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Szpital na Wrzesinie będzie rozbudowany
 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W 
Na tę inwestycję mieszkańcy 
powiatu pruszkowskiego 
czekają od lat. Władze 
starostwa powiatowego 
zaznaczają, że pierwszy 
etap rozbudowy lecznicy 
będzie realizowany  
w przyszłym roku  
i to ze wsparciem ze 
środków zewnętrznych.

Oplanach, i co ważniej- 
sze potrzebie, rozbu- 
dowy Szpitala Powia- 
towego mówi się od 

wielu lat. Temat do tej pory był 
stale odwlekany i odsuwany „na 
boczny tor”. Powód jak moż-
na się łatwo domyślić był jeden 

– pieniądze. W placówce wykony- 
wano jedynie remonty, które do-
raźnie poprawiały stan poszczegól-
nych pomieszczeń. Obecne władze 
powiatu postanowiły przerwać ten 
impas i zabrać się za odkładany 
w nieskończoność temat rozbu-
dowy placówki przy al. Armii Krajo-
wej w Pruszkowie. – Tu należy jasno 
powiedzieć, że skala zaniedbań 
sięgających kilkunastu lat jest ko-
losalna. Stan naszego szpitala wy-
maga koniecznych zmian, a sama 
placówka potrzebuje przebudowy. 
W tej chwili musimy wydawać pie-
niądze na to, by doprowadzić nasz 
szpital do standardu cywilizowanej 
jednostki. Wymaga to ogromnych 
pieniędzy – mówi Krzysztof Ry-
muza, wicestarosta pruszkowski. 

czytaj więcej na str. 2
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Jakbym nawet założył, że zgadzamy się na strefę płatnego parkowania, gdzie 
wszyscy na tablicach WPR, a nawet wszyscy zameldowani w Pruszkowie mogą 
parkować za darmo w takiej strefi e, to nadal nie będzie miejsc. Nadal nie będzie 
rozwiązany problem – Maksym Gołoś, starosta pruszkowski o problemie braku miejsc parkingowych na terenie Pruszkowa
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Warto zaznaczyć, że pierwsze
kroki związane z poprawą funk-
cjonowania pruszkowskiej 
lecznicy już zostały wdrożone. 
– W szpitalu mamy dwa zadania 
inwestycyjne. Jedno to remont 
dotychczasowej izby przyjęć oraz 
oddziałów chirurgii na parte-
rze, który polega na odnowie-
niu pomieszczeń, przebudowie 
i modernizacji instalacji. Dzięki 
temu, w każdej sali będzie dostęp 
do łazienki. Ponadto zabezpie-
czymy awaryjne zasilanie agre-
gatem prądotwórczym. Drugie 
zadanie to dobudowa skrzy-
dła, w którym znajdzie się no-
wa izba przyjęć i przyszpitalna 
przychodnia. W ramach tego za-
dania wybudujemy również dwie 
windy dla pacjentów. Pierwsze 
zadanie zakończy się pod koniec 
roku, a drugie pod koniec mar-
ca przyszłego roku – podkreśla 
Krzysztof Rymuza, wicestarosta 
pruszkowski. 

Dofi nansowanie
Co ciekawe na realizacje wła-
śnie tych dwóch wspomnianych 
inwestycji powiat otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 
ok. 3,4 mln zł. – Chciałbym wy-
razić radość z tego, że władze 
lokalne w Pruszkowie, a także 
władze szpitala podjęły decyzje 
o modernizacji szpitala i kon-
kretnych krokach nie czekając 
na pieniądze z budżetu pań-
stwa. To moim zdaniem bar-
dzo dobry znak. Oczywiście te 
decyzje wpisują się w zapotrze-
bowanie, nie są to czyjeś ambi-
cje, tylko wychodzą naprzeciw 
rzeczywistym potrzebom. Nie 
ma żadnych wątpliwości, że to 
co dzieje się w szpitalu prusz-
kowskim rzeczywiście jest po-
trzebne. Ta inicjatywa zostaje 
nagrodzona – mówił Konstan-
ty Radziwiłł, minister zdrowia na 
wtorkowej konferencji zorgani-
zowanej w siedzibie starostwa. 

Wojewoda mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera również podkreślał, 

że: – Służba zdrowia jest jednym 
z elementów bezpieczeństwa. 
Tak samo jak dbamy o to, żeby 
obywatele mieli porządek na uli-
cach, w domach, na zgromadze-
niach – tak samo chcemy, żeby 
pacjenci byli maksymalnie do-
brze i bezpiecznie obsługiwani 
w dobrych placówkach. 

Z uzyskanych pieniędzy cie-
szył się również starosta prusz-
kowski Maksym Gołoś – W 2015 
roku, kiedy rozpoczynaliśmy 
definiowanie na nowo inte-
resu służby zdrowia w powie-
cie pruszkowskim nie dało się 
nie zauważyć, że w Szpitalu
„Na Wrzesinie” jest bardzo wie-
le do zrobienia. Pomoc, którą 
pozyskaliśmy z budżetu pań-
stwa to niezwykle radosny fakt 
dla mieszkańców – zaznaczył 
na konferencji.

Kolejne kroki
Okazuje się jednak, że prusz-
kowskie starostwo powiato-
we planuje kolejne inwestycje 
w Szpitalu na Wrzesinie. – Liczy-
liśmy na to, że uda nam się zmniej-
szyć koszty poprzez współ-
pracę ze Szpitalem Kolejowym. 
Rozmawialiśmy na ten temat 
i pisaliśmy pisma do marszał-
ka Struzika, w których zapew-
nialiśmy go o chęci współpracy, 
a w momencie gdy zapadała de-
cyzja o przekazaniu placówce 
spółce Stocer wyraziliśmy chęć 
wykupienia szpitala lub wymia-
ny na inne nieruchomości. Nasza 
oferta została odrzucona – pod-
kreśla Krzysztof Rymuza. – Przy-
gotowujemy na przyszły rok pro-
jekt rozbudowy naszego szpitala 
o tę część najważniejszą – o blok 
operacyjny, porodowy, salę in-
tensywnej terapii oraz to co musi 
być zrobione, a dziś nie funkcjo-
nuje, czyli szatnię dla pracow-
ników, magazyn odzieży pa-
cjentów, nowe pomieszczenia 
dla roentgena i tomografi i Pro-
blem polega na tym że musimy 
to zrobić szybko, bo nie wiemy 
jakie plany ma Stocer w stosunku 
do Szpitala Kolejowego – dodaje.

SOR w Pruszkowie?
Niestety w planach starostwa nie 
ma szpitalnego oddziału ratun-
kowego (SOR). To jeden z tych 
oddziałów, o który upominają 
się mieszkańcy. O ile na tere-
nie Pruszkowa działają trzy lecz-
nice, to w żadnej nie ma właśnie 
SOR-u. – W szpitalu kolejowym 
jest izba przyjęć, która z dnia 
na dzień może być przekształ-
cona w SOR ponieważ spełnia 
wszystkie wymagania. Dlatego 
nie ma powodu budowania ta-
kiego SOR-u w szpitalu powia-
towym – dodaje Rymuza. 

Pediatria
Wicestarosta podkreśla, że po-
mysłów na to jakie oddziały 
mogłyby działać w szpitalu jest 
wiele. Trzeba jednak wszystkie te 
wizje i pomysły realizować we-
dług ściśle określonych priory-
tetów. – Musimy naprawić to co 
jest, by działało w miarę spraw-
nie. Bez tego nie będziemy mogli 
uruchamiać kolejnych oddzia-
łów. Chcemy zrobić pediatrię 
i moglibyśmy zrobić to na-
tychmiast. Brakuje nam jednak 
miejsca na lokalizację takiego 
oddziału – wyjaśnia wicestarosta.

ZOL zbyt mały
Ostatnią kwestią jest Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy, na któ-
rym dziś jest 30 łóżek, a powinno 
być 100. Okazuje się, że staro-
stwo i w tym temacie ma już 
pewne rozwiązania. – Był po-
mysł i wydawało się, że realny. 
Chcieliśmy znaleźć partnera do 
kontraktu w partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym. Ale nie uda-
ło nam się, dlatego spróbujemy 
zrobić to we własnym zakresie 
– podkreśla Krzysztof Rymuza. 

Koszty
Planowana rozbudowa Szpitala 
Powiatowego będzie kosztow-
nym zadaniem. Inwestycja sza-
cowana jest na około 19 mln zł. 
Powiat będzie szukał więc możli-
wości pozyskania zewnętrznych 
środków na ten cel. 

DOKOŃczenie ze str. 1

G R O D Z I S K  M A Z .
Mowa o zagospodarowaniu 
terenu zieleni przy 
ul. Bałtyckiej i Piłsudskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Burmistrz podpisał umowę 
z wykonawcą tej inwestycji. 
Już wkrótce start prac. 

P rzetarg na realizację 
inwestycji wygrała 
firma AKG Architek-
tura Krajobrazu z Brze-

zia koło Krakowa, która złoży-
ła najlepszą ofertę opiewającą 
ponad 2,6 mln zł. Cena ta za-
wiera również koszty pielęgna-
cji przez okres 24 miesięcy. Zgo-
dnie z umową wykonawca ma 
zrealizować wszelkie prace do
23 września 2018 r.

– Na zagospodarowanie parku 
gmina pozyskała ponad 1,6 mln 
zł dofi nansowania z Unii Euro-
pejskiej. Dodatkowo, w projekcie 
zagospodarowane zostanie jesz-
cze 14 terenów zieleni o łącznej 
powierzchni ponad 6 ha – m.in.: 
park w dzielnicy Łąki, pas ziele-
ni izolacyjnej przy oczyszczalni 
ścieków i dwa skwery na osie-
dlu Kopernika. Całkowity koszt 

projektu to ponad 5 mln 450 tys. zł 
z czego 85 proc. pokryją środki 
unijne – poinformowała Moni-
ka Kwiczak, główny specjalista 
ds. Kształtowania Przestrze-
ni Publicznych.

Przypomnijmy co powsta-
nie na terenie przy ul. Bałtyc-
kiej i Piłsudskiego. W ramach 
inwestycji na powierzchni 7,5 
tys. m kw. wybudowane zosta-
ną alejki z kostki brukowej i de-
sek kompozytowych, elementem 
charakterystycznym ma stać się 
tzw. sucha rzeka „biegnąca” 
przez środek parku w postaci 
kamienistej rabaty oraz rzeźby 
w formie kul o różnej wielkości.

Podpisano umowę na budowę parku 

W parku pojawią się również 
elementy małej architektury: ław-
ki, kosze, stojaki na rowery oraz 
stoliki szachowe. Nie zabrak-
nie ciekawego miejsca dla fanów 
sportu, ponieważ wybudowana zo-
stanie siłownia plenerowa. Nato-
miast dzieci będą mogły pobawić 
się na placu zabaw. Dopełnienie 
całości będzie stanowić oświe-
tlenie, a w pobliżu stacji transfor-
matorowej powstanie parking.

Aktualnie teren ten jest nie-
zadrzewiony, dlatego w projek-
cie przewidziano nasadzenia 
– 125 drzew, ponad 2,5 tys. krze-
wów i ponad 2,2 tys. wieloletnich 
roślin kwitnących. [SD]
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P R U S Z K Ó W
Każdego roku wraz 
z rozpoczęciem sezonu 
grzewczego stopniowo 
pogarsza się jakość 
powietrza. Jednym 
z powodów takiej 
sytuacji są domostwa, 
w których spala się 
odpady. Przypominamy, 
że straż miejska posiada 
prawa do kontroli palenisk. 

C hoć nadmierne zady-
mienie wcale nie mu-
si być spowodowane 
spalaniem śmieci, 

tylko węglem niskiej jakości, to 

warto jednak reagować. Podczas 
spalania w domowych piecach 
takich elementów jak stare me-
ble, ramy okienne czy plastiko-
we butelki do atmosfery dostają 
się zanieczyszczenia, które szko-
dliwie działają na nasze zdrowie 
i otaczające nas środowisko.

Jednak mieszkańcy nie są 
bezsilni. Jeśli zauważasz, że co-
dziennie z komina domu przy są-
siedniej ulicy ulatnia się „gryzący” 
w oczy dym, to zgłoś to straży 
miejskiej. – Reagujmy na nie-
legalne spalanie śmieci, które 
w sposób bezpośredni zagra-
ża naszemu zdrowiu. Proce-
der taki jest zagrożony grzywną 

Sąsiad spala śmieci w piecu? Reaguj! 
w wysokości do 5 tys. zł. Funk-
cjonariusze Straży Miejskiej 
w Pruszkowie posiadają upraw-
nienia do kontroli palenisk. Przy-
padki zadymienia, które mogą być 
efektem spalania odpadów należy 
zgłaszać do Straży Miejskiej tel. 
22 758 66 49 lub 986 – informu-
je Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Pruszkowa.

Co więcej, dowiadujemy się, 
że trwa procedura zakupu urzą-
dzeń mobilnych do pomiaru 
stanu powietrza dla pruszkow-
skiego ekopatrolu. Urządzenia 
te pomogą we wskazaniu źró-
deł zanieczyszczeń atmosfery 
poprzez spalanie śmieci. [SD]

Szpital na Wrzesinie 
będzie rozbudowany

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

02



03030303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6Piątek, 1  GRUDNIA 2017 03030303W I A D O M O Ś C I

104 mln zł  – to kwota jaką w przyszłym roku miasto Pruszków wyda na realizację zadań in-
westycyjnych. Najwięcej, bo aż 37,5 mln zł pochłoną inwestycję w oświatę, a dokładnie 

budowa dwóch kompleksów na terenie dzielnic Bąki i Gąsin. Na drugim miejscu pod względem 
wydatków znalazły się inwestycje drogowe. 104ok.
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plP R U S Z K Ó W

Ostatnio władze 
Pruszkowa nie zwalniają 
tempa z wydatkami na 
zagospodarowanie zieleni. 
Tym razem „odświeżony” 
zostanie teren okalający 
kościół św. Kazimierza. 

J ak dziś wygląda to miej-
sce? Od ul. Kraszewskie-
go rosną liczne drzewa 
i krzewy, jednak kompo-

zycja zieleni jest mało czytel-
na. Przy chodnikach znajdują 
się zatoczki z ławkami. W pasie 
jezdni ul. Hubala zieleń również 
ma nieuporządkowany charak-
ter, i prawdę mówiąc mało ko-
relujący z rangą otoczenia. Przy 
ul. Kościelnej znajdują się nie-
jednolite grupy krzewów two-
rzące wrażenie bałaganu.

Jednak w całkiem niedalekiej 
przyszłości mają przyjść zmiany 
na lepsze. – Stan zieleni w tym 
rejonie jest dość kiepski, dlate-
go chcielibyśmy wykonać prace 
konserwacyjne, wykonać nowe 
nasadzenia, wzbogacić szatę ro-
ślinną i ujednolicić ją wokół ca-
łego kościoła – powiedział nam 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Miasto ogłosiło już przetarg 
w tej sprawie. Postanowiliśmy 
zajrzeć do dokumentacji pro-
jektowej i sprawdzić jak rysuje 
się plan zagospodarowania zie-
leni. Proponowane przez pro-
jektantów rozwiązanie stanowi 

kreację wizerunku przestrze-
ni miejskiej jako centralnej  
i reprezentacyjnej części Prusz-
kowa. W opracowaniu skon-
centrowano się na obszarach 
zlokalizowanych na terenie gra-
niczącym z pasem drogowym, 
wprowadzając zwarte nasa-
dzenia krzewów okrywowych, 
geometryczne kwietniki w miej-
scach zdegradowanych nasa-
dzeń i trawników.

