro-
gi w tak złym stanie. Musimy ją 
przebudować i to jak najszyb-
ciej. Zadanie inwestycyjne zwią-
zane z przebudową ul. Działkowej 
będzie przez nas uwzględniane 
w budżetach miasta na kolejne la-
ta. Zależy nam na jak najszybszym 
przygotowaniu dokumentacji, 
by móc starać się o zewnętrz-
ne dofinansowania – mówił nam 
w ubiegłym roku Konrad Sipiera, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Teraz te zapowiedzi zaczynają 
się materializować!
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strych do adaptacji: 

54,4 m2

dom.pl
powierzchnia użytkowa: 

118,66 m2
garaż: 

16,15 m2
pomieszczenie techniczne: 

5,78 m2

601 892 173,570 740 825

Zamieszkaj komfortowo
Lokal:  194,99 m2 Działki: 186 - 313 m2
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– taką frekwencją w I turze wyborów mogą 
pochwalić się mieszkańcy Gminy Michałowice. 
To najwyższa frekwencja wśród gmin w naszym 
regionie i jedna z najwyższych w całej Polsce. 

Właśnie poznaliśmy oferty firm 
zainteresowanych przebudo-
wą ul. Działkowej. Do przetargu 
zgłosiły się trzy przedsiębior-
stwa. Dwie z trzech ofert miesz-
czą się w budżecie, jaki Miasto 
Pruszków chce przeznaczyć na 
realizację inwestycji (4,3 mln zł). 
Najniższą ofertę, na kwotę ponad  
3,7 mln zł, złożyła firma Fal-Bruk. 

Warto również zaznaczyć, 
że inwestycje wesprze również 
gmina Brwinów. – Wystąpiliśmy 
o pomoc finansową do Brwino-
wa. W zeszłym roku podjęliśmy 
decyzje o rozpoczęciu projek-
towania Działkowej. Dziś mamy 
tunel i drogę dojazdową w dra-
matycznym stanie. Chcemy, by 
ruch z tunelu docelowo był roz-
prowadzany na bezpiecznym ron-
dzie przy ul. Akacjowej, co ułatwi 
wyjazd również z brwinowskie-
go osiedla. W marcu ubiegłego 
roku złożyliśmy wniosek o prze-
targ na wyłonienie projektanta.  
29 kwietnia 2020 podpisaliśmy 
umowę z projektantem. 25 marca 
tego roku złożyliśmy do starostwa 
powiatowego złożyliśmy wniosek 
o wydanie zezwolenie na realiza-
cji drogowej. Chcemy zrealizować 
przebudowę ul. Działkowej w tym 
roku i zakończyć ten temat – mó-
wi nam Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Słowa wiceprezydenta Sipiery 
potwierdzają zapisy przetargowe. 
Zgodnie z nimi wszystkie prace 

na ul. Działkowej mają zostać wy-
konane do 30 listopada bieżące-
go roku. Zatem cała inwestycja 
ma zostać wykonana w niewiele 
ponad cztery miesiące. 

Jak zmieni się Działkowa po 
przebudowie? Najważniejszą 
zmianą jest wspomniana już budo-
wa ronda u zbiegu ulic Działkowej, 
Akacjowej i Młodości. Dodatkowo 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

po obu stronach drogi pojawią się 
chodniki. Od strony Pruszkowa 
wybudowana zostanie ścieżka ro-
werowa. Zaplanowano również pas 
zieleni oddzielający ścieżkę i chod-
nik od jezdni. Przy ul. Działkowej 
zaprojektowano zatoki autobu-
sowe oraz dziewięć miejsc par-
kingowych. W celu spowolnienia 
ruchu powstaną dwa wyniesione 

przejścia dla pieszych. Dodat-
kowo w ramach prac wybudo-
wane zostaną: odwodnienie 
oraz oświetlenie drogi.

Obecnie urzędnicy muszą 
dokonać oceny ofert. Następ-
nie wybiorą najlepszą. Jeśli nie 
będzie odwołań to jest szansa, 
że prace budowlane rusza na 
przełomie lipca i sierpnia.  AZ

MICHAŁOWICE
Wszystko wskazuje na to, 
że sklep Lidl jednak nie 
powstanie w Komorowie. 
Wojewoda Mazowiecki 
uchylił pozwolenie  
na budowę obiektu.

W ojewoda Mazowiecki 
pod koniec czerwca 
wydał decyzję uchy-
lającą pozwolenie 

na budowę marketu Lidl w Ko-
morowie. Tym samym zwrócił 
ją do ponownego rozpatrzenia  
w I instancji. Może się wydawać, 
że decyzja wojewody to jedynie 
odroczenie budowy w czasie. 
Zaszła, że sieć dyskontów może 
się odwołać w tej sprawie jesz-
cze do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego. 

Warto jednak zaznaczyć, że 
dla działki, na której miał po-
wstać dyskont oraz okolicy jest 

Lidla w Komorowie  
nie będzie?

już obowiązujący Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego (gdy starosta wyda-
wał pozwolenie MPZP jeszcze 
nie obowiązywał). Dokument 
co prawda zakłada, że na trzech 
działkach może powstać zabu-
dowa usługowa. Jednak fragment 
terenu został wpisany do reje-
stru zabytków oraz wyznaczo-
no teren zieleni urządzonej do 
wprowadzenia na działkach bu-
dowlanych.

- Dziękuję wszystkim, którzy 
wierzyli w tę sprawę i wierzyli we 
mnie. Za każdą godzinę spędzo-
ną nad tym nie łatwym tematem, 
każdą wymianę myśli, życzliwość 
i wsparcie. Za każdą zorganizo-
waną akcję i podjętą aktywność. 
Zrobiliśmy to! – napisała Mał-
gorzata Pachecka, wójt gminy 
Michałowice na swoim profilu  
na Facebooku. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że Lidl w Komorowie nie  
powstanie.  AZ
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5,5 roku więzienia  
dla kierowcy karetki

PRUSZKÓW
Sąd Rejonowy w Prusz-
kowie skazał 60-let-
niego kierowcę karetki 
pogotowia, który  
w kwietniu 2019 r. śmier-
telnie potrącił 9-letnią 
dziewczynkę przecho-
dzącą przez pasy na  
karę 5,5 roku więzienia. 

D o tej tragedii doszło 
na początku kwiet-
nia 2019r. W pobli-
żu skrzyżowania  

ul. Promyka z ul. Robotniczą roz-
pędzony samochód transportu 
sanitarnego potrącił dziecko 
przechodzące przez oznakowane 
przejście dla pieszych. Kierow-
ca karetki wjechał na przejście 
w momencie, gdy jadący przed 
nim kierowca osobówki prze-
puszczał dziewczynkę na pasach. 
9-letnia Ewa zginęła na miejscu.

 C
ZY

TE
LN

IK
 

 

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
mogą relaksować się  
już przy pruszkowskiej 
tężni. Niestety nie  
wszystkim „spodobał 
się” nowy obiekt i jego 
otoczenie.

P ierwsza pruszkowska 
tężnia powstała w Par-
ku Kościuszki w pobli-
żu al. Niepodległości. 

Władze Pruszkowa zadbały o to 
by do tężni trafiała niezwykle 
cenna solanka. Ta do Pruszko-
wa będzie przywożona z uzdro-
wiska Zabłocie-Solanka. Solanka 
wydobywana jest z głęboko po-
łożonych złóż wód leczniczych 
jodowo-bromowych, a zawar-
tość jodu dochodzi do 140mg/
litr. Warto zaznaczyć, że jest 
to jedna z solanek o najwięk-
szej zawartości jodu na świecie! 
W pobliżu konstrukcji z solanką 
pojawiły się ławki, na których 
będzie można wygodnie korzy-
stać z dobroci inhalacji solanką.

Tężnia gotowa i już… zdewastowana
Niestety nie wszystkim tężnia 

i jej nowe otoczenie się „spodoba-
ły”. W nocy z 1 na 2 lipca dyżurny 
monitoringu miejskiego zauważył 
młodych mężczyzn, którzy na te-
renie tężni spożywali alkohol. Na 
miejsce został wysłany patrol stra-
ży miejskiej. – Dalsza obserwacja, 
ujawniła, że mężczyźni w tym sa-
mym czasie zdewastowali kulę 
oświetleniową kopiąc ją i wyko-
rzystując do „gry w piłkę nożną”. 
Mężczyźni, których zarejestro-
wały kamery, próbowali odda-
lić się z miejsca zdarzenia. Byli 

agresywni i aroganccy, nie wyko-
nywali wydawanych przez straż-
ników poleceń. Podczas kontroli 
26 i 27-latków, strażnicy zmuszeni 
byli do użycia środków przymu-
su bezpośredniego – informuje 
pruszkowska straż miejska. 

