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W

tej kadencji samorządowej udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Było to zasługą zarówno podejmujących kluczowe decyzje Radnych Powiatu, wcielającego je w życie Zarządu, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego
i jednostek powiatowych oraz wielu naszych partnerów, z którymi współpracowaliśmy
i realizowaliśmy wspólne cele.
Samorząd jest nie tylko władzą samorządową. To przede wszystkim ludzie, którzy zamieszkują określony teren i ich wola. Na każdym etapie pracy we władzach samorządowych
trzeba utrzymywać bezpośredni kontakt z mieszkańcami, żeby nie oderwać się od rzeczywistości. W mijającej kadencji oprócz dużych inwestycji w służbę zdrowia, drogi i edukację
przykładaliśmy szczególną wagę do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi
i Wami, mieszkańcami naszego powiatu.
Istotną kwestią, do której przywiązywaliśmy wagę, było efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych do finansowania naszych inwestycji i projektów miękkich. Dzięki temu udało się
zrealizować wiele rzeczy, których nie moglibyśmy sfinansować wyłącznie z budżetu Powiatu.
Zależy nam, aby nasza praca została zapamiętana jako dobrze spełniona służba na rzecz
mieszkańców, ponieważ to przez nich zostaliśmy wybrani do pełnienia swoich obowiązków.

ZDROWIE

Z całego serca dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie. Życzę również naszym
następcom, czyli przyszłej Radzie i Zarządowi, aby podejmowali jak najtrafniejsze decyzje.

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

J

ako Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego jestem dumna z tych głosowań,
w których potrafiliśmy podejmować kluczowe decyzje dla rozwoju Powiatu w sposób jednomyślny. Choć nie zawsze było to łatwe, ponieważ w Radzie Powiatu zasiadają przedstawiciele różnych ugrupowań, to jako Przewodnicząca Rady starałam się
pielęgnować rozumienie polityki jako sztuki rządzenia, w której nadrzędnym celem jest
zawsze wspólne dobro.
Szczególnie cieszę się z poziomu edukacji na terenie Powiatu. Dobrobyt dzieci i młodzieży to
ich teraźniejszość i nasz wspólny kapitał na przyszłość, a dzięki konsekwentnie udzielanemu
wsparciu pojawiają się piękne perspektywy także do podejmowania kolejnych działań.
Dziękuję wszystkim Radnym tej kadencji – zarówno zasiadającym w Radzie do końca, jak
i tym, którzy z różnych powodów złożyli mandat wcześniej – za wspólną, owocną pracę. Cieszę się również, że obecnie mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego mogą na żywo, za pomocą
transmisji internetowej, śledzić wszystkie Sesje Rady – z tego prawa warto korzystać.
Dzięki pracy w Radzie Powiatu poznałam szerokie pole spraw, problemów i wielu wspaniałych ludzi, pracujących na rzecz innych. Wszystkim dziękuję za współpracę, życzę sił do dalszego działania i jak najwięcej powodów do radości na co dzień.

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
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listopada 2016 roku w Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowie doszło do zmiany dyrektora – został nim Tomasz Sławatyniec. Powiat
Pruszkowski, który jest organem założycielskim SPZZOZ,
przykłada szczególną wagę do poprawy jakości opieki nad
pacjentem, przeznaczając duże środki finansowe na szkolenia personelu, zakupy sprzętu medycznego oraz modernizację placówek ochrony zdrowia.

Pruszkowskiego i środków własnych placówki. Jeszcze w tym
roku w szpitalu rozpoczęliśmy proces informatyzacji, a także planujemy kolejne zakupy specjalistycznego sprzętu, wyposażenie
pracowni i sal chorych. W perspektywie budżetowej na kolejne
lata mamy zaplanowane ponad 15 000 000 zł – m.in. na dobudowę nowego pawilonu Szpitala Powiatowego z nowoczesnym
blokiem operacyjnym i pomieszczaniami do diagnostyki.

