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P R U S Z K Ó W
Tego żaden miłośnik 
dobrych fi lmów nie może 
przegapić. Już w sobotę, 
1 lipca wystartuje 
szósta edycja 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Repertuar 
przedstawia się 
ciekawie. Zapraszamy!

O siem gorących so-
bót pod pruszkow-
skim niebem zapo-
wiada się niezwykle 

atrakcyjnie. W nowej lokalizacji, 

w Parku Potulickich przy stud-
ni oligoceńskiej w rejonie
ul. Lipowej pojawi się duży 
pneumatyczny ekran kinowy 
o wymiarach 14 x 8 m. Przy-
gotowane zostaną także miej-
sca siedzące – 500 krzesełek 
i 50 leżaków. W lipcu seanse bę-
dą rozpoczynać się o godzinie 
21.30, zaś w sierpniu o godz. 
20.30. Wystarczy zabrać ze so-
bą najbliższych, zaopatrzyć się 
w koc i spędzić niezapomnia-
ne chwile w sobotni letni wie-
czór. Czeka Was przecież moc 
kinowych emocji!

Z pewnością zastanawia-
cie się jaki repertuar przygo-

towano na tegoroczną edycję 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go. W tym roku zobaczycie naj-
większe filmowe hity z ostat-
nich lat! Inauguracyjny seans 
odbędzie się 1 lipca, wówczas 
zobaczymy „Interstellar”, któ-
ry przeniesie Was w całkiem 
niedaleką i niestety mroczną 
przyszłość. Z powodu zmian 
klimatycznych Ziemię niszczy 
susza, ponadto szerzy się głód. 
Wydaje się, że nasz czas dobie-
ga końca... Ale zespół badaczy 
nie daje za wygraną i wyrusza 
w podróż międzygalaktyczną 
w poszukiwaniu drugiego do-
mu dla ludzi.

Kino Letnie startuje w nowej lokalizacji!

czYtAJ WiĘceJ nA str. 2
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PRCooper (Matthew McConau-

ghey), były pilot NASA zostaje 
pilotem statku kosmicznego En-
durance. Oprócz niego w ekspedy-
cji wezmą udział: córka profesora 
Branda, Amelia (Anne Hathaway) 
oraz dwaj inni naukowcy, Doyle 
(Wes Bentley) i Romilly (David 
Gyasi). Bohaterowie filmu „In-
terstellar” zabiorą Was w najważ-
niejszy lot w dziejach ludzkości, 
wspólnie przekroczycie dotych-
czasowe możliwości i pokonacie 
granice podróżowania w innym 
wymiarze! To trzeba zobaczyć,
będą emocje nie z tej ziemi!

Kolejna edycja pruszkowskiego kina „pod chmurką” tuż-tuż

Czy grodziszczanie doczekają się budżetu obywatelskiego?
G R O D Z I S K  M A Z .

Mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego chcieliby 
aby w mieście funkcjonował 
budżet obywatelski. 
Władze gminy sceptycznie 
podchodzą do tego pomysłu.

G rodzisk Mazowiecki 
wielu gminom sta-
wiany jest za wzór. 
Nie brakuje tu obiek-

tów rekreacyjnych, parków czy 
roweru miejskiego. Miesz-
kańcom do szczęścia brakuje 

jednak budżetu partycypacyj-
nego. – Burmistrz na każdym 
kroku zapewnia, że robi wszyst-
ko dla mieszkańców, ale bu-
dżetu nie wprowadził. W tym 
temacie panuje kompletna ci-
sza. Dlaczego? Przecież to fajna 

sprawa i można dużo zdziałać. 
– dopytuje Irek. 

Podobnych głosów jest coraz 
więcej. Co na to władze Gro-
dziska? – Już raz próbowali-
śmy wdrożyć budżet obywa-
telski i się nie udało. Nie było 

zainteresowania, ale możemy 
spróbować raz jeszcze skoro po-
jawiają się takie głosy – zaznacza 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 
– Jest jeszcze wiele do zrobienia 
w innych kwestiach. Sceptycznie 

podchodzę do tego pomysłu, ale 
dam mu jeszcze jedną szansę. 
W przyszłym roku spróbuje-
my wdrożyć budżet obywatelski 
– zaznacza grodziski włodarz.

czYtAJ WiĘceJ nA str. 3

Rolkarze zawładnęli 
Pruszkowem  2
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W przyszłym roku zrobimy kolejne podejście do tego tematu. 
Może się uda, ale po wcześniejszych doświadczeniach jestem dość 
sceptyczny. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o pomyśle 
wdrożenia budżetu obywatelskiego.
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K O L E J
Prace na linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej 
zbliżają się do półmetka. 
Od 1 lipca modernizacja 
obejmie drugi z torów 
na odcinku Komorów-
-Podkowa Leśna Główna, 
co poskutkuje zmianami 
w organizacji ruchu.

T egoroczny remont 
na linii WKD rozpo-
czął się w czerwcu 
i ma zakończyć do 

31 lipca. Póki co prace idą zgodnie 
z harmonogramem, a przewoź-
nik szykuje się do zapowiadanej 
zmiany w organizacji jazdy ko-
lejek i komunikacji zastępczej. 
Robotnicy przeniosą się z to-
ru w kierunku Grodziska na ten 
w kierunku Warszawy. Jego cał-
kowite zamknięcie nastąpi 1 lipca.

Na odcinku Komorów-Pod-
kowa Leśna Główna ruch pocią-
gów będzie się odbywać waha-
dłowo, wyłącznie po torze nr 1 
(tor prawy w kierunku Gro-
dziska Mazowieckiego). Tor nr 
2 będzie w tym czasie całkowicie 
zamknięty dla ruchu pociągów
(wraz ze wszystkimi peronami 
przystankowymi zlokalizowa-
nymi przy tym torze).

Na odc inku Pruszków 
WKD-Podkowa Leśna Głów-
na w zamian za część wycofa-
nych kursów pociągów tak jak 
dotychczas to miało miejsce 
funkcjonować będzie zastęp-
cza komunikacja autobuso-
wa. Podobnie jest na odcinku 

Druga faza remontu 
na szlaku WKD

Milanówek Grudów-Podko-
wa Leśna Główna, gdzie ruch 
pociągów został całkowicie 
wstrzymany, a na trasę wyje-
chały autobusy. 

– Stacja Podkowa Leśna 
Główna stanowi przesiadkowy 
dla wszystkich pasażerów po-
między pociągami obsługujący-
mi relację w kierunku Warszawy 
oraz obsługującymi relację 
w kierunku Grodziska Mazo-
wieckiego. Czas przewidziany 
na przesiadkę wynosi od 7 do 
8 minut. Stacja Podkowa Leśna 
Główna jest również punktem 
przesiadkowym dla wszyst-
kich pasażerów pomiędzy po-
ciągami obsługującymi relację 
w kierunku Warszawy oraz po-
jazdami zastępczej komunika-
cji autobusowej obsługującymi 
relację w kierunku Milanówka. 
Czas przewidziany na prze-
siadkę wynosi średnio 5 minut 
– informuje przewoźnik.

Szczegółowy rozkład jazdy ko-
lejek i autobusów dostępny jest 
na stronie www.wkd.com.pl. [JW]

Ale przecież Kino Letnie na 
jednym filmie się nie skończy. 
Repertuar jak zwykle przygo-
towaliśmy tak, by na widzów 
czekało kino z najwyższej pół-
ki. Zadbaliśmy również o jego 
różnorodność. I tak na ekra-
nie nie zabraknie zabawnych 
komedii, filmów akcji, cie-
kawych biografii czy intry-
gujących filmów z gatunku 
science-fiction. 

Oprócz wcześniej opisy-
wanego filmu „Interstellar” 
w kolejne lipcowe i sierpniowe 
soboty obejrzymy też: „Klucz 
do wieczności” z Ryanem Rey-
noldsem w roli głównej, uj-
mujący serca „Joy”, z gatunku 
fantasy „Osobliwy dom Pani 
Peregrine”, Brada Pita w fil-
mie„Furia”, „X-Men: Apocalyp-
se” z pruszkowskim akcentem 
w tle, przezabawną komedię 
„Co ty wiesz o swoim dziadku” 
oraz amerykański dramat „Si-
cario”. Sprawdźcie dokładnie 
daty projekcji na końcu arty-
kułu. Uwaga! Należy pamiętać, 
że wyjątkowo 22 lipca nie od-
będzie się żaden seans.

dokończenie ze str. 1

Kino Letnie startuje 
w nowej lokalizacji!

Pruszkowskie Kino Letnie 
to wakacyjna propozycja dla 
osób w różnym wieku. Moty-
wem przewodnim imprezy jest 
zapewnienie mieszkańcom 
odpowiednich warunków do 
wspólnego spędzenia czasu 
oraz stworzenia sympatycz-
nej atmosfery przy dobrych fi l-
mach. A tych, jak już zdążyliście 
się dowiedzieć, w tegorocznym 
repertuarze nie brakuje. Przyjdź 
i zobacz! Gorący klimat, pacz-
ka znajomych, niezapomniane 
chwile spędzone we wspólnym 
gronie... Czego chcieć więcej? Nie 
ma się nad czym zastanawiać! 
Poza tym nie musisz kupować 
biletu, ani martwić się o miejsce.

Gwiazdy na niebie i na ekra-
nie, czy to możliwe? Tak!

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
oraz Grupa Wpr Media. Partne-
rami projektu są: Auto Service 
Zalewscy, Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. Heleny Chod-
kowskiej, E. Leclerc, Factory, 
Galeria Style, Akademia Sztu-
ki Piękna, BGŻ BNP PARIBAS. 
Patroni medialni: Gazeta WPR, 
WPR24.PL, Tel-Kab.