Zatrzymani trafili do prusz-
kowskiej komendy policji gdzie 
zostali poddani badaniu na za-
wartość alkoholu. Jeden miał po-
nad promil. U drugiego badanie 
dało wynik blisko 2 promili. Te-
raz sprawą zachowania zatrzy-
manych zajęła się policja.  AZ

Szybko na jaw wyszły informa-
cje mocno obciążające kierow-
cę karetki. Okazało się bowiem, 
że prawdopodobnie nie miał on 
prawa poruszać się jako pojazd 
uprzywilejowany ani używać sy-
gnałów dźwiękowych i świetlnych. 
Wracał do szpitala po odwiezie-
niu pacjenta do domu, nie wiózł 
zatem nikogo w stanie zagrożenia 
życia lub zdrowia. Nie spieszył też 
nikomu na ratunek.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
skazał 60-letniego kierowcę ka-
retki pogotowia na karę 5,5 roku 

więzienia. Mężczyzna przez 7 lat 
nie może kierować pojazdami, 
musi też zapłacić 30 tys. nawiąz-
ki dla rodziny. Wyrok jest niepra-
womocny. Z ustaleń śledczych 
wynika, że mężczyzna w chwi-
li wypadku jechał z prędkością 
ponad 100 km/h. Karetka miała 
włączone sygnały świetlne i dźwię-
kowe, choć nie wiozła wtedy pa-
cjenta i nie jechała na wezwanie. 
Kierowca tłumaczył później, że 
włączył sygnały, by szybciej do-
jechać do szpitala i wykonać ko-
lejne zlecenia.  AZ
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– Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli w tę sprawę i wierzyli we mnie. Za każdą 
godzinę spędzoną nad tym niełatwym tematem, każdą wymianę myśli, 
życzliwość i wsparcie. Za każdą zorganizowaną akcję i podjętą aktywność. 
Zrobiliśmy to! – Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice o uchyleniu pozwolenia na budowę Lidla w Komorowie
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REGION
Jak co roku, od 1 lipca 
ruszył nabór wniosków 
w ramach programu 
„Dobry Start””, czyli 
dofinansowania do 
wyprawki szkolnej. 
Jeśli chcecie otrzymać 
pieniądze przed 
1 września warto złożyć 
wniosek już teraz.

Jak i gdzie ubiegać się 
o świadczenie? Świadcze-
nie „Dobry Start” przysłu-
guje raz w roku i obejmuje 

wszystkie dzieci do 20 roku ży-
cia, a w przypadku dzieci niepeł-
nosprawnych do 24 roku życia. 
Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przed-
szkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowania przed-
szkolne w tzw. zerówce w przed-
szkolu lub szkole. Nie obejmuje 
także studentów, uczniów szkół 
policealnych i uczniów szkół dla 

Złóż wniosek o dofinansowanie 
wyprawki szkolnej

dorosłych. Wniosek o świadczenie 
dobry start można składać onli-
ne od 1 lipca przez stronę https://
empatia.mpips.gov.pl/ lub przez 
bankowość elektroniczną oraz 
od 1 sierpnia także drogą tra-
dycyjną (w formie papierowej).

O świadczenie „Dobry start” 
można ubiegać się do 30 listopa-
da. Jeśli chcemy mieć pieniądze 
jak najwcześniej , to powinni-
śmy wniosek składać już teraz. – 
Złożenie wniosku w programie 
Dobry Start w lipcu lub sierp-
niu gwarantuje wypłatę świad-
czenia, nie później niż do 30 
września. Gdy zostanie złożo-
ny w kolejnych miesiącach (we 
wrześniu, październiku lub li-
stopadzie), to wsparcie trafi do 
rodziny w ciągu 2 miesięcy od 
złożenia wniosku – przypomi-
na urząd.

Tegoroczny budżet „Dobrego 
startu” wynosi 1,5 mld zł, w dwóch 
poprzednich edycjach do bene-
ficjentów trafiło łącznie ok. 3 mld 
zł. Jak dotąd rodzice złożyli 470 
tys. wniosków – wynika z komu-
nikatu ministerstwa rodziny. AZ

REGION
Taki nietypowy przejazd 
w ciągu 24 godzin wyko-
nał mieszkaniec Prusz-
kowa – Karol Pakuła. 
Dokładnie pokonał 
trasę 1049 km. 

T o była pierwsza pró-
ba pobicia rekordu na 
podstawie biletu do-
bowego KM od 2011 r., 

kiedy to podobne wyzwanie pod-
jął Piotr Goszczycki, przejeż-
dżając wówczas na „dobówce” 
łącznie 1001 kilometrów. 

Podróż mieszkańca Pruszkowa 
rozpoczęła się o godz. 5.03 na sta-
cji Warszawa Włochy, a zakończyła 
się o godz. 4.59 na stacji Warsza-
wa Gdańska. – Wziąłem kartkę, 
długopis, zeszyt i zacząłem roz-
pisywać podróż na chybił trafił, 
wybierając jak najdłuższe relacje 
pociągami Kolei Mazowieckich 
– mówi Karol Pakuła. – Wraże-
nia były nie do opisania. Czułem 
się spełniony, wygrany. Mimo że 
może nie zrobiłem czegoś nad-
zwyczajnego, to moja radość była 

Ponad tysiąc kilometrów 
Kolejami Mazowieckimi

przeogromna. Wracając z Siedlec 
pociągiem Kolei Mazowieckich, na 
stacji Warszawa Rembertów do-
siadł się do mnie  Piotr Goszczyc-
ki, który od samego początku mi 
mocno kibicował. To było nasze 
pierwsze spotkanie w cztery oczy. 
Piotrek  jest  autorem wielu ksią-
żek, w tym „Doba na Mazowszu", 
oraz jest jedyną osobą w Polsce, 
która ma na koncie kilka rekor-
dów kolejowych. Podczas tego 
spotkania Piotr chętnie udzie-
lał mi odpowiedzi na nurtują-
ce mnie pytania dotyczące bicia 
rekordu Kolejami Mazowiecki-
mi.  Po przybyciu na stację War-
szawa Wileńska, skąd ruszałem 
w dalszą podróż do Małkini, Pio-
trek wręczył mi książkę własnego 
autorstwa pt. „Pomiędzy jutrem" 
wraz z dedykacją, która była dla 
mnie przemiłą niespodzianką 
– dodaje Karol.

Karol swoje doświadczenia 
opisuje na Facebooku na pro-
filu „w 10 dni dookoła Polski 
pociągami osobowymi”. Co wię-
cej ma już kolejne wyzwanie. 
W sierpniu chce pobić rekord 
kilometrów w podróży Koleja-
mi Śląskimi. AZ

GRODZISK MAZ.
Władze Grodziska 
Mazowieckiego szukają 
firmy, która zajmie się 
budową nowej szkoły 
w Szczęsnym. 
Inwestycja szacunkowo 
ma kosztować 
blisko 12 mln zł. 

O tym, że kolejna szko-
ła w grodziskiej gmi-
nie jest potrzebna nie 
trzeba nikogo przeko-

nywać. Nowa placówka oświatowa 
ma odciążyć szkoły w Adamowiź-
nie i Książenicach.  Nowa szkoła 
ma przyjąć 800 uczniów i wycho-
wanków, którzy będą uczęszczać 
do 32 oddziałów. Zakładana mak-
symalna liczba uczniów w jednej 
klasie to 25. Powstanie tam 8 od-
działów przedszkolnych dla dzieci 
3-6 letnich (łącznie dla 200 wy-
chowanków) i 24 oddziały szkolne 
(łącznie dla 600 uczniów).

Projekt zakłada budowę pra-
cowni, sal dydaktycznych, sal 
rekreacyjno-zabawowych, sali 
gimnastycznej, integracji sen-
sorycznej i wielu innych. Obok 
budynku ma powstać boisko 
wielofunkcyjne do gry w pił-
kę nożną, ręczną, koszykówkę, 
a także bieżnia, małe boisko dla 
młodszych dzieci, teren rekrea-
cyjny i parking.

Władze Grodziska inwestycje 
zdecydowały się podzielić „na ra-
ty”. W pierwszym etapie inwesty-
cji powstaną budynki przedszkola 
i łącznika. Jednak przez pierw-
sze 3-4 będzie w nich działać… 
podstawówka. W tym celu zo-
stał wykonany projekt zamien-
ny, tak by dostosować obiekt na 
potrzeby szkoły.

W ramach prac powstaną m.in. 
budynek przedszkola z instala-
cjami wraz z łącznikiem, tym-
czasowe boiska, chodniki, plac 
apelowy, tymczasowej drogi po-
żarowej. Ponadto teren szkoły 
zostanie ogrodzony, oświetlo-
ny i objęty monitoringiem. AZ

Będzie nowa szkoła 
w Grodzisku
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REGION
Policja i prokuratura 
wyjaśniają szczegóły 
zdarzenia, do którego 
doszło w 18 czerwca 
w Żyrardowie. Funkcjo-
nariusze policji w trakcie 
interwencji zastrzelili 
agresywną kobietę, któ-
ra w rękach miała noże.