W ramach projektu wyko- 
nane zostaną następujące pra- 
ce: gospodarka drzewosta-
nem w postaci usunięcia drzew 
i krzewów, przesadzenie drzew, 
ponadto nasadzenia krzewów 
oraz roślin jednorocznych na 
powierzchni 1,2 tys. m kw., 
wykonanie trawnika z rolki na 
400 m kw., ściółkowanie nasa-
dzeń, wykonanie opaski żwiro-
wej, montaż ławek i koszy na 
śmieci. Co więcej wykonawca 
będzie musiał pielęgnować wy-
konane nasadzenia przez rok.

Prace mają zostać wykona-
ne do końca lipca 2018 r. [SD]

Teren wokół kościoła 
przejdzie zmiany 

 Seweryn Dębiński 

N A D A R Z Y N
Wracamy do tematu. Trwa 
postępowanie dotyczące 
składania fałszywych 
oświadczeń majątkowych  
wobec Janusza Grzyba, 
wójta gminy Nadarzyn.  
W poniedziałek, 27 listopada 
akta sprawy wraz z aktem 
oskarżenia trafiły do 
pruszkowskiej prokuratury. 

Ł ącznie wójt otrzymał  
sześć zarzutów. – 27 lis- 
topada 2017 r. Proku- 
ratura Okręgowa w War- 

szawie, Wydział VIII ds. Wojsko-
wych przekazała akta sprawy wraz 
z aktem oskarżenia do Sądu Re-
jonowego w Pruszkowie. Janusz 
G. został oskarżony o: złożenie 
w grudniu 2010 r., w kwietniu 
2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz  
we wrześniu 2014 r. fałszywych 
oświadczeń o stanie majątkowym 
tj. o czyn z art. 233 § 6 kk w zw 
z art. 24 ust 1 Ustawy o samorzą-
dzie gminnym – poinformował 
nas Łukasz Łapczyński, rzecznik 

prasowy Prokuratury Okręgo- 
wej w Warszawie.

A jak do sprawy odnosi się sam 
wójt? – Przedstawię swoje sta-
nowisko w sądzie i zobaczmy jak 
będzie. To są praktycznie te sa-
me zarzuty, które się powtarza-
ją z roku na rok. Ja powiem tak. 
Wszystko zależy od interpreta-
cji, osobiście uważam, że nic złe-
go nie uczyniłem, ani nic w złej 
wierze nie poczyniłem żeby co-
kolwiek ukryć. Oświadczenia ma-
jątkowe mają w sobie pewne 

paragrafy, a pewne rzeczy trze-
ba interpretować, zobaczymy jak 
zinterpretuje to sąd – powiedział 
w rozmowie z nami Janusz Grzyb, 
wójt Nadarzyna. – Chcę podkre-
ślić, że na pewno nie są to zarzuty 
korupcyjne. Są to zarzuty typowo 
interpretacyjne, czyli czy coś po-
winno być wpisane czy też nie, 
czy pod takim paragrafem czy  
pod innym itd. – zaznacza.

Według wójta sprawa jest do 
wyjaśnienia. – Postawiono mi dwa 
zarzuty kredytowe, co moi synowie 

Ciąg dalszy postępowania 
przeciwko wójtowi
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yn brali, jeden o garaż z tego co pa-
miętam, czyli takie powiedzmy, 
które można różnie interpreto-
wać. Podchodzę do tego spokojnie, 
uważam, że wystarczy to wyjaśnić 
– skwitował Janusz Grzyb. 

Cała sprawa swój początek miała 
w maju 2014 roku, gdy CBA otrzy-
mało doniesienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
wójta. Dalej akta powędrowały do 
Prokuratury Rejonowej w Pruszko-
wie, ta jednak nie podjęła dalszych 
kroków. Z kolei Prokuratura Okrę-
gowa w Warszawie zleciła ponowne 
zajęcie się sprawą. Tyle, że prze- 
kazała ją do prokuratury w Gro-
dzisku Maz. 15 grudnia 2015 r. wójt 
„usłyszał” sześć zarzutów poświad-
czenia nieprawy w oświadczeniach 
majątkowych. Przesłuchanie wło-
darza odbyło się w lutym 2016 r., 
wówczas grodziska prokura- 
tura informowała nas, że zosta-
ły złożone obszerne wyjaśnienia. 
Później sprawą zajęła się wła-
śnie Prokuratura Okręgowa VII 
Wydziału Wojskowego.

Janusz Grzyb stanowisko wójta 
Nadarzyna objął w 1998 r. i nie-
przerwanie pełni je do dziś.

R E G I O N
To tytuł kampanii 
prowadzonej przez 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji, w ramach 
której 27 listopada 
minister Mariusz  
Błaszczak spotkał się  
z uczniami jednej ze 
szkół podstawowych  
w Raszynie oraz seniorami. 
Temat przewodnim były 
zagrożenia związane  
z sezonem grzewczym. 

C hcemy zrobić wszyst-
ko, żeby liczba ofiar 
czadu i ognia była jak 
najmniejsza. Chce-

my zapewnić bezpieczeństwo, 
stąd nasza kampania i dzisiejsze 
spotkanie – mówił szef MSWiA 
podczas wizyty w Szkole Pod-
stawowej im. Cypriana Godeb-
skiego w Raszynie.

Celem kampanii jest uświada-
mianie jak śmiertelnymi zagro-
żeniami są czad i ogień. O tym 
jak się przed nimi chronić przed-
stawiał Leszek Suski, komendant 

„Czad i ogień. Obudź czujność!” 
główny Państwowej Straży Po-
żarnej. Podczas spotkania został 
zaprezentowany również spot 
przedstawiający z jakimi prze-
ciwnikami mamy do czynienia.

Czym tak naprawdę jest tzw. 
czad? To tlenek węgla, który jest 
bezbarwny, bezwonny i nie ma 
żadnego smaku… Nie jesteśmy 
w stanie go wyczuć. Co praw-
da zdarza się, że ofiara zatrucia, 
zanim zaśnie zorientuje się, że 
jest osłabiona i ma mdłości, ale to 
wyjątkowo mało skuteczny spo-
sób na obronę przed czadem. Na 

ogół człowiek jest coraz słabszy, 
w końcu traci przytomność i jeśli 
nikt w porę nie zareaguje – umiera.

Dlatego aby rozpoznać zagro-
żenie związane z czadem potrze-
bujemy specjalnych czujników. 
Są one niedrogie i ogólnodo-
stępne, a mogą Wam uratować 
życie. Ale pamiętajcie! Jeśli po-
dejrzewacie, że w pomieszczeniu 
obecny jest czad wtedy otwórzcie 
okna i porządnie przewietrzcie 
mieszkanie, a jeśli zajdzie taka 
potrzeba wezwijcie straż pożarną  
lub pogotowie. [SD]
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IM I L A N Ó W E K
Dla Milanówka monitorowanie zawar-
tości szkodliwych dla zdrowia pyłów 
ma głównie charakter edukacyjny. 
Ale dostępne informacje mogą mieć 
istotne znaczenie dla mieszkańców, 
którzy dowiadują się czym tak napraw-
dę na co dzień oddychają. Dwa nowe 
czujniki pojawiły się dzięki zawarciu 

porozumienia Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 5 STO, Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej MTE oraz 
Zespołem Szkół Nr 2 im. J. Bema. Od-
czyty ze stacji pomiarowych będą wy-
korzystywane na lekcjach geografii, 
przyrody, biologii i wszelkich ekolo-
gicznych działań. – Zapraszamy do 

odwiedzenie strony internetowej przy- 
gotowanej specjalnie dla celów in-
formacyjno-edukacyjnych, na której 
znajdują się dane zbiorcze z trzech 
punktów pomiarowych – zachęca mi-
lanowski magistrat. Odczyty z pomia-
rów są dostępne pod adresem www.
slo5.edu.pl/monitoring/meteo-1. [SD] 

Milanówek monitoruje 
zapylenie powietrza
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Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców  
od 01 stycznia 2018 r.

 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe zasady w zatrudnieniu cudzoziemców od 01 stycznia 
2018 r. Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Ma 
też na celu uszczelnienie procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 
6 państw – Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji 
Rosyjskiej lub Ukrainy – na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi 
zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; ma się także przyczynić do ograniczenia nadużyć.
Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu 
miesięcy w roku kalendarzowym. Praca, na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń, 
będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. 
Okresy w obu przypadkach będą liczone od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium 
państwa strefy Schengen.
Dyrektywa bezpośrednio wskazuje trzy sektory, w których prace mają charakter sezonowy – rolnictwo, 
ogrodnictwo oraz turystykę. W rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego do spraw pracy, 
wydanym w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw rolnictwa oraz turystyki, wskazane 
zostaną szczegółowe działania zgodnie z podklasami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tylko praca 
w wyznaczonych podklasach będzie objęta zezwoleniem na pracę sezonową. O zezwolenie na pracę 
sezonową będą mogli ubiegać się obywatele wszystkich państw trzecich, co stanowi rozszerzenie 
zakresu w stosunku do wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń, który obejmuje obywateli 
tylko sześciu wybranych krajów.
Możliwa będzie również praca krótkoterminowa, inna niż ww. prace sezonowe, na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenia wpisane do ewidencji 
oświadczeń będą dotyczyły tylko takich prac, do wykonywania których nie jest wymagane zezwolenie 
na pracę sezonową. Oświadczenia dotyczą obywateli tej samej grupy 6 państw co dotychczas: Ukrainy, 
Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii i Rosji.
Ponadto podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przy składaniu wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, będzie zobowiązany do 
dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę za każdego cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Tel. (22) 770 20 20, fax (22) 770 20 21
http://pruszkow.praca.gov.pl

e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl

Ogłoszenie

R E G I O N
Grodziski Rower  
Miejski i Rower Gminny 
Michałowice zakończyły 
sezon. Natomiast  
na początku listopada 
zakończono pilotaż 
systemu w Pruszkowie.

P onad 19 tysięcy razy 
wypożyczono w tym 
roku 65 rowerów do-
stępnych w Grodzis- 

ku Mazowieckim. Tylko w lip- 
cu użytkownicy skorzystali 
z rowerów ponad 3,2 tys. razy,  
co oznacza, że każdego dnia gro- 
dziskie rowery były wypożycza- 
ne średnio 103 razy. W systemie 
zarejestrowało się 648 nowych 
użytkowników, a ich łącz-
na liczba przekroczyła 3,7 tys. 
Najpopularniejszymi stacja- 
mi Grodziskiego Roweru Miej-
skiego były w tym roku: Hala 
Sportowa przy ul. Westfala i Dep- 
tak przy ul. 1 Maja. Użytkow- 
nicy najchętniej jeździli mię-
dzy Halą Sportową a Parkiem  

Wypożyczalnie rowerów 
zakończyły sezon

Skarbków. Średni czas wypoży- 
czenia jednego roweru w Gro-
dzisku Mazowieckim to 22 mi- 
nuty i 23 sekundy.

Ten sezon jest również pierw- 
szym z prawdziwego zdarze-
nia sezonem Roweru Gmin-
nego Michałowice. Od marca 
można było korzystać z sześciu 
stacji i 57 rowerów. To najtań-
szy system rowerowy w Polsce 
– za nieprzekraczające 12 go-
dzin wypożyczenie nie pobiera-
ne są żadne opłaty. W mijającym 
sezonie z michałowickich ro-
werów użytkownicy skorzystali 
ponad 8,5 tys razy. Najpopu-
larniejszymi miesiącami pod 
względem liczby wypożyczeń 
były czerwiec i lipiec, kiedy 
miesięczna liczba wypożyczeń 
przekroczyła 1,5 tys. Najpopu-
larniejszymi stacjami Roweru 
Gminnego Michałowice były: 
Komorów WKD, WKD Micha-
łowice i Opacz WKD. Najpopu-
larniejsze trasy to przejażdżki 
z Komorów WKD do Zalewu 
Komorowskiego i z powrotem.

Co ciekawe Rower Gminny 
Michałowice to jedyny system 
na Mazowszu, w którym można 
wypożyczyć rowery familijne typu 
cargo. To trzykołowce, w których 
między przednimi kołami umiesz-
czono skrzynię, a w niej składane 
ławeczki i pasy bezpieczeństwa. 
Można nimi bezpiecznie prze-
wieźć nawet czworo dzieci. Po-
nadto w michałowickim systemie 
zarejestrowało się 760 osób. Śred-
ni czas wypożyczenia jednego 
roweru w Michałowicach to aż  
2 godziny, 52 minuty i 7 sekund!

– Wokół Warszawy, dzięki 
współpracy samorządów, tworzy 
się system roweru aglomeracyj-
nego. To świetna wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców stoli-
cy i okolic – cieszy się Tomasz 
Wojtkiewicz, prezes Nextbike  
Polska. – Będziemy dążyć do tego,  
by do rodziny Nextbike dołą- 
czyło jak najwięcej mazowiec-
kich miast – dodaje.

W mijającym sezonie sys-
temy wypożyczalni testował  
m.in. Pruszków. [SD]

Warsaw Comic Con 
pełen atrakcji 

 Anna Zwolińska 

N A D A R Z Y N 
To było prawdziwe 
trzydniowe święto 
komiksu, gier i seriali  
– tak w skrócie  
można opisać Warsaw 
Comic Con, który  
w ten weekend odbył  
się w Nadarzynie. 

T rzeba przyznać, że or-
ganizatorzy Warsaw 
Comic Con świetnie 
przygotowali imprezę. 

Najważniejszym punktem były 
gwiazdy znanych produkcji fil-
mowych jak i serialowych. Naj-
więcej powodów do zadowolenia 
mieli fani kultowego już seria-
lu „Gra o tron”. W Nadarzynie 

można było spotkać aż pięciu 
aktorów grających we wspo-
mnianym serialu w tym Jacka 
Gleesona, odtwórcę roli Jof-
frey'a Baratheona!

Chętni mogli zrobić sobie 
zdjęcie oraz zdobyć autograf 
również innych aktorów, m.in. 
z cyklu o Harrym Potterze, „Te-
en Wolf”, „Pamiętniki wampi-
rów” czy „Piraci z Karaibów”. 
Dla nieco starszych już gości 
zapewne niesamowitym prze-
życiem było spotkanie Pamelą 
Anderson, któej sławę przyniósł 
serial „Słoneczny Patrol”.

Oprócz spotkań z gwiazdami 
na odwiedzających Warsaw Co-
mic Con czekały liczne atrakcje 
w tym: konkursy coplayowe, gry 
planszowe, karciane i figurkowe, 
prelekcje i spotkania z autora-
mi książek i komiksów, koncert 
zespołu Percival, wystawy ry-
sowników oraz strefy tematycz-
ne: Star Wars, Jurrasic Park, Gry 
o Tron, Harry'ego Pottera Po-
stApo i Wioska Wikingów. 
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P R U S Z K Ó W
Po wielu miesiącach 
oczekiwania ruszyła 
budowa boiska na 
Gąsinie. Jeśli pogoda 
okaże się łaskawa, to jest 
szansa, że inwestycję uda 
się zakończyć w tym roku. 

P omysł związany z bu- 
dową boiska na Gąsi-
nie to inicjatywa zgło- 
szona przez miesz- 

kańców w ramach drugiej edy-
cji pruszkowskiego budżetu 
obywatelskiego. Zgodnie z za-
łożeniami inwestycja powinna 
być już gotowa. Niestety pojawi-
ły się problemy natury formal-
nej. Realizację projektu opóźniła 
konieczność uzgodnień z Regio-
nalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej. Pojawia się jednak py-
tanie co ta instytucja ma wspól- 
ego z zadaniami sportowymi?

Otóż boisko na Gąsinie po-
wstaje na ternie zalewowym. 
Udało się jednak dojść do poro-
zumienia. – Niestety formalności 

Boisko na Gąsinie jeszcze  
w tym roku?

zmusiły wykonawce do wystą-
pienia o przesunięcie termi-
nu na realizacje zadania, co jest 
uzasadnione. Wyraziliśmy na to 
zgodę. O ile warunki pogodowe 
dopiszą to jest szansa, że boisko 
będzie gotowe jeszcze w tym ro-
ku – mówi nam Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Wykonawca został wprowa-
dzony na teren budowy, wy-
konał już podbudowę boiska  
oraz płyty granitowe – dodaje. 