Repertuar zachwyci nawet najbardziej 
wymagających kinomanów

Od organizatorów przejazdu otrzymaliśmy 
informację, że pod względem liczby 
uczestników Pruszków jest na piątym 
miejscu w Polsce – mówi Landowski

Repertuar:
• 1 lipca – Interstellar
• 8 lipca – Klucz do wieczności
• 15 lipca – Joy
• 29 lipca – Osobliwy Dom Pani Pergrine
• 5 sierpnia – Furia
• 12 sierpnia – X-Men: Apocalypse
• 19 sierpnia – Co ty wiesz o swoim dziadku?
• 26 sierpnia – Sicario

Kontakt dla mediów:
Milena Skoczylas, milena.skoczylas@wprmedia.pl, 600 924 925.
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P O D KO W A  L E Ś N A
W Podkowie Leśnej 
powstaje boisko. 
Ale nie pogramy na 
nim w piłkę nożną czy 
koszykówkę. Nowy obiekt 
sportowy w mieście 
ogrodzie to... bulodrom.

G ra w boule staje się 
coraz popularniej-
sza. Zabawa polega 
na rzucaniu z wyty-

czonego okręgu kulami – bula-
mi w kierunku małej drewnianej 
kuleczki, nazywanej świnką lub 
prosiaczkiem. Wygrywa ta dru-
żyna, której kule znajdują się 
najbliżej „prosiaczka”.

Zabawa jest sympatyczna 
i graczom sprawia wiele przy-
jemności. Jest jednak kłopot. 

Boisko w budowie
Ciężko jest znaleźć dobre miej-
sce do gry w boule. Najlepiej 
sprawdza się do tego utwardzo-
ny piasek. Niebawem mieszkańcy 
podkowy będą mogli korzystać ze 
specjalnego boiska – bulodromu.

– W Parku Miejskim przed 
Pałacykiem jest budowane bo-
isko do gry w bule – informuje 
na swoim Faceboobu burmistrz 
Artur Tusiński.

Skąd pomysł na jego budowę? 
To wniosek samych mieszkań-
ców, którzy bulodrom zgłosili 
do zeszłorocznej edycji budże-
tu obywatelskiego. – Przy okazji 
przypominam, że do 30 czerwca 
można składać wnioski – pomy-
sły (projekty) do II edycji bud-
żetu. 100.000 zł czeka na Wasze 
inicjatywy – przypomina bur-
mistrz w swoim wpisie. [AS]
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P R U S Z KÓ W
Takiej imprezy 
w Pruszkowie jeszcze 
nie było. W minioną 
niedzielę, 25 czerwca 
odbył się Nightskating, 
czyli wieczorny 
przejazd rolkarzy 
ulicami miasta.

N ightskating był jed-
ną z wielu atrakcji 
dostępnych w trak-
cie pruszkowskich 

wianków. O godz.19.00 sprzed 
Pałacu Ślubów wyruszył pele-
ton rolkarzy. – Na starcie poja-
wiło się 640 rolkarzy,  natomiast 
na trasie ta liczba nieco zmala-
ła. W trakcie przejazdu nali-
czyliśmy 595 osób – mówi nam 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Impreza okazała się strzałem 
w dziesiątkę i to nie tylko dla 
mieszkańców samego Prusz-
kowa. W Nightskatingu wzię-
li udział również mieszkańcy 
sąsiednich miejscowości m.in 
Brwinowa, Otrębus czy Grodzi-
ska Mazowieckiego. Okazuje się, 

Rolkarze zawładnęli Pruszkowem

że władze miasta nie spodzie-
wały się tak dużej frekwencji. 
– Zdawaliśmy sobie sprawę, że 

chętnych będzie sporo. Ale nie 
liczyliśmy na tak ogromne po-
wodzenie. Od organizatorów 

przejazdu otrzymaliśmy infor-
mację, że pod względem licz-
by uczestników Pruszków jest 

na piątym miejscu w Polsce. Ja-
kiś czas temu Nightskating był 
organizowany w Białymstoku 

i tam pojawiło się 250 rolkarzy. 
U nas było ich blisko 600 – do-
daje Landowski.

Sama impreza spotkała się 
z bardzo dobrym przyjęciem nie 
tylko uczestników, ale i miesz-
kańców Pruszkowa. Na trasie 
przejazdu, która wiodła m.in. 
ul. Prusa, Gordziłkowskiego, Po-
godną, Polną, Działkowa, Po-
wstańców i Chopina można było 
spotkać osoby, które machały 
uczestnikom przejazdu i robi-
ły zdjęcia. Organizacja prze-
jazdu nie wzbudziła również 
zastrzeżeń kierowców.

Pojawia się zatem pytanie 
kiedy kolejny Nightskating 
w Pruszkowie? – Na pewno 
ta impreza wpisze się na sta-
łe w kalendarz pruszkowskich 
wydarzeń sportowo-kultural-
nych. Docelowo chcemy orga-
nizować przejazdy dwa razy 
w roku. Nie wykluczone, że do-
łożymy do tego jeszcze masę 
krytyczną, w której udział mo-
gą wziąć rowerzyści, rolkarze 
czy miłośnicy jazdy na hulaj-
nodze – dodaje wiceprezy-
dent Pruszkowa. [AS]
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8– Tyle seansów filmowych odbędzie się w ramach Pruszkowskiego Kina Let-
niego. Inauguracyjna projekcja wystartuje już 1 lipca, w sobotę. Z dokładnym 

repertuarem można zapoznać się na str. 2. 8
Budżet obywatelski wprowadza 
coraz więcej samorządów, zarów-
no w całej Polsce jak i w naszym 
rejonie. W Podkowie, Milanów-
ku i Pruszkowie budżet cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem.  
Co ciekawe w Grodzisku, który sły- 
nie z otwartości i dobrej współ-
pracy z mieszkańcami takiej 
formuły nie wprowadzono. Gro-
dziszczanie zastanawiają się dziś 
dlaczego tak się dzieje.

Niewiele osób jednak pamięta, 
że w naszych okolicach to właśnie 
Grodzisk jako jeden z pierwszych 
chciał wprowadzić ten budżet. 
Pierwsze przymiarki do jego 
stworzenia w Grodzisku sięgają 
2014 r. Wtedy grodziski włodarz 
był pełny entuzjazmu dla tego po-
mysłu. – Przyszedł odpowiedni 

moment, aby dać mieszkańcom 
szanse na podejmowanie decyzji 
w zakresie inwestycji. Grodzisk 
uporał się z wieloma sprawa-
mi, jak chociażby kanalizacja, 
oświata. Powstanie hala sporto-
wa, ośrodek kultury tętni życiem. 
Chcemy, aby teraz mieszkańcy 
powiedzieli nam o potrzebach, 

związanych chociażby z estetyką 
miasta – mówił nam wtedy Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieciego.

Wówczas przygotowano peł-
ny plan wdrażania budżetu. Mia-
sto podzielono na sześć osiedli, 
a kwota jaka miała przypaść na 
dany obszar zależała od liczby 
jego mieszkańców. Były spotka- 
nia i konsultacje. Początkowo idea  

budżetu partycypacyjnego cie-
szyła się sporym zainteresowa- 
niem wśród mieszkańców. Final-
nie jednak okazał się klapą. 

Pomysł wdrożenia budżetu 
obywatelskiego trafił więc do 
szuflady. Jak dziś grodziscy wło-
darze podchodzą do tego tema-
tu? – Na wsiach mamy już budżet 

obywatelski. To fundusz sołecki, 
który sprawdza się znakomicie. 
Tu mieszkańcy również sami de-
cydują na co mają zostać prze-
znaczone fundusze. Jeśli mamy 
wprowadzać budżet obywatelski 
to obejmie on tylko teren miasta 
– zaznacza Grzegorz Benedykciń-
ski. – W przyszłym roku zrobimy 
kolejne podejście do tego tematu. 
Może się uda, ale po wcześniej-
szych doświadczeniach jestem 
dość sceptyczny – dodaje. 

Burmistrz Grodziska podkre-
śla, że mieszkańcy już dziś ma-
ją ogromny wpływ na inwestycje 
realizowane zarówno w mieście, 
jak i w gminie. – Stale organi-
zujemy spotkania z mieszkań-
cami. Znaczną część inwestycji, 
zarówno małych jak i dużych z ni-
mi konsultujemy. To nie wszyst-
ko, właśnie dzięki tej otwartości 
wiemy jakie oczekiwania i po-
trzeby mają nasi mieszkańcy 
– mówi Benedykciński. 

Czy tym razem budżet obywa-
telski w Grodzisku będzie strza-
łem w dziesiątkę? – Zobaczymy 
– zaznacza grodziski włodarz. [AS]

Czy grodziszczanie doczekają się 
budżetu obywatelskiego?
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tel.: 500-222-979

ul. Kraszewskiego 17,  
05-800 Pruszków

Kancelaria
Adwokacka
Agata Jaczyńska

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

NOWOŚCI
Rachunki za gaz w PGNIG – opłata 0,00 zł

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat i wypłat na konto, realizacji przelewów,

zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej 0,00 zł

prąd i telefon itp. 2,50 zł

ZAŁOŻYSZ: Konto, lokatę
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00,
Sobota 10:00 – 13:00

PKO BANK POLSKI

dokończenie ze str. 1

Na wsiach mamy już budżet obywatelski. 
To fundusz sołecki, który sprawdza 
się znakomicie. Tu mieszkańcy również 
sami decydują na co mają zostać 
przeznaczone fundusze.