P olicjanci z Żyrardowa 
otrzymali zgłoszenie 
o awanturze z użyciem 
niebezpiecznego narzę-

dzia , do której doszło w jednym 
z mieszkań na ternie miasta. Na 
miejsce został wysłany umun-
durowany patrol interwencyjny. 
Funkcjonariusze w mieszkaniu 
znaleźli leżącego na podłodze 
mężczyznę, który był zakrwa-
wiony. W trakcie udzielania 
pomocy usłyszeli krzyki docho-
dzące z podwórka.

Biegała z nożami,
 była agresywna
– Po wybiegnięciu na zewnątrz 
policjanci zobaczyli kobietę, któ-
ra była agresywna, jak wynika 
ze wstępnych ustaleń, zachowy-
wała się zupełnie irracjonalnie, 
posiadała w rękach dwa noże, 
którymi prawdopodobnie chwi-
lę wcześniej atakowała mężczy-
znę. Kobieta nie reagowała na 
żadne polecenia. Nieskuteczne 
okazało się zastosowanie gazu 
łzawiącego – informuje Zespół 
Prasowy KWP zs. w Radomiu

Strzały ostrzegawcze
Ze względu na brak reakcji ko-
biety na polecenia wydawane 
przez mundurowych oraz fakt, 
że kobieta chwilę wcześniej mo-
gła zaatakować mężczyznę po-
licjanci ocenili sytuację jako 
bezpośrednie zagrożenie życia. 
Oddali strzały ostrzegawcze. – 
Niestety kobieta nadal zachowu-
jąc się irracjonalnie i niezwykle 
agresywnie zaatakowała nożem 
policjanta, wobec czego w celu 

odparcia bezpośredniego zama-
chu na życie funkcjonariuszy zo-
stał oddany strzał w jej kierunku. 
Rannej kobiecie policjanci na-
tychmiast udzielili pomocy, którą 
kontynuowali wezwani na miej-
sce ratownicy medyczni – infor-
muje policja. – Niestety, mimo 
natychmiast udzielanej pomo-
cy, kobieta zmarła w szpitalu. 

Raniony w mieszkaniu przez ko-
bietę mężczyzna doznał licznych 
obrażeń i w stanie zagrażają-
cym życiu został przewiezio-
ny do szpitala, gdzie przeszedł 
operację ratującą życie – dodaje.

Prokuratura 
bada sprawę
Prokuratura Okręgowa w Płoc-
ku wszczęła śledztwo w związku 
z usiłowaniem zabójstwa przy 
użyciu noża. Zabezpieczono śla-
dy w mieszkaniu zastrzelonej 
kobiety i jej konkubenta. Za-
bezpieczono również ślady na 
zewnątrz. Zlecono sekcje zwłok 
kobiety. W sprawie zostali prze-
słuchani również świadkowie. 
Śledztwo jest w toku.

Prokuratura zabezpieczyła 
również dowody związane z za-
sadnością interwencji funkcjo-
nariusza. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że zachowanie policjan-
tów w tej sytuacji było słuszne. 
Zagrożone było życie policjan-
tów. W takiej sytuacji munduro-
wi mogą użyć broni. AZ

Policjanci zastrzelili agresywną 
kobietę w trakcie interwencji

REGION
Na tę informację cze-
kało wielu rodziców. 
Premier Mateusz 
Morawiecki zapowie-
dział, że dzieci i mło-
dzież od września wrócą 
do nauki w szkołach.

Szef rządu pod koniec 
czerwca zapewnił, że 
nawet gdyby jesienią 
fala zachorowań na ko-

ronawirusa znów rosła, to Polce 
nie grozi ponowne zamknięcie 
gospodarki. Co więcej, premier 
zaznaczył, że nowy rok szkolny 

We wrześniu dzieci 
wrócą do szkół

dzieci i młodzież zaczną w szkol-
nych ławkach. – Chcę podkreślić, 
że od początku września dzie-
ci i młodzież wracają do szko-
ły. Na początku października 
studenci wracają na uczelnie. 
To jest pewna decyzja – ogło-
sił Morawiecki.

Premier podkreśla również, że 
wakacje to idealny czas, by pla-
cówki oświatowe zostały przy-
gotowane w odpowiedni sposób 
na powrót uczniów.

Przypomnijmy. Zee względu 
na zagrożenie rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa stacjonarne 
nauczenie w szkołach i na uczel-
niach w Polsce jest zawieszone 
od 12 marca. AZ
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Rozpoczyna się budowa nowoczesnej Warszawy Zachodniej
REGION

Podróżnym na stacji 
Warszawa Zachodnia 
komfort zapewnią nowe 
zadaszone perony, 
ruchome schody, windy, 
system informacji oraz 
szerokie przejścia. Spraw-
niejsze będą przejazdy 
aglomeracyjne i daleko-
bieżne. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. podpisały 
umowę z Budimex S.A. 
na modernizację stacji

W arszawa Zachod-
nia to najpopu-
larniejsza pod 
względem ruchu 

pasażerskiego stacja w Polsce. 
Średnio na dobę przejeżdża tu 
około 1000 pociągów pasażer-
skich aglomeracyjnych, regional-
nych, dalekobieżnych krajowych 
i międzynarodowych, towaro-
wych oraz WKD i KM. Według 

najnowszych danych w ciągu jed-
nego dnia roboczego z Dworca 
Zachodniego korzysta 60 tysię-
cy osób, a do 2030 roku liczba ta 
ma się podwoić.

Projekt modernizacji stacji 
Warszawa Zachodnia przygoto-
wali architekci z pracowni DWAA 
Architekci. Zgodnie z koncepcją 
kompleksowo przebudowanych 
zostanie około 30 km torów, 130 
rozjazdów i sieć trakcyjna. Pra-
ce będą się odbywać na odcinku 
Warszawa Wschodnia – War-
szawa Zachodnia i potrwają do 
2023 roku. Nowy układ umożliwi 
przejazd pociągów z linii obwo-
dowej na linię radomską i stwo-
rzenie bezpośrednich połączeń 
Piaseczno – Legionowo i Legio-
nowo – Lotnisko Chopina. 

Planowane prace obejmu-
ją poszerzenie istniejącego 
tunelu i wydłużenie go do pe-
ronu linii obwodowej. Stanie 
się on podziemnym dworcem.  
– W ramach przedsięwzięcia ma-
ją powstać także nowe perony 
i zmodernizowana hala dworco-
wa, dzięki którym zwiększy się 
zdolność przepustowa tej stacji 

a pasażerom będzie się podró-
żowało o wiele bardziej kom-
fortowo. Przebudowa Warszawy 
Zachodniej to jedna  z najbar-
dziej ambitnych koncepcji in-
frastrukturalnych ostatnich lat 
– mówi Dariusz Blocher, prezes 
i dyrektor generalny Budimeksu. 

Całkowicie zadaszone pero-
ny mają być dostępne dla osób 
o ograniczonej możliwości poru-
szania się, a windy i schody ru-
chome przystosowane będą do 
przewozu wózków i rowerów. Po-
jawi się również kładka dla pie-
szych łącząca Wolę z Ochotą. Cała 
stacja ma być czytelnie oznako-
wana, a poruszanie się po War-
szawie Zachodniej ma ułatwić 
nowy system informacji pasa-
żerskiej. – Przebudowana przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Warszawa Zachodnia będzie naj-
nowocześniejszą stacją kolejo-
wą w Polsce. Codziennie tysiące 
pasażerów kolei aglomeracyjnej 
i dalekobieżnej zyska atrakcyj-
ne podróże i sprawne połączenia 
z komunikacją miejską. Warszawa 
Zachodnia będzie dostosowana do 
potrzeb wszystkich pasażerów. 

PRUSZKÓW

Włamał się do altanki  
i tam raczył się piwem

W niedzielę 27 czerwca policjanci zostali wezwani na 
nietypową interwencję. Do altany ogrodowej włamał 
się mężczyzna. Po dotarci na miejsce mundurowi zasta-
li w altance 40-latka, który przy muzyce popijał piwo.  
W niedzielny wieczór około godz. 22.00 do pruszkow-
skich policjantów zgłosiła się kobieta. Z jej relacji wynika-
ło, że do jej altany znajdującej się na terenie ogródków 
działkowych włamał się mężczyzna. Pokrzywdzona 

poinformowała również, że od kilku dni ktoś kradnie z al-
tanki artykuły spożywcze. Na miejsce został wysłany patrol 
policji. Gdy funkcjonariusze otworzyli drzwi do budynku 
zastali w nim 40-letniego mężczyznę. Ten jak gdyby nigdy 
nic popijał sobie piwo przy muzyce. Mężczyzna został za-
trzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał za-
rzut kradzieży z włamaniem. 40-latek przyznał się do winy 
i dobrowolnie poddał karze.  AZ

R E K L A M A

Nowe możliwości stacji zwiększą 
rolę kolei w systemie komunika-
cji Warszawy, województwa ma-
zowieckiego i Polski – powiedział 
Ireneusz Merchel, prezes Zarządu 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na poziomie –2. zaplanowa-
no budowę tunelu tramwajowe-
go, który powstanie jako pustka 
technologiczna do wykorzystania 
w przyszłości w ramach przedłu-
żania linii tramwajowej z Dwor-
ca Zachodniego na Wolę. 

