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Pruszków z darmową komunikacją!
PRUSZKÓW  

Uporządkowana  
numeracja, wydłużone  
i zmienione trasy,  
nowa linia autobu- 
sowa oraz bezpłatna  
komunikacja dla  
pruszkowian posia- 
dających Kartę Miesz- 
kańca. To zmiany  
jakie w pruszkowskiej  
komunikacji pojawią  
się już 1 lipca!

W skrócie można 
powiedzieć, że 
nadchodzi nowa 
jakość prusz-

kowskiej komunikacji! Władze 
Pruszkowa właśnie rozstrzy-
gnęły przetarg na obsługę 
miejskiej komunikacji. Przez 
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R E K L A M A

najbliższe cztery lata odpowia-
dać za nią będzie konsorcjum 
firm PKS Grodzisk Mazowiecki 
oraz PKS Gostynin. Czterolet-
nia umowa opiewa na kwotę po- 
nad 22 mln zł. 

Od 1 lipca na pruszkowskich  
(i nie tylko!) drogach pojawi się 
aż dziewięć linii autobusowych, 
które będą obsługiwane przez 
nowoczesne pojazdy wyposażone 
w klimatyzację, system zliczania 

pasażerów czy system umoż-
liwiający zapowiedzi głosowe.

Co jeszcze zmieni się w prusz-
kowskiej komunikacji?
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– dokładnie tyle dni będą trwały tegoroczne  
wakacje. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny  
przyniesie już powrót dzieci i młodzieży do szkół.66

Jedną ze zmian, która jednocze-
śnie będzie dużym udogodnie-
niem będzie zmiana numeracji 
linii autobusowych. Znikną my-
lące oznaczenia „BIS”. Linie auto-
busowe będą miały numeryczne 
oznaczenia, linia nr 7 to nowe po-
łączenie, „ósemka” zastąpi linię 
2BIS, a „dziewiątka” – 3 BIS. 

Niektóre linie będą kursować 
na zmienionych trasach, dlatego 
radzimy początkowo nie jeździć 
„na pamięć”. Standardowo już li-
nia nr 1 połączy Osiedle Staszica 
ze stacją PKP Pruszków. Auto-
busy linii nr 2 będą obsługiwać 
trasę Osiedle Staszica – Komo-
rów, a „trójka” będzie kursować 
na linii Pruszków ul. Przejazdowa 
– Piastów ul. Warszawska. Auto-
busy linii nr 4 połączą Osiedle Sta-
szica z Gąsinem oraz stacją WKD 
Pruszków. „Piątka” będzie kur-
sować na trasie WKD Pruszków 
– Malichy, a linia nr 6 pozwoli na 
połączenie Osiedla Staszica z Oża-
rowem Mazowieckim. Linia nr 7 
będzie kursować na trasie PKP 
Pruszków – PKP Piastów, nato-
miast „ósemka” połączy Osiedle 
Staszica z WKD Pruszków. Linia 
nr 9 będzie umożliwiać dojazd 
do szkoły podstawowej Prusz-
ków Jarzynowa – Pruszków Ja-
rzynowa (szkoła).

To jednak nie koniec. Ważna 
zmiana dotyczy biletów. Jedno-
razowy 90-minuytowy bilet ma 
kosztować 4 zł, ulgowy 2 zł. Bi-
let normalny miesięczny będzie 
kosztowa 120 zł, a ulgowy połowę 
tej kwoty. Pasażerowie nie zapłacą 

natomiast za przewóz wózka dzie-
cięcego, roweru dziecięcego, ba-
gażu czy zwierząt. Warto tu jednak 
zaznaczyć że posiadacze Prusz-
kowskiej Karty Mieszkańca oraz 
Karty Dużej Rodziny pruszkow-
ską komunikacją będą mogli po-
ruszać się za darmo. Trzeba tylko 
pamiętać, by kartę mieć zawsze 
przy sobie!

Bilety będzie można kupić rów-
nież w… biletomatach. Operator 
komunikacji ma tu dwie moż-
liwości – wyposażyć pojazdy 
w biletomaty lub ustawić sześć 
stacjonarnych na terenie miasta 
w wybranych lokalizacjach. 

Do obsługi dziewięciu linii prze-
woźnik musi przeznaczyć 15 au-
tobusów niskopodłogowych lub 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

częściowo niskopodłogowych. 
Trzy z nich to standardowe po-
jazdy o długości od 11,5 do 12,5 m. 
Powinny być w stanie przewieźć  
85 pasażerów, w tym 28 na miej-
scach siedzących. Pozostałe auto-
busy muszą mieć długość od 8,2 
do 9,2 m, a podróżować nimi bę-
dzie mogło 60 pasażerów (22 na 
miejscach siedzących). Wszystkie 
pojazdy mają być klimatyzowa-
ne, wyposażone w wyświetlacze 
z numerem linii, trasą przejazdu 
oraz datą i godziną. Dodatkowo 
w pojazdach ma się znaleźć system 
umożliwiający zapowiedzi głosowe.

Wraz z rozstrzygnięciem prze-
targu na pruszkowska komuni-
kację pojawia się jeszcze jedno 
pytanie. Co z autobusem do stolicy. 

Prezydent Pruszkowa Paweł 
Makuch zaznacza, że sprawa 
jest w toku. – Rozmowy z Za-
rządem Transportu Miejskie-
go trwają. Sytuacja pandemii 
w dużym stopniu skompliko-
wała nam prowadzenie tej spra-
wy. Nie mieliśmy możliwości 
prowadzenia wspólnych spo-
tkań. Jesteśmy w trakcie roz-
mów i negocjacji. Mamy dużą 
determinację by uruchomić 
linię tak wyczekiwaną przez 
naszych mieszkańców. Wysto-
sowałem zaproszenie na spo-
tkanie przedstawicieli ZTM, aby 
kontynuować rozmowy na te-
mat autobusu do Warszawy – 
zaznaczył na sesji prezydent 
Paweł Makuch.  AZ

PRUSZKÓW
Mamy dobrą wiado-
mość dla mieszkańców! 
Od 19 czerwca  
do Parku Potulickich 
wracają kajaki!

J ak co roku wypożyczalnia 
sprzętu będzie całkowicie 
bezpłatna. Z kajaków bę-
dzie można korzystać przez 

siedem dni w tygodniu. Do dys-
pozycji mieszkańców będzie  
10 kajaków wraz z wyposażeniem 
i kamizelkami. Wypożyczalnia 

Kajaki wracają  
do Pruszkowa!

jak zawsze będzie działać w po-
bliży dawnego baru „Przystań”.

Od poniedziałku do piątku 
sprzęt wodny w godzinach 10.00 
– 14.00 będzie zarezerwowany 
dla grup zorganizowanych. Chęć 
skorzystania z kajaków należy 
wcześniej zgłosić telefonicznie 
pod numerem 798 819 668 lub 
mailowo na adres plywalnia@
plywalniakapry.pl

W godzinach 14.00 – 18.00 ka-
jaki będą dostępne dla miesz-
kańców posiadających ważną 
kartę mieszkańca. W weeken-
dy wypożyczalnia będzie dzia-
łać w godz. 10.00 – 18.00.  AZ

MILANÓWEK
W niedzielę odbyło się 
referendum dotyczące 
odwołania burmistrza 
Milanówka Piotra 
Remiszewskiego  
z pełnionej funkcji. 
Wyniki referendum  
nie są jednak wiążące.

M ożna powie-
dzieć, że część 
mieszkańców 
miasta-ogrodu 

Remiszewski zostaje
pokazało burmistrzowi, nie 
żółtą a czerwoną kartkę.  
W niedzielnym referendum aż 
95,91 proc głosujących miesz- 
kańców opowiedziało się za 
odwołaniem burmistrza Pio-
tra Remiszewskiego.

Mimo to wynik referendum 
nie jest wiążący. Powód? W gło-
sowaniu udział wzięło tylko 
2056 osób, co daje frekwen-
cję na poziomie 15,88 proc. 
Frekwencja nie wyniosła wy-
maganego poziomu 3/5 licz-
by mieszkańców biorących 
udział w wyborach burmis- 
trza w 2018 r.  AZ

NADARZYN
W nocy z 5 na 6 czerwca 
w jednym z domów  
w Starej Wsi doszło  
do wybuchu butli  
z gazem. Dwie osoby 
zostały poszkodowane.  
Akcja gaśnicza trwała  
do prawie 4.00 rano.

D o zdarzenia doszło 
około godz. 22.00. 
W wyniku eksplozji 
butli z gazem doszło 

do pożaru. Poszkodowane zostały 
dwie osoby. Kobieta z poparze-
niami kończyn oraz mężczyzna 

z podejrzeniem poparzenia dróg 
oddechowych trafili do szpitala. 
Na miejscu lądował również śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, jednak ostatecznie 
poszkodowani zostali przetrans-
portowani do szpitala karetkami.

Eksplozja butli z gazem dopro-
wadziła do uszkodzeń budynku. 
Akcja była trudna, strażacy musieli 
rozebrać cześć konstrukcji budyn-
ku, by dogasić pożar. Budynek jest 
w złym stanie, nie wiadomo czy 
domownic będą mogli w nim po- 
nownie zamieszkać. Z pożarem 
walczyło sześć jednostek straży  
pożarnej. Akcja gaśnicza zakoń- 
czyła się około godziny 4.00.

 Za zdjęcia dziękujemy Wawa 
Hot News 24.  AZ

Nocny pożar pod Nadarzynem
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REGION
Nie mamy dobrych in-
formacji dla podróżnych 
korzystających z pocią-
gów Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej 
muszą przygotować  
się na utrudnienia.  
Przewoźnicy wprowa-
dzają wzajemne  
honorowanie biletów.

K olejarze od 14 czerwca 
do 26 lipca będą wy-
mieniać sieć trakcyjną 
na linii 447 na odcinku 

od Warszawy Zachodniej do War-
szawy Włochy. Wymiana będzie 
dotyczyć zarówno toru do, jak 
i z Warszawy.

Z uwagi na prowadzone 
prace część pociągów KM bę-
dzie kursowała z pominięciem 
przystanków Warszawa Wło-
chy, Warszawa Ursus, Warsza-
wa Ursus Niedźwiadek, Piastów. 
Wybrane połączenia zostaną 

Od 14 czerwca  
utrudnienia na kolei

natomiast odwołane. W związku 
z utrudnieniami w ruchu po-
ciągów od 14 czerwca do 5 lipca 
2020 r. na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Pruszków (w obu 
kierunkach) obowiązywać bę-
dzie wzajemne honorowanie 
biletów KM i ZTM.

Bilety KM (wszystkich ro-
dzajów) ważne będą w pocią-
gach SKM na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Pruszków (w obu 
kierunkach).