Pojawia się pytanie czy reali-
zacja inwestycji na terenie za-
lewowym nie jest wyrzuceniem 
pieniędzy w błoto. Wiceprezydent 
Landowski podkreśla, że nie ma 

takich obaw. – Dziś technologie 
są tak zaawansowane, ze nie ma 
o co się bać. Podobne inwesty-
cje są realizowane i ze sprzętami 
nic się nie dzieje – podkreśla.

Mieszkańcy zastanawiają się 
czy jest szansa, aby boisko było 
oświetlone i objęte monitorin-
giem. – Planujemy połączyć to 
z inwestycją związaną z oświe-
tleniem ul. Malwy – mówi nam 
Landowski. – Jeśli chodzi o mo-
nitoring to zadanie jest nieco 
trudniejsze. Musimy pamiętać, 
że należy edukować mieszkań-
ców, by szanowali przestrzeń 
miejską, bo to pieniądze nasz 
wszystkich – dodaje. [AZ]
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Stawy Walczewskiego są prawdziwym 
„oczkiem w głowie” grodziskich włoda-
rzy. Obiekt cały czas jest ulepszany. Gro-
dziski magistrat ogłosił właśnie przetarg 
na budowę aż pięciu nowych pomo-
stów na terenie Stawów Walczew-
skiego. Dwa pojawią się na zbiorniku 
południowym – jeden tuż obok plaży,  

a drugi na przeciwnym brzegu. Pozosta-
łe trzy pomosty zostaną wybudowane 
na zbiorniku północnym. W rejonie bo-
isk pojawi się pomost w kształcie łuku, 
drugi zostanie zamontowany w rejo-
nie ul. Pięknej w samym rogu zbiorni-
ka. Ostatni pomost będzie dedykowany 
miłośnikom wędkowania. Wybrany  

w przetargu wykonawca będzie miał 
120 dni na wykonanie zadania. To już ko-
lejny przetarg na „upiększenie” Stawów 
Walczewskiego. W ostatnim czasie za-
kończono roboty przy budowie pomo-
stów, przy których ma być cumowany 
sprzęt wodny. Na stawach ma się poja-
wić również podświetlana fontanna. [AZ] 

Więcej pomostów na  
Stawach Walczewskiego 

Reklama

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
29 listopada w Liceum 
Ogólnokształcącym  
im. T. Zana w Pruszkowie 
odbyło się spotkanie 
dotyczące pomysłu 
utworzenia stref płatnego 
parkowania na terenie 
miasta. Frekwencja była 
dość niska, jednak nie 
brakowało polemiki 
między uczestnikami. Jakie 
nasuwają się wnioski? 

N a wstępie chcemy za-
znaczyć, że z uwa-
gi na zaangażowanie 
osób biorących udział 

w spotkaniu i częstą wymianę zdań 
trudno opisać w zwartej formie 
każdy szczegół, jaki padł podczas 
tego dwugodzinnego spotkania. 
Nie mniej rozpocznijmy od tego, 
że był to czas podsumowania an-
kiety przeprowadzonej z ramienia 
powiatu pruszkowskiego. Łącz-
nie udział w niej wzięło niemal  
1,4 tys. mieszkańców, podczas 
gdy na sali obecnych było kilka-
naście osób.

podjedzie powie, że jest problem 
z parkowaniem. Gdybyśmy wy-
korzystali te miejsca parkingowe, 
w jakiś sposób zmusili ludzi do 
wjazdu do garażu podziemnego 
w części sprawa była by rozwią-
zana – mówił Kurzela. – Mimo, 
że byłem zwolennikiem wprowa-
dzenia płatnej strefy parkowania 
to dzisiaj prezydentowi nie będę 
proponował wprowadzenia stre-
fy, ponieważ ankieta wykazała, że 
60 proc. mieszkańców jest prze-
ciwko – skwitował.

Następnie głos zabrał starosta 
powiatu pruszkowskiego Mak-
sym Gołoś, który dawał do zrozu-
mienia, że omawiane strefy nie do 
końca rozwiązują problem z par-
kowaniem. – Jakbym nawet za-
łożył, że zgadzamy się na strefę 
płatnego parkowania, gdzie wszy-
scy na tablicach WPR, a nawet 
wszyscy zameldowani w Prusz-
kowie mogą parkować za darmo 
w takiej strefie, to nadal nie bę-
dzie miejsc. Nadal nie będzie roz-
wiązany problem. Mamy przykład 

warszawski, w centrum miasta 
stołecznego nadal są korki, na-
dal nie ma miejsc parkingowych 
i nadal mieszkańcy mają po 2-3 
samochody – wyjaśniał starosta.

Wyraźnie starostwo jest prze-
ciw wprowadzeniu płatnych stref 
parkowania, ale jak zaznaczał 
Maksym Gołoś najważniejsze 
to rozmawiać o problemie aby 
znaleźć odpowiednie rozwiąza-
nie, dlatego też zorganizowano 
konsultacje. Miastu zarzucono 
brak przygotowania i zapropo-
nowania szczegółowych infor-
macji na temat funkcjonowania 
takiego rozwiązania. Z kolei wi-
ceprezydent Pruszkowa kontro-
wał, że miasto nie miało szans na 
zrobienie kolejnego kroku, gdyż 
starostwo nie wydało zezwole-
nia na zrealizowanie projektu 
na swoich ulicach, wobec tego 
nie skupiano się na szczegółach.

Po wystąpieniach samorzą-
dowców nie brakowało też go-
rących dyskusji wśród zebranych 
mieszkańców. Zdania były po-
dzielone. Przeciwnicy nie zga-
dzali się na strefę, ponieważ ich 
zdaniem samochody stojące dziś 
w miejscach, które w przyszłości 
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Gorąca dyskusja na temat stref płatnego parkowania 
Początkiem spotkania by-

ło omówienie wyników ankie-
ty. Z podsumowania wynika, że 
60 proc. badanych nie jest przy-
chylna utworzeniu strefy płatnego 
parkowania. 66 proc. responden-
tów wskazało, że strefa nie roz-
wiąże problemu braku wolnych 
miejsc na terenie Pruszkowa, 
ale jednocześnie 75 proc. ankie-
towanych dostrzega duży pro-
blem z parkowaniem.

Po podsumowaniu ankiety ja-
ko pierwszy głos zabrał Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Wynik ankiety był z góry 
znany, bo to jest pytanie z rzędu 
chcesz płacić czy nie chcesz pła-
cić. Większość ludzi odpowie, że 
nie chce płacić – mówił.

Wiceprezydent podkreślał, że 
ponad 10 proc. mieszkańców po-
siada więcej niż dwa samochody, 
które stoją na ulicach. A płatne 
strefy parkowania wymusiłyby ro-
tację na miejscach postojowych, 
czyli dają możliwość przyjecha-
nia, zaparkowania, załatwienia 
sprawy i odjechania. – Garaż 
podziemny na ul. Sprawiedli-
wości jest pusty, a na ulicy nie 
ma gdzie zaparkować. Każdy kto 

będą płatne, przeniosą się na te-
reny darmowe, i tutaj wskazy-
wano poszczególne osiedla. Nie 
zgadzano się też na uiszczanie 
dodatkowych opłat za parkowa-
nie i podkreślano, że mieszkańcy 
i tak płacą podatki, więc czemu 
muszą za coś dopłacać.

Z kolei zwolennicy rozwiąza-
nia przedstawionego przez miasto 
podawali przykłady innych miast 
m.in. Grodziska Maz. gdzie takie 
strefy funkcjonują z powodze-
niem. Podkreślano, że w stolicy 
to mieszkańcy sami chcą rozsze-
rzania stref płatnych miejsc po-
stojowych. Godzina lub dwie za 
darmo miałyby wprowadzić cią-
głą zmianę na zajmowanych miej-
scach, pozbyć się zalegających aut 
i zniechęcić niektórych kierowców 
do korzystania z auta w ścisłym 
centrum – podano argument, że 
mieszkańcy jak mają do pokona-
nia nawet 200 m, to jadą autem.

Konkluzja z tego spotkania jest 
taka, że temat płatnych stref par-
kowania na terenie Pruszkowa 
raczej upadnie lub znów zosta-
nie odwleczony w czasie i po-
wrócimy do niego w przyszłości. 
Czas pokaże. 
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NOŚNIKI 
REKLAMOWE
w Pruszkowie i okolicach

Zadzwoń lub napisz! 
22 758 77 88 
reklama@wprmedia.pl

billboardy i citylighty
najlepsze lokalizacje
atrakcyjne ceny
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P R U S Z K Ó W
Ponad 100 mln zł 
władze Pruszkowa 
przeznaczą na realizację 
zadań inwestycyjnych 
w przyszłym roku. 
Sprawdziliśmy jakie 
pozycje znalazły się
na liście.  

B udżet miasta Prusz-
kowa na 2018 r. zo-
stanie uchwalony 
dopiero za kilka ty-

godni. Jednak już dziś wiemy, 
jak wygląda plan finansowy 
miasta na kolejny rok. Szaco-
wane dochody wyniosą prawie 
274 mln zł, a wydatki zaplano-
wano na kwotę 339 mln zł. To 
oznacza, że defi cyt w miejskiej 
kasie wyniesie 65 mln zł.

Jakich inwestycji należy się 
spodziewać? Najwięcej, bo aż 
37,5 mln zł pochłonie finan-
sowanie trwających już inwe-
stycji oświatowych – budowy 
kompleksu oświatowego na Bą-
kach (22,5 mln zł) oraz na Gąsinie 
(15 mln zł). Na drugim miejscu 
pod względem wydatków zna-
lazły się inwestycje drogowe. 
Te pochłoną łącznie 25,6 mln 
zł. Przewidziano łącznie 43 za-
dania dotyczące budowy oraz 
przebudowy dróg, parkingów 
czy ścieżek rowerowych. Prze-
szło 3,4 mln zł ma kosztować 
budowa ul. Jarzynowej, kolej-
ne 3 mln zł pochłonie budo-
wa łącznika drogowego między 

wspominaną już ul. Jarzyno-
wą a ul. Nałkowskiej. Przebudo-
wę ul. Wokulskiego oszacowa-
no na niewiele ponad 1,5 mln zł,
natomiast przebudowa ul. Brze-
zińskiego ma kosztować 1,5 mln zł.
Miasto na przebudowę ul. Dział-
kowej wraz z budową tunelu 
chce wydać 1,4 mln zł.

Na liście inwestycji drogo-
wych znalazły się również takie 
zadania jak: budowa i rozbudo-
wa ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskej na odcinku od ul. Prusa 
do al. Wojska Polskiego, budo-
wa wiaduktu na Papierni mię-
dzy Grunwaldzką a Warszawską, 
przebudowa nawierzchni na ul. 
Stalowej i Mokrej.

W przyszłym roku w Prusz-
kowie termomodernizację 
przejdą budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 11, Szkoły Pod-
stawowej nr 4 oraz Urzędu
Miejskiego. Przebudowane zo-
staną budynki komunalne przy 
ul. Broniewskiego. Utrzyma-
nie zieleni poprzez inwesty-
cje w parki i skwery będzie 
kosztować przeszło 4,7 mln zł. 
Natomiast na inwestycje kul-
turalne, czyli Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego, miasto 
wyda 2 mln zł.

Zakupione zostaną również 
urządzenia do pomiaru stanu 
środowiska (m.in. mierniki za-
nieczyszczeń powietrza) oraz 
rozbudowany będzie system 
monitoringu wizyjnego miasta 
o rejon pałacyku na Ostoi. [AZ]

Mamy listę inwestycji 
Pruszkowa na przyszły rok 

 Anna Zwolińska 

M I C H A Ł O W I C E
Mamy dobrą informację 
dla miłośników 
spędzania wolnego 
czasu na łonie natury. 
W gminie Michałowice 
powstanie kolejne 
miejsce do rekreacji 
– tym razem nad 
Smugiem w Nowej Wsi. 

N iewiele osób wie, że 
Smug to niewielki 
wodny zbiornik znaj-
dujący się przy ul. Spa-

cerowej w Nowej Wsi. Dziś te-
ren wokół niego nie jest mocno 
zagospodarowany. Jest siłow-
nia plenerowa, w pobliżu znaj-
duje się plac zabaw i to tyle jeśli 
chodzi o atrakcje w tym rejo-
nie. Niebawem ma się to zmie-
nić. Michałowiccy włodarze chcą 
w tym miejscu stworzyć kolej-
ną już w gminie strefę rekreacji. 
Co więcej Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice podpi-
sał umowę na dofi nansowanie 
I etapu budowy wspomnianej 

strefy. Wartość dofi nansowania 
to ponad 500 tys. zł.

Jak zatem ma wyglądać ten 
teren po zakończeniu inwesty-
cji? Zadanie zostało podzielone 
na dwa etapy. We wschodniej 

części obszaru w okolicach si-
łowni plenerowych zaplanowano 
stworzenie polany do pikników 
wraz z miejscem do organizowa-
nia ognisk. Dodatkowo wybudo-
wany zostanie pomost z altanką 

Na piknik wybierzesz się nad Smug
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że plac tzw. szachowonica służą-
cy do gry w szachy lub zabaw dla 
dzieci, który okazjonalnie może 
być wykorzystywany do monta-
żu estrady i organizowania tam 
lokalnych uroczystości. W po-
bliżu powstaną toalety – wy-
liczają urzędnicy z michałowic-
kiego magistratu. 

W zachodniej części zostanie 
wybudowane boisko do siatków-
ki z nawierzchnią trawiastą, bo-
isko do streetballa oraz pojawi 
się zestaw do street workoutu. 
W tej części placu pojawi się ko-
lejna altana z pomostem oraz 
dwa paleniska. 

Smug nie straci jednak swojego 
charakteru, bowiem dziś chętnie 
odwiedzają go wędkarze. – Pół-
nocna i południowa część ob-
szaru będzie dostosowana do 
uprawiania sportu wędkarskie-
go. W tych częściach powstaną 
jedynie trakty spacerowe, mak-
symalnie odsunięte od brzegu 
oraz z jednej strony: trawiasta 
plaża – dodają urzędnicy. 

Projekt ma być realizowany 
w przyszłym roku.

P I A S T Ó W
Ruszyła przebudowa ul. 
Pokoju w Piastowie. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, modernizacja 
zakończy się w tym roku. 

P rzez lata ul. Pokoju była 
przekleństwem dla kie-
rowców. Każdy z nich 
drżał o samochód i li-

czył, że kiedyś ten koszmar się 
skończy. – Była tam tzw. pły-
ta MON, położona ze 20 lat te-
mu, więc ulica była naprawdę 
w fatalnym stanie. Trzeba było 
jeździć 5 km/h, żeby nie urwać 
zawieszenia. Jedna z najgor-
szych ulic w mieście. Ogromne 

wyrwy, bo już nawet nie dziu-
ry – opisuje Maciej Chudkie-
wicz, radny Piastowa.

Nawierzchnia drogi wyma-
gała natychmiastowych działań. 

We wrześniu piastowski magi-
strat ogłosił przetarg na prze-
budowę ul. Pokoju. Do urzędu 
wpłynęły trzy oferty. Moderni-
zacja ul. Pokoju pochłonie blisko 
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Cywilizacja dotrze na ul. Pokoju 
1,1 mln zł. – Walczyłem od po-
czątku mojej obecności w radzie, 
czyli od 2014 r., o przebudowę 
o ul. Pokoju. Teraz będzie kost-
ka, jak na ulicach obok. Powsta-
nie też chodnik z prawdziwego 
zdarzenia. Po prostu na ul. Po-
koju dotrze w końcu cywiliza-
cja. Oczywiście remont oznacza 
około miesięczne utrudnie-
nia, ale myślę, że nikt z miesz-
kańców nie będzie narzekał
– tłumaczy Chudkiewicz.