Budowa rozpoczęła się 8 lip-
ca 2020 roku. Budimex założył, 
że na wykonanie prac potrzebu-
je 1101 dni. Podczas przebudowy 
Warszawy Zachodniej utrzyma-
ny będzie ruch pociągów i ob-
sługa pasażerów. W pierwszej 
kolejności przewidziano budowę 
przejścia podziemnego od stro-
ny linii obwodowej czyli pero-
nu nr 8. Przygotowane zostanie 
m.in. lokalne centrum sterowa-
nia ruchem kolejowym oraz nowy 

peron od strony ul. Tunelowej. 
Wykonawca przystąpi do budo-
wy kładki po wschodniej stronie 
stacji. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu, zapewniony będzie dostęp 
do peronów podczas przebudo-
wy dotychczasowego przejścia 
podziemnego. Zasadnicze pra-
ce torowe rozpoczną się od ul. 
Tunelowej i będą realizowane 
w kierunku Al. Jerozolimskich. 
Planowane zakończenie inwestycji  
w II połowie 2023 r.  Inf. pras.
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WERNISAŻ WYSTAWY
PTAKI POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO
ORAZ SPACER
ORNITOLOGICZNY

UWAGA! Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego
warunkiem uczestnictwa w wernisażu i spacerze jest zakrycie ust
i nosa oraz podpisanie pisemnego oświadczenia.

PRUSZKÓW - 26 VII 2020, godz. 9.00
Miejsce spotkania: Dom pod bocianem
(ul. Kraszewskiego 18). Po zakończeniu
wernisażu spacer po Parku Potulickich
z przewodnikiem z OTOP. Wstęp wolny!
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Dodatkowe środki finansowe dla Powiatu Grodziskiego 

F undusz Inwestycji Samo-
rządowych to środki prze-
znaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i miast, 

w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 
93 mln. Łącznie w skali całego kra-
ju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla 
gmin i miast na prawach powiatu i 1 
mld dla powiatów ziemskich). W sy-
tuacji gdy wiele gmin i powiatów bo-
ryka się z trudnościami finansowymi, 
dostęp do wielkiego rządowego pro-
gramu wsparcia inwestycji to Tarcza 
dla samorządów – czytamy na stronie 
internetowej ministerstwa rozwoju. 

Zgodnie z zapowiedziami resor-
tu pieniądze przyznane samorzą-
dom nie muszą być wykorzystane 
w 2020 roku. Powiat Grodziski otrzy-
ma: 2 458 057 mln złotych. 

Ponadto dotacje otrzymają gminy 
z terenu naszego powiatu: Żabia Wola:

(500 000 zł), Baranów (500 000 zł), 
Podkowa Leśna (873 610 zł), Mila-
nówek: (1 619 593 zł), Grodzisk Ma-
zowiecki (8 134 499 zł), Jaktorów 
(2 091 934 zł). 

Nasz powiat jest także beneficjentem 
środków z Funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych. Starosta Grodziski 

Marek Wieżbicki podpisał z Wojewodą 
Mazowieckim umowę o dofinansowa-
nie przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej na 
terenie powiatu grodziskiego. Kwota 
dopłaty wynosi 3 775 025,23 zł. 

Ustawa o Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r.
przewiduje udzielenie dopłaty do 
jednego wozokilometra na reakty-
wowanych i nowo uruchomionych 
liniach komunikacyjnych.

Z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych są przywracane lokal-
ne połączenia autobusowe. 

Dofinansowanie dotyczy linii ko-
munikacyjnych niefunkcjonujących 
od co najmniej 3 miesięcy przed wej-
ściem w życie ustawy i na które umo-
wa o świadczenie usług dotyczących 
publicznego transportu zbiorowego 
zostanie zawarta po jej wejściu w ży-
cie. Fundusz rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej jest państwo-
wym funduszem celowym, którego 
dysponentem jest minister właści-
wy do spraw transportu.

Łączna długość linii komunikacyj-
nych wyniesie 921,69 km.

Ogólna liczba wozokilometrów 
wyniesie 1 268 979,4.

Planowana kwota dopłaty z fun-
duszu rozwoju przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczności 
publicznej wynosi: 3 775 025,23 zł.

Powiat Grodziski otrzymał dodatkowe środki finansowe z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. To wsparcie, które ma być rekompensatą dla utraconych wpły-
wów z podatków będących następstwem pandemii koronawirusa. Dzięki otrzy-
manym środkom z Funduszu rozwoju przewozu autobusowych lokalna komuni-
kacja zwiększy zasięg. 
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Ogłoszenie o konkursie 
Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza konkurs na kandyda-
ta na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się 
na stronie internetowej Powiatu: www.powiat-grodziski.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: 

www.bip.powiat-grodziski.pl. 
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Rozpoczęte na początku 
2018 r. starania o dofinanso-
wanie budowy przedszkola 
w Otrębusach przyniosły 
efekt. Gmina Brwinów otrzy-
mała dotację oraz korzystnie 
oprocentowaną pożyczkę 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

N arodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
postanowił udzie-

lić gminie Brwinów dofinan-
sowania na pokrycie kosztów 
budowy przedszkola w Otrębu-
sach w formie dotacji w kwocie 
do 1.980.680 zł oraz pożyczki 
w kwocie do 1.980.680 zł. No-
woczesne technologie, które 
zostały zastosowane przy bu-
dowie przedszkola, oraz dosto-
sowanie projektu do aktualnych 
przepisów w zakresie wyma-
gań energetycznych pozwo-
lą na spełnienie warunków 
określonych w umowie, któ-
ra została zawarta 8 czerwca
2020 r. między reprezentantami 

Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz gminą Brwinów, 
reprezentowaną przez bur-
mistrza Arkadiusza Kosińskie-
go i skarbnika Elżbietę Dolotę.

Nowe przedszkole w Otrębu-
sach funkcjonuje już od września 
2018 r. Powierzchnia zabudowy 
przedszkola wynosi 1743,82 m2, 
a powierzchnia użytkowa o re-
gulowanej temperaturze powie-
trza   1488,35 m2. 

W parterowym budynku 
znajdują się m.in. cztery sale 
zajęciowe wyposażone w od-

dzielne łazienki oraz magazyn-
ki podręczne i sala rytmiczno-
-ruchowa. Zgodnie z projektem 
powstały też dodatkowe stre-
fy funkcjonalne: cześć biurowa 
z pokojem nauczycielskim, ga-
binetem medycznym, sekreta-
riatem i gabinetem dyrektora, 
archiwum i serwerownią, część 
techniczna oraz kuchnia z za-
pleczem (PR). 

Dotacja i pożyczka na budowę 
przedszkola w Otrębusach Miejsko-wiejska gmina 

Brwinów zajęła w swojej 
kategorii 5. miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu 
Finansowym Samorządu 
Terytorialnego.

E konomiści przeana-
lizowali finanse 2790 
polskich gmin, miast 
i powiatów. Badali 

sposób gospodarowania pie-
niędzmi, pracowali na „twar-
dych danych” – oficjalnych 
sprawozdaniach finansowych, 
jakie każda jednostka samo-
rządu terytorialnego składa 
do Okręgowej Izby Obrachun-
kowej. W ten sposób powstał 
Ranking Finansowy Samorzą-
du Terytorialnego w Polsce.

– Miło mi przekazać, że 
Państwa gmina znalazła się 
w czołówce Rankingu. To du-
że wyróżnienie, ale przede 
wszystkim obiektywna ocena 
wysokiej jakości prac władz 
i urzędników samorządowych 
oraz potwierdzenie kompetent-
nych działań radnych, którzy 
decydują o kierunku rozwoju 
Państwa małej Ojczyzny – na-
pisał w swoim liście Zygmunt 
Berdychowski, pomysłodawca 

Europejskiego Kongresu Sa-
morządów i organizator Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy.

Ranking Finansowy Samo-
rządu Terytorialnego w Polsce 
to opracowanie kompleksowe, 
apolityczne i obiektywne, mie-
rzone siedmioma aktualnymi, 
najważniejszymi wskaźnika-
mi ekonomicznymi. Samo-
rządy zostały podzielone na 
pięć klas (np. gminy wiejskie 
czy miasta na prawach po-
wiatu). Zespół badawczy pra-
cował pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Krzysztofa Surówki, 
kierownika Katedry Finan-
sów Publicznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 
W skład jego zespołu weszli 
naukowcy z tej uczelni oraz 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Obecne zestawienie do-
tyczy danych z 2019 r.