Reklama

Reklama
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22 czerwca, w czwartek popołu-
dniu w okolicach ul. Dolnej w Prusz-
kowie (tuż obok mostku na rzece 
Regułce) pojawiły się służby – pogo-
towie ratunkowe oraz policja. Nasi 
czytelnicy zwracali się do nas z pyta- 
niami: Co się stało tam na miejscu?  
W związku z falą pytań postanowiliś- 

my skontaktować się z pruszkow-
ską komendą policji i wyjaśnić spra-
wę. Niestety doszło do tragicznego 
odkrycia. – Ujawniono ciało mężczy-
zny. Na miejscu wykonano oględziny  
z udziałem prokuratora. Dziś materia-
ły dostały przekazane do prokuratu-
ry celem wszczęcia śledztwa – mówi 

W Malichach znaleziono 
zwłoki mężczyny

nam podkomisarz Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. Ciało odna-
leziono na brzegu rzeki. Nie są znane 
dane personalne mężczyzny, ani jego 
wiek. – Będziemy prowadzić postę-
powanie identyfikacyjne – zaznacza 
podkom. Karolina Kańka. [SD]  
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 Joanna Wielgus 

P R U S Z K Ó W
Szpital Kolejowy  
w Pruszkowie nie znalazł się 
w opublikowanej przez NFZ 
„sieci szpitali”. Placówka 
będzie składać odwołania, 
ale jej władze nie kryją:  
– Jeśli się to nie uda, Szpitala 
Kolejowego nie będzie. 

O staraniach lecznicy 
przy ul. Warsztato-
wej aby znaleźć się 
z tzw. „sieci szpita-

li” i kłopotach z tym związanych 
informowaliśmy na naszych ła-
mach wielokrotnie. Wiadomo już, 
że pierwszą potyczkę z nowy-
mi przepisami placówka prze-
grała i nie znalazła się na liście 
„zakwalifikowanych do po-
szczególnych poziomów syste-
mu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej”, jak fachowo okre-
śla się sieć. Decyzję w tej sprawie  
w miniony wtorek ogłosił mazo-
wiecki oddział Narodowego Fun- 
duszu Zdrowia. 

Czy to gwóźdź do trumny szpi- 
tala z ponad 60-letnią trady- 

cją? Jeszcze nie, ale sytuacja jest 
trudna. – Zgodnie z przepisami 
ustawy mamy prawo do odwo-
łania od decyzji NFZ. W środę 
złożyliśmy wniosek o wpisanie 
do sieci. To nasz pierwszy krok. 
Ustawa mówi również o tym, 
że placówkom, które spełniają 
określone wymogi, przysługu-
je protest składany do dyrek-
cji wojewódzkiej NFZ. Jeśli ta 
odpowiedź będzie negatywna, 
jest jeszcze odwołanie do pre-
zesa NFZ. Te wszystkie możli-
wości będziemy wykorzystywać 
– mówi nam Elżbieta Kowalska-
-Kobus, członek zarządu Szpi-
tala Kolejowego. 

W dalszym ciągu aktualny po-
zostaje też plan „B” czyli połą-
czenie pruszkowskiej lecznicy 
ze Spółką Mazowieckie Cen-
trum Rehabilitacji „Stocer” 
z siedzibą w Konstancinie-Je-
ziornie. – To tak naprawdę po-
łączenie wymuszone, nie wynika 
ono z przesłanek ekonomicznych, 
tylko z nowych przepisów. Jeśli 
to połączenie stanie się faktem, 
Szpitala Kolejowego z taką nazwą 
i identyfikacją po prostu nie bę-
dzie – wyjaśnia Kowalska-Kobus. 

Przygotowania formalne do tej 
„fuzji” już się rozpoczęły. Wszystko 
ze względu na presję czasu. Lecz-
nica musi być przygotowana na 

wariant odrzucenia wszystkich 
odwołań i wniosków do NFZ.  
–  To bardzo skomplikowany pro-
ces. Oba szpitale to spółki pra-
wa handlowego i muszą spełnić 
wymogi związane z odpowied-
nio wczesnym powiadomieniem 
związków zawodowych, musi być 
czas aby podać to do wiadomo-
ści publicznej itd. Lada chwila bę-
dziemy składać akt połączenia 
do Krajowego Rejestru Sądowe-
go, który proceduje takie sprawy 
około miesiąc, półtora. Do mo-
mentu wpisu do KRS wszystko 
może się jeszcze zmienić, a dy-
rektor szpitala może zatrzymać 
cały ten proces – zaznacza człon-
kini zarządu Szpitala Kolejowego. 
– To wszystko generuje dodatko-
wo bardzo duże koszty. Chyba nikt 
w ministerstwie tego nie policzył 
i nie wziął pod uwagę – dodaje.

Co to wszystko oznacza dla 
pacjentów? – Tego nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć. Na pewno 
Szpitala Kolejowego może już 
nie być. Będzie inna, zupełnie 
nowa spółka. To jak rozdyspo-
nuje ona środki na poszczegól-
ne świadczenia, będzie zależało 
od nowego zarządu – mówi Elż-
bieta Kowalska-Kobus. 
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Szpital Kolejowy przestanie istnieć?

P R U S Z K Ó W
W rejonie ulicy Partyzantów 
w Pruszkowie doszło do 
poważnej awarii magistrali 
wodociągowej. Kłopoty  
z wodą już są, a będą 
jeszcze większe jak tylko 
zacznie się naprawa usterki.

M iejskie Przed-
siębiorstwo Wo- 
dociągów i Ka-
nalizacji Zakład 

Pruszków informuje o znacz-
nym spadku ciśnienia wody 
bądź jej braku przy maksymal-
nych rozbiorach w budynkach 
mieszkalnych, biurowcach, bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej w części Komorowa oraz 
pruszkowskich osiedli: Prusa, 
Staszica, Parkowa, Śródmieście 
i Ostoja – czytamy w komunika-
cie MPWiK o awarii magistrali.

Wodociągowcy przystąpią do 
naprawy, jednak nie od razu. 
– W związku z prognozowaną 
falą upałów skutkującą zwięk-
szonym zapotrzebowaniem 
na wodę, planowany termin 

usuwania awarii magistrali 
wodociągowej w Alejach Jero-
zolimskich w rejonie ulicy Par-
tyzantów, został przesunięty 
z dnia 29 czerwca (czwartek) 
od godz. 9.00 na 3 lipca (po-
niedziałek) od godz. 9.00. Ze 
względu na prowadzoną na-
prawę nastąpi przerwa w do-
stawie wody na terenie części 
Pruszkowa – zaznacza MPWiK.

Prace naprawcze będą pro-
wadzone w trybie ciągłym. 
Ze względu na dużą średnicę 
przewodu (0,5 m) oraz utrud-
nienia związane z precyzyjną 
lokalizacją uszkodzenia usu-
wanie awarii może potrwać  
do 36 godzin.

Od momentu wyłączenia ma-
gistrali uruchomione zostaną 
awaryjne ujęcia wody na te-
renie miasta. Na ulicach poja-
wią się też beczkowozy. Oto ich 
lokalizacja: ul. Emancypantek 
róg Lalki; ul. Antka róg Placów- 
ki; ul. Emancypantek 8; ul. Bo-
lesława Prusa 35; ul. Akacjowa 6;  
ul. Powstańców 10; ul. Koper-
nika róg ul. Hubala. [JW]

Duża usterka magistrali 
wodociągowej w Pruszkowie
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R A S Z Y N
W minioną niedzielę 
mieszkańcy Raszyna  
wzięli udział w referendum 
dotyczącym odwołania 
wójta rady gminy. 
Frekwencja  
nie przekroczyła 
wymaganych 30 proc.

Frekwencja wyniosła 
zaledwie 7,83 proc. 
W samym głosowa-
niu wzięło udział nie-

wiele ponad 1000 osób, a to 
znacznie mniej niż przewidy-
wali inicjatorzy referendum. 
Przypomnijmy, że pod wnio-
skiem o organizację głosowa-
nia podpisało się 1700 osób.  
I choć mieszkańcy głosowali  
za odwołaniem wójta, to refe-
rendum nie jest wiążące.

Przypomnijmy. Referendum 
w Raszynie dotyczyło odwo-
łania wójta Andrzeja Zaręby 
i radnych. Powody jego orga-
nizacji były trzy. Inicjatorzy 

zarzucali wójtowi i radzie, że 
ci celowo nie chcą organizować 
referendum w sprawie wiel-
kiej Warszawy. Drugim po-
wodem była reforma oświaty 
i włączenie gimnazjum do ist-
niejącej szkoły podstawowej. 
Jako trzeci powód inicjatorzy  
podawali zadłużenie gminy.

Jak wynik referendum oce-
niają raszyńscy włodarze?  
– Dla nas było to budowane na 
kłamstwie. Referendum to tyl-
ko niepotrzebne wydatkowanie 
pieniędzy – mów nam Michał 
Kucharski, wicewójt Raszyna. 
– Dalej będziemy dbać o roz-
wój gminy i działać na rzecz 
mieszkańców – dodaje. [AS]

Fiasko raszyńskiego 
referendum
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Już wkrótce w kilku 
miejscowościach  
naszego regionu  
przybędzie ścieżek 
rowerowych  
z prawdziwego zdarzenia. 
Gminy wspólnie wywalczyły 
dotację na ich budowę,  
a teraz poszukują 
wykonawcy tego zadania.

P rzypomnijmy, że we 
wspólnym przesięw-
zięciu uczestniczy  
6 gmin: Grodzisk Ma-

zowiecki, Żyrardów, Milanó-
wek, Podkowa Leśna, Pruszków 
i Michałowice. Razem udało im 
się uzyskać dofinansowanie  
w ramach projektu pod skompli-
kowaną nazwą „Redukcja emi-
sji zanieczyszczeń powietrza  
w gminach południowo-zachod-
niej części Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego poprzez 
budowę Zintegrowanego Syste-
mu Tras Rowerowych – Etap I”.