Mieszkańcy i użytkownicy 
ul. Pokoju muszą wykazać się 
jeszcze odrobiną cierpliwości. 
Zgodnie z dokumentacją, reali-
zacja zadania powinna zakoń-
czyć się do 15 grudnia. [JM]

Na terenie zostanie utworzony także 
plac tzw. szachowonica służący do gry 
w szachy lub zabaw dla dzieci, który 
okazjonalnie może być wykorzystywany 
do montażu estrady.

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IM I L A N Ó W E K
Mieszkańcy, przedsiębiorcy i inne pod-
mioty mogą wnosić uwagi i opinie do 
projektu uchwały w sprawie zasad 
i warunków umieszczania m.in. ta-
blic i urządzeń reklamowych.  Projekt 
uchwały będzie dostępny do 15 grud-
nia tego roku w siedzibie Urzędu Mia-
sta Milanówka w Referacie Planowania 

Przestrzennego i Estetyki Miasta przy 
ul. Spacerowej 4 oraz na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej pod adresem www.bip.milanowek.pl
w zakładce „Zagospodarowanie Prze-
strzenne”. Oprócz sytuowania reklam 
mieszkańcy mogą wnieść opinię co do 
umieszczania obiektów małej archi-

tektury, ogrodzeń, ich gabarytów i in-
nych. Uwagi do projektu uchwały 
można zgłaszać do 29 grudnia w for-
mie pisemnej lub ustnej w siedzibie 
Urzędu Miasta w Referacie Planowa-
nia Przestrzennego i Estetyki Miasta, 
a także za pomocą maila: planowanie.
przestrzenne@milanowek.pl. [SD] 

Czy to początek końca 
reklamowego eldorado?  
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czworonożnym klientom nie odma-
wiamy nigdy, a przed lokalem w go-
rące dni zawsze stoi miska z wodą 
– zaznacza Kamil Gutowski.

Oferta Manufaktury Lodów Na-
turalnych wciąż się rozwija. Dlatego 
do końca nie jest pewne jakie smaki 
lodów będą do dyspozycji, na jakie 
trafimy pączki lub ciasta. Niebawem 
bracia chcą zorganizować loterię pa-
ragonową z ciekawymi rzeczami do 
wygrania – szczegóły w lokalu. 

Artykuł sponsorowany

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Akcja pomocowa 
Szlachetna Paczka  
trwa w najlepsze. 
Prowadzona jest w wielu 
miejscowościach z naszego 
regionu. Nie bądź  
obojętny na innych ludzi, 
dowiedz się jak im pomóc. 

W ubiegłym roku 
Szlachetna Pacz-
ka połączyła pra-
wie milion osób 

– rodzin, dzieci, darczyńców 
i wolontariusz – w całej Polsce. 
Pruszków wówczas zorganizował 
akcję po raz szósty, a wsparcie 
trafiło do 24 rodzin. Mieszkań-
cy Piastowa przekazali prezen-
ty ponad 20 rodzinom. Z kolei 
Szlachetne Trójmiasto, czyli Mi-
lanówek, Brwinów i Podkowa Le-
śna wsparły łącznie 42 rodziny. 
Paczki przekazywali też dar-
czyńcy z Grodziska Mazowiec- 
kiego i Nadarzyna. 

Każdy z nich pełni kluczową ro-
lę. Wolontariusze docierają do ro-
dzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji i określają jaki rodzaj po-
mocy da im szansę na realną po-
prawę. To oni wchodzą do świata 
biedy, tam gdzie inni nie chcą 
bądź boją się wejść. A co waż-
ne, wolontariuszem może być  
praktycznie każdy. 

Za pośrednictwem strony: 
www.szlachetnapaczka.pl, moż-
na wybrać potrzebującą rodzinę 

Nieś pomoc wspólnie  
ze Szlachetną Paczką!
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P O M O C
Od 1 do 3 grudnia będzie 
trwać świąteczna zbiórka 
żywności organizowana 
przez Banki Żywności 
w blisko 3 tys. 
sklepów i ponad 500 
miejscowościach – także 
w naszym regionie. 

F orma akcji jest bar-
dzo prosta. Wystarczy,  
że w jednym ze skle-
pów, które biorą udział  

w zbiórce zakupicie artykuły 
spożywcze jakie chcecie prze-
kazać potrzebującym i przy ka- 

sie przekażecie je wolontariu-
szom. Są to specjalnie oznako-
wane punktu Banków Żywności.
Co się przyda? Najlepiej przeka-
zywać produkty z długim termi-
nem przydatności, takie jak: olej, 
cukier, słodycze, mąka, ryż, kon-
serwy, bakalie, makaron itd. [SD]

Świąteczna zbiórka 
żywności

i ją wesprzeć. Najpierw na mapce 
wybiera się województwo, później 
miasto i wyskakuje nam lista po-
trzebujących osób wraz z dokład-
nymi opisami. W naszym regionie 
większość rodzin posiada już swo-
ich darczyńców, ale np. w Grodzi-
sku Mazowieckim nadal jest jedna 
rodzina, która potrzebuje wspar-
cia. Form pomocy jest wiele. Jeśli 
z jakiegoś powodu nie możecie 
przygotować paczki dla konkret-
nej rodziny, to pomożecie wpłaca-
jąc wybraną kwotę na stworzenie 
takiej paczki. Wszelkie szczegóły 
znajdziecie na wcześniej wspo-
mnianej stronie internetowej. 

Według maksymy Szlachetnej 
Paczki darowana pomoc ma być 
impulsem do zmiany. – Chciałam 
pomagać mądrze. Zobaczyłam, że 
w Paczce pomagamy konkretnym 
rodzinom i to mnie bardzo prze-
konało ponieważ wiedziałam, że ta 
pomoc jest skrojona na miarę po-
trzeb rodziny. To nie jest przeka-
zywanie zbędnych rzeczy – mówi 
Natalia, wolontariuszka Szlachet-
nej Paczki z kilkuletnim stażem.

L okal prowadzi dwóch braci  
– Kamil i Jacek Gutowscy. 
Ich wspólną pasją jest na-
turalność w tworzeniu do-

skonałych smaków. Z połączenia 
najwyższej jakości produktów na-
turalnych oraz rzemiosła, którego 
nie sposób nauczyć się z książek, 
a można jedynie czerpać z doświad-
czenia starszych pokoleń, powstają 
ich autorskie, oryginalne i prawdzi-
we lody. Bo jak sami twierdzą mro-
żony deser to coś więcej niż tylko 
słodycze. Pełnia smaku przywołu-
je wspomnienia z dzieciństwa, gdy 
nasze babcie nie używały chemicz-
nych ulepszaczy, tylko w przygoto-
wanie słodkości wkładały całe swoje 
serce. To serce czuć w pruszkow-
skiej Manufakturze. 

Jak powstają lody naturalne? – Ba-
za naszych lodów śmietankowych 

składa się z mleka i niepasteryzo-
wanej śmietanki 36 proc. Co ważne 
śmietanki nie kupujemy w sklepie, 
tylko otrzymujemy ją bezpośrednio 
od mleczarni. Taka śmietanka, któ-
ra nie została poddana pasteryza-
cji ma zupełnie inny smak. Dawniej 
używało się tylko takiej, świeżej, do-
stępnej w butelkach. Odtwarzamy te 
dawne naturalne receptury – mówi 
Kamil Gutowski, właściciel Manufak-
tury Lodów Naturalnych. – Nasze lo-
dy przechowujemy w temperaturze 
-11 stopni Celsjusza, jest ona ideal-
na do spożywania na miejscu, lody są 
miękkie, plastyczne, wręcz puszyste. 
Serwujemy je przez cały rok! – dodaje.

W Manufakturze lody można za-
kupić na kilogramy. Pakowane są 
w specjalne termiczne, styropianowe 
pudełka, dzięki którym doniesiecie je 
w nienaruszonym stanie do domu. 

Choć lody są głównym specjałem 
lokalu, to z pewnością niejedynym. Po 
wejściu do Manufaktury bez proble-
mu zlokalizujecie miejsce, w którym 
parzona jest kawa. Skąd ten niepo-
wtarzalny zapach? – Ziarna, z których 
parzymy kawę pochodzą z palar-
ni Harmonia. Zacznijmy od tego, 
że kawę przywozi się tak naprawdę 
w formie owocu i dopiero później pali 
się zielone ziarna. Powstająca z nich 
kawa jest najświeższa. Od momentu 
wypalenia ziaren, trafiają one do nas 
w ciągu dwóch tygodni, i co ważne 
ziarna nie leżą u nas dłużej niż mie-
siąc. To oznacza, że mamy bardzo 
świeżą kawę, która uwalnia niezwy-
kłe aromaty, połączone z niesamowi-
tym smakiem i oczekiwanych przez 
wszystkich pobudzeniem – wyjaśnia 
Kamil Gutowski.

I faktycznie aromatyczna kawa to 
wspaniały sposób na dodanie sobie 
mocy o poranku, przed pracą. A co 
gdy wracamy z niej zmarznięci? Po-
mocna może okazać się rozgrzewa-
jąca herbata. Bez wątpienia ciepło 
i odrobina relaksu przyda się każ-
demu w zimowe, szare dni. – Posia-
damy w ofercie tzw. herbaty zimowe. 
Są to liściaste herbaty połączone ze 
zblendowanymi owocami, korą cy-
namonową, goździkami, kawałka-
mi pomarańczy i całymi gwiazdami 
anyżu. Rozgrzewka gwarantowana! 
A wszystko w sporej porcji, podawa-
nej w pół litrowych naczyniach – pod-
kreśla właściciel. 

Dla fanów ciepłych i słodkich do-
znań na miejscu przygotowywana  
jest gorąca czekolada do picia. Oczy-
wiście naturalna czekolada własnej 

produkcji. Do wyboru z bitą śmie-
taną lub lodami.

Manufaktura serwuje także cia-
sta, ale nie takie zwykłe. Zjemy tam 
np. sernik z białą czekoladą, tirami-
su, domową karpatkę. Dostępne są też 
ciasta wegańskie, bez glutenu i lak-
tozy oraz smakowite pączki w róż-
nych wersjach – z serem, makiem lub 
po prostu na maślance. W przeszło-
ści serwowane były już pączki z jabł-
kami, a nawet korzenne. Właściciele 
starają się zaskakiwać nowymi sma-
kami. Taka oferta to też dobry pomysł 
na święta. W Manufakturze realizowa-
ne są bowiem zamówienia na ciasta.  
A gdyby tak zaskoczyć wszystkich i na 
święta zamówić lody? Czemu nie!

A być może kochacie zwierzęta, ale 
niestety nie do każdego lokalu zosta-
niecie wpuszczeni... Z pewnością taka 
sytuacja nie miałaby miejsca w Ma-
nufakturze Lodów Naturalnych. – Jak 
najbardziej jesteśmy otwarci na zwie-
rzęta, bardzo je lubimy. Mamy wiele 
klientów, którzy przychodzą z psa-
mi. Nie ma problemu żeby wejść ze 
swoim ukochanym pupilem! Przy-
pominam sobie nawet takie zabaw-
ne sytuacje, gdy w lato przybiegał do 
nas sam pies po wafelka, a dopiero po 
chwili przychodził właściciel. Naszym 

Manufaktura Lodów Naturalnych znajdująca się w pruszkowskim Parku im. Kościuszki (park Sokoła) to kawiarnia specjalizująca się w mro-
żonych deserach. Ale to niejedyny atut tego miejsca, bowiem znajdziemy tam nietuzinkowe ciasta, pyszną kawę parzoną z chwilę wcześniej 
zmielonych ziaren oraz przyjemnie rozgrzewającą herbatę. Co najważniejsze obiekt czynny jest przez cały rok!

Manufaktura Lodów Naturalnych
ul. Radnych 9, Pruszków  

(wejście od strony parku im. Kościuszki)
tel. 695 558 665

Ich pasja to naturalne lody, ale nie tylko...

Wewnątrz paczek znajdują się 
tak zwykłe dla nas, a niezwykłe 
dla wielu osób rzeczy – ubrania, 
buty, artykuły spożywcze, środ-
ki czystości, czajniki elektrycz-
ne itd. Warto zwrócić uwagę na 
to co nas otacza, być może ktoś 
naprawdę potrzebuje naszej po-
mocy, a my w pędzie codziennych 
obowiązków nie dostrzegamy 
smutnych twarzy. 

Szlachetna Paczka nie istnia-
łaby gdyby nie wolontariusze. 

Oto lista sklepów biorąca udział w akcji:
 Auchan w Jankach przy ul. Mszczonowskiej 3
 Sklepy sieci Biedronka w Pruszkowie, 

Michałowicach, Kaniach
 Sklepy sieci Lidl w Pruszkowie, Nadarzynie
 Netto w Brwinowie przy ul. Powstańców  

Warszawy 2
 Tesco w Piastowie przy al. Tysiąclecia 7
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Jak spędzić Sylwestra 2018?
R E G I O N

Miejskie zabawy 
sylwestrowe odbędą 
się m.in. w Grodzisku 
Mazowieckim  
i Pruszkowie. Alternatywą 
dla lokalnych imprez 
będzie ta zorganizowana 
w stolicy. 

W iele osób z nie-
cierpliwością 
czeka na za-
bawę sylwe-

strową. Jak co roku Grodzisk 
i Pruszków organizują na te-
renie swoich gmin hucz-
ne powitanie nowego roku. 
Sprawdźcie gdzie warto spę-
dzić tę wyjątkową noc. 

W Pruszkowie sylwestro-
wa impreza zostanie zorga-
nizowana tradycyjnie na pl. 
Jana Pawła II. Zabrzmią zna-
ne utwory, będzie pokaz fa-
jerwerków i dobra zabawa. 
– Sylwester będzie odby-
wał się na placu Jana Paw-
ła II, nie zabraknie coverów 
znany przebojów w wyko-
naniu jednej z grup arty-
stycznych. Oczywiście po 
północy pokaz fajerwerków. 

Czyli wszystko to, o co zabiegali 
mieszkańcy, którzy chcieli żeby 
kontynuować imprezy w plene-
rze. Dodatkowo 1 stycznia orga-
nizujemy koncert noworoczny 
w kościele św. Kazimierza – mó-
wi Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

W Grodzisku nie zabraknie nie-
spodzianek i to dosłownie. Zgod-
nie z obietnicami burmistrza 
w willi Niespodzianka odbędzie się 
prawdziwy ślub. – Zgłosiła się pa-
ra, zatem będzie ślub w willi Nie-
spodzianka. Zaczynamy o godz. 
23.00 tak, żeby po północy para 
mogła wyjść na scenę, żebyśmy 
mogli wypić ich zdrowie i zaśpie-
wać im sto lat – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Maz. – Będziemy mieli 

pierwszą parę w Polsce zaślu-
bioną w 2018 r. – dodaje.

Sama impreza będzie odbywać 
się pomiędzy willą Niespodzian-
ką (ul. Kościuszki) a Centrum Kul-
tury (ul. Spółdzielcza). Burmistrz 
zapewnia, że nie zabraknie zna-
komitej muzyki. Jednak zabraknie 
pokazu fajerwerków. – W tym roku 
nie będzie fajerwerków ze względu 
na zwierzęta, natomiast przygoto-
waliśmy pokaz laserowy i światła 
– zaznacza Benedykciński.

Alternatywą będzie największa 
impreza w okolicy, czyli ta zorga-
nizowana w Warszawie. Nowy rok 
zostanie powitany na pl. Banko-
wym. W sylwestrowy wieczór na 
scenie wystąpią: Kayach, Blue Cafe 
oraz Bracia. Na więcej szczegółów 
niestety trzeba jeszcze poczekać. 