Bilety ZTM wszystkich ro-
dzajów (z uwzględnieniem stref 
biletowych) ważne będą w po-
ciągach KM na odcinku War-
szawa Wschodnia – Pruszków 
(w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kar-
tonikowymi” ZTM, które nie zo-
stały wcześniej skasowane, są 
obowiązani do ich skasowania 
przez trwałe napisanie na ich 
odwrocie daty i godziny roz-
poczęcia przejazdu w formacie 
24-godzinnym, czyli np. 14.06. 
godz. 06:55, a posiadacze biletów 
zakodowanych na WKM muszą 
je uprzednio aktywować.  AZ
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Pruszków z darmową komunikacją!



Rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego trwają. Sytuacja pandemii w dużym stopniu 
skomplikowała nam prowadzenie tej sprawy. Nie mieliśmy możliwości prowadzenia 
wspólnych spotkań. Jesteśmy w trakcie rozmów i negocjacji. Mamy dużą determinację 
by uruchomić linię tak wyczekiwaną przez naszych mieszkańców. Wystosowałem zaproszenie 
na spotkanie przedstawicieli ZTM, aby kontynuować rozmowy na temat autobusu do Warszawy
– Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa o autobusie do Warszawy

– dokładnie tyle dni będą trwały tegoroczne 
wakacje. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 
przyniesie już powrót dzieci i młodzieży do szkół.
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Bilet Michałowiczanina
MICHAŁOWICE

Już wkrótce ruszy 
sprzedaż biletów WKD,
 które pozwolą mieszkań-
com swobodnie i tanio 
poruszać się wewnątrz 
gminy Michałowice, 
a w przypadku biletów 
okresowych, także 
poza jej granicami.

D zięki nowej umowie 
podpisanej przez 
gminę Michałowice 
z WKD, przejazdy na 

linii Nowa Wieś Warszawska – 
Warszawa Salomea będą dostęp-
ne za symboliczne kwoty (już 
od 1,50 zł za bilet dla seniora/
ucznia/studenta). Bilety zakupi-
my w dwóch wariantach czaso-
wych: 12 i 19-minutowych. Za bilet 
normalny, zapłacimy odpowied-
nio: 2,50 zł (12 min) i 3 zł (19 min). 
To spora oszczędność względem 
ceny biletu 19-minutowego teraz 
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 (obecna cena to 4,10 zł). Co warte 

podkreślenia, to że bilet Micha-
łowiczanina jest tańszy od naj-
tańszego biletu 20-minutowego 
oferowanego w warszawskiej stre-
fie 1 i 2 przez ZTM.

Mieszkańcy regularnie korzy-
stający z kolejki, najczęściej przy 
dojazdach do szkoły lub pracy, 
kupują zazwyczaj bilety miesięcz-
ne lub kwartalne.  Bilet miesięcz-
ny wg taryfy normalnej będzie dla 
nich tańszy o 40 zł, a bilet kwar-
talny wg taryfy normalnej o 90 zł.

Negocjacje z WKD zostały pod-
jęte z inicjatywy mieszkańców 
gminy, którym od dawna zależało 
na łatwym i tanim poruszaniu się 
kolejką w ramach jej granic, jak 
również na tańszym dojeździe do 
pracy poza granice gminy – mówi 
wójt Małgorzata Pachecka. Cie-
szymy się, ze udało się wprowa-
dzić tak dobre warunki. Wierzę, że 
dzięki tej umowie część mieszkań-
ców będzie mogła zrezygnować 
z uciążliwych dojazdów samo-
chodem. Dla wielu, tania możli-
wość poruszania się po gminie, 

pozwoli wreszcie skorzystać z bo-
gatej oferty imprez oraz wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych.

Do skorzystania ze zniżek po-
trzebne będzie okazanie Karty 

Mieszkańca Gminy Michało-
wice, która przysługuje każ-
demu mieszkańcowi oraz jego 
dzieciom (by ją uzyskać wy-
starczy rozliczyć PIT w miejscu 

zamieszkania). Powiązanie Bi-
letu Michałowiczanina z Kartą 
Mieszkańca pozwoli ograniczyć 
gminne dopłaty tylko do finan-
sowania przejazdów jej miesz-
kańców.  Być może ta atrakcyjna 
oferta zachęci niektórych miesz-
kańców do rozliczania podatków 
w naszej gminie, co pozytywnie 
wpłynie na budżet. 

Cieszę się, że wypracowali-
śmy wspólnie z WKD bardzo ko-
rzystne rozwiązanie dla naszych 
mieszkańców – mówi Małgorzata 
Pachecka, wójt gminy Michałowi-
ce – uzyskaliśmy najlepszą ofer-
tę w ramach kwot, które obecnie 
przeznaczamy na ten cel. To na-
prawdę dobra wiadomość dla 
wielu osób: o potrzebie wpro-
wadzenia takich biletów miesz-
kańcy mówili mi jeszcze na długo 
przed rozpoczęciem kadencji na 
stanowisku wójta. Cieszę się, że 
udało nam się doprowadzić do 
celu kolejną inicjatywę miesz-
kańców! Jednocześnie na kar-
cie miejskiej ZTM można jeździć 
do Opaczy.

Konsekwentnie dążymy do 
wzrostu konkurencyjności ko-
lei względem transportu indy-
widualnego, mając na uwadze 
zachęcenie jak największej liczby 
mieszkańców Gminy Michałowi-
ce do odbywania podróży z wy-
korzystaniem pociągów WKD 
- mówi Michał Panfil, prezes za-
rządu WKD sp. z  o.o. -  Szcze-
gólnie zależy nam na tym, aby 
mieszkańcy gminy, która z uwa-
gi na specyfikę swojego poło-
żenia i rozległy obszar, mieli 
zapewniony dogodny, jednako-
wy dostęp do usług transportu 
zbiorowego oferowanego przez 
WKD – bez względu na miejsce, 
w którym chcieliby rozpocząć 
podróż, czy byłaby to Opacz, Re-
guły czy Nowa Wieś Warszaw-
ska. W każdym przypadku tego 
rodzaju podróż odbywać się bę-
dzie na relacji wewnątrzgminnej. 

 Bilety będą dostępne w ka-
sach od 1 lipca 2020 roku a do-
celowo w  przyszłości w nowych 
biletomatach i  aplikacjach prze-
znaczonych do ich kupna. MS

na spotkanie przedstawicieli ZTM, aby kontynuować rozmowy na temat autobusu do Warszawy
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GRODZISK MAZ.

Kino samochodowe 
w Grodzisku

Grodziskie Centrum Kultury zaprasza 19 czerwca na samochodowe ki-
no plenerowe. Małymi krokami wracają miejskie imprezy. Już 19 czerwca 
w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się plenerowe kino samochodowe. 
Na fanów kina będzie czekać również 100 leżaków. Impreza zostanie zor-
ganizowana zostanie na Targowisku Miejskim w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Montwiłła 41. W repertuarze „I znowu zgrzeszyliście, dobry Bo-
że” w reżyserii Philippa de Chauveron. Start imprezy 20.00, wstęp wol-
ny, ilość miejsc ograniczona. AZ

R E K L A M A

REGION
Muzeum Wsi Mazowiec-
kiej w Sierpcu, w którym 
wykreowano serial 
o Brwinowie „Stulecie 
Winnych” ponownie 
otwarte. Jeśli jesteście 
fanami tej serii, możecie 
odwiedzić miejsce
związane z produkcją.

„S tulecie Winnych” to hi-
storyczny serial emi-
towany na antenie 
TVP, który średnio 

oglądało 2,89 mln osób w Polsce. 
Serial oparty był na bestsellero-
wej powieści Ałbeny Grabowskiej, 
mieszkanki Brwinowa.

Telewizyjna adaptacja powie-
ści o tym samym tytule „Stulecie 
Winnych” opowiada o dziejach 
rodziny Winnych z Brwinowa. 
Wątki rozgrywają się na tle burz-
liwej historii Polski. Akcja pierw-
szego odcinka rozpoczyna się 

Odwiedź miejsce gdzie powstawał 
serial „Stulecie Winnych”

w czerwcu 1914 r. Na samym po-
czątku życie Winnych zakłóca 
dramat rodzinny, później wyda-
rzenia I wojny światowej.

Jeśli chcecie poznać miejsce, 
gdzie wykreowano telewizyjny 
Brwinów to właśnie ponownie 
otworzono Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu. Skansen w 

Sierpcu stał się Brwinowem z okre-
su I wojny światowej i II Rzeczy-
pospolitej. Jak informuje muzeum, 
w chałupie z Dzierzążni zamiesz-
kał Stanisław i Katarzyna Winni, 
chałupę z Jonnego przemieniono 
w dom Romana i Władzi Winnych, 
natomiast karczmę z Żuromina 
przejęła rodzina żydowska. MS

SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

TEL. 690 000867, 664 702 150, E-MAIL: ECT@ECT.NET.PL 
WWW.ECTTECHNIK.PL

PRZY ZAKUPIE NOWEJ MASZYNY 
WERYFIKACJA ZA 1 ZŁ 

SERWISUJEMY 
ELEKTRONARZĘDZIA 

KAŻDEJ MARKI

ODBIÓR MASZYN 
Z BUDOWY 

DO SERWISU

UL. PUŁAWSKA 280, WARSZAWA
TEL. 515 365 038, 690 031 660

1876 ZŁ BEZ VAT

879 ZŁ BEZ VAT

8451 ZŁ BEZ VAT

4649 ZŁ BEZ VAT

R E K L A M A

REGION
W 2020 ze względów 
bezpieczeństwa 
pociąg „Słoneczny” 
nie pojedzie nad morze 
– poinformowały 
Koleje Mazowieckie. 

„Słoneczny” to połą-
czenie kolejowe, które 
Koleje Mazowieckie 
uruchamiały latem. 

To połączenie stolicy z naj-
popularniejszymi morskimi 
miejscowościami. „Słoneczny” 
wiózł nad Bałtyk: z Warszawy 
do Gdyni za 45 złotych, a za
60 zł do Ustki - za bilet nor-
malny. Nad morze pociąg wy-
ruszał rano, a do stolicy wracał 

wieczorem. Zarówno komfort 
podróży (piętrowe składy z kli-
matyzacją), jak i ceny biletów 
zachęcały do podróży. Tylko 
w ubiegłym roku „Słonecz-
ny” przewiózł blisko 127,5 tys 
osób, a łącznie w ciągu 15 lat 
kursowania 1,25 mln pasaże-
rów! Niestety nie mamy do-
brych wieści dla podróżnych. 
– W tym roku, ze względu 
na bezpieczeństwo podróż-
nych, pociąg „Słoneczny” po 
raz pierwszy od piętnastu lat 
nie zawiezie podróżnych nad 
morze – poinformowały Ko-
leje Mazowieckie.