Łącznie we wszystkich wspo-
mnianych miejscowościach po-
wstanie ponad 26 kilometrów 
ścieżek dla jednośladów. W Gro-
dzisku m.in. wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 719 od ul. Teligi do 
granicy z Milanówkiem, wzdłuż 
ulicy Bartniaka do Parku Skarb-
ków, 1 Maja do Bartniaka, Traugutta 
do Matejki. W Michałowicach m.in. 
na odcinku Pęcickiej, Kastanowej 
i Środkowej. W Podkowie m.in. 
wzdłuż ulicy Jelenia. W Pruszkowie 
w pasie drogowym m.in. ul. Bole- 
sława Prusa i ul. Bohaterów War-
szawy. W Milanówku wzdłuż 
Grudowskiej do Inżynierskiej. To 
oczywiście tylko kilka z odcinków  
uwzględnionych w przetargu.

Według planu inwestycja ma 
rozpocząć się we wrześniu tego ro-
ku i zakończyć w czerwcu 2018 r. 
O ile uda się pomyślnie zakończyć 
procedurę przetargową i wyłonić 
wykonawcę. Na propozycje urząd 
gminy w Grodzisku (bo to on jako 
lider projektu prowadzi postępo-
wanie) czeka do 12 lipca. [JW]

Ruszył przetarg na 26 km 
ścieżek rowerowych

F o t o m i g a w k a

Obraz po nawałnicy, która 29 czerwca przeszła przez nasz 
region. Na samochód osobowy zaparkowany tuż obok 
targowiska w Milanówku (róg ul. Piłsudskiego i Krzywej) 
spadło drzewo. [SD]  
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22 czerwca kilka minut przed godz. 
20.00 na ulicy Bohaterów War-
szawy w Pruszkowie doszło do po-
trącenia 5-letniego dziecka prze-
chodzącego przez pasy. Ma-
luch trafi ł do szpitala. Informacje 
o tym niebezpiecznym zdarzeniu 
otrzymaliśmy od jednego z na-

szych czytelników. – Kolo Lidla przy 
Zniczu na pasach zostało potrącone 
dziecko. Przechodnie wyciągnęli je 
spod auta. Karetka jest na miejscu 
– czytamy w wiadomości nadesła-
nej do naszej redakcji. Doniesie-
nia o wypadku potwierdza policja. 
– Ze wstępnych ustaleń wynika, 

5-letnie dziecko 
potrącone na pasach

że 5-latek wbiegł na pasy zza samo-
chodu. Kierowca nadjeżdżającego 
auta nie zdążył się zatrzymać i ude-
rzył w dziecko. Nie doznało ono po-
ważnych obrażeń, mimo to zostało 
zabrane do szpitala – mówi podkom. 
Karolina Kańka z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. [JW ]  

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity 
koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne 
warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. 

KONSOżYCzKA W ALIOR BANKu, CzYLI JAK zAmIENIć KILKA RAT NA JEDNą, NISKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i  łatwiejsze. Dzięki ofercie 
„Konsożyczka” dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i jego zaletach 
mówi Ewa Blacha, doradca klienta z placówki partnerskiej Alior Banku w Pruszkowie, przy ul. Niecałej 4 lok. 4.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 
pożyczki gotówkowe, kredyty 

ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmęczonych 
spłacaniem wielu kredytów, ale 
również tych, którzy po prostu chcą, 
aby ich miesięczne wydatki związane 
z regulowaniem zobowiązań 
kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?
- Minimalna kwota kredytu to 
30 tys. zł, w tym przynajmniej 25 tys. zł 

muszą stanowić przenoszone 
zobowiązania. Warto podkreślić, że 
oferujemy niskie oprocentowanie – 
tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z innego 
banku klienci mogą się ubiegać 
o  kredyt konsolidacyjny nawet 
do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 
„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza w   przy-

padku niespodziewanych wydatków 
lub gdy chcemy zrobić sobie lub 
najbliższym małą niespodziankę – 
np. wspólny wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i  wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po 
otrzymaniu pozytywnej decyzji, 
środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akcep-

towane przez bank źródła dochodu. 
Jest ich wiele, w tym umowa zlecenia 
i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówek 
partnerskich Alior Banku: 

Pruszków, ul. Niecała 4 lok. 4 
604 065 513

Milanówek, ul. Warszawska 35A 
517 965 792

Pruszków, ul. Sienkiewicza 2 
(obok stacji PKP), 782 891 445

Pruszków, ul. Kraszewskiego 46 
605 302 031

ZAMIEŃ KILKA RAT 
NA JEDNĄ, NISKĄ
Pruszków, ul. Niecała 4 lok. 4 

604 065 513
Milanówek, ul. Warszawska 35A 

517 965 792
Pruszków, ul. Sienkiewicza 2 
(obok stacji PKP), 782 891 445
Pruszków, ul. Kraszewskiego 46 

605 302 031

Reklama

Park Anielin diametralnie zmieni swoje oblicze
 SeWeRyn DĘBiŃski 

P R U S Z K Ó W
Dziś Anielin Zachodni, 
czyli teren vis-à-vis 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Pruszkowie 
nie zachwyca. Ale miasto 
już od jakiegoś czasu 
planuje jego przemianę. 
Co się zmieni?

O kwestię zagospo-
darowania parku 
Anielin, czyli tere-
nu przed Miejskim 

Ośrodkiem Kultury w Pruszko-
wie zapytaliśmy pruszkowski 
magistrat. – Projekt zagospo-
darowania Anielina Zachod-
niego zakłada rewitalizację 

istniejącego parku z zacho-
waniem dominującej funkcji 
sportowej z uwzględnieniem 
współczesnych potrzeb spo-
łecznych, relacji przestrzennych 
i funkcjonalnych, aktualne-
go stanu technicznego dróg, 
urządzeń i zieleni oraz uwarun-
kowań wynikających z przepi-
sów – wyjaśnia Aneta Kozłowska 
z Wydziału Ochrony Środowi-
ska w Pruszkowie.

Co powstanie na terenie dzi-
siejszego parku Anielin? – Część 
alejek parkowych stanowić bę-
dą szlaki aktywności sporto-
wej typu parkour i workout. Urzą-
dzenia służące tej aktywności
usytuowane będą w anek-
sach, czyli placykach „dowią-
zanych” do linii alei. Przewi-

boisko do koszykówki przewi-
dziano do adaptacji z zachowa-
niem dotychczasowej funkcji 
i modernizacją nawierzchni. 
Sąsiednie boisko do siatkówki, 
z zachowaniem dotychczaso-
wych wymiarów, pełnić będzie 
funkcję placu do ćwiczeń ru-
chowych z wyposażeniem adre-
sowanym do seniorów. Oprócz 
lokalizacji stosownych urzą-
dzeń przewiduje się moderni-
zację nawierzchni – odpowiada 
Aneta Kozłowska.

Oprócz tego przewidziano 
usytuowanie systemu placyków 
wypoczynkowych z wpisanymi 
pięcioma urządzeniami siłowni 
plenerowej. Powstanie też bo-
isko do siatkówki z piłkochwy-
tami i możliwością adaptacji na 

boisko do piłki plażowej. Warto 
podkreślić, że w Anielinie po-
jawi się 120-metrowy tor dla 
wrotkarzy i rolkarzy. Nie za-
pomniano o elementach małej 
infrastruktury, taki jak: kosze, 
ławki, stojaki na rowery, tabli-
ce informacyjne, oświetlenie. 

Koszt zmian w Anielinie Za-
chodnim wyniesie ponad 4 mln zł.
Termin zakończenia prac usta-
lono na 30 listopada 2018 r.
Na realizację tego zadania 
Pruszków otrzymał dofi nanso-
wanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości po-
nad 3,2 mln zł (w ramach tego 
dofi nansowania modernizowa-
na jest też zieleń przy al. Woj-
ska Polskiego). 
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dziane urządzenia i przeszkody 
uwzględniają zróżnicowaną ska-
lę trudności ćwiczeń. Powstanie 

system ścian i wejść, które bę-
dą istotnym elementem ćwicze-
nia tricków parkour'u. Istniejące 
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26 czerwca, w poniedziałek z ruchu 
został wyłączony fragment ul. Dą-
browskiego w Piastowie. Utrudnienia 
mają związek z remontem drogi. Dro-
gowcy modernizują ul. Dąbrowskie-
go na odcinku między al. Piłsudskiego 
a al. Wojska Polskiego. W ramach 
prac zostanie wykonany remont 

nawierzchni jezdni, remont chod-
nika, wybudowane zostaną miejsca 
parkingowe oraz zjazdy na posesje. 
Droga zyska również odwodnienie. 
Jednak nim kierowy będą mogli ko-
rzystać z wyremontowanego odcinka 
drogi, to w pierwszej kolejności mu-
szą wziąć pod uwagę utrudnienia w 

Ruszyła przebudowa 
Dąbrowskiego

związku z zamknięciem drogi. Frag-
ment ul. Dąbrowskiego musiał zostać 
wyłączony z ruchu. Przewidywany 
termin zakończenia remontu ulicy 
to 30 września tego roku. Inwestycja 
pochłonie ponad 1,2 mln zł. Za wyko-
nanie prac odpowiedzialna jest firma 
Bud-Bruk z Pruszkowa. [AS]  

P I A S T Ó W
Takiej miłości tylko 
pozazdrościć. W Piastowie 
rozdano medale za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, pary które 
otrzymały te odznaczenia 
są ze sobą już przeszło 50 lat!

Sześć kolejnych, piasto- 
wskich par otrzymało  
medal za Długoletnie  
Pożycie Małżeńskie. 

Małżeństwa te mogą pochwa-
lić się ponad 50-letnim sta-
żem wspólnego życia. To dla 
nas ogromna duma i radość 
oraz wzór do naśladowania – 
informuje piastowski magistrat.