 Seweryn Dębiński  

R E G I O N
Niebawem w naszym 
regionie pojawią się 
lodowiska. Sprawdźcie 
gdzie i kiedy będziecie 
mogli poślizgać się  
na łyżwach. 

T o popularna forma  
rozrywki w wielu 
gminach. I nic w tym 
przecież dziwnego. 

Na lodowisku można miło oraz 
aktywnie spędzić czas ze znajo-
mymi, rodziną lub z drugą po-
łówką.  Przygotowaliśmy dla 
was „ściągę”, za pomocą któ-
rej sprawdzicie gdzie pojawią 
się tafle. 

Grodzisk Maz. 
Tutaj lodowisko wystartuje 
najwcześniej bo już w najbliż-
szą niedzielę, 3 grudnia. Będzie 
dostępne w godz. 8-22. Ceny bi-
letów, system funkcjonowania 
oraz lokalizacja – przy ul. Żwirki 
i Wigury na terenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej – pozostaną ta-
kie jak w ubiegłym roku. 

Pruszków
W połowie grudnia ślizgawka 
zostanie ustawiona na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2. Swo-
je miejsce lodowisko znajdzie na 
boisku piłkarskim. Jak informo-
wał nas Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa ślizgawka 
będzie zadaszona, żeby można 
było wykorzystywać obiekt rów-
nież w gorszych warunkach at-
mosferycznych

Lodowisko ma być nieodpłat-
ne. Planowane jest też urucho-
mienie wypożyczalnie sprzętu. 

Milanówek
Tak jak w ubiegłym roku miesz-
kańcy miasta-ogrodu będą mie-
li możliwość poślizgania się na 
łyżwach. Obiekt pojawi się 6 
grudnia przy ul. Sportowej 70B. 
Przygotowano specjalne wyda-
rzenie zatytułowane „Mikołajki 
na lodzie!”. W programie odwie-
dziny Świętego Mikołaja, kon-
kursy, zabawy i animacje dla 
dzieci, fotobudka.

Brwinów
Uruchomienie lodowiska w Brwi-
nowie planowane jest również 

na 6 grudnia. Ślizgawka będzie 
bezpłatna dla wszystkich, a do-
datkowo pojawi się możliwość 
wypożyczenia łyżew (cena wy-
pożyczenia wyniesie symbo-
liczną złotówkę). Tafla rozstanie 
rozstawiona na terenie przy  
ul. Piłsudskiego.

Michałowice
Jak co roku lodowisko pojawi się 
przy ul. Szkolnej 15. Kiedy miesz-
kańcy będą mogli z niego skorzy-
stać? – Jeżeli będą odpowiednie 
temperatury to ślizgawka zo-
stanie uruchomiona w grudniu 
– mówi Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice. 

Zasady funkcjonowania lodo-
wiska będą takie same jak w la-
tach ubiegłych. 

Piastów
Kontaktując się w Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Pia-
stowie usłyszeliśmy, że agregaty 
zostały uruchomione 30 listopa-
da, a oficjalne otwarcie lodowi-
ska zaplanowano na 6 grudnia. 
Pojawi się również wypożyczal-
nia sprzętu. Obiekt zostanie roz 
stawiony przy al. Tysiąclecia 1.

Na łyżwy marsz!
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R E G I O NR E G I O N
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zbliża się wielkimi kroka-
mi. Dzięki wsparciu „orkiestry” wiele 
szpitali zyskało nowoczesny i niezwy-
kle potrzebny do leczenia sprzęt. Pa-
cjenci widząc serduszko na aparaturze 
mają świadomość, że wspólny wysiłek 
tysięcy wolontariuszy i darczyńców 

daje szansę na powrót do zdrowia. 
Finał już 14 stycznia. – W najbliż-
szym Finale skupimy się na pozy-
skaniu wsparcia dla podstawowych 
oddziałów neonatologicznych – po-
wiedział Jurek Owsiak, prezes za-
rządu WOŚP. – Wybór celu finału to 
każdego roku najtrudniejsza decyzja, 

jaką musi podjąć zarząd naszej fun-
dacji. Potrzeby są ogromne, a my, wy-
bierając temat każdej zbiórki, musimy 
być pewni, że przy pomyślnym wyni-
ku finału uda nam się postawione cele 
zrealizować – dodaje. Wolontariusze 
mogą rejestrować się pod adresem: 
wolontariusze.wosp.org.pl. [SD] 

WOŚP poszukuje 
wolontariuszy
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H&M należy do wiodących firm 
modowych na świecie. 

Rozpoczynając karierę w jednej  
z wielu unikatowych marek Grupy H&M, 
odkryjesz nieograniczone możliwości 

rozwoju. Dołącz do ponad 161.000 
wspaniałych ludzi, którzy odkryli, że H&M 

jest ich miejscem.

DO NASZEGO NOWO OTWARTEGO 
CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM  

POD WARSZAWĄ POSZUKUJEMY:

PRACOWNIKÓW  
MAGAZYNU

LUDZI, KTÓRZY POZYTYWNIE 
PODCHODZĄ DO PRACY

I LUBIĄ NOWE WYZWANIA!

Jeśli chcesz: 
      •  kompletować i pakować  
          zamówienia
      •  wysyłać towar do sklepów 

Jeśli jesteś:
      •  sumienny i dokładny 
      •  nastawiony na długofalową     
          współpracę
      •  gotowy do pracy fizycznej
      •  zdecydowany na pracę w systemie 
          zmianowym oraz w weekendy

Jeśli interesuje Cię:
      •  stabilne zatrudnienie na pełen 
          etat w oparciu o umowę o pracę
      •  szkolenie wdrażające
      •  atrakcyjny pakiet socjalny  
          (m.in. karta rabatowa 
          na zakupy w naszej sieci,
          dofinansowanie do obiadów,
          ubezpieczenie zdrowotne)
      •  możliwość rozwoju i zdobywania 
          nowej wiedzy

DOŁĄCZ DO NAS!
ZACZNIJ PRACĘ W SWOIM STYLU.
Aplikuj na rekrutacja.pl@hm.com
W tytule maila napisz, na jakie stanowisko aplikujesz.

Czekamy właśnie na Ciebie!

H&M należy do wiodących firm modowych na 
świecie. Rozpoczynając karierę w jednej  

z wielu unikatowych marek Grupy H&M, odkryjesz 
nieograniczone możliwości rozwoju. 

Dołącz do ponad 161.000 wspaniałych ludzi, którzy 
odkryli, że H&M jest ich miejscem.

DO NASZEGO NOWO OTWARTEGO  
CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

POD WARSZAWĄ POSZUKUJEMY OSÓB  
NA STANOWISKO:

LIDER GRUPY
LUDZI Z PASJĄ, KTÓRZY NIE BOJA SIĘ 
WYZWAŃ, INSPIRUJĄ INNYCH ORAZ 

POZYTYWNIE PODCHODZĄ DO PRACY!

Jeśli chcesz: 
      • planować i organizować pracę własną  
          i zespołu (ok. 10 osób)
      • motywować pracowników
      • inspirować zespół do działania
      • dbać o jakość obsługi klienta oraz      
          optymalny przepływ towaru
      • koordynować prawidłowe  
          funkcjonowanie działu

Jeśli masz:
      • 2 lata doświadczenia zawodowego,
          w tym min. 1 rok w zarządzaniu zespołem
      • umiejętność szkolenia i rozwijania  
          potencjału pracowników
      • umiejętność delegowania zadań  
          i dzielenia się obowiązkami
      • umiejętność podejmowania  
          szybkich i samodzielnych decyzji
      • umiejętność skutecznego działania  
          w dynamicznym środowisku pracy

Jeśli jesteś:
      • gotowy do pracy w systemie  
          zmianowym i w weekendy

Jeśli interesuje Cię:
      • pełna wyzwań praca w prężnym  
          i ambitnym zespole
      • szkolenie wprowadzające do roli Lidera
      • możliwość zdobywania nowej  
          wiedzy i ciągłego udoskonalania
          swoich umiejętności
      • zatrudnienie na pełen etat w oparciu  
          o umowę o pracę
      • pakiet socjalny (ubezpieczenie zdrowotne,            
          prywatna opieka medyczna, pakiet   
          sportowo-rekreacyjny, karta rabatowa  
          na zakupy w naszych sklepach,  
          dofinansowanie do obiadów)

DOŁĄCZ DO NAS!
ZACZNIJ PRACĘ W SWOIM STYLU.
Aplikuj na www.hm.com/pl/jobs
Czekamy właśnie na Ciebie!

DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW

MICHAŁOWICE, KOMORÓW

www.zapieksypruszkowskie.pl
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Szukasz niebanalnego 
prezentu? A może chcesz 
świąteczny stół przystroić 
w wykonane ręcznie 
ozdoby? Tylko gdzie to 
wszystko znaleźć? Na 
świątecznych kiermaszach 
w naszym regionie. 

W najbliższy week-
end kiermasze 
odbędą się Prusz- 
kowie i Komoro-

wie. Warto jednak dodać, że ten 
pruszkowski nie do końca jest 
świąteczny. Jest to impreza chary-
tatywna, w trakcie której zbierane 
będą dary dla pogorzelców z ka-
mienicy przy Narodowej w Prusz-
kowie. W budynku pożar wybuchł 
pod koniec października. Z po-
mocną ręką dla poszkodowa-
nych wyszli nie tylko urzędnicy 
i instytucje, ale również sami 
mieszkańcy. Impreza odbędzie się  
3 grudnia w godzinach 11.00 – 15.00 
w Zespole Szkół Ogólnokształ- 
cących i Sportowych. 

Natomiast kiermasz w Ko-
morowie to typowy kiermasz 
rękodzieła. Wiec jeśli szukacie 
nietuzinkowych stroików, kar-
tek świątecznych, ręcznie ro-
bionych pierników, wyrobów 
z wełny, jedwabiu lub filcu, bi-
żuterii lub niepowtarzalnych 
artykułów dekoracyjnych to 
koniecznie w niedzielę w godz. 
10.00 – 17.00 odwiedźcie Szko-
łę Podstawową w Komorowie. 
W trakcie imprezy zaplanowano 

również warsztaty plastyczne 
dla dzieci i dorosłych. 

Jeśli nie macie czasu w naj-
bliższy weekend to nic straco-
nego. Tydzień później (9 gru- 
dnia) odbędą się kolejne świą-
teczne kiermasze. W Szkole 
Podstawowej nr 1 w Brwinowie  
w trakcie kiermaszu (godz. 11.00 
– 14.00)będzie prowadzona wy-
przedaż garażowa, będzie fo-
tobudka, zabawy i konkursy. 
Zaplanowano poczęstunek 
i wizytę niecodziennego gościa 
bowiem brwinowski kiermasz 
odwiedzi św. Mikołaj. 

Tego samego dnia warto wy-
brać się na kiermasz do Gro-
dziska Mazowieckiego. – Moc 
kolorów, wzorów i pomysłów 
na prezenty świąteczne....przy-
znajcie się, że już o nich myśli-
cie. Bombki na 101 sposobów, 
kolorowe koniki, dziergane 
skarpety, osiołek i wołek z dwu-
dziestoma minami, kubeczki, 
torebki, pudełeczka, stroiki to 
wszystko znajdziecie na naszym 
kiermaszu – zachęcają organi-
zatorzy. Kiermasz w Grodzisku 
odbędzie się w Poczekalni PKP 
– Przestrzeń Kulturze Przyja-
zna w godz. 11.00 – 17.00. [AZ]

Świąteczne kiermasze 
w naszym regionie

A K T Y W N I E
Dla miłośników białego 
szaleństwa mamy świetną 
informacje. Na narty  
i snowboard nie trzeba 
jechać w góry. Wystarczy 
odwiedzić... Warszawę. 

A matorzy narciarstwa 
i snowboardziści mo-
gą wyszaleć się w sto-
licy. Zastanawiacie się 

gdzie? Na Górce Szczęśliwic-
kiej, która znajduje się w rejonie 
Dworca Zachodniego. Wspo-

mniana górka, a właściwie „Ko-
piec Szczęśliwicki”, to sztucznie 
usypane wzniesienie o wysokości 
152 m n.p.m. Trasa narciarska ma 
9,6 tys. m kw. i działa przez cały 
rok. Jednak to właśnie zimą daje 
namiastkę prawdziwego „górskie-
go wypadu na narty”. 

Na górce działa wypożyczalnia 
sprzętu, a ci, którzy jeszcze nie 
próbowali swoich sił na nartach 
czy „desce” mogą skorzystać z za-
jęć z instruktorem. Początkują-
cy nie powinni mieć tu problemu 
bowiem kąt nachylenia górki jest 
niewielki, co sprawia, że trasa na 
Szczęśliwicach jest klasyfikowa-
na jako łatwa. 

Zatem jeśli macie ochotę po-
szusować na stoku, to nic nie stoi 
na przeszkodzie. Zwłaszcza, że 
stok został już naśnieżony, więc 
o ile za oknem próżno szukać  

białego puchu, to na górce można 
szaleć w iście zimowej otoczce.

Stok jest czynny przez siedem dni 
w tygodniu w godz. 10.00 – 20.00.  
W okresie od 19 grudnia do 28 lu-
tego w dni powszednie stok będzie 
czynny w zmienionych godzinach: 
od 11.00 do 21.00. [AZ]

Na narty do... Warszawy

Stok jest czynny przez siedem dni  
w tygodniu w godz. 10.00 – 20.00. 
W okresie od 19 grudnia do 28 lutego  
w dni powszednie stok będzie czynny  
w zmienionych godzinach: od 11.00 do 21.00.
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Jeśli w trakcie świąt 
Bożego Narodzenia lubicie 
aktywnie spędzać czas,  
to podsuwamy kilka  
miejsc, do których warto 
wybrać się na spacer. 

O czywiście punk-
tem numer jeden 
będzie warszawska 
starówka. Miejsce, 

które samo w sobie ma niepo-
wtarzalny klimat, w okolicy 
świąt Bożego Narodzenia jest 
wzbogacane o świetlne ilumi-
nacje. Gigantyczne migoczą-
ce prezenty, gwiazdki i wielka 
choinka na Placu Zamkowym 
tworzą prawdziwie świątecz-
ny nastrój idealny na spacery 
z rodziną i znajomymi. 

Kolejny ważny punkt, który 
warto odwiedzić zimą to Kró-
lewski Ogród Światła w Wila-
nowie. Tu pałacowe ogrody 
„kwitną” również w zimie. Set-
ki tysięcy migoczących świa-
tełek tańczą w rytm muzyki 
tworząc niesamowite wido-
wisko. To jednak nie koniec. 
Pałacowe ogrody wypełnione 

są świetlnymi atrakcjami, któ-
re robią wrażenie nie tylko  
na małych widzach, ale rów- 
nież na dorosłych. 