Ogłoszona w Polsce w marcu 
br. pandemia wirusa COVID-19 
spowodowała poważne ogra-
niczenia w transporcie pub-
licznym. Zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z 29 
maja 2020 r. limit pasażerów 
w środkach transportu pu-
blicznego wynosi tyle, ile wy-
nosi 50 proc. liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących 
(połowa miejsc siedzących mu-
si pozostać wolna). – W obecnej 
sytuacji, jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem jest zawieszenie 
kursowania „Słonecznego”. To 
bardzo trudna decyzja, zwa-
żywszy na to, że pociąg cieszył 
się bardzo dużą popularnością. 
Priorytetem jednak jest bez-
pieczeństwo naszych podróż-
nych.  Dlatego też liczymy na 
ich zrozumienie – mówi Ro-
bert Stępień, prezes zarządu 
Kolei Mazowieckich.

Mamy nadzieję, że „Słonecz-
ny „ wróci na trasę za rok. MS

Pociąg „Słoneczny” 
nie pojedzie nad morze
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Jak radzimy sobie
z koronawirusem?

W alka z niewidzial-
nym wrogiem, 
czyli wirusem, do 
momentu wynale-

zienia skutecznego leku to przede 
wszystkim zminimalizowanie jego 
transmisji. Aby odnieść sukces, 
potrzebne są środki – zarówno 
bezpieczeństwa, jak i finansowe.

Jak podkreśla marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam 
Struzik, największym wspar-
ciem były środki unijne. – Bar-
dzo szybko sięgnęliśmy po unijną 
pomoc na walkę z epidemią. 
Dzięki temu w najtrudniejszym 
momencie pilnie zabezpieczy-
liśmy personel medyczny w środ-
ki ochronne, a szpitale w sprzęt 
ratujący życie.

Przez cały czas epidemii sa-
morząd Mazowsza doposażał 
szpitale i stacje pogotowia ratun-
kowego w aparaturę medyczną 
oraz środki ochrony osobistej. 
Zakupy były możliwe, dzięki 
wsparciu z Unii Europejskiej. 
Wartość unijnego projektu na 
walkę z COVID-19 to 150 mln zł. 
Środki zaangażowano już pra-
wie w całości.

2,2 mln środków
 ochronnych
W pierwszej kolejności trzeba 
było zabezpieczyć tych, którzy 
walczą o nasze zdrowie i życie. 
Lista zakupów samorządu wo-
jewództwa była długa. Znalazły 
się na niej m.in. mobilne aparaty 
RTG, tomografy, respiratory, łóż-
ka do intensywnej terapii, syste-
my do bezdotykowego pomiaru 
temperatury, ale też maski, gogle, 
przyłbice, kombinezony, płyny 
do dezynfekcji. Dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Zakaźnego 
w Warszawie Agnieszka Kujaw-
ska-Misiąg podkreśla, że sprzęt 
pozwala na szybką izolację osób 
zakażonych. – Dzięki cyklero-
wi czas oczekiwania na wynik 
PCR to około 5 godzin, a dzię-
ki przyłóżkowemu RTG pacjent 
nie wędruje przez szpital na ba-
dania. Otrzymane respiratory to 
szansa na życie ciężko chorych, 
a urządzenia do dekontaminacji 
pozwalają bezpiecznie przyjmo-
wać kolejnych pacjentów.

W sumie do placówek sto-
łecznych i z aglomeracji war-
szawskiej trafiło ponad 2,2 mln 
środków ochrony osobistej, 
w tym niemal 895 tys. masek, 
ponad 96 tys. kombinezonów, 
1,1 mln rękawiczek, 34,6 tys. far-
tuchów, 17 tys. gogli, prawie 150 
tys. litrów płynów do dezynfekcji 
i blisko 19 tys. przyłbic.

Sprzęt ratujący życie
Samorząd Mazowsza zakupił 
także niezbędny w walce z ko-
ronawirusem sprzęt medyczny. 
Wsparcie dla stołecznych i pod-
warszawskich szpitali to w su-
mie 310 pulsoksymetrów, 220 
termometrów, 192 aparaty do 
mierzenia ciśnienia, 120 reduk-
torów do butli z tlenem, 100 ste-
toskopów, 88 kardiomonitorów, 
50 łóżek OIT, 46 urządzeń do 
dekontaminacji/zamgławiania/
ozonowania, 12 podstawowych 
respiratorów stacjonarnych, 
12 centrali monitorujących, 
6 mobilnych RTG, 4 podstawowe 
respiratory mobilne, 4 aparaty 
EKMO, chłodnia farmaceutycz-
na wyposażona w chłodnice 
wentylatorowe, a także syste-
my do bezdotykowego pomia-
ru temperatury. – Do tej pory 
temperaturę pacjentom mie-
rzyliśmy ręcznie, co angażowało 
wiele osób. Pomagali nam przy 
tym studenci. Nowoczesne urzą-
dzenia pozwolą nam kontrolować 
sytuację bez angażowania perso-
nelu – zauważa Jarosław Rosłon, 
dyrektor Międzyleskiego Szpitala 
Specjalistycznego w Warszawie. 
Doposażone zostały m.in. Szpi-
tal Zakaźny i Szpital Bródnowski 
w Warszawie, Międzyleski Szpital 
Specjalistyczny, szpital w Dzie-
kanowie Leśnym, Mazowieckie 
Centrum Rehabilitacji „STOCER” 
Sp. z o.o. (Szpital Kolejowy im. 
dr med. Włodzimierza Roeflera 

w Pruszkowie), Samodzielny Pu-
bliczny Zespół Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Pruszkowie, 
Samodzielny Publiczny Spe-
cjalistyczny Szpital Zachodni 
im. św. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Mazowieckim, wojewódz-
kie szpitale w Radomiu, Płocku, 
Siedlcach, Ostrołęce i Ciechano-
wie, a także szpitale powiatowe, 

zakłady opieki zdrowotnej, cen-
tra medyczne oraz stacje pogo-
towia ratunkowego i transportu 
sanitarnego.

Busy i ambulanse 
dla stacji pogotowia
Stacje pogotowia w Ostrołę-
ce, Płocku, Radomiu, Siedlcach 
i Warszawie otrzymały specjalne 

busy do przewozu osób zakażo-
nych, niewymagających wsparcia 
ratowników medycznych. Pojaz-
dy zapewniają maksimum bez-
pieczeństwa zarówno kierowcy, 
jak i pacjentom. Wyposażone są 
w osłonę kierowcy, oddzielającą 
przedział pasażerski oraz w ła-
two zmywalną tapicerkę. Dla 
warszawskiego „Meditransu” 

samorząd zakupił również am-
bulans typu C.

Utworzone w urzędzie mar-
szałkowskim specjalne zespoły 
zakupowe codziennie dokonywa-
ły zakupów niezbędnego sprzętu 
i asortymentu. Te następnie na 
bieżąco przekazywane były do 
szpitali z listy placówek będących 
w podwyższonej gotowości. Nad 
ich odpowiednim rozdyspono-
waniem oraz kierowaniem tam, 
gdzie były w danej chwili naj-
bardziej potrzebne, pracował 
powołany przez marszałka woje-
wództwa specjalny zespół. W je-
go skład weszli przedstawiciele 
urzędu marszałkowskiego, wo-
jewody mazowieckiego oraz eks-
perci – konsultanci wojewódzcy. 

Projekt „Zakup niezbędnego 
sprzętu oraz adaptacja pomiesz-
czeń w związku z pojawieniem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 
na terenie województwa mazo-
wieckiego” jest realizowany przez 
Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. Całkowita wartość 
projektu wynosi 150 mln zł, z te-
go 124,9 mln zł pochodzi z fundu-
szy europejskich z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-
2020. Mazowsze jako pierwsze 
województwo w kraju uruchomiło 
środki unijne na ten cel.

1 Aktualny stan na gis.wrotamazowsza.pl
/Informacje/KORONAWIRUS

W Warszawie i aglomeracji warszawskiej do tej pory odnotowano ponad 1800 przypadków za-
każeń koronawirusem1. Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest perso-
nel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. Epidemia sprawiła, że konieczne były 
zakupy dużych ilości odzieży ochronnej czy płynu do dezynfekcji. Pomogły fundusze unijne, 
dzięki którym samorząd województwa przekazał do placówek warszawskich i okołowarszaw-
skich 2,2 mln środków ochrony i sprzęt medyczny.

SAMORZĄD MAZOWSZA, DZIĘKI UNIJNEMU WSPARCIU, ZAKUPIŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY
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Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej oraz zarządcy
nieruchomości wielorodzinnych

mogą przekazać dane dotyczące poszczególnych
źródeł ogrzewania za pośrednictwem ANKIETY

Jak wypełnić ankietę?

Więcej informacji: www.pruszkow.pl

osobiście z ankieterem
na stronie www.pruszkow.pl/ankieta 
od pon. - pt. w godzinach 8:00 - 16:00 dzwoniąc
pod numer: 532 456 927 lub 784 439 633

INWENTARYZACJA WSZYSTKICH
ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA
 na terenie miasta Pruszkowa

od czerwca do października 2020 r.
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Nowa odsłona Stawiska 

P rzez cały czerwiec w muzeum 
w Stawisku czynne będą dwie 
wystawy skierowane szcze-
gólnie do rodzin z dziećmi: 

„Astrid Lindgren” oraz „Dziecko w cen-
trum. Szwedzka literatura dziecięca”. 
Wystawy zostały przygotowane przez 
Ambasadę Szwecji w Warszawie. 

Ponadto placówka jest otwarta dla 
zwiedzających na nowych zasadach:
• ekspozycje może zwiedzać jednocze-

śnie 12 osób (zaleca się przebywanie 
w pomieszczeniach ekspozycyjnych 
muzeum w maseczkach);

• konieczne jest zachowanie 2 metro-
wej odległości;

• po zakończeniu zwiedzania obowią-
zuje zejście z poziomu piętra do drzwi 
wyjściowych boczną klatką schodową;

• w pomieszczeniach piwnicznych/sa-
nitariatach mogą przebywać jedno-
cześnie najwyżej dwie osoby;

• szatnia funkcjonuje wyłącznie ja-
ko miejsce przechowywania na czas 
zwiedzania plecaków, toreb, parasoli;

• obowiązuje bezwzględny zakaz doty-
kania eksponatów stanowiących wy-
posażenie wnętrz.

Dyrekcja i pracownicy muzeum zachęcają 
do telefonicznego lub mailowego umó-
wienia zwiedzania na określoną godzinę. 

Park jest czynny codziennie w go-
dzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem 
placu zabaw, który pozostaje zamknięty. 
Szczegóły dotyczące nowych zasad znaj-
dą Państwo na stronie internetowej mu-
zeum: www. stawisko.pl oraz przy kasie 
biletowej w Muzeum.

Jednocześnie chcemy poinformować, 
że okres pandemii, w którym Stawisko 
było zamknięte dla zwiedzających, nie 
był czasem straconym. W muzeum zo-
stały przeprowadzone kolejne prace re-
montowe, rozpoczęte w maju ub. roku, 
w tym renowacja części podłóg i remont 
łazienek. Prace miały na celu polepsze-
nie funkcjonalności pomieszczeń oraz 
dostosowanie ich do najnowocześniej-
szych standardów europejskich. 