Wyróżnienie to nadawane 
jest przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Sam medal 
jest w kształcie sześciopro-
miennej, srebrzonek, oksy-
dowanej gwiazdy. Na awersie 

umieszczone są dwie srebrzo-
ne róże, natomiast na odwrotnej 
stronie znajduje się monogram 
RP i napis: „ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Odznaczenia wręczył bur-
mistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski wraz z przewod-
niczącą rady miejskiej Agatą 
Korcza, wiceprzewodniczą-
cym Kazimierzem Dymkiem, 
a także kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego Ewą Soroką. 
Odznaczonym parom pogra-
tulowano i złożono życzenia. 

Wyróżnieni Jubilaci to:
- Hanna i Andrzej Drabik
- Barbara i Tadeusz Gołąbek
- Zofia i Zygmunt Stefaniak
- Janina i Henryk Szczepaniuk
- Magdalena i Jan Trzeciak
- Stefania i Antoni Zduńscy

Z naszej strony życzymy 
szczęścia i kolejnych tak pięk-
nych jubileuszy! [SD]

Małżeństwa na medal!
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B R W I N Ó W
Gmina Brwinów chce  
aby parking „Parkuj  
i Jedź” był bezpłatny. 
Jednak by wprowadzić  
te zmiany konieczne 
jest przejęcie obiektu  
od marszałka. 

D ziś parking przy  
ulicy Grodziskiej  
w Brwinowie jest 
prowadzony jako 

parking dozorowany. To ozna-
cza, że aby zostawić tu swoje auto 
należy uiścić tu dodatkową opła-
tę. Samochodu nie można tu rów-
nież zostawić w święta, bowiem 
obiekt jest zamknięty. Jaki jest 
tego efekt? Mieszkańcy Brwi-

nowa niezbyt chętnie zostawiają  
tu swoje auta. Jest jednak szan-
sa, że się to zmieni. 

Parking od marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego, 

który jest jego właścicielem 
chce przejąć gmina Brwinów. 
Dziś odpowiada ona za pro-
wadzenie parkingu, ale jak już 
wspomnieliśmy jest on dozoro-
wany. – Miejsce to mieści około 
50 samochodów, a prawie nikt 
z niego nie korzysta. Parking 
jest dozorowany od godziny 
5.00 do 23.00. Nie oznacza to, 
że jest on strzeżony. Z powodu 
zatrudnienia osób pilnujących 
tego terenu roczne koszty utrzy-
mania wynoszą około 80 tys. zł.  
Obiekt znajduje się w takim 
miejscu, że szkoda aby się mar-
nował. W związku z tym chce-
my przejąć ten parking – mówił 
nam Arkadiusz Kosiński, bur- 
mistrz Brwinowa. 

Zgodę na przejęcie obiektu 
wyrazili brwinowscy radni, któ-
rzy upoważnili burmistrza Arka-
diusza Kosińskiego do zawarcia 
porozumienia z marszałkiem. 

Dzięki temu będzie można wpro- 
wadzić zmiany w zasadach funk- 
cjonowania parkingu. 

Według nowych zasad parking 
nadal będzie funkcjonał w trybie 
„Parkuj i Jedź”, ale pozostawie-
nie tu auta będzie bezpłatne. Do-
datkowo obiekt ma być czynny 
przez 24 godziny na dobę. Władze 
Brwinowa liczą, że w ten sposób 
uda się zachęcić mieszkańców do 
korzystania z parkingu i prze-
siadki do pociągu. Ale nie tylko. 

Parking „Parkuj i Jedź” w rękach gminy 

Z parkingu będzie można korzy-
stać również wtedy, gdy ktoś bę-
dzie chciał udać się do ośrodka 
kultury, na pocztę czy na zaku-
py do pobliskich sklepów. Wy- 
móc będzie jeden – wolne miej- 
sce na parkingu.

Kiedy mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z ogólnodostępne-
go parkingu?  Tego jeszcze nie 
wiadomo. Wszystko okaże się gdy 
brwinowscy włodarze podpiszą 
porozumienie. [AS]

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Władze Grodziska 
Mazowieckiego szukają 
firmy, która zajmie się 
zagospodarowaniem 
zieleni. Nie chodzi tu 
jednak o koszenie trawy  
i przycinanie drzew,  
a o stworzenie 
25 zielonych punktów  
na terenie miasta.

G rodzisk stawia na zie-
leń. Tak można po-
wiedzieć patrząc na 
ogłoszony niedawno 

przetarg. Grodziski magistrat 
szuka bowiem firmy, która za-
gospodaruje zieleń w 25 loka-
lizacjach. Głównie chodzi tu  
o tereny wzdłuż grodziskich 
dróg, ale na liście nie zabrakło 
planów stworzenia skwerów, 
czy bulwarów. 

Jakie lokalizacje znalazły się na 
długiej liście? Nowa zieleń po-
jawi się wzdłuż ulic: Nadarzyń-
skiej , Warszawskiej, Szczęsnej, 
Dąbrowskiego, Wieluńskiej, 
Robotniczej, Kleeberga, 3 Ma-
ja, Królewskiej, Sienkiewicza,  
1 Maja, Bałtyckiej, Żeromskiego, 
Narutowicza i Traugutta. Zielone 
miejsca do wypoczynku w formie 
skwerów lub bulwarów pojawią 

się natomiast przy Traugutta, 
Granicznej, Bocianiej i Bałtyckiej. 

Warto podkreślić, że z pozo-
ru inwestycja nie wydaje się zbyt 

kosztowna. W końcu chodzi o po-
sianie traw, stworzenie alejek 
oraz zasadzenie drzew i krze-
wów. Jednak wielkość inwesty-
cji wpływa również na jej koszt. 
– Cieszymy się, bo na zadania 

dotyczące zagospodarowywa-
nia zieleni otrzymaliśmy dofi-
nansowania. Łącznie mówimy 
o kwocie 8-10 milionów złotych 

– mówi nam Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodzis- 
ka Mazowieckiego. 

Jeśli uda się wybrać wykonaw-
cę już w pierwszym postępowaniu 
to prace związane z zagospoda- 

rowaniem zieleni ruszą w poło-
wie września. Planowany termin 
zakończania inwestycji to koniec 
października 2018 r.  

Co ciekawe wymienione po-
wyżej lokalizacje to nie koniec 
inwestycji w zieleń na terenie 
Grodziska Mazowieckiego.  
– W przygotowaniu mamy już 
kolejne przetargi na organiza-
cję skwerów i parków. Wśród 
nich są takie lokalizacje jak 
ul. Ordona, Daleka czy parki 
przy Jaśminowej i Bałtyckiej. 
Tu postępowania zostaną ogło-
szone jeszcze w lipcu – pod- 
kreśla Benedykciński.

Przypomnijmy. Przy ul. Bał-
tyckiej ma powstać Park Piłsud- 
skiego. Będzie to miejsce rekre-
acyjne z ławeczkami i oświe-
tleniem. Istniejący plac zabaw 
zostanie poprawiony. Central- 
nym punktem parku będzie 
okrągły sensoryczny ogród żwi- 
rowo-kamienisty z kulistymi 
rzeźbami wytoczonymi ze skał. 
Przy nim powstanie ogród ró-
żany. Nie zabraknie też siłow-
ni plenerowej. A co znajdzie 
się w parku przy Jaśminowej? 
Będą alejki, przy których sta-
ną ławeczki. Dla najmłodszych 
mieszkańców zaplanowano plac 
zabaw. Nie zabraknie miejsca na 
spacery z czworonogami. Teren 
zostanie oświetlony. 

W Grodzisku przybędzie  
terenów zielonych
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Raszyn, dnia 30 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE  
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon 
oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez  
Radę Gminy Raszyn:

uchwały Nr XXXVI/342/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon oczyszczalni  
ścieków, obejmującego obszar planu w obrębie Falenty, którego granice wyznaczają:
1)  od północy – północne granice działki nr ew.: 3/19; 
2)  od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 3/19; 
3)  od południa – południowa granica działki nr ew. 3/19;
4)  od zachodu – zachodnie granice działki nr ew.: 3/19. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a w terminie do dnia  
31 lipca 2017 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej  
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu 
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. 219, w godzinach pracy Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 
31 lipca 2017 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać do Wójta Gminy 
Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 
2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w pok. nr 
219 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl. Wniosek powinien zawierać 
imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej ustawy wnioski wniesione  
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn. 
     

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

W przygotowaniu są już kolejne przetargi 
na organizację skwerów i parków. Wśród 
nich są takie lokalizacje jak ul. Ordona, 
Daleka czy parki przy Jaśminowej  
i Bałtyckiej – mówi Benedykciński.

Według nowych zasad parking  
nadal będzie funkcjonał w trybie 
„Parkuj i Jedź”, ale pozostawienie  
tu auta będzie bezpłatne. 

Ogłoszenie
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Najwspanialsze rzeczy 
powstają z miłości. Może 
to być miłość do ukochanej 
osoby, dzieci, ojczyzny  
czy idei. Z miłości do koni  
i tradycji powstało  
również Stowarzyszenie 
Jeździeckie Szarża. 