W ramach naszych działań wspieramy również programy
Łączna kwota dotacji Powiatu Pruszkowskiego, prze- zdrowotne – jednym z nich jest cykl pikników medycznych
znaczonych dla SPZZOZ w Pruszkowie, to w 2015 roku „Zdrowe Niedziele” (finansowany z budżetu Powiatu
804 505,11 zł, w 2016 roku 2 471 168,53 zł, a w 2017 roku
w kwocie 60 tysięcy złotych). Podczas plenerowych
rekordowe 4 365 308,93 zł. W ramach tych środków
imprez mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego mogli
przeprowadzono szkolenia personelu placówek
skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji
ochrony zdrowia, zakupiono sprzęt medyczny,
i porad udzielanych przez wykwalifikowaa także wykonano przebudowę i modernizanych specjalistów. W pierwszej „Zdrowej
W tej
cję poradni SPZZOZ: chirurgicznej, ortopeNiedzieli” w tym roku wzięło udział około
kadencji
dycznej, badań endoskopowych oraz badań
1000 osób!
przeznaczyliśmy
czynnościowych i elektrofizjologii serca.
blisko 18 mln
Na przyszłość planujemy m.in. program
Wykonaliśmy także modernizację placówzłotych na ochronę
profilaktyki
zdrowotnej dzieci i młodzieży
ki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
zdrowia
„Junior
plus”
oraz programy przeciwdziałaa w 2016 roku przebudowę oddziału interninia chorobom płuc i chorobom układu krążestycznego Szpitala Powiatowego. W Przychodni
nia. Warto podkreślić, że środki przeznaczane na
Rejonowej przy ul. Drzymały wyremontowaliśmy
służbę
zdrowia to również regulowanie narastającepomieszczenia Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz
go
w
poprzednich
kadencjach długu Szpitala Powiatowego,
sale, w których obecnie działa Poradnia Zdrowia Psychicznektóry stawał się niebezpiecznie wysoki. Spłaciliśmy już dużą
go i Poradnia Leczenia Uzależnień.
część kredytu, co pozwoliło szpitalowi wyjść na prostą. IstotOprócz tego w 2018 roku przeznaczyliśmy 3 600 000 zł na do- ne dla ochrony zdrowia są również nasze działania w zakresie
kończenie przebudowy Szpitala „Na Wrzesinie” – został tam wspierania organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzywyremontowany Oddział Chirurgiczny oraz powstała nowa Izba szenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęć. Do szpitala trafił również sprzęt i aparatura medycz- Klub HDK ,,Serce Pruszkowa” czy Pruszkowskie Stowarzyszena warte ponad 2 miliony złotych, zakupione z dotacji Powiatu nie rodzin Abstynenckich ,,Socjus”.

!
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DROGI

O

koło 50 milionów złotych wyniosły same inwestycje drogowe Powiatu Pruszkowskiego,
biorąc pod uwagę również współfinansowanie
zewnętrzne i gminne. Dzięki tym inwestycjom znacząco
zwiększamy bezpieczeństwo i komfort jazdy po drogach
powiatowych.
Do największych inwestycji roku 2015 można zaliczyć przebudowę ul. Robotniczej w Pruszkowie, ul. Targowej w Opaczy
Małej, budowę ul. Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie, przebudowę dróg nr 3111W i 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca oraz przebudowę wiaduktu w Al. Tysiąclecia
w Piastowie. W 2016 roku dofinansowaliśmy inwestycję Miasta
Pruszków przebudowy skrzyżowania ul. Promyka z ul. Przejazdową w Pruszkowie, zrealizowaliśmy przebudowę drogi 3111W
Domaniew-Brwinów oraz przebudowę ul. Brzozowej w Walendowie. Największe inwestycje 2017 roku to przebudowa ul.
Źródlanej w Falentach Dużych oraz przebudowa i rozbudowa ul.
Warsztatowej w Pruszkowie. W 2017 roku zrealizowaliśmy również m.in. przebudowę mostu na rzece Zimna Woda w Nadarzynie, rozbudowę ul. Lipowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do
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W tej
kadencji samorządu
zrealizowaliśmy
inwestycje drogowe
i remonty
warte blisko
60 milionów
złotych!
granicy Pruszkowa, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wygody
i ul. Olszynowej w Podolszynie Nowym oraz przebudowę ul. Sękocińskiej w Sękocinie Starym.
W tym roku zrealizowaliśmy m.in. przebudowę ul. Regulskiej
w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej,
3 maja, Łączniczek AK, rondzie Solidarności, ul. Poznańskiej
i ul. Batalionów Chłopskich w Pruszkowie – to bardzo ważna
inwestycja, która umożliwia odwodnienie dużej części Żbikowa,
a na którą czekaliśmy dziesięciolecia. Planujemy także rozpoczęcie wieloetapowej inwestycji przebudowy i rozbudowy ul. Komorowskiej w Pruszkowie i ul. Pruszkowskiej w Granicy.
Równolegle z przeprowadzaniem inwestycji Powiat Pruszkowski odpowiada także za remonty dróg powiatowych – poprzez
pełną konserwację nawierzchni (tzw. nakładki) oraz remonty
cząstkowe. Wartość wszystkich wykonanych nakładek od 2015
roku to ok. 6,5 miliona złotych, a remontów cząstkowych – prawie 2 miliony złotych. Większość z tych remontów zostało przeprowadzonych w odpowiedzi na sugestie i wnioski mieszkańców.

!