Wyniki rankingu są interesu-
jące nie tylko dla samorządow-
ców, którzy powinni wymieniać 

się wiedzą i promować dobre 
praktyki. Są też źródłem wie-
dzy dla przedsiębiorców poszu-
kujących terenów, w których 
inwestycje będą dobrze wspie-
rane przez lokalne władze, oraz 
dla mieszkańców, którzy mo-
gą w ten sposób sprawdzić, jak 
publicznymi pieniędzmi go-
spodarują ich lokalne władze. 

– Każdy z nas, w powszech-
nych wyborach decyduje, kto 
rządzi jego małą Ojczyzną. In-
teresujmy się więc ekonomią, 
obserwujmy i porównujmy 
działania samorządów. Wybie-
rajmy najlepszych gospodarzy. 
Niech jednym z kryteriów oce-
ny podejmowanej przy urnie 
będzie analiza skutecznego za-
rządzania finansami. Ranking 
Finansowy Samorządu Teryto-
rialnego może w tym pomóc – 
podkreślają jego twórcy.

Więcej informacji: https://
www.forum-ekonomiczne.pl/
ranking/ (PR)

Brwinów w pierwszej piątce

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

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

Gmina Michałowice z najwyższą 
frekwencją na Mazowszu 

N ajliczniej do urn udali się miesz-
kańcy Komorowa, do obwodowej 
komisji wyborczej nr 7 (85,10%) 
oraz Nowej Wsi, do obwodowej 

komisji wyborczej nr 11 (83,33%). Tylko 
w 4 komisjach frekwencja wyniosła poni-
żej 80 %. W całej gminie było 13 894 osób 
uprawnionych do głosowania, z czego 

Nowa trasa rowerowa 
w gminie Michałowice już na jesieni

N owa trasa rowerowa 
wzdłuż rzeki Raszyn-
ki  (po jej północnej 
stronie) będzie pro-

wadzić od ul. Aleja Powstań-
ców Warszawy w Regułach do 
ul. Kasztanowej w sołectwie
Michałowice. Gmina otrzymała 
w 2018 roku dofinansowanie na 
jej budowę. W 2019 roku podpisa-
ła umowę na jej wykonanie z fir-
mą Robokop, która rozpoczęła 
właśnie realizację inwestycji. 

Przekazaliśmy plac budowy 
firmie Robokop. Ścieżka będzie 
miała nawierzchnię asfaltową 
i długość ok. 2,6 km i przekro-
czy Aleję Powstańców Warsza-
wy „przejściem dla pieszych” 
wspomaganym pulsującym świa-
tłem. Wzdłuż ścieżki posadzimy 
drzewa m.in. wierzby, tak ty-
powe dla mazowieckiego kra-
jobrazu. Termin zakończenia 
inwestycji to 30 września. Zatem 
jeszcze w tym roku pojedziemy 
tą ścieżką – poinformowała na 
swoim profilu Facebook wójt 
gminy Małgorzata Pachecka. 

Realizacja największej inwestycji związanej z komunikacją 
rowerową w gminie Michałowice, czyli ścieżki rowerowej 
wzdłuż rzeki Raszynki, wchodzi w dalszy etap. 
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REKORDOWA
FREKWENCJA

Dziękuję Mieszkańcom
za tak wysoką frekwencję podczas I tury wyborów 
prezydenckich. Jestem dumna, że potrafimy się tak 
zmobilizować i liczę na to, że podczas II tury wyborów
stawicie się Państwo równie licznie na głosowaniu.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

w Gminie Michałowice

podziekowanie_wybory_A2.qxp_Layout 1  08.07.2020  09:21  Page 1

w wyborach uczestniczyło 11 288 mieszkańców, 
co stanowi 81,24% . 

3 lipca gmina Michałowice odebrała promesę 
na zakup nowego wozu strażackiego o wartości 
800 tys. zł w ramach akcji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „Bi-
twa o wozy”, zainicjowanej tuż przed wyborami. 
Samochód otrzyma jednostka OSP w Nowej Wsi. 

Aż 81,24% mieszkańców 
gminy Michałowice 
zagłosowało w I turze 
wyborów prezydenckich. 
Jest to rekordowa 
frekwencja w powiecie 
pruszkowskim oraz na 
Mazowszu. Największe 
poparcie mieszkańców 
gminy Michałowice 
uzyskał Rafał Trzaskowski 
(46%), na drugim miejscu 
znalazł się Andrzej Duda 
(29,63%), natomiast trzeci 
wynik odnotował Szymon 
Hołownia (13,77%).
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NADARZYN
W gminie Nadarzyn 
powstanie nowy ośro-
dek zdrowia. Władze 
gminy podpisały 
umowę z wykonawcą 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej. 

N owy ośrodek zdrowia 
w Nadarzynie ma po-
wstać w pobliżu cen-
trum przesiadkowego 

„Parkuj i Jedź”. Obiekt ma skła-
dać się z trzech skrzydeł: części 
głównej z poczekalnią, reje-
stracją pacjentów oraz pokoja-
mi lekarskimi i administracją. 
W kolejnych skrzydłach znajdą się 

Nadarzyn doczeka się nowej 
przychodni

rehabilitacja i dom dziennej opie-
ki nad osobami starszymi i nie-
pełnosprawnymi z możliwością 
prowadzenia opieki całodobowej.

W środę 1 lipca Dariusz Zwo-
liński wójt Gminy Nadarzyn pod-
pisał umowę z przedstawicielem 
wykonawcy na realizację zadania 
pn. „Kompleksowe opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej budowy zespołu usług 
medycznych przy ul. Granicznej 
w Nadarzynie". Wartość zamó-
wienia to 177 tys. zł. 

Budowa nowego ośrodka 
zdrowia ma zwiększyć dostęp-
ność lekarzy, w tym specjalistów 
oraz zwiększyć liczbę projektów 
realizowanych przez SPG ZOZ 
Nadarzyn. Przychodnia ma być 
jednym z elementów Centrum 
Obsługi Mieszkańców. AZ

REGION
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
przygotowuje się do roz-
poczęcia remontu drogi 
wojewódzkiej nr 719. 
Prace remontowe 
będą realizowane 
na trzech odcinkach.

D roga wojewódzka 
nr 719 to jedna z dróg 
na terenie Mazow-
sza o największym 

natężeniu ruchu. W ciągu do-
by przejeżdża tędy ponad 25 tys. 
samochodów. Droga biegnie od 
Warszawy przez Pruszków Gro-
dzisk Mazowiecki i Żyrardów aż 
do miejscowości Kamion.

Wkrótce ruszy remont 
na dw 719

Przedstawiciele MZDW pod-
pisali w poniedziałek umowę 
z wykonawcą prac budowlanych. 
To firma PPUH Efekt. W ramach 
inwestycji przeprowadzony zo-
stanie remont trzech odcin-
ków: Opacz Kolonia w kierunku 
Reguł (370 m), w Jaktorowie 
(640 m) oraz w Walerianach 
(2850 m). W ramach prac zosta-
nie wymieniona nawierzchnia, 
poprawione zostanie odwodnie-
nie drogi oraz zostaną wykona-
ne nowe pobocza. Dodatkowo 
wykonawca ma odtworzyć przy-
drożne rowy. Wszystkie te prace 
wyceniono na 2,3 mln zł.

Kierowcy muszą przygoto-
wać się na utrudnienia. Drogo-
wcy jeszcze nie informują o tym, 
jak będzie wyglądał ruch na po-
szczególnych odcinkach w trak-
cie prac. AZ

REGION
Od 17 lipca wracają duże 
imprezy plenerowe, 
będzie w nich mogło 
uczestniczyć więcej niż 
150 osób pod warunkiem 
zachowania zasad 
dystansu społecznego.

M inisterstwo kultury 
poinformowało, że 
od 17 lipca zmienią 
się regulacje doty-

czące wydarzeń artystycznych 
i rozrywkowych organizowa-
nych w otwartej przestrzeni 
– będzie w nich mogło uczest-
niczyć więcej niż 150 osób pod 
warunkiem zachowania zasad 
dystansu społecznego. 

Od 17 lipca 2020 r. rząd umoż-
liwia organizowanie dużych 
koncertów plenerowych. Bę-
dzie w nich mogło uczestniczyć 

więcej niż 150 osób pod warun-
kiem zachowania zasad dystan-
su społecznego.

Zasada dystansu społeczne-
go będzie nam długo jeszcze to-
warzyszyć.