P oczątki były skromne  
– w 1985 roku kilkoro 
przyjaciół, studentów 
SGPiS (dzisiejsze SGH) 

postanowiło stworzyć dla siebie 
miejsce, gdzie będą mogli rozwijać 
swoją pasje jaką jest jazda konna..  
W Popówku nieopodal Kań Hele-
nowskich powstała studencka staj-
nia, gdzie swą siedzibę ma po dziś 
dzień Stowarzyszenie Jeździec-
kie Szarża. Choć od pionierskich 
czasów minęła cała epoka Szarża 
zachowała swą wyjątkową atmos-
ferę. Bo gdzie indziej przy piwie 
i ognisku śpiewa się ułańskie pie-
śni z międzywojnia i gdzie świetnie 
czuje się i studentka pierwszego 
roku i pracownik korporacji ale też 
stateczni rodzice z dziećmi  rodziny 
z dziećmi. Tajemnica Szarzy tkwi  
w  wierności starym dobrym zasa-
dom. Pierwszą z nich jest dbałość 
o dobro koni, które od początku 
istnienia w stajni są traktowane 
jako partnerzy dla jeźdźców. Dru-
gą zasadą jest wzajemny szacunek  
i iście hipisowska równość. Dla-
tego i bogaty biznesmen i student 
żyjący z stypendium ramię w ra-
mię opróżniają tu końskie boksy, 
jeżdzą w tereny i wznoszą toasty 

na zdrowie konia. Trzecim zało-
żeniem, które towarzyszy szarży 
od początku jej istnienia jest nie-
komercyjność – wszelkie zarobio-
ne przez stowarzyszenie pieniądze 
służą przede wszystkim poprawie 
jakości życia koni. 

Kwintesencją szarżowego du-
cha są obozy na mazurskiej wsi 
Łyna. Tam jeźdźcy z całej polski  
i z zagranicy wspólnie spędzają 

Szarża – miejsce 
jedyne na świecie

czas z dala od cywilizacji, robiąc 
to co kochają najbardziej, jeżdżąc 
konno, bawiąc się do białego ra-
na, ale też pracując przy koniach.  
W tej romantycznej atmosferze 
narodziła się niejedna miłość i nie-
jedna para powiedziała sobie „tak”. 
Z miłością jest tak, że jej efektem 
są dzieci. A że w pewnym momen-
cie szarżowych dzieci zrobiło się 
całkiem sporo, Szarża stworzyła 
również dla nich warunki dla roz-
wijania jeździeckiej pasji. Od kilku 
lat z powodzeniem organizowane 
są obozy rodzinne w Łynie i jazdy 
dziecięce w Popówku. W tym roku 
mali jeźdćy będą też mogli wziąć 
udział w organizowanych przez 
Szarżę wakacyjnych warsztatach 
jeździeckich. Jest to świetna oka-
zja by od małego  wpajać dzieciom 
miłość do przyrody, koni i polskiej 
tradycji jeździeckiej a także poczu-
cie obowiązku i solidarności. Bo 
właśnie tego uczą godziny spędzo-
ne na końskim grzbiecie i w stajni. 

VI Powiatowe Targi Pracy  
w Pruszkowie – 27 września 2017 r.  

W dniu 27 września 2017 r. w godz. 10.00-13.00 odbędzie się szósta 
edycja Powiatowych Targów Pracy w Pruszkowie. Spotkanie odbędzie się 
tak jak w ubiegłych latach w Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4. 
Do udziału w Targach Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprosi 
pracodawców zarówno z terenu Powiatu Pruszkowskiego, jak i spoza jego 
obszaru. Udział w imprezie wezmą m.in. firmy produkcyjne i usługowe,  
a także okoliczne obiekty handlowe, firmy ochroniarskie oraz zakłady pracy 
chronionej. 
Na Targach nie zabraknie również stoiska z zagranicznymi ofertami pracy 
w ramach sieci EURES, stoiska informacyjno - doradczego pracowników 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, instytucji szkoleniowych 
oraz stanowiska pracowników Urzędu Pracy, którzy będą służyć pomocą  
i informacją w zakresie doradztwa zawodowego, przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych, szkoleń oraz innych aktywnych form wsparcia dostępnych w 
Urzędzie. 
Pracodawcy mogą zgłaszać swój udział do 6 września 2017 r. – deklaracje 
uczestnictwa można przesłać drogą elektroniczną na mail sekretariat@
puppruszkow.pl lub m.buczynska@puppruszkow.pl, faksem (22) 770 20 21  
lub dostarczyć osobiście do pokoju 130 w siedzibie Urzędu, przy  
ul. Drzymały 30 w Pruszkowie. 
Serdecznie zapraszamy na VI Powiatowe Targi Pracy, to doskonała okazja 
do bezpośredniego spotkania pracodawców z osobami poszukującymi pracy 
oraz do zapoznania się z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. 

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

Tel. (22) 770 20 20, fax (22) 770-20-21
www. puppruszkow.pl,  

e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl

Artykuł sponsorowany

Reklama

Ogłoszenie
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W kwietniu ubiegłego roku grodzi-
ski magistrat rozpoczął poszukiwa-
nia fi rmy, która miała przygotować 
projekty pięciu wiejskich świe-
tlic mieszczących się w Opypach, 
Szczęsnym, Kraśniczej Woli, Czar-
nym Lesie i Mościskach. Doku-
mentacja już jest gotowa, dlatego 

gmina ogłosiła przetarg na budo-
wę świetlicy w miejscowości Szczę-
sne. Będzie ona miała niespełna 
150 m kw. powierzchni użytko-
wej. Znajdą się w niej: sala główna 
(przeznaczona m.in. na spotkania 
mieszkańców), sala informatyczna, 
szatnia, toalety oraz pomieszczenie 

Nowa świetlica, plac zabaw 
i siłownia plenerowa

socjalne. Obok budynku pojawi się 
osiem miejsc parkingowych, plac 
zabaw, altana i siłownia plenero-
wa. Kiedy mieszkańcy będą mogli 
korzystać z obiektu? Inwestycja ma 
być gotowa w połowie przyszłego 
roku. Wykonawca ma 350 dni na 
realizację zadania. [AS]  

Półkolonie turnusy tygodniowe
Przez całe wakacje 9:00-16:00
Cena 490 zł turnus
(drugie śniadanie i obiad)

Nauka gry w tenisa
Zabawy sportowe
Gry zespołowe
Warsztaty tematyczne
Po uzgodnieniu dziecko 
można przywieźć wcześniej 
odebrać później

Reklama

Reklama

 SeWeRyn DĘBiŃski 

R E G I O N
W miniony piątek rozpoczęły 
się wakacje. Jak co roku 
policjanci sprawdzają stan 
techniczny autobusów, 
które wiozą dzieci i młodzież 
na letni wypoczynek. Dla 
powiatów grodziskiego 
i pruszkowskiego 
uruchomiono specjalne 
punkty kontroli. Gdzie?

A by zapewnić bezpiecz-
ny dojazd i powrót do 
miejsc wypoczynku, 
policjanci skontrolu-

ją zarówno stan techniczny po-
jazdu, jak i w uzasadnionych 
przypadkach dokonają spraw-
dzenia stanu trzeźwości kieru-
jących. Każdy kierowca otrzyma 
kopię protokołu kontroli na po-
twierdzenie, że takowa się odbyła.
W razie stwierdzenia nieprawidło-
wości policjanci podejmą działania 
przewidziane przepisami prawa 

wobec przewoźnika – informuje 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. 

Punkt kontroli dla powiatu 
pruszkowskiego został uruchomio-
ny na parkingu przy piastowskim 
Tesco. Jest on czynny w godzi-
nach 6.30-7.30. Jak zgłosić pojazd 
do kontroli? Należy skontaktować 
się z pruszkowską komendą policji 
pod nr tel. 22 60-46-213. Policjan-
ci apelują, by w miarę możliwości, 

jak najwięcej pojazdów było kiero-
wanych przed zabraniem dzieci do 
punktu kontroli.

Podobny punkt został utwo-
rzony na terenie powiatu gro-
dziskiego. – Kontrole odbywają 
się na terenie zajezdni autobu-
sowej przy ul. Chełmońskiego 33 
w Grodzisku Maz. na podstawie 
zgłoszenia pisemnego skierowa-
nego kilka dni wcześniej na ad-
res Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Maz. ul. Bartniaka 19, 
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Kontrole autokarów przed 
wakacyjnymi podróżami

P R U S Z K Ó W
24 czerwca nad ranem 
w Pruszkowie doszło 
do poważnie 
wyglądającego wypadku. 
W rejonie skrzyżowania 
ul. Bohaterów Warszawy 
i Partyzantów zderzyły 
się dwa pojazdy.

Oprzebieg zdarzenia 
zapytaliśmy prusz-
kowską policję. 
– Zgłoszenie otrzy-

maliśmy o 4.45 nad ranem. Do 
wypadku doszło na ul. Bohaterów 
Warszawy w pobliżu skrzyżowa-
nia z ul. Partyzantów. Honda wy-
padła z łuku i uderzyła czołowo 

w forda. W hondzie znajdowało 
się trzech mężczyzn, natomiast 
w fordzie tylko kierująca – mó-
wi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. – Wszystkie te cztery oso-
by zostały przetransportowane 
do szpitala – podkreśla.

Z uwagi na stan poszko-
dowanych policjantom nie 
udało się przeprowadzić ba-
dania alkomatem na miejscu. 
– Będzie wykonywanie badanie 
krwi, ponieważ z uwagi na stan 
osób poszkodowanych nie było 
możliwości przebadania ich al-
komatem – tłumaczy podkom. 
Karolina Kańka. [SD]

Honda wypadła z łuku

P R U S Z K Ó W
Mamy dobrą wiadomość 
dla wszystkich, którzy 
w upalne dni szukają ochłody. 
Kąpielisko w pruszkowskim 
Parku Mazowsze już działa.

Jeśli lubicie wypoczynek nad 
wodą to mamy dobrą wiado-
mość. Kąpielisko w Parku 
Mazowsze (Glinianki Hose-

ra) w Pruszkowie już działa. Na 
jego uruchomienie trzeba by-
ło poczekać trochę dłużej, ale to 
efekt prac, które należało wykonać 
przed udostępnieniem kąpieliska 
mieszkańcom. Chodziło tu głów-
nie o oczyszczenie i wyrównanie 

dna w stawie. Konieczne było rów-
nież odnowienie plaży, na której 
położono nową trawę z rolki.