Powiat
Pruszkowski
konsekwentnie
inwestuje
w szkoły
średnie

Z

budowaliśmy nową siedzibę LO im. Tomasza Zana
oraz przygotowujemy projekt nowej siedziby
Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Nasze szkoły zajmują wysokie miejsca w rankingach, a młodzież zdobywa
praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy.
Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana doczekało się nowoczesnego budynku edukacyjnego. Do dyspozycji uczniów
oddano 14 w pełni wyposażonych sal dydaktycznych, w tym
m.in. dwie pracownie informatyczne z 85 komputerami, dwie
pracownie językowe, pracownię fizyki, chemii i plastyki, bibliotekę, a także wielofunkcyjny centralny hol z przestrzenią
wypoczynkową. Uczniowie mogą już korzystać także z nowej
sali gimnastycznej. Jest przestronna, dobrze wyposażona
i dostosowana do wielu dyscyplin sportowych. Na jej budowę
udało się pozyskać aż 2,5 miliona złotych z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej realizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponadto 7 maja 2018 r. podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia budowy nowej siedziby
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Będzie
ona gotowa już pod koniec roku.
Warto zaznaczyć, że zarówno LO im. Tadeusza Kościuszki,
jak i LO im. Tomasza Zana co roku zajmują wysokie pozycje
w rankingach edukacyjnych. W tym roku LO im. Tadeusza
Kościuszki po raz kolejny otrzymało Srebrną Tarczę, a Liceum
Ogólnokształcące im. Tomasza Zana Brązową Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Edukacyjnym Perspektywy.pl.
Sukcesy w tej dziedzinie to zasługa w wielkiej mierze wspaniałej kadry wszystkich
naszych placówek edukacyjnych, która
jest starannie dobierana oraz pozyskanych środków zewnętrznych na projekty
miękkie.

EDUKACJA

Równie ważne jak licea ogólnokształcące są dla nas także
szkoły branżowe i technika. To w nich przykładamy szczególną wagę do badań rynku i współpracy z pracodawcami – tak,
aby uczniowie mieli zapewnioną dobrą pracę po zakończeniu
edukacji. Dzięki bieżącej aktualizacji oferowanych kierunków
w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
stworzyliśmy możliwość kształcenia się w zawodzie mechanika systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. W tym roku
szkoła wprowadza również zupełnie nowy kierunek teleinformatyczny. Warto również dodać, że otwieranie nowych kierunków często jest skutecznie wspierane dofinansowaniem
zewnętrznym – Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica zdobywa bardzo duże, zewnętrzne środki finansowe, z których
pokrywa koszty wyposażenia pracowni oraz zakup potrzebnych materiałów.
Powiat Pruszkowski prowadzi również Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która zapewnia kompleksową
pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz psychoedukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, m.in.
poprzez udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizowanie zadań profilaktycznych.
Nasza Poradnia jest wzorem dla innych, podobnych placówek w regionie.
Nasza Poradnia jest wzorem dla innych, podobnych
placówek w regionie.
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Ważną kwestią w tej kadencji było również zsynchronizowanie procesu inwestycyjnego z procesem pozyskiwania środków zewnętrznych – w tej dziedzinie odnieśliśmy bardzo
duże sukcesy. „Chciałbym się utwierdzić w przekonaniu, że
tak efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych stanie
się powszechną praktyką, nie tylko w Powiecie Pruszkowskim w następnych kadencjach, ale również i w innych samorządach na naszym terenie” – podkreślał Starosta
Władze Powiatu Pruszkowskiego uznały za najMaksym Gołoś. To dzięki środkom zewnętrznym
ważniejsze priorytety: pozyskiwanie środków
– definiowanym nie tylko jako środki europejzewnętrznych, poprawę w dziedzinie edukaJednym
skie, ale także fundusze pozyskane od gmin,
cji, poprawę w służbie zdrowia oraz nawiąz najważniejszych
ministerstw czy prywatnych przedsiębiorzanie rzeczowej, merytorycznej i efektywcelów tej kadencji było
ców, udało się zrealizować wiele inwestycji
nawiązanie skutecznego
nej współpracy z samorządami oraz trzecim
i projektów miękkich w zakresie infrastrukdialogu społecznego
sektorem na terenie Powiatu. Chodziło nie
tury drogowej i oświatowej oraz w ochronie
z Mieszkańcami
tylko o dzielenie się pieniędzmi, ale przede
zdrowia.
wszystkim o pobudzenie ludzi do aktywności,
Nasze wysiłki zostały docenione m.in. w nagrodzie
odpowiedzialności i zaangażowania w samorząd.
dla
„Najlepszego
Powiatu”, jaką przyznano Powiatowi
„To było dla mnie jedno z najistotniejszych ze wszystkich
Pruszkowskiemu
podczas
odbywającego się w Krakowie
działań, ponieważ wyszedłem z założenia, mając własne doIV
Europejskiego
Kongresu
Samorządów oraz w nagrodzie
świadczenie kontaktu z organizacjami pozarządowymi, że to
„Samorządowiec
Roku
2017”
w kategorii „Starosta” dla Staw nich ogniskuje się cała aktywność społeczna i obywatelrosty
Maksyma
Gołosia,
przyznanej
podczas odbywającego
ska, której my samorządowcy bardzo potrzebujemy.” – mósię
w
Katowicach
jubileuszowego
X
Europejskiego
Kongresu
wił Starosta.
Gospodarczego.
odsumowując tę kadencję samorządową Powiatu
Pruszkowskiego warto przypomnieć priorytety,
które zostały postawione na jej początku. Oprócz
inwestowania w edukację i służbę zdrowia oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, istotną rolę odegrało także
inicjowanie dialogu społecznego z Mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Efektywnie
pozyskujemy
środki
zewnętrzne

!