Obostrzenia:
• zapewnienie co najmniej 

5 m kw. na osobę; ob.
• obowiązek zachowania 2-me-

trowej odległości pomię-
dzy uczestnikami;

• wyznaczenie znakami pozio-
mymi miejsc dla publiczności 
uwzględniających zachowa-
nie dystansu;

• konieczność zakrywania ust 
i nosa przez uczestników wy-
darzenia, chyba że zostanie za-
chowana odległość nie mniej 
niż 2 m od innych osób;

• wyraźne oddzielenie i ozna-
czenie terenu dla widowni (aby 
uniemożliwić mieszanie się pu-
bliczności z osobami postronny-
mi, np. spacerowiczami). MS

Wracają duże imprezy 
plenerowe
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Kwiatek dla seniora
PRUSZKÓW

Seniorzy z powiatowego 
Dziennego Domu 
„Senior +”, który znajdu-
je się przy Kraszewskiego 
18, mogą cieszyć się 
z nowych nasadzeń 
w ogrodzie. Również 
Wy możecie pomóc 
w upiększeniu ogrodu.

D zienny Dom „Se-
nior+” znajduje się 
w wyremontowa-
nym budynku przy 

ul. Kraszewskiego 18. Większość 
mieszkańców Pruszkowa i oko-
lic kojarzy to miejsce z nazwą 
„Pod Bocianem”. W ubiegłym 
roku tworzenie ogrodu w tym 
miejscu zapoczątkował śp. An-
drzej Zawadzki, znany ogrod-
nik z Brwinowa.

Władze powiatu, które odpo-
wiadają za dom seniora postano-
wiły kontynuować jego dzieło. Pod 
koniec czerwca ogród wzbogaciły 
nowe nasadzenia. Akcję wsparli, 
a nawet w niektórych przypad-
kach weszli w rolę ogrodników 
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Już w niedzielę zdecydu-
jemy który z kandydatów 
przez najbliższe pięć lat 
będzie prezydentem 
Polski. Czy będzie 
to Andrzej Duda 
czy Rafał Trzaskowski?

P ierwsza tura wyborów 
pokazała, że Polacy 
coraz chętniej bio-
rą udział w wyborach. 

Frekwencja w I turze wyniosła aż 
64,51 proc. Na Mazowszu do urn 
wyborczych poszło aż 70,34 proc
uprawnionych. Wśród mazo-
wieckich powiatów najwyższą 
frekwencję odnotowano w po-
wiecie pruszkowskim. Tu głoso-
wało aż 75,15 proc. uprawnionych. 
W powiecie pruszkowskim naj-
większą frekwencję odnotowano 
w Michałowicach, które stały się 
liderem regionu. Tu zagłosowało 
81,24 proc. uprawnionych. Najniż-
szą frekwencję w powiecie miał 
Pruszków – 72,49 proc. W powie-
cie grodziskim największą fre-
kwencję odnotowano w Podkowie 

Idź na wybory! W niedzielę II tura

Leśnej. Tu zagłosowało aż 80,93 
proc. uprawnionych. Najniższą 
frekwencję odnotowano nato-
miast w Baranowie – 67,04 proc.

Frekwencja w powiecie grodzi-
skim wyniosła 72,31 proc.

Przed nami druga tura wybo-
rów. W niedzielę 12 lipca zdecy-
dujemy kto zostanie prezydentem 
Polski na kolejne 5 lat. Czy będzie 

to urzędujący prezydent Andrzej 
Duda? A może Polacy wybiorą 
Rafała Trzaskowskiego? 

Jedno jest pewne: mamy na-
dzieje, że frekwencja w trakcie 
II tury wyborów będzie równie 
wysoka. Zachęcamy wszystkich do 
wzięcia udziału w głosowaniu. Lo-
kale wyborcze będą czynne w nie-
dzielę w godz. 7.00 – 21.00. AZ

m.in. Krzysztof Rymuza staro-
sta pruszkowski, Zdzisława Zie-
lińska wicestarosta pruszkowski, 
Agnieszka Kuźmińska członek za-
rządu powiatu pruszkowskiego, 
Grzegorz Kamiński członek za-
rządu powiatu pruszkowskiego, 
Michał Landowski sekretarz po-
wiatu pruszkowskiego, Andrzej 
Kurzela radny powiatu prusz-
kowskiego i Bogdan Urban pre-
zes Stowarzyszenia Socjus. 

– Dzienny Dom dla seniorów 
to miejsce bardzo potrzebne 
w naszym powiecie. Tym bardziej 
cieszy fakt, że powiat pruszkow-
ski otrzymał 54 tys zł dofinan-
sowania z budżetu Państwa na 

funkcjonowanie Dziennego Do-
mu Senior+ w Pruszkowie w ra-
mach Programu wieloletniego 
„SENIOR+” na lata 2015-2020
– podkreśla Krzysztof Rymuza 
starosta pruszkowski.

Niestety w ostatnim czasie 
z ogrodu przy domu seniora skra-
dziono kilka roślin. Mimo to wła-
dze powiatu zdecydowały się na 
upiększenie ogrodu. Co więcej 
każdy z nas może zrobić niespo-
dziankę seniorom i podarować im 
sadzonkę, która ozdobi ich ogró-
dek! Jeśli macie ochotę pomóc 
upiększyć ogród seniorów skon-
taktujecie się z Justyną Florczak 
– 22 738 15 02 lub 574 816 845. AZ
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Zarząd powiatu 
z absolutorium

Każdego roku radni oceniają, czy zarząd powiatu wy-
wiązuje się ze swoich obowiązków. A tych na barkach 
zarządu jest sporo. Radni oceniają m.in. wykonywanie 
uchwał rady powiatu, gospodarowanie mieniem czy też 
wykonanie budżetu. W tym roku jedno z pierwszych gło-
sowań nad udzieleniem absolutorium odbyło się pod-
czas posiedzenia Rady Powiatu Pruszkowskiego, gdzie 
ocenie został poddany zarząd ze starostą Krzysztofem 

Rymuzą na czele. Zarząd absolutorium otrzymał, ale głoso-
wanie nie było jednogłośne. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 18 radnych, a przeciw było ośmiu. – Chciałbym 
serdecznie pogratulować wszystkim radnym dobrze wyko-
nywanej pracy w 2019 r. Dziękuje za pozytywne głosowa-
nie i udzielenie absolutorium zarządowi i mam nadzieję że 
w 2020 r. zasłużymy na państwa zaufanie – powiedział po 
głosowaniu Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski. AZ
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 10 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. 
poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach orga-
nizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 
korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Prezydent Miasta Pruszków podaje do wiadomości wyborców informację o nume-
rach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 28 czerwca 2020 r.:
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Granice obwodu głosowania
Siedziba  

obwodowej komisji 
wyborczej

1

Ulice: 3 - go Maja-strona nieparzysta od nr 1 do nr 53 i strona parzysta od nr 2 do nr 38A, 
Bristol, Franciszka Brzezińskiego-strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona nieparzysta od 
nr 1 do nr 21, Cicha, Długa-strona nieparzysta od nr 1 do nr 39 i strona parzysta od nr 2 do 
nr 38A, Bartosza Głowackiego, Górna, Hortensji-strona parzysta od nr 2 do nr 26A i strona 
nieparzysta od nr 1 do nr 27, Kolejowa-strona parzysta od nr 2 do nr 6A i strona nieparzysta 
od nr 1 do nr 5, Konotopska-strona nieparzysta od nr 1 do nr 3, Łączniczek Armii Krajowej, 
Łąkowa, Adama Mickiewicza-strona parzysta od nr 2 do nr 46 i strona nieparzysta od nr 1 
do nr 41, Narodowa, Ogrodowa-strona parzysta od nr 2 do nr 20 i strona nieparzysta od nr 1 
do nr 25, Pańska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Poznańska od wiaduktu do wysokości ul. 
Pętelki, Wacława Prusaka, Rondo Solidarności, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Szkolna, 
Warsztatowa, Wiosenna

Przedszkole Miejskie Nr 8,  
ul. 3 - go Maja 67,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

2

Ulice: Bąkowska, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Franciszka Brzezińskiego-
-strona parzysta od nr 14 do nr 46 i strona nieparzysta od nr 23 do nr 49, Graniczna, Zbi-
gniewa Herberta, Hortensji-strona parzysta od nr 28 do nr 52a i strona nieparzysta od nr 29 
do nr 49, Jana Kasprowicza, Kolejowa-strona parzysta od nr 8 do nr 48a i strona nieparzysta 
od nr 7 do nr 39a, Konotopska-strona parzysta i strona nieparzysta od nr 7 do nr 39, Adama 
Mickiewicza-strona parzysta od nr 48 do nr 58 i strona nieparzysta od nr 43 do nr 47, Mier-
nicza, Ogrodowa-strona parzysta od nr 22 do nr 46 i strona nieparzysta od nr 27 do nr 51, 
Rozbrat, Marii Skłodowskiej-Curie, Skrajna, Studzienna, Warszawska, Zimna

Szkoła Podstawowa Nr 5,  
ul. Jana Długosza 53,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