W tym roku nowością bę-
dzie iluminacja warszawskich 
fontann. Letnia atrakcja stolicy 
ma przyciągać również zimą. 
Pierwszy pokaz zaplanowa-
no na 9 grudnia, tego samego 
dnia na ulicach stolicy pojawią 
się bożonarodzeniowe dekora-
cje. Zimowe świetlno-muzycz-
ne pokazy w parku fontann będą 
odbywały się w każdy piątek so-
botę i niedzielę aż do 28 stycznia 
w godz. 16, 17, 18. Wyjątkiem bę-
dzie weekend inauguracji ilumi-
nacji, czyli 9-10 grudnia. W te dni 
zobaczymy dodatkowe pokazy  
w godz. 19, 20 i 21. [AZ]

Pomysł na świąteczny spacer

Reklama

WYZERUJ SWOJE DŁUGI!
CENTRUM POMOCY DŁUŻNIKOM:
22 123 88 50, 535 169 429,  
535 110 639 
(obsługujemy teren całego kraju)

PROPONUJEMY:  
◽ POMOC PRAWNĄ ◽ ODDŁUŻANIE  
◽ NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI  
◽ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

R E G I O NG R O D Z I S K  M A Z .
Pod takim tytułem w Centrum Kultu-
ry przy ul. Spółdzielczej 9 w Grodzisku 
Mazowieckim odbędzie się impreza 
mikołajkowa. Jeśli jeszcze nie wiecie 
gdzie zabrać swoją pociechę na Mi-
kołajki to możecie skorzystać z nada-
rzającej się okazji. Już w najbliższą 
sobotę, 2 grudnia grodziski magistrat 

przygotował imprezę specjalnie dla 
dzieci.  O godz. 13.00 wewnątrz Cen-
trum Kultury na dzieci będą czekać 
świąteczne warsztaty i malowanie 
buziek. W sali widowiskowej zosta-
nie zaprezentowane przedstawienie 
„Świąteczne śledztwo” w wykonaniu 
teatru Kultureska (od godz. 16.00  

do 17.00). Ale to nie wszystko! O godz. 
17.00 przed budynkiem Centrum 
Kultury będzie czekała moc atrakcji  
w postaci wyjątkowego pokazu „Fire 
Show”, rozpalenia światełek na cho-
ince i spotkania z samym świętym 
Mikołajem. Wstęp wolny. Weźcie ze  
sobą uśmiech i dobre nastroje! [SD] 

Grodziskie  
Mikołajki
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KUPONY

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925

BIŻUTERIA
IDEALNA
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Pruszków, Al. Armii Krajowej 36  
tel. 7900 240 790

10%
na pierwszą  

wizytę

POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE 
Spełnij postanowienia noworoczne!  
Skorzystaj z konsultacji z Dietetykiem!

Okres przedświąteczny to czas wzmożonych wydatków, 
więc każda okazja, aby zaoszczędzić jest na wagę złota. 
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy kupony pro-
mocyjne. Sprawdźcie obok i skorzystajcie, bo warto. 
Na każdym kuponie znajdziecie lokalizację sklepu oraz 
termin jego ważności. Wystarczy przedstawić go sprze-
dawcy, a ten naliczy odpowiedni rabat. Udanych zakupów!

Rabaty czekają!

Kupon promocyjny

10%
na pranie  

wodne, chemiczne,  
magiel* 
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Pruszków, ul. Lipowa 23 A 
tel.: 22 728 97 40

PRALNIA 
PRUSZKÓW
*Jednorazowa  zniżka od ceny podstatwowej
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Nocna akcja straży pożarnej przy  
ul. Tuwima w Pruszkowie. Z niewyja-
śnionych przyczyn doszło do pożaru sa-
mochodu osobowego. W nocy z 24 na  
5 listopada mieszkańcy byli zaniepo-
kojeni. – Myślałam, że to strzały a to 
były wybuchające opony palącego się 
auta i tych stojących obok– napisała na 

kontakt@wpr24.pl czytelniczka. Akcja 
gaśnicza trwała godzinę. – Zgłosze-
nie otrzymaliśmy o 1.10 przez cen-
trum powiadamiania ratunkowego. 
Mieliśmy problem z dojechaniem na 
miejsce, bo nie została dokładnie okre-
ślona lokalizacja. Pożar samochodu 
osobowego był rozwinięty, najbardziej 

ucierpiała komora silnika. Nadpalone 
zostały również pojazdy, które stały 
obok płonącego auta. Akcję zakończy-
liśmy o 2.00. W tej chwili trudno okre-
ślić przyczyny pożaru – przedstawia 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. [JM] 

Pożar auta 
na Tuwima 

Magazyn z narkotykami 
w Granicy

 Seweryn Dębiński 

M I C H A Ł O W I C E
37-letni Piotr S. i 35-letni 
Łukasz S. zostali 
zatrzymani na autostradzie 
A2 podczas gdy wracali 
po udanej transakcji 
sprzedaży pół kilograma 
kokainy za kwotę niemal 
80 tys. zł. W trakcie 
czynności procesowych 
ujawniono, że magazyn  
z narkotykami znajdował 
się w wynajmowanym domu 
w miejscowości Granica. 

D o zatrzymania dwóch 
wspomnianych osób 
zaangażowanych 
w handel narkotyka-

mi przez funkcjonariuszy CBŚ 
doszło 25 października. Jed-
nak dopiero teraz prokurato-
rzy przedstawili zatrzymanym 
zarzuty i przydzielili areszt za 
udział w obrocie znaczną ilo-
ścią narkotyków. Jak napisaliśmy 
w zajawce mężczyźni wpadli, 
gdy wracali swoimi luksuso-
wymi samochodami – Audi A7 
i BMW 7 – po udanej transak-
cji. Później funkcjonariusze od-
naleźli magazyn z narkotykami, 

który znajdował się w powiecie 
pruszkowskim w wynajmowa-
nym domu oraz auto dostawcze, 
również wypełnione środka-
mi odurzającymi.

– W wyniku kolejnych czynno-
ści procesowych, w magazynie 
w miejscowości Granica, ujaw-
niono środki odurzające oraz 
substancje psychotropowe, w tym 
ok. 120 g marihuany, 800 g hero-
iny, 200 g mefedronu i ok. 2 kg 
kokainy. W innym magazynie, 
położonym kilkanaście kilome-
trów dalej, w samochodzie typu 
chłodnia ujawniono 10 kg amfeta-
miny oraz 80 litrów i 110 kg che-
mikaliów służących do produkcji 
substancji psychotropowych – 
informuje Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie.

Mężczyźni usłyszeli zarzu-
ty dotyczące udziału w obrocie 
znaczą ilością środków odurza-
jących i substancji psychotropo-
wych. Łukasz S. usłyszał zarzut 

nabycia pół kilograma kokainy, 
zaś Piotr S. sprzedaży takiej ilości 
substancji oraz magazynowania 
innych narkotyków, w tym ma-
rihuany, kokainy, mefedronu 
i heroiny, w celu ich sprzedaży. 
Po wykonaniu czynności pro-
cesowych skierowano wnioski 
o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania mężczyzn.

Jeden z zatrzymanych przy-
znał się do zarzutów. – Piotr S. 
przyznał się do sprzedaży kokainy 
i jednocześnie oświadczył, iż nar-
kotyki przechowywane w miej-
scowości Granica należały do 
niego. Łukasz S. nie przyznał 
się do zarzucanego mu czynu 
i skorzystał z prawa do odmowy 
składania wyjaśnień – wyjaśnia 
Łukasz Łapczyński.

Prokurator dokonał też zabez-
pieczenia majątkowego na poczet 
grożących kar w wysokości kil-
kuset tysięcy złotych w gotówce. 
Podejrzani mogą spędzić nawet 
12 lat w więzieniu. [SD]
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B R W I N Ó W
Park Miejski w Brwinowie 
ma stać się miejscem,  
w którym mieszkańcy 
chętnie będą spędzali 
czas. Gmina konsekwentnie 
realizuje swój plan. 

W ysiłki związane 
z odnową Par-
ku Miejskiego 
podjęto kilka lat 

temu. W 2012 roku odrestauro-
wano furty i wejście do zieleń-
ca. Następnie w brwinowskim 
parku pojawiły się alejki, oświe-
tlenie, ławki i monitoring. W ko-
lejnym etapie przewidziano wiele 

udogodnień dla mieszkańców, 
w tym m.in. siłownię plenero-
wą i mały park linowy. We wrze-
śniu rozstrzygnięto przetarg na 
kolejny etap rewitalizacji parku. 
Koszt zadania to ponad 1,4 mln zł.

Prace idą do przodu. Miesz-
kańcy pytają o miejsca parkin-
gowe i drogę dojazdową do 
posesji. Takie rozwiązania zo-
staną zastosowane. – W 2017 r. 
wykonaliśmy roboty dotyczą-
ce konstrukcji linariów i plu-
skowiska wraz z przyłączami. 
Z kolei, w projekcie budżetu na 
2018 r. zaplanowaliśmy budo-
wę drogi dojazdowej do posesji 
ul. Rynek 4-14 wraz z miejscami 

Ściśle opracowany plan na park 
parkingowymi – informuje Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów.

Ważne, że zieleń parkowa 
nie będzie niszczona przez sa-
mochody. – Chcąc uniemoż-
liwić wjazd samochodom na 
zieleń parkową i w pobliże za-
bawek, zaprojektowaliśmy wy-
konanie gabionowego murku, 
który będzie o wiele ładniej-
szy i praktyczniejszy od po-
stulowanych słupków – wszak 
brwinowski park jest zabyt-
kowy. Zatem, wszystko dzieje 
się według ściśle opracowa-
nego planu – wyjaśnia Arka-
diusz Kosiński. [JM]

R E G I O N
Za nami XIII edycja 
Rankingu Samorządów 
2017, który przygotowała 
„Rzeczpospolita”. 
Sprawdzamy, które  
z gmin z naszego  
regionu znalazły się  
na liście. 

J ak tłumaczy „Rzeczpospoli-
ta” w rankingu nagradzane 
są te samorządy w Pol-
sce, które potrafią do-

skonale gospodarować swoimi 

pieniędzmi i jednocześnie two-
rzą przestrzeń do realizacji za-
dań publicznych na najwyższym 
poziomie. Krótko mówiąc cho-
dzi o wskazanie najlepiej za-
rządzanych miast i gmin. Nad 
całością czuwała kapituła pod 
przewodnictwem byłego pre-
miera prof. Jerzego Buzka.

W rankingu gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich na dru-
gim miejscu znajdujemy po-
bliski Mszczonów, na szóstym 
Błonie, a na siódmym Pod-
kowę Leśną. Na miejscu 19. 

Ranking: które samorządy 
wysoko? 

uplasował się Ożarów Mazo-
wiecki. Natomiast w rankingu 
gmin miejskich znajdujemy je-
dynie Żabią Wolę na pozycji 12.

Oprócz tego Podkowa Leśna 
została wyróżniona za najbar-
dziej innowacyjną jednostkę 
samorządową w Polsce w ka-
tegorii wszystkich gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich. Dla 
„Rzeczpospolitej” innowacyj-
ność to nie tylko cyfrowa re-
wolucja, a także umiejętność 
rozwiązywania problemów 
w innowacyjny sposób. [SD]

N A D A R Z Y N
Gmina Nadarzyn zamierza 
zagospodarować  
tzw. Patewnik i teren  
przy ul. Brzozowej  
w Walendowie. 
Opublikowano informacje 
z otwarcia ofert jakie 
wpłynęły w przetargu  
na te zadania. 

P rzetarg podzielono na 
dwie części – pierw-
sza dotyczy „Pastew-
nika”, zaś druga terenu 

w Walendowie. Na całość gmina 
chce wydać 3,6 mln zł. Sprawdź-
my więc jakie oferty wpłynęły. 
Udział w postępowaniu prze-
targowym wzięły dwie firmy: 
AG-COMPLEX oraz FLISBUD. 
Pierwsza zaproponowała nie-
mal 3 mln zł za część nr 1 i nie-
wiele ponad 2,9 mln zł na część nr 
2, natomiast kolejna firma złożyła 
zasadniczo niższą ofertę – pierw-
sze zadanie 1,5 mln zł i drugie 2 
mln zł – co wpisuje się w zało-
żenia wydatków oszacowanych 
przez gminę Nadarzyn. Prawdo-
podobnie to FLISBUD zajmie się 
zagospodarowaniem zieleni na 

terenie Nadarzyna, jednak aby 
zyskać pewność trzeba pocze-
kać do oficjalnego rozstrzygnię-
cia przetargu, bowiem magistrat 
będzie musiał sprawdzić jeszcze 
kwestie formalne.

Przypomnijmy też co się zmie-
ni w tych miejscach. W przy-
padku „Pastewnika” powstanie 
strefa wypoczynkowa z alejkami 
i ławkami. Znajdą się tam altanki 
rekreacyjne, plac zabaw z urzą-
dzeniami, siłownia zewnętrzna 
zlokalizowana od strony połu-
dniowej działki w sąsiedztwie 
ul. Polnej. Przy placu zabaw 
planuje się ustawienie stołów 
do gry w szachy, warcaby, tenisa 

Znamy oferty na Pastewnik  
i teren w Walendowie 

stołowego. Powstanie również 
ścieżka edukacyjna.

Natomiast w Walendowie po-
jawi się plac zabaw, który ma 
być dostępny dla dzieci w róż-
nym wieku. Pomyślano również 
o zwolennikach aktywności ru-
chowej – planuje się budowę 
boiska pełnowymiarowego o na-
wierzchni trawiastej naturalnej 
oraz boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej. 
Powstanie też park linowy, ska-
tepark oraz miasteczko ruchu 
drogowego w otoczeniu zieleni 
parkowej. Zamówienie powinno 
zostać zrealizowane do 31 lipca 
2018 roku. [SD]
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R E G I O N
Lista miejsc w regionie,  
w których można wypocząć 
i ciekawie spędzić czas 
niebawem się wydłuży.  
W gminie Błonie powstaną 
nadrzeczne bulwary. Gmina 
uzyskała dofinansowanie 
na to zadanie. 

B ulwary Błońskie, bo 
tak mają się nazywać, 
to trakt pieszy, któ-
ry ma skomunikować 

KS Błonianka z Parkiem Bajka. 
Będzie to swoista promenada łą-
cząca nie tylko funkcje komuni-
kacyjne, ale również kulturalne, 
integracyjne i poznawcze. – Celem 
realizacji projektu jest zahamowa-
nie spadku powierzchni terenów 
zieleni w mieście Błonie. Plano-
wanym efektem realizacji pro-
jektu jest powstanie dodatkowej 
powierzchni biologicznie czynnej 
oraz wzrost łącznej powierzchni 
terenów zieleni objętych projek-
tem – informuje Zenon Reszka, 

burmistrz Błonia. – Projekt bę-
dzie realizowany po południowej 
stronie Rokitnicy między budują-
cym się Centrum Sportu, a ulicą 
Poniatowskiego już w przyszłym 
roku – dodaje.

Jak mają wyglądać bulwary? 
Ich charakter będzie się zmie-
niał. Promenada rozpocznie się 
na kolistym placu. Mieszkań-
cy znają tu siedziska podkreśla-
jące formę placu. Kolejna część 
będzie nieco bardziej natural-
na: ścieżki będą wykonane z na-
wierzchni mineralnej, a nie kostki, 

nie zabraknie też ławek i oświetle-
nia. Następny odcinek bulwarów 
rozpoczyna się placem przylega-
jącym do mostku na osi alei Nor-
wida. Ta część z założenia będzie 
najszersza i została zaprojektowa-
na tak, by miała miejski charak-
ter. Tu również znajdą się gabloty, 
w których będą mogły być prezen-
towane liczne prace artystyczne. 
Ostatni fragment bulwarów, od 
ul. Piłsudskiego do skrzyżowania 
z ul. Grażyny, zaprojektowano ja-
ko odcinek pieszo-jezdny, umoż-
liwiający dojazd samochodów do 
przyległych posesji.

Na całym ciągu promenady za-
montowane zostanie oświetlenie, 
pojawią się ławki i siedziska oraz 
elementy małej architektury. Uzu-
pełnieniem całości będą: hotel dla 
owadów, poidełka dla ptaków oraz 
nowe nasadzenia zieleni.

Bulwary mają być gotowe do 
końca października przyszłe-
go roku. Na realizację tego za-
dania gmina otrzymała 2 mln zł  
dofinansowania. 