DIALOG SPOŁECZNY

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

W

kadencji 2014-2018 pozyskano ponad 30 mln
złotych dofinansowania na realizację projektów
o łącznej wartości ponad 43 mln zł. Tylko w
2017 r. dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło
rekordową kwotę ponad 12 mln zł.
Oprócz środków własnych do zrealizowania dużych i ambitnych projektów niezbędne jest pozyskanie partnerów, którzy
będą mogli wesprzeć je finansowo. Dzięki skutecznym zabiegom władz Powiatu Pruszkowskiego pozyskaliśmy 4,5 miliona złotych w 2015 roku, 6,21 miliona złotych w 2016 roku,
12,56 miliona złotych w 2017 roku, a w 2018 roku (dane na
dzień 01.10.2018 r.) 7,49 miliona złotych dofinansowania realizowanych projektów. To znaczne wsparcie finansowe, bez
którego część z tych inwestycji prawdopodobnie nie mogłaby
powstać.
Większość środków zyskaliśmy dzięki wsparciu z budżetu
gmin naszego Powiatu (7,25 mln zł), Samorządu Województwa Mazowieckiego (4,20 mln zł) i z budżetu państwa (12,65
mln zł). Pozostałe to środki z Unii Europejskiej (5,09 mln zł).
Fundusze te wykorzystaliśmy w większości na infrastrukturę
drogową, infrastrukturę oświatową i ochronę zdrowia.

Największe inwestycje realizowane w latach 20152018 przy udziale środków zewnętrznych to m.in.:
• Przebudowa ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha
do torów kolejki WKD (dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gminy Michałowice – łączna wartość 5 317 717,70 zł).
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• Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana w Pruszkowie (dofinansowanie
2 500 000,00 zł z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki);
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3111W i 3112
w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca (dofinansowanie 2 673 405,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój oraz 780 000,00 zł z gminy Brwinów);
• Przebudowa i modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej) oraz Szpitala
Powiatowego w Pruszkowie (dofinansowanie z rezerwy
ogólnej budżetu państwa w wysokości 3 355 152,00 zł).

W przyszłości mamy m.in. szansę na zdobycie dofinansowania
na budowę pływalni przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie. 7 milionów złoFundusze
tych dofinansowania tej inwepozyskaliśmy
stycji zaplanowało w zaktuw większości na
infrastrukturę drogową,
alizowanym Planie Rocznym
infrastrukturę
Ministerstwo Sportu i Turystyoświatową
i ochronę
ki w ramach „Programu inwezdrowia
stycji o szczególnym znaczeniu
dla sportu – edycja 2018”, a istnieje
możliwość zwiększenia dofinansowania do aż 12 milionów złotych, co będzie stanowić
ok. 70% wartości tej inwestycji!

!
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ezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego traktujemy priorytetowo, dlatego przeznaczamy
znaczące środki na wspieranie Straży Pożarnej i Policji
oraz dofinansowywanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

znaczyliśmy na ten cel aż 85 000 zł.
Wspieramy także Powiatową Straż Pożarną: w 2015 roku
współfinansowaliśmy kwotą 200 000 zł zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego, w 2017 roku zakup
sprzętu do ochrony dróg oddechowych za kwotę 15 000 zł,
a w tym roku przekazaliśmy 40 tys. zł. dofinansowania dla
OSP Falenty na zakup wozu strażackiego, tzw. autodrabiny.

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym jest dla nas tak
samo ważne jak codzienne zapewnianie bezpieczeństwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, dlatego Powiat
Pruszkowski finansuje również powstawanie nowych syW dziedzinie bezpieczeństwa realizujemy także
gnalizatorów świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych
długofalowe projekty. W tym roku udało nam się zakońi systemów dyscyplinujących kierowców. W trakcie
czyć budowę zintegrowanego Systemu Wczetej kadencji udało nam się zbudować 4 nowe
snego Ostrzegania i Alarmowania ludności o
sygnalizatory i 3 doświetlenia przejść dla
Realizujemy
zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego,
pieszych oraz 23 systemy dyscyplinujące
długofalowe
współfinansowaną z Regionalnego Prograkierowców, którzy przekraczają dozwoprojekty m.in.
mu Operacyjnego Województwa Mazoloną prędkość – zwłaszcza w okolicach
zintegrowany System
wieckiego na lata 2014-2020 (łączny koszt
szkół i przedszkoli. Projektujemy również
Wczesnego Ostrzegania
projektu
to ok. 400 000zł). W 2018 roku
i Alarmowania
nowe skrzyżowania i wdrażamy rozwiązadzięki
pozytywnej
decyzji Ministra Spraw
ludności
nia drogowe, które służą poprawie bezpieWewnętrznych i Administracji udało się takczeństwa.
że włączyć OSP Moszna do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki czemu jesteśmy prawPowiat Pruszkowski co roku wyróżnia zasłużonych
dopodobnie pierwszym Powiatem w Polsce ze wszystkimi
policjantów i strażaków oraz wspiera finansowo działanie
jednostkami OSP w tym gronie.
ich jednostek. W latach 2015-2018 współfinansowaliśmy

!