3

Ulice: Bąki, Franciszka Brzezińskiego-strona parzysta od nr 48 i strona nieparzysta od nr 
51 do nr 107, Chabrowa, Marii Dąbrowskiej, Jana Długosza, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Jarzynowa, Janusza Korczaka, Karola Kurpińskiego, Kwiatów Polskich, Kwit-
nąca, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza-strona parzysta od nr 60 do  
nr 96 i strona nieparzysta od nr 49 do nr 81, Czesława Miłosza, Miodowa, Zofii Nałkowskiej, 
Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Jana Paderewskiego, Przedszkolna, Rumiankowa, 
Słonecznikowa, Szafirowa, Tęczowa, Juliana Tuwima, Warzywna, Widok, Stanisława Wy-
spiańskiego, Zbigniewa, Zdziarska

Przedszkole Miejskie Nr 1,  
ul. Jarzynowa 21,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

4

Ulice: 3 - go Maja-strona nieparzysta od nr 55 do nr 203 i strona parzysta od nr 40 do 
nr 166, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionu „Parasol”, Batalionu „Zośka”, Bazaro-
wa, Bociania, Chłodna, Ciechanowska, Józefa Cicheckiego, Ciepła, Teresy Danielewicz, 
Diamentowa, Długa-strona nieparzysta od nr 41 do nr 103 i strona parzysta od nr 40 do 
nr 108, Domaniewska, Duchnicka, Granitowa, Guzikowa, Wincenty Jaroszewskiej, Alek-
sandra Kamińskiego, Kielecka, Stefana Jaronia Kowalskiego, Kazimierza Lisieckiego, Lu-
dowa, Łódzka, Mostowa, Ołtarzewska, Otwocka, Ożarowska, Pętelki, rtm. Witolda Pilec-
kiego, Pilnikowa, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Poznańska-od wysokości ul. Pętelki do  
ul. 3 - go Maja, Przy Potoku, Władysława Reymonta, Rolnicza, Rusałki, Rysia, Siedlecka, 
Mieczysława Szyłkiewicza, Szarych Szeregów, Świtezianki, Wesoła, Willowa, Izabeli Wol-
fram, Wspólna, Zachodnia, Złota, Żabia, Żbikowska, Żytnia.

Szkoła Podstawowa nr 9, 
ul. Mostowa 6, 

05-800 Pruszków

5

Ulice: Bagnista, Batalionów Chłopskich, Bogumiły, Elektryczna, Grenady, Instalatorów, Inży-
nierska-strona parzysta od nr 8 do nr 44 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 49, Królowej Ja-
dwigi, Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego-strona parzysta od nr 12 do nr 20 i strona nieparzy-
sta od nr 17 do nr 27A, Konrada Kurca, Malwy, Promyka-strona parzysta, Przejazdowa-od 
ul. Promyka w kierunku rzeki Utrata, Radosna, Rekreacyjna, Robotnicza-strona parzysta od 
nr 2 do nr 20A i strona nieparzysta od nr 1 do nr 31a, Rondo 100 - lecia Pruszkowa, Syreny, 
Ludwika Waryńskiego, Wiśniowa-strona parzysta od nr 2 do nr 38 i strona nieparzysta od  
nr 1 do nr 39, Zbożowa.

Zespół Szkół nr 1,  
ul. Promyka 24/26,  
05-800 Pruszków

6

Ulice: Agrestowa, Błońska, Stefana Bryły, Bursztynowa, Czereśniowa, Fabryczna, Gęsia, 
Groblowa, Inżynierska-strona parzysta od nr 50 do nr 60 i strona nieparzysta nr 55, Jałow-
cowa, Jaśminowa, Jubilerska, Kacza, Kaletnicza, Konwaliowa, Kowalska, Kowalika, Kred-
kowa, Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego-strona parzysta od nr 22 do nr 84 i strona niepa-
rzysta od nr 29 do nr 49, Liliowa, Magnolii, Magazynowa, Malinowa, Młynarska, Morelowa, 
Murarska, Parzniewska, Pływacka, Podmokła, Południowa, Porzeczkowa, Promyka (strona 
nieparzysta), Przechodnia, Przejazdowa-od ul. Promyka do południowej granicy miasta, 
Przesmyk, Robotnicza-strona parzysta od nr 24 do nr 70 i strona nieparzysta od nr 37 do  
nr 97, Słowicza, Stolarska, Szmaragdowa, Ślusarska, Traktowa, Wąska, Wierzbowa, Wil-
cza, Winogronowa, Wiśniowa-strona parzysta od nr 44 do nr 60 i strona nieparzysta od  
nr 41 do nr 57, Wróbla, Wrzosowa, Złotnicza, Żelazna.

Szkoła Podstawowa Nr 10,  
ul. Pływacka 16,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

7
Ulice: Akacjowa, Działkowa-strona parzysta od nr 80 do nr 108, Juliana Gomulińskiego,  
Powstańców-strona nieparzysta od nr 99 do nr 107, Rondo Ks. Jerzego Popiełuszki.

Zespół Szkół Ogólnokształcacych 
i Sportowych,  

ul. Juliana Gomulińskiego 2,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

8
Ulice: Dębowa, Działkowa-strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 i strona parzysta od nr 2 do 
nr 76, Jasna-strona nieparzysta od nr 13 do nr 17 i strona parzysta od nr 4 do nr 10, Przy-
szłości.

Miejskie Przedszkole Nr 15,  
ul. Dębowa 8,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

9
Ulice: Jasna-strona nieparzysta od nr 1 do nr 11b i strona parzysta nr 2, Helenowska, Zgoda. Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej, ul. Helenowska 3a,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

10
Ulice: Aleja Wojska Polskiego-strona parzysta od nr 52 do nr 74, Plantowa-strona parzysta 
od nr 2 do nr 6. Miejskie Przedszkole Nr 14,  

ul. Jasna 2,  
05-800 Pruszków

11
Ulice: Dobra-strona parzysta, Lessowa, Plantowa od nr 5 do nr 15, Powstańców-strona  
nieparzysta od nr 11 do nr 73, Walerego Wróblewskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 2,  
ul. Jasna 2,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych
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Granice obwodu głosowania
Siedziba  

obwodowej komisji 
wyborczej

12
Ulice: Apteczna, Brwinowska, Grafitowa, Jastrzębia, Mechaników, Mokra, Ołowiana, Ołów-
kowa, Plac Mechaników, Powstańców-strona parzysta od nr 18 do nr 42, Przemysłowa, 
Przytorowa, Kazimierza Pułaskiego, Henryka Sienkiewicza-strona nieparzysta od nr 11 do 
nr 23, Stalowa, Stanisława Staszica.

Szkoła Podstawowa nr 8,  
ul. Obrońców Pokoju 44,  

05-800 Pruszków

13
Ulice: Fryderyka Chopina-strona parzysta, Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Moniuszki, 
Olszowa, Obrońców Pokoju, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza-strona nieparzysta od  
nr 1 do nr 9 i strona parzysta od nr 2 do nr 2k, Szczęsna.

Liceum Ogólnokształcace  
im. Tomasza Zana,  

ul. Ignacego Daszyńskiego 6,  
05-800 Pruszków

14
Ulice; Aleja Wojska Polskiego-strona parzysta od nr 34 do nr 50, Fryderyka Chopina-strona 
nieparzysta od nr 21 do nr 27, Dobra-strona nieparzysta, Kubusia Puchatka-strona niepa-
rzysta od nr 9 do nr 11, Piwna, Powstańców-strona parzysta od nr 2 do nr 16 i strona niepa-
rzysta od nr 3 do nr 9, Słonia Trąbalskiego, Sportowa, Śląska.

Szkoła Podstawowa nr 3,  
Al. Wojska Polskiego 34,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

15
Ulice: Aleja Niepodległości-strona parzysta od nr 10 do nr 16, Aleja Wojska Polskiego-strona 
parzysta od nr 28 do nr 32, Baśniowa, Fryderyka Chopina-strona nieparzysta od nr 9 do  
nr 17, Kubusia Puchatka-strona parzysta od nr 8 do nr 16, Tomcia Palucha.

Przedszkole Miejskie nr 10,  
ul. Fryderyka Chopina 13,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

16
Ulice: Aleja Niepodległości-strona nieparzysta, Aleja Wojska Polskiego-strona nieparzysta 
od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 2 do nr 20, Anielin, Fryderyka Chopina-strona 
nieparzysta od nr 1 do nr 7, Michała Drzymały, Tadeusza Kościuszki, Niecała, Owocowa, 
Parkowa, Bolesława Prusa-strona parzysta od nr 2 do nr 58, Radnych, Różana, Jana Sobie-
skiego, Sprawiedliwości, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki,  

ul. Tadeusza Kościuszki 34,  
05-800 Pruszków

17
Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona nieparzysta od nr 73 do nr 77, Aleja Niepodległości-stro-
na parzysta od nr 2 do nr 8, Aleja Wojska Polskiego-strona nieparzysta od nr 27 do nr 29, 
Bolesława Prusa-strona parzysta od nr 60 do nr 68 i strona nieparzysta od nr 35 do nr 35c, 
Komorowska-strona parzysta od nr 2 do nr 8a i strona nieparzysta od nr 7 do nr 19.