Opracowano koncepcję nowej stro-
ny internetowej,  z wykorzystaniem sys-
temu identyfikacji wizualnej Stawiska 
(opracowanego w końcu ub. roku). Kon-
cepcja powstała we współpracy z firmą 
KotBury (autorzy identyfikacji wizualnej 
m.in. Domu Spotkań z Historią, Mini-
sterstwa Cyfryzacji).  Realizację nowej 
strony www. zaplanowano na sierpień br. 

Ponadto został wydany nowy Prze-
wodnik po Muzeum w Stawisku. Ponad-
to w muzeum trwały prace nad nowym 
tematem lekcji muzealnej „Anna i Jaro-
sław Iwaszkiewiczowie jako Sprawiedliwi 

wśród Narodów Świata”. Lekcja przybliża  
temat holocaustu. Jako przykłady pomo-
cy udzielanej Żydom posłużą prawdziwe 
historie rodzin, którym Iwaszkiewi-
czowie udzielili daleko idącej pomocy. 
Miłośników filmów czeka niebawem 
niespodzianka. Muzeum przygotowało 
scenariusze w oparciu o które zrealizo-
wano dwa filmy dokumentalne: Stawi-
sko. Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 
oraz Jarosław Iwaszkiewicz – kompozy-
tor. Filmy będą zamieszczone na stronie 
internetowej placówki. 

Budynek muzeum czeka jeszcze osu-
szanie  fundamentów i wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych północnych piwnic 
domu. Powiat Grodziski złożył wniosek 
o dofinansowanie z budżetu samorzą-
du województwa mazowieckiego, który 
oczekuje na rozstrzygnięcie. Koszt wy-
konania prac to 96 638 zł, przy środkach 
własnych Powiatu Grodziskiego w wyso-
kości: 48 319 zł. Po wykonaniu prac hy-
droizolacyjnych w piwnicach muzeum 
będzie można stworzyć m.in. magazyn 
sprzętów muzealnych oraz materiałów 
edukacyjnych do lekcji muzealnych. 

Aktualne przedsięwzięcia kultu-
ralne i plany 
• 5 lipca
 Stawisko w książce i filmie Stule-

cie Winnych. Spotkanie z Ałbeną 

Grabowską poprowadzi Piotr Müld-
ner-Nieckowski

• 9 sierpnia
Z popiołu i słońca my wszyscy – spo-
tkanie z Agnieszką Herman, autor-
ką książki Tło. Prowadzenie: Beata 
Pawłowicz (dziennikarka „Zwier-
ciadła”)

 Oba spotkania (5 lipca i 9 sierpnia) 
odbędą się na tarasie stawiskiego 
Muzeum – z koniecznym respek-
towaniem odpowiedniego dystan-
su między uczestnikami.

• lipiec i sierpień – wystawa  malar-
stwa Andrzeja Pilicha

• wrzesień – XX Konkurs Recytatorki 
im. Jarosława Iwaszkiewicza (prze-
niesiony z maja br)

• wrzesień - spotkanie literacko-mu-
zyczne; w programie: promocja/pre-
zentacja książki Marii Iwaszkiewicz  
Portrety oraz koncert kameralny;

• październik – realizacja zdjęć do 
filmu fabularnego Burza przed 
ciszą;

• listopad i grudzień – XX Festiwal 
Muzyczne Konfrontacje; w ramach 
wydarzenia przewiduje się 7 kon-
certów, 3 spotkania literackie oraz 
wystawę. Festiwal uzyskał dota-
cją MKiDN.

Muzeum w Stawisku zaprasza do odwiedzin. Od 7 czerwca, w związku z pande-
mią koronawirusa, placówka funkcjonuje na nowych zasadach. Wykonano też 
kilka prac remontowych w budynku. Po dłuższej przerwie na odwiedzających 
czekają dwie ciekawe wystawy. 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Gmina Brwinów otrzymała 
215 000 zł dotacji na budowę 
zaplanowanego na ten rok 
odcinka ul. Słonecznej w miej-
scowościach Moszna i Krosna. 

15czerwca br. mar-
szałek wojewódz-
twa mazowieckiego 
Adam Struzik oraz 

burmistrz gminy Brwinów Arka-
diusz Kosiński i skarbnik Elż-
bieta Dolota podpisali umowę 
o udzielenie dotacji na budowę 
ul. Słonecznej. Środki finansowe 
pochodzą z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego i są prze-
znaczone na zadanie z zakresu 
budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych.

Budowa ul. Słonecznej jest 
podzielona na etapy. W tym roku 
zostanie wybudowany odcinek 
od posesji Moszna Parcela 59 do 
skrzyżowania z ul. Nadrzeczną 
w Krośnie Wsi. Od 9 czerwca 
droga jest zamknięta dla kie-
rowców. Na odcinku o długości 
ok. 1 km wykonawca wybrany 
w przetargu – firma ROBO-
KOP z Milanówka – wybuduje 
asfaltową jezdnię o szerokości 
ok. 5,5–6,5 m wraz z pobocza-
mi, chodnik wzdłuż zabudowań 

oraz skrzyżowanie wyniesione 
i zjazdy. Do jego zadań będzie 
też należeć wykonanie nowego 
oznakowania poziomego i pio-
nowego. Obecnie trwają już pra-
ce związane z korytowaniem 
wierzchniej warstwy jezdni.

Ulica Słoneczna łączy dwa 
sołectwa – Mosznę i Krosnę 
– a jej budowa była bardzo 
wyczekiwana nie tylko przez 
mieszkańców. Z ulicy korzysta-
li także kierowcy samochodów 
ciężarowych dojeżdżających 
do pobliskich pól, przetwórni 

owoców i dużych magazynów. 
Dotychczas ulica Słoneczna by-
ła naprawiana cząstkowo, jed-
nak ze względu na duży ruch 
samochodów ciężarowych, 
efekt takich napraw po kilku 
tygodniach znikał.

Planowany termin zakończe-
nia prac to 30 września br. Koszt 
obecnie realizowanego etapu 
wynosi prawie 2,8 mln zł. (PR)

Ulica Słoneczna z dotacją
Środowiskowy Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Brwinowie od kilku lat 
przymierzał się do utwo-
rzenia gminnego centrum 
integracji mieszkańców. 
Gmina Brwinów pozyskała 
na ten cel dofinansowanie 
ze środków PROW 
i umożliwi realizację tych 
planów w wolnostojącym 
pawilonie na zmoder-
nizowanym targowisku.

M odernizacja tar-
gowiska miej-
skiego, zlokalizo-
wanego między 

ul. Rynek a ul. Armii Krajowej, 
zakończy się w tym roku. Przez 
ogrodzenie placu budowy wi-
dać już urządzoną, zadaszoną 
część przeznaczoną do sprze-
daży z samochodów. Przed 
wykonawcą kolejnego etapu 
jest teraz budowa pawilonów. 

Oprócz miejsca przeznaczonego 
na prowadzenie handlu, znaj-
dzie się tam też miejsce dla nie-
komercyjnego przedsięwzięcia.

„Budowa Gminnego Cen-
trum Integracji Mieszkańców 
gminy Brwinów” to projekt, 
który uzyskał dofinansowa-
nie  ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy 
LEADER”. Wniosek złożony 
w ubiegłym roku za pośred-
nictwem Lokalnej Grupie Dzia-
łania „Zielone Sąsiedztwo” 
przeszedł pomyślnie wszyst-
kie etapy oceny, a podpisanie 
umowy dotacyjnej 8 czerwca 
2020 r. otworzyło drogę do 
dalszych działań. Na terenie 
zmodernizowanego targowiska 
znajdzie się zatem miejsce dla 
infrastruktury niekomercyj-
nej – wolnostojącego osobne-
go budynku, przeznaczonego 
na potrzeby Gminnego Cen-
trum Integracji Mieszkańców 

(GCIM). W centrum odbywać 
się będą mogły zajęcia edu-
kacyjne, informacyjne, pro-
filaktyczne dla mieszkańców, 
projekty realizowane przez 
formalne i nieformalne gru-
py. Wybudowane i wyposażo-
ne  Gminne Centrum Integracji 
Mieszkańców będzie mogło 
stanowić miejsce do wspólnej 
pracy dla lokalnych stowarzy-
szeń, animatorów społecznych, 
grup nieformalnych z terenu 
gminy Brwinów jak również 
całego obszaru LGD Zielo-
ne Sąsiedztwo np. przy opra-
cowywaniu i podejmowaniu 
wspólnych inicjatyw na rzecz 
rozwoju integracji społecznej.

Wartość pomocy to 181 539 zł, 
natomiast koszt całego zada-
nia - 350 925,65 zł. Gmina Brwi-
nów planuje budowę osobnego, 
wolnostojącego budynku  jesz-
cze w tym roku. Kolejnym ele-
mentem tego zadania będzie 
wyposażenie centrum i jego 
uruchomieniem. (PR)

Powstanie Centrum Integracji 
Mieszkańców
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GRODZISK MAZ.
Już 27 czerwca  
odbędzie się kolejna 
impreza plenerowa  
w Grodzisku Mazo-
wieckim. Tym razem 
Urząd Miasta zaprasza 
na coroczne Grodzi-
skie Wianki na Stawach 
Walczewskiego. 

S ezon imprez plene-
rowych rusza pełną 
parą. Urząd Miasta 
w Grodzisku Mazo-

wieckim zaprasza na Wian-
ki na Stawach Walczewskiego, 
które odbędą się 27 czerwca. 

W programie: 
• Godz. 16.00 - Integracyjne 

warsztaty plastyczne 
• Godz. 17.00 - Pokaz stref wor-

kout w wykonaniu młodzie-
ży z Grodziska 

Grodziskie Wianki powracają 
• Godz. 18.15 - Dziecięca Aka-

demia Orkiestrowa 
• Godz. 19.30 - Grodziska Or-

kiestra Rozrywkowa 
• Godz. 21.00 - Spektakl spo-

bótkowy w wykonaniu senio-
ralnej grupy teatralnej SAS 

Wstęp na imprezę jest bezpłat-
ny. Uczestnicy będą mogli sko-
rzystać z wielu stałych atrakcji 
jakie oferowane są na Stawach 
Walczewskiego. Grodziskie Sta-
wy to jedno z ulubionych miejsc 
wypoczynku w regionie. I nie ma 
się co dziwić. Atrakcji tu nie bra-
kuje, na mieszkańców czekają tu 
boiska sportowe, street workout, 
wypożyczalnia sprzętu wodne-
go, kąpielisko. W ostatnim czasie 
do użytku został oddany również 
plac zabaw, który od razu zyskał 
popularność wśród maluchów. 
Na terenie okalającym stawy nie 
brakuje również miejsc do wy-
poczynku takich jak miejsca do 
grillowania wraz z altankami.  AZ

PIASTÓW
Od 1 czerwca miesz-
kańcy Piastowa mogą 
korzystać z nowego po-
łączenia autobusowego 
do Ożarowa Mazowiec-
kiego i Starych Babic.