!

Wspieramy
zaangażowanie
społeczne
mieszkańców
Powiatu
Pruszkowskiego

W

latach 2015-2018 przeznaczyliśmy łącznie
rekordową sumę 848 000 zł na działalność
organizacji pozarządowych. Konsekwentnie
wdrażamy strategię coraz szerszej współpracy z sektorem
NGO, wspierając w ten sposób rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w naszym Powiecie.
W ciągu roku organizujemy dwie tury konkursów dla organizacji pozarządowych. Są to konkursy na realizację zadań
o bardzo szerokim spektrum tematycznym, które daje możliwość wzięcia udziału jak największej liczbie organizacji
pozarządowych. W tym roku dofinansowaliśmy projekty
związane z pomocą społeczną, oświatą, ochroną i promocją
zdrowia czy wspieraniem kultury fizycznej. Wsparcie uzyskały również projekty upowszechniające tradycję narodową oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
Oprócz dofinansowywania projektów NGO, w grudniu 2016
roku oddaliśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych
siedzibę Powiatowego Centrum Dialogu Społecznego. Jest
to miejsce ich wewnętrznych spotkań oraz konferencji integrujących szerokie środowisko społeczników. Siedziba CDS
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NGO

jest również bezpłatnie użyczana na działalność organizacji
– np. codzienne zajęcia podopiecznych Fundacji Toto Animo.
W relacji z organizacjami pozarządowymi dbamy o stałość
kontaktu i wsłuchiwanie się w ich potrzeby, dlatego od 2016
roku organizujemy coroczne kongresy organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. Podczas tych spotkań
ustalamy szczegółowy plan działania na cały rok oraz omawiamy zaplanowane konkursy. W ciągu roku odbywają się
natomiast po dwa spotkania konsultacyjne, na których wymieniamy się wzajemnie informacjami o podejmowanych
działaniach.

zakupy samochodów dla policji w łącznej kwocie 165 128
zł, a w tym roku dofinansowujemy dodatkowe patrole policji dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – prze-

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy
o bezpieczeństwo
mieszkańców,
wspieramy
powiatowe
służby
i inspekcje

Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma także inne
formy, na przykład finansowego wspierania szkoleń – zarówno z zakresu działalności danej organizacji, jak i prowadzenia finansów. Przy pomocy organizacji pozarządowych
prowadzimy również punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z bieżącą działalnością własną poszczególnych stowarzyszeń można natomiast zapoznać się na organizowanych co
roku Piknikach Rodzinnych Mieszkańców i Organizacji Pozarządowych.
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POLITYKA PRORODZINNA

PRZYJAZNY URZĄD

W

tej kadencji samorządowej dokonaliśmy wiele
zmian, które mają ułatwić mieszkańcom zarówno załatwianie codziennych spraw w urzędzie, jak i kontrolowanie działań władzy powiatowej. W 2016
roku otworzyliśmy nowoczesne i funkcjonalne sale Wydziału
Obsługi Mieszkańca, a Sesje Rady Powiatu są transmitowane
na żywo w Internecie.

Urząd
jest dla
mieszkańców
MY TO
WIEMY!

!

rocznej Konferencji Techniczej w Jachrance zostaliśmy nagrodzeni za funkcjonujący system informacji przestrzennej pruszkowski.e-mapa.net oraz narady koordynacyjne prowadzone online.

Urząd przyjazny dla mieszkańców to także potrzeba przejrzystości podejmowanych działań, dlatego w zeszłym roku wprowadziliśmy publiczny rejestr umów i porozumień zawieranych przez
Starostwo Powiatowe. W Internecie transmitujemy na żywo Sesje
W skład Wydziału Obsługi Mieszkańców, którego dwie sale zo- Rady Powiatu, aby mieszkańcy mogli bez wychodzenia z domu
śledzić działalność wybieranych przez nich Radnych. Przy
stały oddane do użytku 11 stycznia 2016 roku, wchodzą
podejmowaniu wielu decyzji zwracamy się również
stanowiska obsługi z zakresu architektury i geodezji,
bezpośrednio do mieszkańców, aby wypowiedzieli
kancelaria ogólna, kasy oraz stanowisko paszporWprowadziliśmy
się w danej sprawie – wspólnie konsultowaliśmy
towe, wydawania prawa jazdy i rejestracji poelektroniczny
m.in. Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowjazdów. W jednej z sal znajduje się także kącik
system kolejkowy,
skiego, czy powstanie stref płatnego parkodla dzieci, dzięki któremu rodzice oczekujący
dzięki czemu
wania w Pruszkowie na drogach powiatowych.
na załatwienie swoich spraw mogą w miłym
z łatwością można
Wprowadziliśmy również możliwość inicjatywy
otoczeniu spędzić czas ze swoimi podopieczzaplanować
uchwałodawczej mieszkańców, którzy zdobędą
nymi. Inicjatorem stworzenia nowego Wydziału
wizytę
odpowiednie poparcie dla swojego projektu. Nasz
Obsługi Mieszkańców był Starosta Zdzisław Sipiera,
pomysł został nawet wdrożony w całym kraju, w nowea projekt udał się dzięki wzorowej współpracy Radnych,
którzy przeznaczyli na to spore środki. Na naszych doświadcze- lizacji Ustawy o Samorządzie Powiatowym.
niach budowy WOM-u opierały się w pewnym zakresie inne
samorządy: Powiat Piaseczyński i Legionowski.
Chcąc maksymalnie skrócić czas oczekiwania do stanowiska
obsługi w urzędzie, wprowadziliśmy elektroniczny system
kolejkowy. Dzięki niemu mieszkańcy Powiatu mogą z łatwością zaplanować wizytę na konkretny dzień i godzinę.
System działa zarówno na komputerach jak i smartfonach. To nie jedyne internetowe udogodnienie dla
mieszkańców – zarówno na zeszłorocznej, jak i tego-
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Powiat
Pruszkowski
wspiera
rodziców!