Na bulwary wybierz się do Błonia 
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Policjanci z komendy w Starych Babi-
cach w trakcie nocnego patrolu zwrócili 
uwagę na kierowcę lexusa. Funkcjo-
nariusze najpierw przy pomocy tar-
czy sygnalizacyjnej i użyciu sygnałów 
uprzywilejowania podjęli próbę zatrzy-
mania mężczyzny do kontroli drogo-
wej. 20-letni kierowca lexusa nie tylko 

zignorował wspomniane sygnały, ale 
zaczął uciekać przed mundurowymi. 
Policjanci ruszyli w pościg. W trakcie 
ucieczki młody kierowca złamał kilka 
przepisów ruchu drogowego, m.in. zi-
gnorował znak stopu przed przejaz-
dem kolejowym. Amatora prędkości  
i mocnych wrażeń udało się zatrzymać 

dopiero na terenie powiatu pruszkow-
skiego. 20-latek został ukarany manda-
tem za wykroczenia i otrzymał punkty 
karne. Funkcjonariusze zatrzymali 
kierowcy prawo jazdy, a ze względu 
na zły stan techniczny pojazdu, któ-
rym się poruszał zatrzymano rów- 
nież dowód rejestracyjny. [AZ] 

Nocny pościg  
za kierowcą lexusa 

P I A S T Ó W
Piastowski magistrat 
przygotował 
interaktywną mapę 
inwestycji. W ten sposób 
mieszkańcy będą  
mogli sprawdzić jakie 
zadania zrealizowano  
na terenie miasta  
w ciągu ostatnich  
trzech lat. 

M inione trzy lata 
przyniosły wie-
le. Zrealizowa-
no w Piastowie 

niemal 40 bardzo ważnych za-
dań inwestycyjnych, mających 
bezpośredni wpływ na popra-
wę warunków życia piastowian. 
Wszystko to udało się osiągnąć 
dzięki środkom gminnym, dofi-
nansowaniom z zewnątrz oraz 
współpracy wielu osób – infor-
muje piastowski magistrat.

Mapa jest stworzona w taki 
sposób, by każdy mógł spraw-
dzić konkretne inwestycje 
z dziewięciu grup. Zadania 
podzielono na zakresy: bez-
pieczeństwo, drogi i chodniki, 
kanalizacja i wodociągi, ko-
munikacja publiczna, oświata 
i kultura, oświetlenie publicz-
ne, sport i rekreacja, zdro-
wie i pomoc społeczna, parki 

i tereny zielone. Każde zada-
nie jest prezentowane na ma-
pie, dodatkowo dzięki kliknięciu 
w odpowiednią czytelnik jest 
przenoszony do wpisu na te-
mat danej inwestycji.

Jakie przedsięwzięcia zna-
lazły się na liście? Znajdują 
się tam m.in. uruchomienie 
nowej linii autobusowej, bu-
dowa domów komunalnych, 
przebudowa ul. Godebskiego,  
ul. Dąbrowskiego czy ul. Suł-
kowskiego. Nie zapomniano 

również o umieszczeniu na li-
ście planowanych inwestycji: 
budowy nowej filii przychodni 
SPZOZ „Piastun” czy rozbudo-
wy Liceum Ogólnokształcącego 
im Adama Mickiewicza.

Mapę inwestycji zrealizo-
wanych i planowanych można 
sprawdzić http://www.piastow.
pl/mapa-inwestycji. [AZ]

Piastów zaprezentował 
mapę inwestycji 

G R O D Z I S K  M A Z .
Zakończyła się budowa 
drogi łączącej ze sobą ul. 
Daleką z ul. Chełmońskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Nowy szlak komunikacyjny 
oddano do użytku 28 
listopada. 

I nwestycja miała zostać 
zrealizowana do końca 
listopada tego roku. Tak 
też się stało. To waż-

ny odcinek, który ma ułatwić 
mieszkańcom wyjazd z rejonu 
ul. Dalekiej i ul. Sportowej na 
drogę wojewódzką nr 579 i od-
wrotnie. Nowy łącznik ułatwi 
też pracę służbom ratowni-
czym, które wyruszając na 

wezwanie dotychczas musiały 
korzystać z wąskich i krętych 
uliczek w tej części Grodziska.

Nową drogę udostępniono 
mieszkańcom wczoraj po godz. 
15.00. – Możecie już korzystać 
z przebicia ul. Dalekiej do ul. 
Chełmońskiego. W otwarciu 
uczestniczyli m.in. burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego, 
starosta grodziski i dyrekcja 
Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Za-
chodniego im. św. Jana Pawła 
II – brzmi wpis na facebooku 
gminy Grodzisk Mazowiecki.

Oprócz asfaltowej jezdni 
wybudowano też drogę ro-
werową, chodnik i most nad  
rzeką Mrowną. [SD]

Łącznik ul. Dalekiej  
z ul. Chełmońskiego otwarty! 
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Kropka nad „i” została 
postawiona. Boisko  
w rejonie ulic Oliwkowej  
i Gruntowej w Wolicy 
(gmina Nadarzyn)  
zyskało oświetlenie. 

J esienny dzień, za oknem 
zapada zmrok, a godzina 
jeszcze wczesna. Wieczór 
wcale nie musi być nud-

ny. W Wolicy warto postawić 
na aktywność! W październiku 
do użytku mieszkańców zosta-
ło oddane boisko w rejonie ulic 
Oliwkowej i Gruntowej. Niektórzy 
narzekali, że zbytnio się nim nie 
nacieszą, bo przyszła jesień. Ale 
wcale tak być nie musi. Zapewne 
wieczorami boisko będzie wypeł-
nione miłośnikami piłki nożnej. 
Plac zyskał właśnie oświetlenie. 
– Zostało zamontowane w śro-
dę 22 listopada. Łącznie jest to 
sześć lamp, które w porze wie-
czornej oświetlają boisko i dzię-
ki temu można swobodnie grać 
w piłkę – mówi nam Jacek Żu-
kowski, radny Wolicy.

Boisko ma wymiary 30x62 m, 
jest wyposażone w nawierzchnię 
syntetyczną z trawy wysokiej. Ca-
ły teren jest ogrodzony i wypo-
sażony w piłkochwyty. Jednak na 
tym nie koniec zmian w rejonie 

Oliwkowej i Gruntowej. – Teren 
zostanie zagospodarowany. Pla-
nowane jest wykonanie ścieżek, 
pojawi się siłownia plenerowa 
i plac zabaw. Chcemy, aby był to 
teren do rekreacji i wypoczynku. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Całość powinna być gotowa na 
wiosnę – podaje Żukowski.

Teraz miłośnicy piłki nożnej 
skupiają się na tym, aby aktyw-
nie spędzać jesienne wieczory na 
boisku w Wolicy. – Można grać 
codziennie. Wystarczy zebrać 
grupę, przyjść i spędzić aktywnie 
czas. Dotychczas spotykaliśmy się 
w niedzielę z racji ograniczone-
go czasu. Teraz mamy oświetlenie 
i jest zupełnie inaczej. Oby tylko 
dobra pogoda utrzymała się jak 
najdłużej – wyraża nadzieję rad-
ny Wolicy. [JM]

Boisko zyskało 
oświetlenie 

Odwołano prezesa 
milanowskiego MPWiK 

 Seweryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K
Sebastian Budziszewski, 
prezes Milanowskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
został odwołany ze 
swojego stanowiska. 
Powody takiej decyzji 
wyjaśniono w oficjalnym 
komunikacie.

O d kilkunastu dni 
w Milanówku wrze 
na temat spółki wo- 
dociągowej. Wszyst- 

ko rozpoczęło się od „gorącego” 
wpisu na facebooku burmistrza 
miasta-ogrodu Wiesławy Kwiat- 
kowskiej. Poinformowano w nim, 
że 13 listopada odwołano dotych-
czasową radę nadzorczą MPWiK, 
która nie wypełniła swoich zadań. 
Niedługo później pojawiły się 
plotki o odwołaniu także preze-
sa spółki wodociągowej, co speł-
niło się dziś, 29 listopada.

Wydano oficjalny komunikat 
w tej sprawie. Wskazano przy-
czyny decyzji. – Bezpośredni-
mi przyczynami wskazanymi 
w uzasadnieniu rady nadzorczej 
jest nieprzygotowanie wbrew 

ustawowemu obowiązkowi, wie-
loletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Pomimo tego, że 
dokument powinien być przygo-
towany, zgodnie z planami spół-
ki w 2015 r., dopiero po wezwaniu 

przez nową radę nadzorczą w dniu 
20 listopada 2017 r., prezes Seba-
stian Budziszewski przedstawił 

Burmistrzowi Miasta Milanówka 
dokument nazwany „wieloletnim 
planem”, który jednak nie speł-
nia wymogów stawianych przez 
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lanowskiego urzędu.

Z komunikatu dowiadujemy 
się też, że na działanie MPWiK 
wpływało wiele skarg od miesz-
kańców. Rada nadzorcza chciała 
przeprowadzić niezależny audyt 
w spółce, jednak prezes Sebastian 
Budziszewski nie wyraził zgody 
na zawarcie umowy na wspo-
mniany audyt. – Czym faktycznie 
uniemożliwił przeprowadzenie 
bezstronnego i niezależnego od 
siebie audytu w Spółce. Prezes 
nie przygotował też zestawień 
i informacji, o które wielokrot-
nie prosili członkowie Rady 
Nadzorczej, czym doprowadził 
do sytuacji, w której jego dzia-
łanie nie jest skutecznie weryfi-
kowane przez jakikolwiek organ  
– informuje strona milanowek.pl.

Dodatkowo Prokuratura Rejo- 
nowa w Grodzisku Mazowieckim 
zaskarżyła uchwałę Rady Mia-
sta Milanówka Nr 321/XXXVII/17 
z dnia 31 sierpnia 2017 określa-
jącą taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków, przy- 
gotowane przez byłego już pre-
zesa MPWiK.

Nowym prezesem została  
Jolanta Mądrzejewska. 

Rada nadzorcza chciała przeprowadzić 
niezależny audyt w spółce, jednak prezes 
Sebastian Budziszewski nie wyraził zgody 
na zawarcie umowy.
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G R O D Z I S K  M A Z . 
Szybka reakcja zupełnie 
obcej osoby i telefon  
do policji uratowały  
życie mężczyzny, 
który chciał popełnić 
samobójstwo. Dzięki 
interwencji udało się 
uniknąć tragedii. 

D o grodziskiej ko-
mendy zadzwonił 
mężczyzna, który 
poinformował, że 

widzi człowieka, których chce 
popełnić samobójstwo. Zastęp-
ca dyżurnego na to zgłoszenie 
zareagował natychmiast. Na 
wskazane przez zgłaszającego 
miejsce wysłał patrol interwen-
cyjny. Przez cały czas utrzy-
mywał rozmowę z mężczyzną, 
który zgłosił sprawę.

Po dotarciu w rejon stacji 
PKP w Milanówku policjanci 
zauważyli opisywanego męż-
czyznę. W trakcie rozmowy 
ustalili, że chciał on popełnić 
samobójstwo. Na miejsce we-
zwano pogotowie ratunkowe, 
które przewiozło do szpitala. 
– Dzięki szybkiej reakcji dy-
żurnego i przybyłej na miejsce 
załogi patrolowej udało unik-
nąć się tragedii – zaznacza  
st. asp. Sławomir Janowiec.

Komendant Powiatowy Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim 
insp. Dariusz Lubański pod-
czas odprawy służbowej za 
uratowanie życia mężczyźnie 
wyróżnił asp. sztab. Wojciecha 
Włodarskiego pochwałą, jed-
nocześnie podkreślił jak ważne 
jest ratowanie życia i zdro- 
wia ludzkiego. [AZ]

Uratowali go przed 
samobójstwem 

Mapa jest 
stworzona w taki 
sposób, by każdy 
mógł sprawdzić 
konkretne 
inwestycje  
z dziewięciu grup.
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Grudniowy seans w Pruszkowskiego 
Klubu Filmowego przed nami. – Ba-
rany. Islandzka opowieść” – islandzki 
kandydat do Oscara – jest przepełnio-
ny błyskotliwymi obserwacjami, cie-
płem i ironicznym humorem. Reżyser 
przenikliwie ukazuje obraz ludzi bro-
niących – czasem w uparty, a czasem 

w komiczny sposób – swojego stylu ży-
cia i niezależności. Film Hákonarsona 
to hymn na cześć przekornej ludzkiej 
natury, która w najtrudniejszej sytuacji 
potrafi zachować się w nieprzewidy-
walny, budzący podziw sposób. Finał 
„Baranów. Islandzkiej opowieści” – jed-
na z najbardziej wzruszających scen  

w kinie europejskim ostatnich lat – nie 
pozostawi nikogo obojętnym – tak opi-
sują pokaz organizatorzy Pruszkow-
skiego Klubu Filmowego. Seans PKF 
odbędzie się 2 grudnia o godz. 18.00 
w MOK „Kamyk” przy ul. Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej. Wstęp na projek-
cję jest bezpłatny. [AZ] 

„Barany. Islandzka 
opowieść”, czyli PKF 
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R E G I O N
Żyrardowski zieleniec 
przy ul. Nietrzebki zamieni 
się w Ekopark. Władze 
miasta podpisały już 
umowę z wykonawcą. 

O planach zagospo-
darowania wspo-
mnianego terenu 
informowaliśmy 

w sierpniu. Wtedy żyrardowski 
magistrat szukał firmy, która za-
jęłaby się zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Nietrzebki. Pod 
koniec listopada zakończono po-
stępowanie przetargowe i wybra-
no wykonawcę. – Wyłonionym 
w przetargu wykonawcą jest fir-
ma Krisbud sp. z o.o. Podpisanie 
umowy oznacza, że wkrótce teren 
zostanie przekazany wykonawcy 
– informuje żyrardowski urząd. 

Jak będzie wyglądał Ekopark? 
Pojawią się w nim nowe pla-
ce zabaw z atrakcjami dla naj- 
młodszych. Zaplanowano rów- 
nież budowę strefy aktywne-
go wypoczynku dla młodzieży, 

dorosłych i seniorów. W ramach 
projektu wybudowane zostaną 
boiska sportowe do gry w piłkę 
nożną, koszykówkę i siatków-
kę. Dla miłośników aktywnego 
spędzania czasu pojawi się si-
łownia plenerowa. Na terenie 
Ekoparku zostaną ustawione 
wiaty do grillowania. 

– W pierwszej kolejności 
wykonawca przystąpi m.in. do 
budowy ogrodzenia, budyn-
ku sanitarnego i monitoringu 
oraz uzbrojenia terenu w nie-
zbędne instalacje – informu-
je żyrardowski magistrat. – Do 
czasu zakończenia inwesty- 
cji, której realizacja potrwa do 
końca lipca 2018 r., Eko-Park 
będzie wyłączony z użytkowania 
– dodają urzędnicy. [AZ]

Jest umowa na Ekopark

B R W I N Ó W
Brwinowskie dożynki 
odbędą się dopiero  
25 sierpnia przyszłego 
roku, jednak burmistrz 
gminy już poinformował kto 
będzie gwiazdą wieczoru 
tego wydarzenia. Na scenie 
wystąpi zespół Weekend! 

W spółczesne dożyn- 
ki łączą w sobie 
charakter świecki, 
religijny oraz lu-

dowy. Zawsze głównym punktem 
jest zabawa z okazji zakończe-
nia zbiorów i tym na co czeka-
ją mieszkańcy poszczególnych 
gmin są koncerty. W ostatnich la-
tach brwinowskie święto plonów 
obfituje w gwiazdy muzyki disco 
polo. Podczas przyszłorocznych 
dożynek nie będzie inaczej, bo-
wiem przed publicznością wy-
stąpi zespół Weekeend, znany 
przede wszystkim z utworu 
„Ona tańczy dla mnie”.

Choć do imprezy pozostało jesz-
cze wiele czasu, to burmistrz już 
zaprosił swoich mieszkańców do 
wspólnej biesiady. – Nie pomyśl-
cie tylko sobie, że jestem straszną 
gadułą i żadna tajemnica mnie się 
nie trzyma... – co to, to nie! Zapew-
niam, że potrafię trzymać język za 
zębami! Jednak, jak miałbym się nie 
podzielić ze swoimi dobrymi znajo-
mymi informacją, że w czasie przy-
szłorocznych Dożynek Gminnych 
w Brwinowie wieczorem w sobo-
tę 25 sierpnia 2018 r. zagra zespół 
Weekend? No – powiedzcie tyl-
ko – jak miałbym to przemilczeć?  
– pisze na facebooku Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz gminy Brwinów.