T aki prezent miesz-
kańcom Piastowa zro-
biła… gmina Ożarów 
Mazowiecki, która 

w porozumieniu z władzami 
Piastowa i Starych Babic uru-
chomiła linę autobusową kur-
sującą na trasie Stare Babice 
– Zielonki – Bronisze – Jawczy-
ce – Piastów. Autobusy kursują 
przez następujące miejscowości: 
Stare Babice, Zielonki, Strzyku-
ły, Wieruchów, Bronisze, Jaw-
czyce praz Piastów.

Uruchomienie nowego po-
łączenia autobusowego to nie 

Piastów doczekał się nowej 
linii autobusowej

jedyna dobra wiadomość. Miesz- 
kańcy Piastowa z przejazdów 
autobusem linii C na terenie 
miasta mogą korzystać bezpłat-
nie. W autobusach honorowane 
są również bilety długo i krót-
kookresowe ZTM. Bilety jedno-
razowe i miesięczne emitowane 
są przez przewoźnika.

– W granicach Piastowa au-
tobusy linii C kursują ulicami 
Lisa-Kuli, al. Piłsudskiego, ul. So- 
wińskiego, al. Wojska Polskiego 
i al. Tysiąclecia z przystankiem 
końcowym na terenie parkin-
gu Tesco – informuje piastow-
ski magistrat.

W granicach Piastowa auto-
busy linii „C” jadą ul. L. Lisa-Ku-
li, Al. Marszałka J. Piłsudskiego, 
ul. Gen. J. Sowińskiego, Al. Woj-
ska Polskiego i Al. Tysiąclecia 
z przystankiem końcowym na 
terenie parkingu Tesco. Z tego 
przystanku ruszają też autobu-
sy w odwrotnym kierunku.  AZ

REGION
Od 15 czerwca dwie  
pary pociągów  
interRegio zatrzymują się  
dodatkowo w Grodzisku  
Mazowieckim.

T aniej niż KM, ale tyl-
ko dwa razy dziennie 
w dni robocze. – Nowe 
połączenia z Grodziska 

Mazowieckiego zapewnią pasa-
żerom w godzinach porannych 

i popołudniowych podróż do 
Warszawy z konkurencyjną ce-
ną biletów i atrakcyjnym czasem 
przejazdu – komentuje Anna Pio-
trowska, rzecznik prasowy Łódz-
kiego Zakładu Polregio. Dodaje 
ona, że kursy obsługiwane są no-
woczesnym taborem wyposażo-
nym m.in. w gniazdka elektryczne, 
klimatyzację oraz (częściowo) w ła-
dowarki indukcyjne do telefonów 
komórkowych. Na trasie z Łodzi 
do Warszawy eksploatowane są 
obecnie wyłącznie jednostki EN57 
i ED72 po modernizacji.  MS

Z Grodziska pociągiem  
do Łodzi
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Kolejne nowości na Stawach 
Walczewskiego

GRODZISK MAZ.
Władze Grodziska  
Mazowieckiego regular-
nie upiększają i doposa-
żają Stawy Walczew- 
skiego. Niedawno  
do użytku został oddany 
nowy plac zabaw,  
a już trwają przygoto- 
wania do kolejnej inwe-
stycji na tym terenie.

G rodziskie Stawy Wal-
czewskiego to jedno 
z ulubionych miejsc 
wypoczynku w regio- 

nie. I nie ma się co dziwić. Atrak-
cji tu nie brakuje, na mieszkań-
ców czekają tu boiska sportowe, 
street workout, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, kąpielisko. 
W ostatnim czasie do użytku zo-
stał oddany również plac zabaw, 
który od razu zyskał popular-
ność wśród maluchów. Na tere-
nie okalającym stawy nie brakuje 
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 PRUSZKÓW

To będzie prawdziwie 
ekspresowa inwesty-
cja. Prace nad budową 
tężni solankowej w Parku 
Kościuszki wystartowały 
kilka dni temu. Zakończe-
nie robót przewidziane 
jest na… 24 czerwca.

P ruszkowska tężnia so-
lankowa w Parku Ko-
ściuszki miała powstać 
pod koniec ubiegłego 

roku. Władze Pruszkowa zdecy-
dowały się jednak na przesunięcie 
realizacji tego zadania. – Chcemy 
przesunąć środki i jednak ruszyć 
z tą inwestycją jak tylko pogoda 
pozwoli w nowym roku. Zale-
ży nam na podpisaniu umowy, 
a następnie aneksowaniu termi-
nu – mówiła nam w listopadzie 
ubiegłego roku Beata Czyżew-
ska, wiceprezydent Pruszkowa.

Prace nad budową tężni so-
lankowej w Parku Kościuszki 

Tężnia w Pruszkowie jeszcze  
w czerwcu

wystartowały pod koniec ubie-
głego tygodnia. Trzeba przyznać, 
że budowa konstrukcji ma zo-
stać wykonana w ekspresowym 
tempie. Termin zakończenia ro-
bót wyznaczono na 24 czerwca.

Solankowa konstrukcja w cen-
trum miasta będzie pierwszą tego 

typu w Pruszkowie. Zbawienny 
wpływ solanki na zdrowie zna-
ny jest od dawna. Solanka zawie-
ra cenne składniki takie jak jod, 
brom, magnez, sód, potas czy że-
lazo. Wdychając tak wzbogacone 
powietrze wzmacniamy odpor-
ność i układ oddechowy.  AZ

również miejsc do wypoczynku 
takich jak miejsca do grillowa-
nia wraz z altankami. 

Ale to jeszcze nie koniec! Jesz-
cze w tym roku na terenie Stawów 
Walczewskiego pojawi się nowe 
wyposażenie. Zgodnie z zapisa-
mi przetargu wokół boisk do pił-
ki plażowej pojawi się drewniana 
nawierzchnia. Na terenie stawów 
pojawią się trzy komplety domków 
na palach wraz z wiszącymi pomo-
stami pomiędzy nimi. Na terenie 

stawów pojawią się nowe altan-
ki, stanowisko do opłukiwania 
nóg oraz nowa wiata na odpady. 
Nie zabraknie również elementów 
małej architektury, czyli nowych 
ławek, siedzisk, stojaków rowe-
rowych, hamaków, pergoli, bu-
dek lęgowych czy koszy na śmieci. 

Wybrany w przetargu wy-
konawca na doposażenie Sta-
wów Walczewskiego w nowe 
elementy będzie miał czas do 
15 października.  AZ
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REGION

Zasiłek opiekuńczy 
przedłużony

O kolejne trzy tygodnie, aż do 28 czerwca został wy-
dłużony okres wypłaty dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego. Mogą z niego korzystać rodzice dzieci, 
którzy nie zdecydują się wysyłać ich do otwartych 
placówek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie 
przysługiwał dłużej – nawet do 28 czerwca. Choć 
od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszko-
la, to tylko co dziesiąta dziecko do nich trafiło, bo 

rodzice wolą nie ryzykować ciągle wysyłania dzieci do 
większych skupisk rówieśników i dorosłych. Jak infor-
muje ZUS, mimo niezakończonego procesu legislacyj-
nego (ustawa została przekazana do Senatu) rodzice 
dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę do-
datkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 ma-
ja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek 
(pracodawców, zleceniodawców).  MS
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Nadchodzi obowiązkowa segregacja odpadów
Od 1 lipca 2020 r. wszyscy 
mieszkańcy gminy 
Grodzisk Mazowiecki 
będą zobligowani 
do segregacji śmieci. 

Gmina obecnie kończy pro-
cedury związane z zamó-
wieniem publicznym na 
odbiór i zagospodarowanie 

odpadów. Pierwsza część usługi, czyli 
wybór instalacji do zagospodarowa-
nia odpadów, jest Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku. W tej chwili weryfikowane są 
oferty drugiej części przetargu na od-
biór śmieci sprzed posesji i transport 
odpadów do instalacji. W przypad-
ku zmiany firmy odbierającej odpa-
dy właściciele nieruchomości nie są 
zobowiązani do ponownego składa-
nia deklaracji. 

Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpa-
dy zbierane są w sposób niewłaściwy, 
zgodnie z ustawą urząd będzie musiał 
naliczyć podwyższoną opłatę będącą 
dwukrotnością stawki podstawowej. 
Art. 6k ust 3 Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach narzucił 

na Gminę podjęcie uchwały o wyso-
kości opłaty podwyższonej za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny. 
Gmina Grodzisk Mazowiecki podjęła 
uchwałę o najniższej możliwej wyso-
kości tej opłaty tj. dwukrotności opła-
ty podstawowej. 

Jest to bardzo istotna zmiana w prze-
pisach prawa z punktu widzenia miesz-
kańców wspólnot mieszkaniowych 
i bloków. W przypadku takich nieru-
chomości jest składana jedna deklaracja 
obejmująca dużą ilość lokali. W przy-
padku stwierdzenia przez firmę od-
bierającą odpady, że jest niewłaściwie 
prowadzona segregacja – nawet przez 
jednego mieszkańca – wszyscy miesz-
kańcy bloków/wspólnoty będą obcią-
żeni opłatą podwyższoną. 

Przypominamy, że w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki obowiązuje segregacja na 
5 frakcji. Do oddzielnych pojemników/
worków wrzucamy:
• SZKŁO - worek ZIELONY lub pojem-

nik odpowiednio oznaczony
• PAPIER - worek NIEBIESKI lub pojem-

nik odpowiednio oznaczony

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

Wniosek o pozwolenie na budowę 
przedszkola w Regułach złożony

W przypadku przed-
szkola w Regułach 
władze gminy Mi-
chałowice posta-

nowiły skorzystać z pomocy 
doświadczonych architektów 

ze Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich (SARP), za po-
średnictwem których został 
zorganizowany konkurs na kon-
cepcję urbanistyczną kampu-
su edukacyjnego i przedszkola 

w Regułach. W pierwszym eta-
pie jurorzy wybierali spośród 
37 prac, do drugiego etapu 
przeszło 5. Pod koniec wrześ-
nia 2019 r. konkurs został roz-
strzygnięty - zwyciężyła utytu-
łowana firma M.O.C. z Katowic. 

Zwycięzcy zaproponowali 
modułowy budynek przedszko-
la z wewnętrznym patio, ma-
jącym stanowić serce obiektu. 
W budynku znaleźć się ma m.in. 
siedem sal dydaktycznych, sa-
le rekreacyjne, zaprojektowa-
no również zielone dachy oraz 
naturalny zbiornik retencyjny. 