W

2017 roku, jako jeden z efektów II Kongresu
NGO oraz z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia, w szpitalu powiatowym
„Na Wrzesinie” powstała Szkoła Rodzenia. To tylko
jeden z wielu powodów, dla których w szpitalu rodzi się
coraz więcej dzieci!

oznakowane logotypem obchodów rocznicowych. Razem z rodzicami cieszymy się z każdych narodzin w Powiecie Pruszkowskim, a
w tym roku przekroczymy liczbę 1000 urodzonych dzieci!

Oprócz Szkoły Rodzenia Powiat prowadzi także programy zdrowotne, wśród których znajduje się planowany program opieki psychologicznej, laktacyjnej i rehabilitacyjnej (uroginekologia) dla młodych mam. Obecnie jesteśmy
na etapie badania zainteresowania kobiet karOprócz
miących piersią utworzeniem poradni laktacyjSzkoły Rodzenia
nej, w której uzyskałyby profesjonalną poradę.
Powiat prowadzi

Aż o 12% wzrosła liczba porodów w pruszkowskim
szpitalu w porównaniu roku 2017 i 2016. To między innymi efekt bardzo dobrej opinii oddziału
położniczego szpitala „Na Wrzesinie”, wzmacnianej działalnością „Szkoły Rodzenia” – nowoczesnego programu edukacyjnego wspietakże programy
W ramach polityki prospołecznej wspieramy
rającego przyszłych rodziców, zarówno mamy
zdrowotne
również
rodziny zastępcze – Powiatowe Cenjak i ojców, we wspólnych przygotowaniach do
trum
Pomocy
Rodzinie od 1 marca 2018 roku
porodu. Ideą jej stworzenia było m.in. zachęcenie
realizuje
projekt
skierowany
do rodzin zastępczych,
ciężarnych kobiet do porodów naturalnych poprzez
kandydatów
na
rodziny
zastępcze
oraz rodzin z dziećmi
edukację i profesjonalne przygotowanie – tak, aby przyniepełnosprawnymi.
Jego
celem
jest
zwiększenie
zakresu i doszła mama była na ten moment w pełni gotowa. Na działalność
stępu
do
usług
społecznych
dla
osób
zagrożonych
ubóstwem
programu Powiat Pruszkowski przeznacza 55 000 zł rocznie.
lub
wykluczeniem
społecznym.
W
szczególności
chodzi
o usługi
W 2017 roku Szkołę Rodzenia ukończyło 28 par, natomiast
środowiskowe
oraz
usługi
wsparcia
rodziny
i
pieczy
zastępczej.
w tym roku ukończyło już 48 par, a kolejnych 20 par jest w trakcie
kursu. Z powodu coraz większej liczby chętnych, środki przezna- Całkowita wartość projektu wynosi 933 942, 87 zł, z czego 747
154,30 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. W trakcie tej kaczone na ten program będą się zwiększać.
dencji zadbaliśmy także o transparentny mechanizm podziału
Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, przygo- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnotowaliśmy okolicznościowe upominki dla rodziców i dzieci uro- sprawnych, przeznaczanych na rehabilitację społeczną i zadzonych w Szpitalu „Na Wrzesinie”. Są to komplety niemowlęce wodową.

!
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W

Młodzieżowym Domu Kultury wspieramy
rozwój młodzieży, zapewniamy atrakcje
dla dzieci oraz łączymy pokolenia.

m.in. konkurs recytatorski „Fascynacje”, konkurs Piosenki
„Śpiewaj, nie ziewaj” czy poranki filmowe organizowane we
współpracy ze Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie, poranki teatralne dla najmłodszych, seanse „Kina w Trampkach”,
koncerty edukacyjne, warsztaty tematyczne dla szkół, wycieczki, warsztaty młodzieżowe.