Z odpowiednim wyprzedze-
niem przeprowadzono również 
badania czystości wody. Jej ja-
kość jest bardzo dobra i z kąpieli-
ska można bezpiecznie korzystać.
– Nasi ratownicy są tu codzien-
nie od godz. 10.00 do godz. 18.00. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to wy-
dłużymy czas, w którym nadzo-
rują kąpielisko. Wszystko zależy 
od potrzeb mieszkańców – mó-
wi nam Jacek Elżanowski, dyrek-
tor basenu Kapry odpowiedzialny 
również za opiekę nad kąpieli-
skiem i kajakami. Jeśli wolicie 

kryte pływalnie to basen Kapry 
również jest dostępny przez całe 
wakacje. Oprócz możliwości zwy-
kłego pływania można zapisać się 
na dodatkowe zajęcia. – Zaintere-
sowanie w wakacje jest tak duże, 
że przerwy technologiczne zosta-
ły przeniesione na grudzień, na 
okres między świętami a nowym 
rokiem – zaznacza Elżanowski. 

Dla miłośników aktywnego spę-
dzania czasu dostępne są również 
kajaki. W weekendy w Parku Po-
tulickich. – Zdecydowaliśmy się 
udostępnić kajaki również w cią-
gu tygodnia, ale dotyczy to grup 
półkolonijnych – mówi nam dy-
rektor basenu Kapry. [AS]

Kąpielisko już czeka 
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faxem pod numer (22) 755-60-14 
lub drogą mailową na adres: ko-
mendant.grodzisk-maz@ksp.
policja.gov.pl lub kppgrodzisk.
wrd@ksp.policja.gov.pl – poin-
formowała asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Ponadto sprawdźcie kto orga-
nizuje pobyt dziecka i czy posiada 
odpowiednie kwalifi kacje. Uczu-
lajcie i ostrzegajcie dzieci przed 
kontaktami z osobami nowo po-
znanymi, które mogą okazać się 
niebezpieczne. – Uświadamiaj 
i ostrzegaj dziecko o niebezpie-
czeństwie, jakie niosą za sobą 
narkotyki, papierosy oraz alkohol 
pamiętając, że wakacje sprzyjają 
pierwszym kontaktom z nimi – pod-
kreśla asp. sztab. Katarzyna Zych.

Ponadto na stronie www.bez-
piecznyautobus.gov.pl można 
sprawdzić, czy autokar którym 
planowana jest podróż posia-
da aktualne badania techniczne 
i ważne ubezpieczenie OC.
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W minioną sobotę w salonie 
AutoWola odbyła się 
premiera nowej Insigni. 
W wydarzeniu wziął udział 
aktor Marcin Dorociński.

P o wejściu do warszaw-
skiego salonu Opla nie 
trudno było dostrzec 
tego auta, nowoczesny  

design rzuca się w oczy. 24 czerw- 
ca zaprezentowano dwie wer-
sje nadwozia nowej Insigni – 
Sports Tourer (kombi) oraz Grand  
Sport (sedan). 

Na miejscu dowiedzieliśmy 
się, że nowa Insignia ma niewie-
le wspólnego z poprzednikiem. 
Jak to? – Opel Insignia jest samo-
chodem wymyślonym na nowo. 
Pierwszy model miał premierę  
w 2009 r., teraz prezentujemy 
jego drugą generację. Oprócz 
nazwy nie ma żadnych zapoży-
czeń, wszystko zostało wymyślone  
i zrobione od nowa. Samochód 
jest trochę większy, ale znacz-
nie lżejszy od poprzednika, co 
powoduje, że pojazd mniej pa-
li, ma lepsze przyspieszenie 
oraz prowadzenie – mówi Paweł 

Kaliszewski, kierownik salonu 
Opel AutoWola. – Ponadto silniki 
spełniają najnowsze, rygorystycz-
ne normy czystości spalin Euro 6 
i są bardzo oszczędne – dodaje.

O godz. 14.00 do siedziby sa-
lonu Opel AutoWola zawitał Mar-
cin Dorociński. Po przywitaniu 
się z wszystkimi gośćmi zabrał 
głos i opowiedział o swoich do-
świadczeniach z marką Opel.  
– Zawodowo spotkałem się 
 z Oplem Rekordem w filmie Jack 
Strong, jako komisarz Wilk w fil-
mie Vinci jeździłem Oplem Vectrą, 
a w swoim życiu prywatnym posia-
dałem Opla Omegę – mówił aktor 
podczas wielkiej gali nowej Insigni. 

Były też osobiste wspomnienia 
związane z marką Opel. – Mam 
ciocię, która mieszka w Szwecji. 
Całą rodziną przyjeżdżali do nas 
Oplem Rekordem z lat 60-tych. 
Sylwetka tego białego samocho-
du który nadjeżdżał... bezcenne.  
To był początek lat 80-tych gdy 
przywozili ze sobą coca-colę  
w puszce, papierosy z czekolady, 
gumę „Donald”, a młodszy brat 
cioteczny miał Walkmana. Ten 
Opel Rekord, który to wszystko 

Nowa Insignia zachwyca

przewoził to był naprawdę wypa-
trywany przez nas samochód. Mam 
nadzieję, że ktoś mnie tak oczeku-
je gdy jadę Insignią! – stwierdził  
z uśmiechem Marcin Dorociński.

Aktor opowiedział nam cze-
mu został twarzą nowej Insigni.  
– Poznałem miłych ludzi z Opla, 
którzy przedstawili mi taką kon-
cepcję, że nie sposób było się 
nie zgodzić. A nie tęsknimy, nie 
wzdychamy do samych miejsc 
czy przedmiotów tylko do lu-
dzi, których spotykamy. Jedy-
nym moim zastrzeżeniem było 
to, że muszę zobaczyć ten pojazd, 
wsiąść, przejechać się nim. Szyb-
ko okazało się, że auto jest kom-
fortowe, ma mocny silnik, świetny 
napęd, wygodne fotele. Nowa In-
signia ma dużo miejsca w środku, 
ponieważ mieści się w niej cała 
moja rodzina oraz psy. Świetna 
jest też podgrzewana kierowni-
ca. Samochód świetnie się pre-
zentuje i ma bardzo ładną linię 
– powiedział Dorociński. 

Opel AutoWola
Warszawa, ul. Połczyńska 33

Artykuł sponsorowany

Polbruk S.A. to jeden z największych na polskim rynku producentów kostki brukowej, betonowych 
wyrobów drogowych i innych elementów małej architektury. Firma posiada 18 zakładów 
produkcyjnych i jest częścią irlandzkiej grupy CRH plc.

Obecnie poszukujemy kandydatów do naszego zakładu w Pruszkowie na stanowisko:

Operator linii produkcyjnej
Podstawowe obowiązki:
•	 Obsługa nowoczesnej linii technologicznej produkującej wyroby betonowe,
•	 Stałe kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów,
•	 Dbanie o prawidłowy przebieg procesu technologicznego.

Wymagania:
•	 Uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
•	 Mile widziane doświadczenie przy obsłudze pulpitów sterowniczych. 

oraz

Elektryk
Podstawowe obowiązki:
•	 Utrzymanie w pełnej sprawności linii produkcyjnych pod kątem elektrycznym,
•	 Aktywne uczestnictwo w usuwaniu usterek i awarii.

Wymagania na stanowisko elektryk
•	 Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe / techniczne, 
•	 Wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV,
•	 Uprawnienie SEP do 1kV,
•	 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
•	 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku . Więcej o nas: www.polbruk.pl
•	 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
•	 Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek.kowalczyk@polbruk.pl  
lub osobiście w zakładzie: POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm. )”.

Ogoszenie

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
Lokalna lodziarnia „Quattro Si” z Prusz- 
kowa zdobyła pierwsze miejsce pod-
czas Gelato Festival 2017. To naj-
ważniejsze wydarzenie poświęcone 
tematyce włoskich lodów. Festiwal 
ten objeżdża całe Włochy, a także in-
ne kraje Europy. Tylko tam można spo-
tkać tyle mrożonych pyszności. W tym 

roku odbyła się VII edycja tego wyda-
rzenia w Europie i pierwsza w Polsce.
Pruszkowska lodziarnia zdecydowa-
ła się na wystawienie lodów o smaku 
śliwki. Skontaktowaliśmy się z Pete-
rem Bertotim, mistrzem w „Quattro Si”, 
który nie kryje zaskoczenia w związ- 
ku ze zdobyciem tak wysokiego 

Pruszkowska lodziarnia  
na szczycie!

miejsca. – To było duże zaskoczenie, 
bo w ostatniej chwili nas zaprosili. Na-
wet wahaliśmy się czy wziąć udział 
czy nie. To pierwsze miejsce daje nam 
wstęp do mistrzostw Europy, które 
odbędą się we Wrześniu we Floren-
cji. Prawdopodobnie znów pojedzie-
my ze „śliwką”. [SD]  

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
W tym roku na terenie 
miasta zostanie 
uruchomiony rower miejski. 
Do dyspozycji mieszkańców 
będą dwie wypożyczalnie. 
Jeśli system będzie cieszył 
się zainteresowaniem,  
to władze miasta 
zapewniają, że będzie  
on rozbudowywany.

N a początku czerwca za 
pośrednictwem por-
talu WPR24.pl opubli-
kowaliśmy materiał na 

temat uruchomienia roweru miej-
skiego w Pruszkowie. Władze mia-
sta poinformowały nas wtedy, że 
stworzenie systemu wypożyczalni 
rowerów jest w planach, ale do-
piero na przyszły rok. Od tam-
tej pory nieco się pozmieniało...