Przez ostatnie miesiące, mi-
mo panującej pandemii, archi-
tekci dopracowywali koncepcję 
przedszkola i terenu wokół tak, 
by w czerwcu złożyć kompletny 
projekt budowlany. Teraz czeka 

ich intensywna praca przy pro-
jekcie wykonawczym. Współpra-
ca ze zwycięzcami konkursu jest 
długofalowa. Autorzy projek-
tu będą prowadzić stały nadzór 
nad inwestycją, tak by jej wyko-
nanie było perfekcyjne i zgodne 
z początkową koncepcją. 

Najbliższe dwa miesiące to waż-
ny okres – przez ten czas starosta 

pruszkowski może wnieść uwa-
gi do projektu lub zaakceptować 
go w dostarczonej formie. Jestem 
szczególnie zadowolona z ener-
goefektywnych i ergonomicz-
nych rozwiązań, które zostały 
zastosowane w projekcie. W tym 
budynku wszystko będzie nowo-
czesne – zarówno architektura, 
jak i rozwiązania technologiczne 

– napisała na swoim profilu Fa-
cebook wójt gminy Michałowice 
Małgorzata Pachecka. 

Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, kolejnym etapem bę-
dzie wybór wykonawcy inwesty-
cji. Jeśli procedury przetargowe 
pójdą sprawnie, budowa przed-
szkola w Regułach rozpocznie 
się na jesieni. 

9 czerwca br. w gminie Michałowice miało miejsce przekazanie do-
kumentacji projektu budowlanego przedszkola w Regułach. Gmina 
mogła więc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, który powę-
drował już do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i tam oczekuje 
na rozpatrzenie. To kolejny ważny etap na drodze do realizacji tej 
nowatorskiej, niezwykle ważnej dla mieszkańców inwestycji. 

     

• TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 
- worek ŻÓŁTY lub pojemnik odpo-
wiednio oznaczony

• ODPADY BIODEGRADOWALNE - worek 
BRĄZOWY lub pojemnik odpowiednio 
oznaczony

• ZMIESZANE (niesegregowane) ODPA-
DY KOMUNALNE - należy gromadzić 
w pojemniku odpowiednio oznaczonym

Właściciele nieruchomości zamieszka-
łych, którzy z jakiejś przyczyny jeszcze 
nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami proszeni 
są o jak najszybsze jej złożenie w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim lub w Wydziale Gospodarki 
Odpadami przy ul. Montwiłła 38 lok. 6.

Druki deklaracji są dostępne w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim, ul. Kościuszki 32a, w Wydziale 
Gospodarki Odpadami, ul. Montwiłła 38 
lok. 6-7 lub na stronie ochronasrodowi-
ska.grodzisk.pl.

W przypadku dodatkowych pytań 
lub wątpliwości zapraszamy do kon-
taktu z  Wydziałem Gospodarki Odpa-
dami tel. (22) 755-55-34 wew. 260-265, 
e-mail: wgo@grodzisk.pl, 
reklamacja.odpady@grodzisk.pl
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W niedzielny wieczór 14 czerwca 
na skrzyżowaniu Al. Jerozoliskich 
i ul. Ryżowej doszło do tragiczne-
go wypadku. Zginął motocyklista. 
Do zdarzenia doszło około godz. 
21.30. Kierujący oplem na skrzyżo-
waniu Al. Jerozolimskich i ul. Ry-
żowej wykonywał manewr skrę-
tu w lewo. Samochód zderzył się 
czołowo z jadącym z naprzeciwka 
motocyklem marki honda. Obra-
żenia odniesione przez motocy-
klistę były tak duże, że pomimo 
reanimacji podjętej przez świad-
ków zdarzenia oraz ratowników 
medycznych, zginął na miejscu. 
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia-
ją policjanci. Za zdjęcia dziękuje-
my WawaHotNews24. AZ

W samochodzie miał 
8 200 tabletek ecstasy

GRODZISK MAZ.
Policjanci z grodziskiej 
komendy zorganizowali 
zasadzę na 28-latka 
podejrzanego o prze-
stępstwa narkotykowe. 
Dzięki akcji zabezpieczyli 
narkotyki o wartości 
250 tys. zł. W trakcie 
działań zatrzymano rów-
nież innego kierowcę, 
który w trakcie ucieczki 
potrącił rowerzystę i 
staranował radiowóz.

Kryminalni z Grodzi-
ska Mazowieckiego 
ustalili, że na jednej 
z posesji w Milanówku 

mogą przebywać osoby podej-
rzane o przestępstwa narkotyko-
we. Z ustaleń wynikało, że jeden 
z mężczyzn w swoim aucie mógł 
posiadać substancje odurzające.

Po krótkiej obserwacji posesji 
funkcjonariusze zauważyli dwa 
samochody wyjeżdżające w prze-
ciwnych kierunkach. Kierujący 
range roverem nie zareagował 
na nakaz zatrzymania się wydany 
przez policjantów. Zaczął ucie-
kać tyłem. Kierowca nie zwracał 
jednak uwagi na innych użytkow-
ników drogi. Potrącił prawidło-
wo jadącego rowerzystę. Nawet 
to nie powstrzymało jego próby 
ucieczki. Funkcjonariusze za-
blokowali mu przejazd nieozna-
kowanym radiowozem. 24-letni 
kierowca podjął jeszcze próbę 
staranowania policyjnego wo-
zu, ale ostatecznie wpadł w rę-
ce funkcjonariuszy.

Druga załoga policji czekała 
natomiast na kierującego for-
dem 28-latka. Po zatrzymaniu 
i sprawdzeniu jego samochodu 

przypuszczenia policjantów po-
twierdziły się. Na tylnym sie-
dzeniu funkcjonariusze znaleźli 
torbę wypełnioną dużą ilością 
tabletek. Po przebadaniu sub-
stancji okazało się, że mężczyzna 
miał przy sobie 8200 tabletek 
ecstasy o czarnorynkowej war-
tości blisko 250 tys. zł.

Policjanci z grodziskiej ko-
mendy zorganizowali zasadzę na 
28-latka podejrzanego o prze-
stępstwa narkotykowe. Dzięki 
akcji zabezpieczyli narkotyki 
o wartości 250 tys. zł. W trak-
cie działań zatrzymano również 
innego kierowcę, który w trak-
cie ucieczki potrącił rowerzystę 
i staranował radiowóz.

Kryminalni z Grodziska Ma-
zowieckiego ustalili, że na jed-
nej z posesji w Milanówku mogą 
przebywać osoby podejrzane 
o przestępstwa narkotykowe. 
Z ustaleń wynikało, że jeden 
z mężczyzn w swoim aucie mógł 
posiadać substancje odurzające.

Po krótkiej obserwacji posesji 
funkcjonariusze zauważyli dwa 
samochody wyjeżdżające w prze-
ciwnych kierunkach. Kierujący 
range roverem nie zareagował 
na nakaz zatrzymania się wydany 
przez policjantów. Zaczął ucie-
kać tyłem. Kierowca nie zwracał 
jednak uwagi na innych użyt-
kowników drogi. Potrącił pra-
widłowo jadącego rowerzystę. 
Nawet to nie powstrzymało je-
go próby ucieczki. Funkcjona-
riusze zablokowali mu przejazd 

nieoznakowanym radiowozem. 
24-letni kierowca podjął jeszcze 
próbę staranowania policyjne-
go wozu, ale ostatecznie wpadł 
w ręce funkcjonariuszy.

Druga załoga policji czekała 
natomiast na kierującego for-
dem 28-latka. Po zatrzymaniu 
i sprawdzeniu jego samocho-
du przypuszczenia policjan-
tów potwierdziły się. Na tylnym 
siedzeniu funkcjonariusze zna-
leźli torbę wypełnioną dużą ilo-
ścią tabletek. Po przebadaniu 
substancji okazało się, że męż-
czyzna miał przy sobie 8200 ta-
bletek ecstasy o czarnorynkowej 
wartości blisko 250 tys. zł.

– Zebrane dotychczas w tej 
sprawie materiały pozwoliły 
na przedstawienie 28-letnie-
mu mężczyźnie  zarzutu posia-
dania znacznej ilości substancji 
psychotropowej. Sąd pozytywnie 
rozpatrzył wniosek policjantów 
oraz prokuratora i zastosował 
wobec  zatrzymanego tym-
czasowe aresztowanie na trzy 
miesiące. Drugi z zatrzymanych 
mężczyzn usłyszał zarzut stoso-
wania przemocy w celu zmusze-
nia funkcjonariusza publicznego 
do zaniechania prawnej czyn-
ności służbowej oraz spowo-
dowania wypadku drogowego. 
Decyzją prokuratora 24-latek zo-
stał objęty policyjnym dozorem – 
informuje asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. AZ
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PRUSZKÓW
Kładka nad torami
kolejowymi łącząca 
ul. 3 Maja i ul. Majową 
przejdzie generalny 
remont. Prace mają się 
zakończyć jeszcze 
w tym roku. 

O becnie mieszkań-
cy Pruszkowa legal-
nie przez tory PKP 
mogą przechodzić 

w pięciu miejscach: na prze-
jeździe kolejowym w ciągu ul. 
Przejazdowej, tunelem w cią-
gu ul. Działkowej, przejściem 
podziemnym przy stacji PKP, 
przejściem podziemnym w re-
jonie Czarnej Drogi oraz jedy-
ną istniejącą kładką, która łączy 
ulice 3 Maja i Majową. Ta ostat-
nia przeprawa przejdzie gene-
ralny remont i zmieni się nie 
do poznania. 

Władze miasta wybrały już wy-
konawcę prac remontowych. To 
firma Az- Bud z Radomia, któ-
ra za niewiele ponad 2,8 mln zł 

Kładka do przebudowy 

przeprowadzi generalny remont 
pruszkowskiej kładki. Przepra-
wa zmieni się nie do poznania. 
W ramach prac wymienione 
zostaną wszystkie uszkodzo-
ne elementy podpór, pomostu 
oraz schodów. Warto zaznaczyć, 
że kładka zostanie wyposażona 
w windy, które ułatwią osobom 
niepełnosprawnym korzysta-
nie z kładki. 

Stworzenie podjazdu do szybu 
windowego od strony ul. 3 Maja
będzie wymagało przeprowa-
dzenia wycinki drzew. W za-
mian zaplanowano nasadzenia 
zastępcze. 