Od 1 września 2017 roku Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie ma nową dyrekcję. W ciągu roku zespół MDK zorganizował
ponad 40 różnego rodzaju spotkań i inicjatyw kulturalnych.
W zajęciach stałych wzięło udział 325 dzieci, a we
wszystkich wydarzeniach ponad 6 000 uczestniPowiat
ków! W roku szkolnym 2018/2019 wpłynęło
Pruszkowski
prawie 1000 zgłoszeń osób zainteresowanych
w pełni wspiera
uczestnictwem w zajęciach!

Dbamy
o dobrą
kondycję naszych
podopiecznych,
wspieramy sportowe
talenty

SPORT

Powiat Pruszkowski w pełni wspiera działalność
Młodzieżowego Domu Kultury. Najlepszym tego
dowodem jest przekazanie w tym roku dodatkowego dofinansowania w kwocie 43 900 zł
na organizację „Powiatowego Lata” – półkodziałalność
lonii dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat mieszMłodzieżowego
W Młodzieżowym Domu Kultury wprowakających w Powiecie Pruszkowskim. Z oferty
Domu
dzono nowe zajęcia: naukowe, gordonowskie,
tej skorzystało 270 dzieci. W lutym tego roku
Kultury
matematyczne, balet i logorytmikę a oprócz
przekazaliśmy również 10 000 zł na zakup nonich prowadzone są także m.in. zajęcia z j. angielwych komputerów do prowadzenia zajęć informaskiego, plastyka, ceramika, programowanie. Placówka
tycznych w MDK.
współpracuje również z około czterdziestoma instytucjami
Powiat Pruszkowski wspiera także wiele inicjatyw skierowai organizacjami, stale dbając o atrakcyjność swojej oferty. Wynych do młodych ludzi, udzielając Patronatów Honorowych
raźnie widzimy jej rozwój i zaangażowanie coraz to nowych
Starosty licznym konkursom i wydarzeniom inicjowanym przez
środowisk w inicjatywy MDK.
organizacje pozarządowe i instytucje z terenu Powiatu.
Oferta Młodzieżowego Domu Kultury, poza zajęciami regularnymi, urozmaicana jest wieloma wydarzeniami, takimi jak,

MŁODZIEŻ

Z

achęcanie do aktywności fizycznej to nie wszystko
– młodzi ludzie potrzebują odpowiedniej infrastruktury, która da im możliwość realizowania swoich
Oprócz długofalowych inwestycji Powiat Pruszkowski takpasji. To z tego powodu Powiat Pruszkowski stworzył
że na bieżąco wspiera sportowców. Dzięki Zespołowi Szkół
w Brwinowie internat dla uczniów Szkoły Mistrzostwa
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie wypracoSportowego oraz dąży do budowy pływalni przy Zewaliśmy system klas sportowych i szkoły mistrzospole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
stwa sportowego. Daje to młodzieży uczącej
w Pruszkowie.
Projekty
się w szkole kontakt z trenerami lokalnych
sportowe otrzymują
W maju tego roku Zarząd Powiatu podpisał
klubów sportowych. Z inicjatywy Radnych
także dotacje z konkursów
umowę na wykonanie dokumentacji proPowiatu Pruszkowskiego przekazaliśmy
organizowanych przez
jektowej budowy pływalni wraz z pozwolerównież środki na doświetlenie boiska przy
Powiat Pruszkowski
niem na budowę. To efekt decyzji Radnych
Zespole
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
dla organizacji
Powiatu, którzy jednogłośnie wprowadzili
w Pruszkowie.
pozarządowych.
do budżetu zapis otwierający drogę tej inweWe własnym zakresie od 2017 roku w Dzień
stycji. Pływalnia ma posiadać 8 torów pływackich
Flagi
2 maja organizujemy Powiatowy Bieg Flagi –
o długości 25 metrów wraz z trybuną widowiskową na
łącząc
tradycyjne
obchody z promocją zdrowego trybu żyminimum 200 osób, a jej projekt został uzgodniony z Polskim
cia.
Starosta
Maksym
Gołoś wspiera również wiele inicjatyw
Związkiem Pływackim. Co istotne, Powiat Pruszkowski ma
sportowych,
obejmując
Patronatem Honorowym takie wyszansę na pozyskanie rekordowych 7 milionów złotych dodarzenia
jak
Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego i Nofinansowania tej inwestycji! Tyle na budowę pływalni przy
woczesnego
„Mazovia
Open”.
Projekty sportowe otrzymują
ZSOiS zaplanowało w zaktualizowanym Planie Rocznym Mitakże
dotacje
z
konkursów
organizowanych
przez Powiat
nisterstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji
Pruszkowski
dla
organizacji
pozarządowych.
o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”. Kwota ta
może jeszcze zostać powiększona do ok. 12 milionów złotych.

!

!
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W Młodzieżowym
Domu Kultury
wspieramy rozwój
młodzieży, zapewniamy
atrakcje dla dzieci
oraz łączymy
pokolenia

13

RADNI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO V KADENCJI (2014-2018)

!