Przedszkole Miejskie Nr 4,  
ul. Bolesława Prusa 27,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

18
Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona parzysta od nr 22 do nr 50, Stanisława Berenta, Kościelna, 
Kraszewskiego, Książąt Mazowieckich, Ks. Romana Indrzejczyka, Lipowa-strona parzysta 
nr 16 i strona nieparzysta od nr 19 do nr 25, Plac Jana Pawła II, hr. Antoniego Potulickiego, 
Bolesława Prusa-strona nieparzysta od nr 1 do nr 31.

Szkoła Podstawowa Nr 4  
im. Jana Pawła II, ul. Hubala 4,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

19 Ulice: Hubala, Mikołaja Kopernika, Lipowa-strona parzysta od nr 2 do nr 10 i strona niepa-
rzysta od nr 1 do nr 17, Pawia.

Spółdzielczy Dom Kultury,  
ul. Hubala 5,  

05-800 Pruszków

20
Ulice: Aleje Jerozolimskie od ul. Głównej do Alei Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Biała, 
Bliska, Bohaterów Warszawy, Bończy, Bursowa, Główna, Jana Kochanowskiego, Koksowa, 
Kredowa, Kręta, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Gabriela Narutowicza, Natolińska, 
Niska, Paproci, Partyzantów, Piaskowa, Piękna, Przeciętna, Piotra Skargi, Spokojna, Su-
cha, Szpitalna, Topiel, Topolowa, Torfowa, Twarda, Wapienna, Węglowa, Wysoka, Zacisze.

Szkoła Podstawowa Nr 1,  
ul. Topolowa 10,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

21

Ulice: Aleje Jerozolimskie-strona nieparzysta od nr 427 do nr 459 i strona parzysta od nr 404 
do nr 454, Błękitna, Bukowa, Chmielna, Stefana Czarnieckiego-strona nieparzysta, Daleka, 
Dolna, Gościnna, Górska, Grunwaldzka-strona nieparzysta od nr 1 do nr 65, Jarzębinowa, 
Jodłowa, Feliksa Kaczanowskiego, Kciuk, Krakusa, Krótka, Lazurowa, Leszczynowa, Lot-
ników, Miejska, Morska, Niezapominajki, Okopowa, Orchidei, Pęcicka, Piastowska, Podbi-
pięty, Podmiejska, Potrzebna, Raszyńska, Rymarska, Sadowa, Sasanki, Sosnowa, Spa-
cerowa, Stokrotki, Strumykowa, Szarotki, Świerkowa, Wiejska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, 
Zamiejska, Zamienna, Zecerska, Źródłowa.

Przedszkole Niepubliczne  
„Jedynka”,  

ul. Sadowa 62,  
05-800 Pruszków

22
Ulice: Adama, Andrzeja, Ewy, Pasażerska, PCK, Kazimierza Sprawiedliwego, Stawowa. Miejskie Przedszkole Nr 12,  

ul. Andrzeja 12,  
05-800 Pruszków

Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

23
Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, Barbary, Stefana Batorego, 
Józefa Bema, Bolesława Chrobrego, Danuty, Jarosława Dąbrowskiego, Edwarda, Elżbiety, 
Eustachego, Ferdynanda Focha, Grażyny, Haliny, Ireny, Anny Jagiellonki, Jana, Władysława 
Łokietka, Księcia Józefa, Kasztanowa, Kmicica, Kosynierów, Krystyny, Ludwika, Bolesława 
Mazowieckiego, Mieczysława, Mieszka I, Piotrusia, Przemysława, Ryszarda, Józefa Sowiń-
skiego, Stanisława, Sylwestra, Tadeusza, Księcia Trojdena, Waldemara, Wandy, Wojciecha, 
Zawiszy Czarnego, Zdzisława, Zenona, Ziemowita, Stefana Żółkiewskiego.

Dzienny Dom Pomocy  
Społecznej,  

ul. Księcia Józefa 1,  
05-800 Pruszków

24
Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona nieparzysta od nr 29 do nr 71, Bystra, Cegielniana, Ce-
glana, Ceramiczna-strona nieparzysta od nr 1 do nr 23 i strona parzysta, Mordechaja Guto-
wicza, Letniskowa, Lipowa-strona nieparzysta od nr 31 do nr 59 i strona parzysta od nr 18 
do nr 48, Marii, Miedziana, Niklowa, Pogodna-strona nieparzysta od nr 1 do nr 17 i strona 
parzysta od nr 2 do nr 10, Polna, Przeskok, Srebrna, Stanisława Wołowskiego, Zakątna, 
Żwirowa.

Szkoła Podstawowa nr 6,  
ul. Lipowa 31,  

05-800 Pruszków

25
Ulice: 1 - go Sierpnia, 2 - go Sierpnia, Aleja Wojska Polskiego-strona nieparzysta od nr 31 
do nr 35, Ceramiczna-strona nieparzysta od nr 25 do nr 29, Cmentarna, Jana Gordziałkow-
skiego, Komorowska-strona parzysta od nr 10 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 21 do nr 
75, Pogodna-od ul. Komorowskiej do ul. Bolesława Prusa, Plantowa-strona nieparzysta od 
nr 61 do nr 99, Bolesława Brusa-strona nieparzysta od nr 37 do nr 95 i strona parzysta od 
nr 70 do nr 92, Targowa, Trójkątna.

Szkoła Podstawowa nr 3,  
Al. Wojska Polskiego 34,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

26
Ulice: Anielki, Antka, Brygady Karpackiej, Brzozowa-strona parzysta, Czerwonych Maków, 
Emancypantek, Faraona, Katarynki, Komorowska-strona parzysta od nr 36 do nr 54, Lalki, 
Izabeli Łęckiej, Monte Cassino, Pani Latter, Plantowa-strona parzysta od nr 56 do nr 100, 
Placówki, Prusa-strona nieparzysta od nr 97 do nr 127, Przy Księżycu, Ramzesa, Rzeckie-
go, Ślimaka, Melchiora Wańkowicza, Wokulskiego, Plac Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Zasławskiej.

Miejskie Przedszkole Nr 13,  
ul. Antka 7,  

05-800 Pruszków
Lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który 
rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji 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 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Prezydent Miasta Pruszkowa
/-/ Paweł MAKUCH



R E K L A M A10
P i ą t e k ,  1 0  L I P C A  2 0 2 0



11
P i ą t e k ,  1 0  L I P C A  2 0 2 0

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

– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha 
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio 
tel. 668566576

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

• Zatrudnię Mechanika 
Pruszków 505786220

• PRACA W OCHRONIE 
PRUSZKÓW/SOKOŁÓW/
JANKI. Poszukujemy 
osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do 
pracy przy ochronie małej 
budowy w Sokołowie/ Jankach 
lub zakładu produkcyjnego 
w Pruszkowie (tu mile 
widziana podstawowa 
znajomość komputera). 
Nie wymagamy 
doświadczenia. 
Dobre warunki pracy. 
TEL.  578 002 512 , 
577 303 512 lub 739 003 512 

Zatrudnię instruktora 
nauki jazdy z własnym 
samochodem 601 751 183 

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 

• 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 

DAM PRACĘ

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni 
200 m2, I piętro z windą 
w Podkowie Leśnej, 
ul. Jana Pawła II 13 tel 
601 612 930

• 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 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• 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 

USŁUGI

• Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

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

• Hydraulik 
tel. 535872455 

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

SPRZEDAM

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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Burmistrz Miasta Piastowa 
informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy  ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń 
w klatce A na I piętrze, został wywieszony,  
w okresie 06.07.2020 r. –  27.07.2020 r., wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę.”

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o drugim przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej sta- 
nowiącej działkę ew. nr 267, w obrębie 05, o powierzchni 0,0861 
ha, położoną w Piastowie przy ul. J. Tuwima, księga wieczysta  
KW Nr WA1P/00120168/9.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 23 stycznia 2020r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 395 000,00 zł (słownie: trzysta 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w wyniku 
przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2020r., o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 
8, klatka A, w pokoju nr 6. 
Wysokość wadium 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 
złotych)
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka A, przy pokoju 
nr 6 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.piastow.
pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Zespole  
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu, ul. 11-go Listopada 8, 
klatka A, pok. 6, tel. 22 770–52–53.
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Swój głos będziesz mógł oddać 
elektronicznie lub osobiście.

Razem możemy więcej!

Wybieraj projekty zgłoszone              do BO na rok 2021
      od 15 do 24 lipca 2020 r.         

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.budzetobywatelski.pruszkow.pl

1