Warto zaznaczyć, że z wyre-
montowanej kładki skorzysta-
my jeszcze w tym roku. Wszyst-
kie prace mają zakończyć się
30 października. AZ
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PRUSZKÓW

Złapali złodzieja… 
alkoholu

Policjanci pruszkowskiej patrolówki zatrzyma-
li mężczyznę podejrzanego o dokonanie kilku 
kradzieży. Jego łupem padł alkohol o łącznej 
wartości ponad 1000 złotych. Funkcjonariu-
sze z pruszkowskiej komendy otrzymali wezwa-
nie do jednego z supermarketów w Pruszkowie. 
Po przybyciu na miejsce zastali mężczyznę zatrzy-
manego przez pracowników ochrony. Okazało 

się, że 39-latek został zatrzymany po kradzieży al-
koholu. „Złodziej” trafił w ręce policji. W trakcie 
prowadzonych czynności okazało się, że zatrzyma-
ny od marca „odwiedzał” sklep i kradł markowy 
alkohol. Łącznie straty sklepu wyniosły ponad 1000 
złotych. 39-latek usłyszał już  zarzut kradzieży mie-
nia, za którą kodeks karny przewiduje karę do 5 lat 
pozbawienia wolności. AZ
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Prezydent Miasta Pruszkowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne  
kierownicze stanowisko urzędnicze: 

DYREKTOR 
Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry”  

w Pruszkowie
Termin składania ofert do 30 czerwca 2020 r. 

do godz. 16.00

Więcej informacji w Biuletynie Informacji  
Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa  
pod adresem www.bip.pruszkow.pl
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PRUSZKÓW

Porody rodzinne wracają 
do pruszkowskiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 
wznawia porody rodzinne. Ważne, by 
rodzice spełnili określone warunki bez-
pieczeństwa. W pruszkowskim szpitalu 
pojawiły się ponownie porody rodzinne. 
Warunkiem koniecznym jest aby przy-
szły tata posiadał przy sobie aktualne 

badanie na COVID 19 wykonane nie dłu-
żej niż 4 dni przed stawieniem się w szpi-
talu. W przypadku osób nieposiadających 
takiego badania możliwe jest wykonanie 
testu bezpośrednio w szpitalu w cenie 80 
złotych i po uzyskaniu wyniku (czas ocze-
kiwania ok 1 godziny) można uczestniczyć 
w rodzinnym porodzie. MS

MILANÓWEK
Każdy z nas zna chyba 
sformułowanie 
„pies ogrodnika”. 
W Milanówku również 
pojawił się taki pies.
Ale jest zupełnie inny!

M ilanówek ma pierw-
szego… czworo-
nożnego pracow-
nika. To pies Filc, 

który otrzymał z rąk burmistrza 
miasta, Piotra Remiszewskiego 
specjalne odznaczenie i oficjalnie 
został mianowany pracownikiem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Milanówku.

Filc od ponad roku wraz 
z Ogrodnikiem Miejskim dba o es-
tetyczny wygląd milanowskiej 
zieleni. Filc wspólnie z ogrodni-
kiem codziennie doglądają drzew, 
krzewów oraz kwiatów oraz szu-
kają nowych miejsc dla miejskiej 
zieleni. – Zasada jest jedna – tam 
gdzie postanie jego łapa tam wpro-
wadzane są zmiany. Oprócz tego, 
że jest to bardzo pracowity pies 
to także jest to pies spacerowicz 

Pies Ogrodnika w Milanówku

i codziennie robi kilkugodzin-
ny obchód po mieście – zazna-
cza milanowski magistrat. – Inni 
pracownicy magistratu mogą się 

bardzo starać, ale prawdopodob-
nie nigdy nie będą tak jednocze-
śnie pracowici i uroczy jak Filc! 
– dodają urzędnicy. AZ
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„Be a champion” – lato w Bavi
REGION

W wakacje nie każdy 
może sobie pozwolić 
na wyjazd w góry czy 
nad morze. Zwłaszcza 
w obecnych realiach. 
Jak zatem ciekawie 
zorganizować czas wolny 
dzieciom? Poznajcie 
ofertę półkolonii 
w przedszkolu Bavi dla 
dzieci w wieku 6-10 lat.

Każdego roku przed-
szkole Bavi organizuje 
półkolonie w ciekawej 
formule. Wszystko po 

to, by połączyć zabawę z nauką. 
Tegoroczne półkolonie w Bavi 
organizowane są w formule „Be 
a champion”. To autorski pro-
gram rozwoju dziecka przez sport 
dedykowany dzieciom w wie-
ku wczesnoszkolnym (6-10 lat).

„Be a champion” to program 
treningowo-motywacyjny. Uczest-
nicy w trakcie dwutygodniowego 
turnusu rozwijają swoje umiejęt-
ności w czterech dyscyplinach 
sportowych: piłce nożnej , koszy-
kówce, tenisie oraz gimnastyce 
sportowej. Za zdobyte umiejętności 
otrzymują punkty, które mogą wy-
mienić na odznaki – naklejki. Każ-
dy uczestnik otrzymuje specjalną 
książeczkę z opisem programu 
oraz wypisanymi umiejętnościa-
mi z danej kategorii i miejscem 
na naklejki. Po zdobyciu wszyst-
kich umiejętności na zakończenie 

turnusu dziecko otrzymuje – Na-
grodę Niespodziankę.

Tak stworzony program za-
chęca dzieci do doskonalenia 
swoich umiejętności, a do-
świadczona kadra opiekunów 
gwarantuje fachową opiekę 
i cenną pomoc.

Organizujemy 3 turnu-
sy dwutygodniowe:
• I turnus – 29.06.2020 – 

10.07.2020
• II turnus – 13.07.2020 – 

24.07.2020
• III turnus – 27.07.2020 – 

07.08.2020

Zapewniamy:
• bezpieczne warunki wypo-

czynku zgodnie z wytycznymi 

GIS i MEN, obowiązującymi 
w trakcie pandemii COVID-19,

• opiekę od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.30 – 17.00,

• wykwalifikowaną kadrę pe-
dagogiczną i trenerską,

• grupy do 12 osób,
• atrakcyjny program za-

jęć sportowych (codziennie 
2 godz. tenisa, gimnastyka 
ogólonorozwojowa, wybrany 
rodzaj – piłka nożna, koszy-
kówka, gimnastyka sportowa) 
i rekreacyjnych w języku an-
gielskim – BE A CHAMPION,

• sprzęt sportowy,
• wyżywienie – II śniadanie, 

obiad dwudaniowy, podwie-
czorek, napoje,

• ubezpieczenie NNW.

REGION 
Od 18 czerwca znów 
można korzystać 
z atrakcji dostępnych 
w aquaparku Suntago 
we Wręczy pod 
Mszczonowem. 
W parku wodnym 
wprowadzono 
szereg zabezpieczeń.

S untago, czyli największy 
zadaszony park wodny 
w Europie, to pierw-
szy etap projektu Park 

of Poland znajdującego się we 
Wręczy obok Mszczonowa. Park 
jest idealną alternatywą dla wa-
kacji za granicą. Bez wyjeżdżania 
z Polski można spędzić wymarzo-
ny urlop w tropikalnym klimacie 
32 stopni Celsjusza, w otoczeniu 
ponad 740 prawdziwych palm 
przywiezionych z różnych za-
kątków świata!

I choć baseny mogły wznowić 
działalność od 6 czerwca, to na 
powrót do Park of Poland trzeba 
poczekać nieco dłużej. Aquapark 
ponownie otworzył się 18 czerwca.

Warto zaznaczyć , że park 
wprowadza szereg zabezpieczeń, 
które mają na celu zapewnienie 
w pełni bezpiecznego pobytu na 
terenie obiektu i będą sprzyjać 
relaksowaniu się w komforto-
wych warunkach:
• limit osób odwiedzających 

obiekt w jednym momencie, 
umożliwiający zachowanie 
odpowiedniego dystansu

Suntago ponownie otwarte!

• specjalne oznakowanie CO-
VID-19 przypominające o no-
wych obowiązujących zasa-
dach,

• codzienna pełna dezynfekcja 
parku oraz regularna dezyn-
fekcja wszystkich powierzch-
ni wspólnych,

• system kolejkowy z zacho-
waniem bezpiecznego dy-
stansu,

• wydzielone sekcje szafek z za-
chowaniem odpowiedniego dy-
stansu,

• zabezpieczenie stanowisk pra-
cowniczych ekranami osłono-
wymi,

• płyny dezynfekujące dostęp-
ne dla Gości na terenie całe-
go obiektu,

• specjalne oznaczenia leża-
ków, które zostały poddane 
dezynfekcji,

• pracownicy Suntago są wy-
posażeni w środki ochrony 
osobistej: rękawiczki, masecz-
ki, środki do dezynfekcji oraz 
przeszli wymagane szkolenia,

• obowiązek noszenia mase-
czek w holu głównym oraz 
w szatniach,

• bezgotówkowe płatności na 
terenie całego parku dzięki 
specjalnym opaskom,

• dwa rozsuwane dachy umoż-
liwiające cyrkulacje powietrza 
w słoneczne i ciepłe dni,

• 2500 miejsc parkingowych, 
ułatwiających zachowanie od-
powiedniego dystansu. AZ
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KOSZT TURNUSU – 1400 ZŁ
Możliwość zapisu na 1 tydzień.

INFORMACJE I ZAPISY:
737 374 241 lub przedszkole@bavi.com.pl

ZAPRASZAMY!
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Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Nadarzyn Uchwały Nr XVII.242.2019 
z dnia 30 grudnia 2019r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Strzeniówka w Gminie Nadarzyn,  obejmującej następujące obszary:
- Obszar Nr I - działka nr ew. 327,
- Obszar Nr II - działka nr ew. 373/10,
- Obszar Nr III - działki nr ew. od 515/7 do 515/11,
- Obszar Nr IV - działki nr ew. 59 i 58/13, 58/18.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzę-
dzie Gminy Nadarzyn, Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, 
ul. Mszczonowska 24, 05 - 830 Nadarzyn, pok. nr 114 od poniedziałku 
do piątku w godz.: 900 – 1500, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 
(nr tel. 22 729-81-85, wew. 153). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejsco-
wego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 
dnia 17 lipca 2020r. 

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Nada-
rzyn, 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 osobistym.

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

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn na 
platformie ePUAP: 8420yasifl/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Nadarzyn. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  
bez rozpoznania.

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 swobod-
nego 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 wykona-
nia 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 re-
alizowane 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 uzy-
skania 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

Nadarzyn, dnia 19.06.2020 r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NADARZYN
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka – obszary I – IV w Gminie Nadarzyn 

O G Ł O S Z E N I E

REGION

Holi Święto Kolorów  
wraca do Warszawy 

Najbardziej kolorowa impreza w stolicy powra-
ca! Holi Święto Kolorów odbędzie się 29 sierpnia 
2020 roku. Ulubione święto mieszkańców Warsza-
wy obędzie się 29 sierpnia na Stadionie Syrenki. 
Udział jest darmowy. W programie przewidziano 
liczne atrakcje m.in. DJ’a z muzyką do zabawy, ko-
lorową watę cukrową, kolorowe okulary, bazooki 
CO2 czy strefę foodtruck. Czym jest święto Holi? 

To hinduistyczne święto radości i wiosny. Święto roz-
poczyna się przy ognisku Holika, gdzie ludzie zbiera-
ją się żeby śpiewać i tańczyć. Następnego dnia rano 
odbywa się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywa-
ją pościg polegający na wzajemnym obrzucaniu się 
kolorowym proszkiem i wylewaniu na siebie koloro-
wych farb z wodą, podobnie jak podczas polskiego 
śmigusa-dyngusa.  AZ

REGION
W środowe popołudnie 
(17 czerwca) strażacy 
mieli pełne ręce roboty. 
Interweniowali aż 43 razy 
do lokalnych podtopień  
i połamanych drzew. 