Koncerty,
rocznice, uroczystości
- pamiętamy o ważnych
wydarzeniach
i dbamy
o ofertę
kulturalną

KULTURA

O

prócz wydarzeń na stałe wpisanych do kalendarza
uroczystości, takich jak Święto Niepodległości, Dzień
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121, czy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapraszamy mieszkańców do
wspólnego spędzania czasu na Biegu Flagi, Piknikach Rodzinnych i organizacji pozarządowych oraz koncertach.
Na początku tego roku na Koncercie Noworocznym
z chórem Sound’n’Grace udało nam się wypełnić
Kościół św. Kazimierza w Pruszkowie do ostatniego miejsca. Podczas koncertu panowała niesamowita, świąteczna atmosfera! Także w styczniu przeszliśmy ulicami Pruszkowa we wspólnym
Orszaku Trzech Króli, organizowanym przez
Parafię św. Kazimierza w Pruszkowie. Mieszkańcy
dopisali, było nas dwa razy więcej niż w zeszłym roku.

W tym roku obchodzimy ważną rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości – z tej okazji w sierpniu
zaprosiliśmy mieszkańców na koncert pieśni
W
patriotycznych Zespołu „Mazowsze”. Na naorganizowaniu
sze zlecenie powstała strona internetowa
imprez
wszystkich wydarzeń i uroczystości na tewspółpracujemy
renie Powiatu Pruszkowskiego organizowaz lokalnymi
nych
z tej okazji.
samorządami

!

i parafiami

W marcu dbaliśmy o pamięć Żołnierzy Wyklętych, a 2 maja,
w Dzień Flagi, odbył się II Powiatowy Bieg Flagi. Wielu mieszkańców podjęło wyzwanie i postanowiło pokonać symboliczny dystans 1918 metrów w Parku Kościuszki. Nie zabrakło
ani zawodników, ani kibiców w każdym wieku.
Wspomagamy inicjatywy kulturalne także poprzez dotacje
dla organizacji pozarządowych. Wsparliśmy w ten sposób m.in. Powiatowy konkurs historyczny dla uczniów
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szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne oraz manewry wojsk
rekonstrukcyjnych i piknik patriotyczny, organizowany przez Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”.

Zachęcamy do odwiedzin:
www.niepodleglosc.powiat.pruszkow.pl

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Zbigniew Makowski
Radny Powiatu

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

Tomasz Osiński
Radny Powiatu

Aurelia Zalewska
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Pruszkowskiego

Krzysztof Rymuza
Radny Powiatu, były Wicestarosta

Zdzisław Brzeziński
Radny Powiatu, Członek Zarządu

Monika Sawicka
Radna Powiatu od 23 lutego 2016 r.,
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirosław Chmielewski
Radny Powiatu, Członek Zarządu

Elżbieta Smolińska
Radna Powiatu

Mariusz Baranowski
Radny Powiatu, Wiceprzewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Administracji i Prawa

Mirosława Śliwińska
Radna Powiatu, Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji, Wiceprzewodnicząca
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Magdalena Beyer
Radna Powiatu, Przewodnicząca Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Administracji i Prawa, były Członek Zarządu
Ewa Borodzicz
Radna Powiatu, były Członek Zarządu
Maria Cybulska
Radna Powiatu
Stanisław Dymura
Radny Powiatu, Wiceprzewodniczący Komisji
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Artur Świercz
Radny Powiatu, Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych
Edward Walczak
Radny Powiatu od 29 maja 2018 r.
Michał Walewski
Radny Powiatu od 27 marca 2018 r.
Urszula Wojciechowska
Radna Powiatu, Wiceprzewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Karolina Gawkowska
Radna Powiatu

Emilia Wróblewska
Radna Powiatu, Przewodnicząca Komisji Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

Grzegorz Jastrzębski
Radny Powiatu

Zdzisława Zielińska
Radna Powiatu

Magdalena Karpiniak
Radna Powiatu, Przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Sipiera
Starosta Pruszkowski od 1.12.2014 r. do 15.12.2015 r.

Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu, Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów

Dariusz Nowak
Radny Powiatu do 4.01.2018 r., były Członek
Zarządu

Agnieszka Kuźmińska
Radna Powiatu

Janusz Rajkowski
Radny Powiatu do 18.04.2018 r.
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drogi
edukacja
dialog społeczny
środki zewnętrzne
NGO
bezpieczeństwo
przyjazny urząd
polityka prorodzinna
sport
młodzież
kultura zdrowie
drogi
edukacja
dialog społeczny
środki zewnętrzne
NGO
bezpieczeństwo
przyjazny urząd
polityka prorodzinna
sport
młodzież
kultura zdrowie
drogi
edukacja
dialog społeczny
środki zewnętrzne
NGO
bezpieczeństwo
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
przyjazny urząd
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
polityka prorodzinna
tel. (0-22) 738-14-00
sport
młodzież
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
kultura

Dziękujemy za minione

4 lata!

www.powiat.pruszkow.pl
www.facebook.com/powiatpruszkowski

Pruszków, październik 2018 r.