Przypomnijmy, że w tym koń-
czącym się roku podczas dożynek 
w Brwinowie pojawiła się legenda 
muzyki disco polo – Bayer Full. 
Natomiast rok temu mieszkańcy 
mogli bawić się podczas koncer-
tu zespołu Boys, a dwa lata temu 
wystąpił zespół Akcent z Zeno-
nem Martyniukiem na czele.  [SD]

Weekend na dożynki  
w Brwinowie 

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

Rankiem 28 listopada na DK nr 8 w okolicach Nadarzyna doszło 
do wypadku. – Bus zderzył się z ciężarówką. Poszkodowany jest 
kierowca tego pierwszego auta. Mężczyzna trafił już do szpitala  
– mówiła nam „na gorąco” podkom. Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Według wstępnych 
ustaleń bus uderzył w naczepę ciężarówki, która wcześniej wpadła 
w poślizg. W obu pojazdach był towar, który trzeba przepakować 
do innych samochodów. [AZ]  
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Podkowa ze specjalnymi 
pojemnikami na elektroodpady 

 Jakub Małkiński 

P O D KO W A  L E Ś N A
Przed urzędem  
miasta oraz w szkole 
samorządowej w Podkowie 
Leśnej pojawiły się 
pojemniki na odpady 
elektroniczne.  
Są wzorowane 
na norweskim 
systemie Safedrop. 

Sprzęt elektroniczny 
obecny jest w życiu każ- 
dego człowieka. Korzy-
stamy z telefonów, te-

lewizorów, komputerów i wielu 
innych urządzeń. Co i rusz na 
rynku pojawiają się nowe mo-
dele sprzętu, które chcemy mieć. 
Problem w tym, że często posia-
dane przez nas urządzenie wca-
le nie jest zepsute, ale staje się... 
zbędne. – Wpływa to na znaczny 
i postępujący wzrost ilości pro-
dukowanych odpadów elektrycz-
nych i elektronicznych. Jest to 
o tyle niebezpieczne, że w tego 

rodzaju odpadach znajdują się 
substancje i materiały, które sta-
nowią poważne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, ludzi 
i zwierząt. Jest to bardzo waż-
ne, aby każdy z nas był świado-
my zagrożeń, jakie niosą za sobą 
zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne i oddawał je do 

specjalnych zakładów zajmują-
cych się utylizacją – przedsta-
wia Artur Tusiński, burmistrz  
Podkowy Leśnej.

Często mamy problem z po-
zbyciem się odpadów elektro-
nicznych. Mieszkańcy Podkowy 
Leśnej zyskali nowe możliwo-
ści na tej płaszczyźnie. Miasto 
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elektroodpady w ramach polsko-
-norweskiej platformy współpra-
cy. Jeden z nich pojawił się przed 
urzędem miasta, kolejny w szko-
le samorządowej. – Do specjali-
stycznego, szczelnie zamkniętego 
pojemnika mieszkańcy mogą 
wrzucać zużyty sprzęt elektro-
niczny małego formatu: telefony 
komórkowe, tablety, karty pamię-
ci, laptopy, pendrivy, nośniki  
cyfrowe CD, DVD, itp. – informu-
je burmistrz Podkowy.

Miasto zrobiło wszystko, aby 
pojemniki służyły mieszkańcom 
i spełniały swoją rolę. Dodatko-
wo są odpowiednio zabezpieczo-
ne. – Pojemniki są zabezpieczone 
przed dostępem osób obcych, za-
pewnia to masywna konstrukcja 
oraz specjalny zamek zabezpie-
czający. Pojemnik znajdujący się 
przed urzędem jest objętym mo-
nitoringiem, dostęp w szkole jest 
możliwy po uprzednim otworze-
niu zamkniętego, przeszklo-
nego pomieszczenia na klucz  
– podaje Tusiński. Obwieszczenie Starosty Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) oraz art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 
t.j. z dnia 2017.08.04) zawiadamiam o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek pana Macieja Białoszewskiego, 
pełnomocnika zarządcy drogi – Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 150231W 
ulicy Łagodnej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 
przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci nn  
i sn we wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej 
(znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi)1): 
Obręb 0028 Szczęsne: 79/1 (79/20, 79/19), 80/5 (80/8, 80/7), 79/16 
(79/22, 79/21), 79/17 (79/24, 79/23), 82 (82/2, 82/1), 81 (81/2, 
81/1), 77/6 (77/19, 77/18), 84/1, 84/2, 84/9, 79/18, 80/6, 85/1, 85/7, 
85/8, 79/9, 79/10, 85/31, 83, 78, 101/11, 101/7, 59, 75
Obręb 0070: 24/2 (24/12, 24/13), 29
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.
Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, na których 
przewiduje się przebudowę zjazdu:
Obręb 0028 Szczęsne: 80/4
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy 
należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11).

Ogłoszenie
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Nowotwór piersi to najczęściej wystę-
pujący nowotwór złośliwy wśród Polek. 
Drastyczny wzrost zachorowań wy-
stępuje w przedziale wiekowym od 50 
do 69 lat. Tymczasem wyleczenie ra-
ka jest możliwe – warunkiem jest je-
dynie wczesne jego wykrycie. Pomóc 
mogą w tym badania mammograficzne. 

Mammografia to badanie umożliwiają-
ce wykrycie nowotworu piersi już we 
wczesnym stadium rozwoju. Badanie 
wykonywane jest przy użyciu promie-
ni rentgenowskich, które pozwalają na 
zbadanie wewnętrznej struktury pier-
si. Prezentujemy  harmonogram posto-
ju mammobusów w naszym regionie:  

8 grudnia, Jaktorów, Warszawska 33, 
w godz. 9.00-17.00, Mediaca Badania 
(42) 633 56 61;11 grudnia, Milanówek, 
Warszawska 18, w godz. 9.00-17.00, 
Mediaca Badania (42) 254 64 10 lub 
517 544 004;15 grudnia, Pruszków. pl.  
Jana Pawła II, w godz. 9.00-15.00  
(Lux Med, tel.: (58) 666 24 44. [AZ] 

Grudniowe wizyty 
mammobusów 
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ALE 
CENY!

PODSWIETLENIE 
,

1,7 LITRA 

2200 W

PODSWIETLENIE 

w w w . l e c l e r c . p l

Oferta ważna od 01.12 do 03.12.2017 r.

J e r o z o l i m s k i e

Mandarynka 
kraj pochodzenia: 
Hiszpania/ Włochy

339 
1 kg

Mleko UHT
Łaciate
2%
1 litr

199 1 szt.

Makrela 
wędzona

1099 
1 kg

Czajnik szklany

3850 
1 szt.
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R E G I O N
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe ma już 
gotowy projekt 
przyszłorocznego budżetu. 
Na wydatki inwestycyjne 
zarezerwowano ponad  
26,5 mln zł. Jesteście ciekawi 
na jakie przedsięwzięcia 
zostaną wydane pieniądze? 

P lan finansowy powia-
tu pruszkowskiego na 
przyszły rok jest już 
gotowy. Dokument,  

póki co ma formę projektu 
(nie został zatwierdzony przez  
radę powiatu), ale niewiele 
wskazuje na to by coś miało się 
w nim zmienić.

Przyszłoroczne dochody po-
wiatu oszacowano na 151 mln zł, 
wydatki zaplanowano na kwo-
tę prawie 160 mln zł, a to ozna- 
cza, że w powiatowej kasie po-
jawi się deficyt w wysokości 
niespełna 9 mln zł. Powiat uzu-
pełnić „niedobory” w kasie za-
ciągając kredyt i biorąc pożyczkę  
na brakującą kwotę.

Najciekawszym elemen-
tem budżetu, z punktu widze-
nia mieszkańca, jest załącznik 
prezentujący planowane wy-
datki majątkowe, czyli zada-
nia inwestycyjne. W przyszłym 
roku na tego typu przedsię-
wzięcie powiat wyda przeszło  
26,5 mln zł. Z tej puli najwięcej 
bo aż 15,5 mln zł trafi na inwesty-
cje drogowe. Na drugim miejscu 
pod względem nakładów znala-
zły się wydatki na ochronę zdro- 
wia (6,2 mln zł) oraz admini- 
stracje publiczną (1,5 mln zł).

Wśród inwestycji drogowych 
najdroższą, bo szacowaną na  

5,3 mln zł będzie przebudowa  
ul. Regulskiej w Regułach. Po-
wiat planuje również rozbudo-
wać Drogę Hrabską w gminie 
Raszyn (3,2 mln zł), kolejne  
860 tys zł to środki przeznaczone 
na budowę i przebudowę kana-
lizacji deszczowej w ul. Warsz-
tatowej (jest to finansowanie 
inwestycji realizowanej w 2017 
r. inwestycji). Na kolejnych pozy-
cjach co do wysokości nakładów 
pojawiły się takie zadania jak: 
przebudowa ul. Komorowskiej od 
Pogodnej w Pruszkowie do Ko-
morowskiej w Granicy (800 tys.), 
przebudowa skrzyżowania al. 
Kasztanowej i ulic Osiedlowej 
i Młodości w Ruścu (700 tys. zł).

Wspomniane wcześniej  
6,2 mln zł na ochronę zdrowia to 
głównie środki na przebudowę 
i modernizację Szpitala na Wrze-
sinie oraz zakup sprzętu dla SPZ 
ZOZ w Pruszkowie (dwa zada-
nia na łączną kwotę 5,1 mln zł.

Natomiast środki na admini-
strację publiczną to nakłady na 
informatyzację urzędu starostwa 
i rozwój e-usług. [AZ]

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Czy Centralny Port 
Komunikacyjny zostanie 
przeniesiony do innej 
lokalizacji? Mikołaj Wild 
pełnomocnik rządu ds. CPK 
poinformował, że drugą 
lokalizacją braną pod  
uwagę jest rejon Grójca   
– informuje tvn24bis.pl.

T emat budowy Central-
nego Portu Komunika-
cyjnego pod Warszawą, 
a dokładniej w gmi-

nie Baranów budzi wiele skraj-
nych emocji. Jedni podkreślają, 
że to szansa dla rozwoju okolicz-
nych gmin, inni obawiają się, że 
gigantyczny port przesiadkowy 
będzie uciążliwy dla mieszkań-
ców mających swoje nierucho-
mości w pobliżu. 

Wszystko wskazywało na to, że 
klamka zapadła i CPK powsta-
nie w Baranowie. Zwłaszcza, że 
na początku listopada rząd od-
jął uchwałę dającą zielone świa-
tło tej inwestycji, a w najbliższym 
czasie ma zostać przygotowana 

specustawa, która ułatwi reali-
zację tego przedsięwzięcia. Oka-
zuje się jednak, że Baranów to 
nie jedyna lokalizacja brana pod 
uwagę. Rząd rozważa ulokowa-
nie CPK na terenie gminy Gró-
jec. Skąd ten nagły zwrot? Jak 
informuje Mikołaj Wild  pełno-
mocnik rządu ds. CPK zgodnie 
z przepisami środowiskowymi 
konieczne jest wskazanie przy-
najmniej dwóch lokalizacji. Dziś 
rząd prezentuje dwie lokaliza-
cje na terenie gminy Baranów, 
które nie zachodzą na siebie. 
Kłopot w tym, że nie wiadomo 
czy organy środowiskowe zin-
terpretują je jako lokalizacje 
alternatywne. Stąd pojawia się 

de facto trzecia lokalizacja CPK 
właśnie na terenie Grójca. Wid 
podkreśla jednak, że ta propo-
zycja nie uwzględnia komponen-
tu w postaci węzła kolejowego. 

Zgonie z założeniami CPK ma 
powstać na terenie między War-
szawą a Łodzią. W skład portu 
komunikacyjnego oprócz portu 
lotniczego Solidarność wejdą rów-
nież rozbudowany węzeł kolejowy 
oraz infrastruktura drogowa. Po 
pierwszym etapie budowy port ma 
obsługiwać do 45 mln pasażerów 
rocznie, a docelowo nawet ok. 100 
mln. Pierwszy samolot z lotniska 
w Baranowie ma odlecieć w poło-
wie 2027 r. Jego budowa ma po-
chłonąć ok. 31 – 35 mld zł. 

CPK przeniosą do Grójca?
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Jakie inwestycje szykuje 
powiat na przyszły rok?



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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 ► Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa i Sokołowa.
Telefon 728-430-774 

 ► Biuro rachunkowe w Milanówku 
zatrudni księgową: vero-mona@wp.pl 

 ► Firma transportowa poszukuje 
kierowców kat. C + E na PL 
(+48) 504-206-446 

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

 ► Pana i panią do sprzątania
powierzchni socjalnych, biurowych 
i magazynowych, Sokołów/k. Janek 
504-204-700 

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure kosmetyczce 
tel.: 502-036-239 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Dom jednorodzinny 

w Pruszkowie, pow. 122, działka 725 
- tel.: 518-276-329 

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, 
wtel.: 510-521-952 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 800 zł, 

Nadarzyn – 506-906-002 

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

Nieruchomości – inne
 ► Zamienię mieszkanie 

kwaterunkowe 39 m2, dwa pokoje 
z kuchnią na większe lub 
o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się w centrum 
Pruszkowa z małym czynszem. 
Tel.: 664-647-613 lub 662-291-133 

Auto-moto – kupię
 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 603-903-405 

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

 ► AUTO-MOTO SPRZEDAM

 ► Fiat Seicento 900 1999 przebieg 
54 000, nieuszkodzony, 
akt. bad. tech. 512-380-109 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603-375 -875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, zakładanie 
trawników, prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, pielęgnacja. 
Usuwanie pni/karp frezarką. 
Tel.: 661-880-661 

Dam pracę

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Pracownik ochrony na obiekt handlowy 
w Jankach. Monitoring i detektyw 
sklepowy. System 14 h. Stawka 12 zł 
netto. 605-472-996 

 ► Pracownika ochrony na obiekty 
handlowe  na terenie Konstancina, 
Wilanowa, Ursynowa, Mokotowa. 
Stawka od 12,00 zł netto. Możliwość 
zatrudnienia na umowę o pracę. 660-
720-764 

 ► Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-mięsnym od zaraz. 
507-430-591. Pruszków 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny: 513-962-034 

Zakład kamieniarski w Milanówku 
zatrudni pracowników, praca 
całoroczna, dobre wynagrodzenie 
zależne od kwalifi kacji. 
539 95 91 86 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C + E.
Wymagana karta kierowcy, 
praca po kraju, weekendy w domu. 
Tel.: 798-365-748 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez 
ograniczeń na sieci sanitarne 
zewnętrzne, 601-304-833 
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•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

Sprawdź nas!
P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

SPRZEDAM  
LUB WYNAJMĘ  

BUDYNKI  
I TEREN  

W GRUDOWIE  
(22) 729 59 14

Osoba zastępująca dyrektora SP Młochów  
działającego z upoważnienia Wójta  

Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach internetowych urzędu został za-
mieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczonych do 
oddania w najem oraz użyczenie.

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

 POSEZONOWA WYPRZDAŻ 
CEBUL KWIATOWYCH RABAT 25% 

 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.pl

POLECAMY KARMNIKI 
ORAZ POKARMY DLA PTAKÓW

AGROWŁÓKNINY ZIMOWE, 
NAWOZY JESIENNE

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony wykaz  

nieruchomości, stanowiących  
drogę  wewnętrzną,  
przeznaczonych  do 

wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym. 

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn 
– www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na tablicach ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn został 
zamieszczony wykaz nieruchomości położonych  
w Nadarzynie, przeznaczonych do sprzedaży.

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► GRAFIKA, DTP, PROJEKTY 602-512-385 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP – wstępne, okresowe 
694-127-292 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728-963-965, 
wero-mona@wp.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 