Gwałtowana ulewa 
sprawiła, że pod wo-
dą znalazło się wie-
le dróg, parkingów 

i posesji. Porywisty wiatr łamał 
drzewa, które spadały na zapar-
kowane samochody. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 

Prognozy pogody nie są jed-
nak zbyt optymistyczne. We-
dług synoptyków burze mogą 
występować w godzinach po-
południowych i w nocy aż do 
wtorku. – Śledzimy komunika-
ty i ostrzeżenia. Jesteśmy przy-
gotowani do działań. W środę 
po ulewie interweniowaliśmy 
43 razy, głównie do podtopień 
i drzew powalonych na samo-
chody – mówi nam mł. bryg. 

Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszko-
wie. – Interwencje dotyczyły 
głównie gminy Michałowice, 
Piastowa i Pruszkowa – dodaje. 

Warto pamiętać, że w przypad-
ku ulew możemy liczyć na po-
moc strażaków. Gdy zalewa nam 
piwnice lub garaż, gdzie znajdują 

się urządzenia elektryczne, piece 
czy samochody możemy liczyć na 
wsparcie strażaków. – Niekiedy 
na nasz przyjazd trzeba pocze-
kać nieco dłużej. Wszystkie zgło-
szenia analizujemy na bieżąco. 
Jeśli pojawia się zagrożenie dla 
życia, zdrowia lub mienia to ta-
kie zgłoszenia mają pierwszeń-
stwo – zaznacza mł. bryg. Kroć. 

Sprawdźcie również naszą ga-
lerię gdzie prezentujemy zdjęcia 
skutków ulewy nadesłane przez 
naszych czytelników.  MS

43 interwencje po środowej ulewie
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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

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

• PRACA W OCHRONIE 
PRUSZKÓW/SOKOŁÓW/JANKI.
Poszukujemyosób 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

Niepełnosprawni. 
Produkcja. 2 zmiany. 
Okolice Grodziska Maz. 
734 108 163 

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 
504 204 700

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Sprzedam mieszkanie 
75 m, 3 pokoje, centrum 
Pruszkowa, blok z 2010 r., 
tel. 608-048-084 

DAM PRACĘ

• 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. 601 612 930  

• Wynajmę warsztat 
samochodowy
w Milanówku
z wyposażeniem 
lub magazyn 120m2 
z zapleczem 
socjalnym, 
w dobrym punkcie, 
blisko drogi 
powiatowej, 
z placem manewrowym 
tel. 793 408 465 

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 508 206 738 

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

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. 535 872 455

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

PŁATNOŚĆ KARTĄ
W BILETOMATACH W POCIĄGACH WKD

Usługa mobilnych automatów biletowych dostępna jest od początku
czerwca br. i wprowadzona została pilotażowo, na okres 3 miesięcy
w 16 pociągach kursujących na linii WKD. Miejsce posadowienia biletomatów
w pociągach oznaczono specjalnym piktogramem. W urządzeniach 
można kupić wszystkie bilety z oferty przewozowej WKD, a za ich 

W czasie epidemii wywołanej COVID-19, Warszawska Kolej Dojazdowa
w odpowiedzi na oczekiwania pasażerów, wprowadziła pilotażowo 
mobi lne b i le tomaty  bezgotówkowe.  P łatność  kar tą  za b i le ty 
zakupione w biletomatach zainstalowanych w pociągach WKD gwarantuje 
bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej higieniczną możliwość płatności

Ponadto Spółka WKD prowadzi pełnozakresową sprzedaż biletów 
w kasach oraz w uprawnionych punktach ajencyjnych (kioskach i sklepach) 

zakup dokonamy płatności wyłącznie bezgotówkowo.

oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05 825 Grodzisk Mazowiecki

 

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,

 

wkd@wkd.com.pl

 

www.wkd.com.pl

 
 
 

Zachęcamy do korzystania
z bezgotówkowej formy

płatności za zakup biletów WKD

za transakcję niż tradycyjna płatność gotówkowa.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Nr 71/2020 z dnia 8.06.2020 r.) 

Bliższych informacji udziela Referat Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19 

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu  
bip.podkowalesna.pl

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospdoarowania przestrzennegodla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka E 1 i dla części terenu gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki dlaczęści terenu wsi Kałęczyn przy  
Zachodniej Obwodnicy.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 zpóźn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Grodzisku Mazowieckim w dniu 1 czerwca2020 roku, następują-
cych uchwał:
1. Uchwały Nr 313/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części-
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E1.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają, po:
1) od północy – od punktu A wyznaczonego na zachodniej granicy 

działki ew. nr 74 obr. 5 przez prostą stanowiącą przedłużenie pół-
nocnej granicy działki ew. nr 6/5 w kierunku wschodnim do punk-
tu B wyznaczonego na granicy administracyjnej miasta Grodzisk 
Mazowiecki;

2) od wschodu – od punktu B przez punkt C do punktu D wzdłuż 
granic administracyjnych miasta Grodzisk Mazowiecki, następnie 
od punktu D przez punkty E, F do punktu G wzdłuż granic działek 
ew. nr 8/1 i 11/2;

3) od południa – od punktu G po północnej granicy działki  
ew. nr 46/1 (rzeka Rokicianka) do punktu H i dalej w kierunku 
zachodnim do punktu I po granicy działki ew. nr 11/2, następ-
nie w kierunku północnym do punktu J wyznaczonego na gra-
nicy działki ew. nr 11/1 w odległości 40,0m od punktu I i dalej  
w kierunku zachodnim do punktu K wyznaczonego na zachodniej 
granicy działki ew. nr74 obr. 5;

4) od zachodu – od punktu K do punktu A po zachodniej granicy 
działki ew. nr 74 obr. 5 stanowiącej część działki drogowej ul. 
Chrzanowskiej.

2. Uchwały Nr 314/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu wsi Kałęczyn przy zachodniej obwodnicy. 

 Granice do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają, po:
1) od północy – od punktu A wyznaczonego na południowo – za-

chodniej granicy działki ew. nr 24/6 popołudniowych granicach 
działek ew. nr 24/6 i 51/6 w kierunku wschodnim do punktu B 
wyznaczonego nawschodniej granicy działki ew. nr 58;

2) od wschodu – od punktu B wzdłuż wschodniej granicy działki 
ew. nr 58 do punktu C wyznaczonego na tejgranicy przez pro-
stą stanowiącą przedłużenie południowej granicy działki ew. nr 
48/38;

3) od południa – od punktu C w kierunku wschodnim z przejście 
przez działkę ew. nr 58 i dalej po południowych granicach dzia-
łek ew. nr 48/38, 48/37,48/9, 48/8, 192, 191, 190, 195, 194, 21 
do punktu D wyznaczonego na południowo-wschodniej granicy 
działki ew. nr 21;

4) od zachodu – od punktu D do punktu A po zachodniej granicy 
działki ew. nr 220/8 stanowiącej część działki drogowej ul. Wy-
lotowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych pla-
nów miejscowych. Wnioski do planów należy składać na piśmie do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w terminie do dnia 13 lipca 
2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 
2020 r. poz.283 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 przestrzenne-
go. Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Sala Obsługi Mieszkańców  
i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Uchwały Nr 313/2020 oraz Nr 314/2020Rady Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowieckim zdnia 1 czerwca 2020 r. udostępnione są rów-
nież na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Prawo lokalne 
– Uchwały Rady Miejskiej- Kadencja VIII- Rok 2020 – Sesja nr 22  
z dnia 1 czerwca 2020r.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 „ustawy”, 
zainteresowani w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. mogą wnosić wnio-
ski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta  
i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk Ma-
zowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  
pawel.dabrowski@grodzisk.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwi-
sko 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 Bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 

 Zgodnie z art 1 ust. 1 pkt 11 oraz art 7 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie wniosków przez Bur-
mistrza Grodziska Mazowieckiego, z zachowaniem przepisów Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej http://grodzisk.pl/polityka-prywatności.

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: dla części terenu 
miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap II oraz dla 
części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15 – 
Krupińskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o pla-
nowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. 
poz.293 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu miejscowych planów zagospodarowania wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko:
1. mpzp zwanego „Harcerska” sporządzonego na podstawie: 

uchwały Nr 346/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1, zmienioną 
Uchwałą Nr 527/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiec-
kim z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr 346/2012 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Gro-
dzisk Mazowiecki Jednostka A1,. 

 Sporządzony projektmiejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają wzdłuż 
ulicy Harcerskiej, Kościuszki, Spółdzielczej i 11-go Listopada; 
oraz 

2. mpzp zwanego „Krupińskiego” „sporządzonego na podstawie: 
uchwały Nr 67/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15 – 
Krupińskiego

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają wzdłuż 
ulicy 3-go Maja, Władysława Bartniaka, Kierlańczyków i Jana  
Kilińskiego.

Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływa-
nia na środowisko, sporządzonymi do w/w planów odbędzie się  
w dniach od 29.06.2020 r. do 20.07. 2020 r. Dokumentacja spra-
wy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim Sala Obsługi Mieszkańców, ul. T. Kościuszki 32A  
w godzinach od 10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się:
1.  dlampzp „Harcerska”w dniu 6 lipca 2020 r. o godzinie 16.00. 

w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie MEDIATEKI przy  
ul. 3 Maja 57,

2.  dlampzp „Krupińskiego”w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 
16.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie MEDIATEKI przy 
ul. .3 Maja 57.

UWAGA!
Informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się 
z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktu-
alnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających  
z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe 
na uwadze podczasdyskusji publicznej każdy uczestnik powinien 
posiadaćzasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od 
pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali 
zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy 
wejściu do Mediateki).
Projekty planów oraz prognozy udostępnione będą również na stro-
nie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne 
– Rok 2020.Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjętew projekcie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. 
Uwagi do projektu planu należy składać doBurmistrza Grodzi-
ska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostkiorganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnymterminie do dnia 
3 sierpnia 2020 r. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisem-
nej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościusz-

ki32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego  
pok. nr 9 lub za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej na ad-
res: urzad@grodzisk.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nieżuwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym podpisemelektronicznym albo podpisem 
zaufanym. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 ora-
zart. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na śro-
dowisko, w tymz zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioskii 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 przestrzen-
nym, w nieprzekraczalnym terminie: do 3 sierpnia 2020 r. Zgod-
nie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu,  
o którym mowaw art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrze-
nia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków zło-
żonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckie-
go.Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wnio-
sków przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z zachowa-
niem 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 anych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych RODO), zostaniezamieszczone na stronie internetowej  
http://grodzisk.pl/polityka-prywatności/

z up. Burmistrza
z-ca burmistrza
Piotr Galiński

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 czerwca 2020 r.
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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
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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
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