Przeprowadziliśmy nawet inter-
netową sondę, w której nasi czy-
telnicy mogli głosować na sześć 
wskazanych przez naszą redakcję 
lokalizacji: Malichy, Znicz/CDK, 
Bąki/Studzienna, rejon ul. Dział-
kowej, Park Mazowsze oraz Gąsin/

Promyka. W zabawie na naszym 
fanpage'u na Facebooku wzięło 
udział ponad 400 osób. Najwię-
cej głosów zebrały lokalizacje na 
Malichach oraz w rejonie ul. Dział-
kowej. Poniżej zamieszczamy post, 
który wtedy opublikowaliśmy.

Od publikacji naszego mate-
riału minęły ponad dwa tygo-
dnie. W tym czasie władze miasta 
zdecydowały o uruchomieniu ro-
weru miejskiego jeszcze w tym ro-
ku. – Na najbliższej sesji będziemy 
przesuwać środki na uruchomie-
nie dwóch wypożyczalni rowe-
rów jeszcze w tym roku. Musimy 
przygotować program funkcjo-
nalno-użytkowy dla systemu oraz 
rozpisać przetarg. Liczymy na to, 
że system uda się uruchomić we 

wrześniu – powiedział nam Michał 
Landowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Niestety nie uda nam się 
uruchomić systemu w wakacje ale 
nawet miesiąc czy dwa pozwolą 
nam sprawdzić czy wypożyczal-
nie cieszą się zainteresowaniem 
wśród mieszkańców – dodaje.

Władze Pruszkowa podkreśla-
ją, że chciałyby aby system wypo-
życzalni był kompatybilny z tymi 
działającymi po sąsiedzku, m.in. 
w Michałowicach. Gdzie poja-
wią się stacje? Pierwsza postanie 
przy stacji WKD w centrum mia-
sta, a druga na osiedlu Staszica.

To jednak nie koniec. W przy- 
szłym roku Pruszków chce wdro-
żyć program budowy sieci wypo-
życzalni rowerowych. – Myślimy 

o kilkunastu stacjach. Oczywi-
ście nie powstaną one od razu. 
System będzie systematycz-
nie rozbudowywany. Decyzje 
o lokalizacjach postaramy się 
konsultować z mieszkańcami  
– podkreśla Michał Landowski.  
– Chcemy wprowadzić ułatwienia 
dla osób starszych. System wyma-
ga internetowej rejestracji, a nie 
każdy senior biegle posługuje się 
komputerem i korzysta z interne-
tu. Osobom starszym w rejestra-
cji do systemu mogliby pomagać 
asystenci. Rejestracja odbywa-
łaby się w bibliotece i jej filiach  
– dodaje Landowski.

Pomysł stworzenia wypoży-
czalni rowerów znalazł się rów-
nież w budżecie obywatelskim. 
Jak zapewnia wiceprezydent jeśli 
projekt ten zyska poparcie miesz-
kańców, to stacja ostanie włączo-
na do systemu.

Jest również szansa, że w przy-
szłości będzie można wypożyczyć 
również rower dla dzieci. Takie 
rozwiązanie wprowadził ostatnio 
Konstancin-Jeziorna. – To jeden 
z aspektów, które w przyszłości 
weźmiemy pd uwagę – dodaje  
wiceprezydent Pruszkowa.
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Pruszków doczeka się roweru miejskiego F o t o m i g a w k a

26 czerwca wieczorem na skrzyżowaniu ul. Kościuszki  
i al. Wojska Polskiego w Pruszkowie zderzyły sie dwa samo-
chody osobowe. – Na miejscu doszło do kolizji, postępowanie 
zakończono mandatowo – poinformowała nas podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [SD]  
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z .

Piłka uliczna stopniowo wychodzi 
z cienia i zyskuje coraz większą rze-
szę entuzjastów. W lipcu oczy 
wszystkich miłośników dyscypliny 
zwrócą się w stronę Grodziska Ma-
zowieckiego. Od 7 do 9 lipca na placu 
przy Centrum Kultury zostaną roze-
grane mistrzostwa świata  Freestival 

Street Games 2017. – Od 12 lat zaj-
muję się tą dyscypliną sportu. Na-
dal jest niszowa, ale z roku na rok 
rozwija się. Piłka uliczna stopnio-
wo wychodzi z cienia! W Grodzisku 
zjawi się blisko 250 zawodników. 
Można spodziewać się wspaniałe-
go widowiska. – mówi nam Damian 

Piłka uliczna opanuje 
Grodzisk

Gawrych, organizator imprezy. 
W Grodzisku odbędzie się rywali-
zacja w trzech dyscyplinach: Panna 
1na1, Street 3na3, Freestyle Foot-
ball. Kibice mogą spodziewać się 
efektownych i nieszablonowych 
zagrań. Uliczni piłkarze to praw-
dziwi artyści. [JM]  

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Wójta Gminy Raszyn w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
drogi gminnej ul. Złote Łany w Dawidach na działkach nr ew. 44, 45, 
94/1, 94/2, 95, 96, 101/3, 101/4, 113/1, 120/10, 120/13, 120/16, 120/17, 
121/4, 121/5, 121/6, 122/1, 122/2, 123, 127, 128/3, 130/1, 130/2, 131, 
137/7, 143, 209, 211/1 obręb Dawidy, gm. Raszyn.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Części działek i działki, które w całości planowane są do przejęcia 
na rzecz Gminy Raszyn lub planowane są do pozostawienia w pasie 
drogowym:
44 (44/1, 44/2), 45 (45/1, 45/2), 94/1 (94/3 i 94/4), 95 (95/1, 95/2  
i 95/3), 101/3 (101/5 i 101/6), 120/10 (120/20 i 120/21), 120/13 (120/22 
i 120/23), 120/16 (120/18 i 120/19), 121/4, 121/6, 122/2 (122/3 i 122/4), 
123 (123/1 i 123/2), 127 (127/1 i 127/2), 128/3 (128/4 i 128/5), 130/1 
(130/3 i 130/4), 130/2, 131 (131/1 i 131/2), 137/7 obr. Dawidy

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek 
po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren 
(nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
94/2, 96, 101/4, 113/1, 120/17, 121/5, 122/1, 143, 209, 211/1  
obr. Dawidy

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po 
podziale. Numery działek, z których korzystanie będzie ograniczone 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro),  
tel.: 22 738-15-62. 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części wsi Szczęsne  

po południowej stronie  
ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Grodzisku Mazowieckim Uchwały Nr 594/2017 z dnia 31 maja 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne 
po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:

1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-
zachodni narożnik dz. ew. nr 26/30, dalej po północnych granicach 
dz. ew. nr 26/30 i 27, przez dz. ew. nr 59 do punktu stanowiącego 
południowy narożnik dz. ew. nr 77/6;

2) od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 59 do punktu 
stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik;

3) od południa – po południowej granicy obrębu Szczęsne, do 
punktu stanowiącego południowy narożnik obrębu Szczęsne;

4) od zachodu – po zachodniej granicy obrębu Szczęsne do punktu 
stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 26/30.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy 
składać do  24.07.2017 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku 
Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 
32a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Szczęsne po południowej stronie  

ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą Nr 594/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie  
Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda 
w gminie Grodzisk Mazowiecki.

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

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przebiegają:

1) od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni 
narożnik dz. ew. nr 26/30, dalej po północnych granicach dz. ew. nr 26/30 
i 27, przez dz. ew. nr 59 do punktu stanowiącego południowy narożnik dz. 
ew. nr 77/6;

2) od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 59 do punktu 
stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik;

3) od południa – po południowej granicy obrębu Szczęsne, do punktu 
stanowiącego południowy narożnik obrębu Szczęsne;

4) od zachodu – po zachodniej granicy obrębu Szczęsne do punktu 
stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 26/30.

 
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  
w terminie do dnia 24.07.2017 r. mogą składać wnioski do opracowywanego 
dokumentu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, pocztą na adres 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do protokołu w Wydziale 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności 
opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.
dabrowski@grodzisk.pl . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Firma  z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim,  
zajmująca się produktami dla ogrodnictwa i rolnictwa 
w związku z budową zakładu produkcyjnego worków 
raszlowych w Konotopie k. Piastowa poszukuje 
PRACOWNIKÓW:

• PANIE do obsługi nowoczesnych maszyn tkających,
• PANÓW do obsługi maszyn do cięcia,
• POMOCNIKA operatora wytłaczarki.

Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 
Zapewnione przyuczenie do stanowiska pracy i ciągłość  
w zatrudnieniu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 508-483-725 
lub przesłanie CV na adres mailowy: danis2@op.pl.

Ogłoszenie

Ogoszenie

P R U S Z K Ó W
W środowy poranek, 
28 czerwca doszło do 
bardzo niebezpiecznego 
zdarzenia na terenie 
Ursusa. Około godz. 
7.00 w bloku przy 
ul. Sosnkowskiego 
eksplodował granat. 
Jak się okazało sprawcą 
zdarzenia jest 41-letni 
mieszkaniec Pruszkowa.

J eszcze przed samym wy-
buchem na miejscu po-
jawili się policyjni piro-
technicy z warszawskiego 

Samodzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Policji 
i funkcjonariusze Centralne-
go Biura Śledczego. Zgłosze-
nie dotyczyło niebezpiecznego
przedmiotu podłożonego 
w klatce. Błyskawicznie pod-
jęto decyzję o ewakuacji wszyst-
kich mieszkańców. Blok mu-
siało opuścić 80 osób. Chwi-
lę później okazało się, żeby była 
to słuszna decyzja, bowiem 
ładunek eksplodował.

Pierwsza najważniejsza infor-
macja była taka, że nikomu nic 
się nie stało. – Około godz. 7.00 

pomiędzy 3 a 4 piętrem budyn-
ku znaleziono podejrzany paku-
nek. Dzięki decyzji o ewakuacji 

zapewniliśmy bezpieczeństwo 
lokatorom – mówi podkom. Syl-
wester Marczak, rzecznik praso-

wy stołecznej policji. Następnie 
rozpoczęły się poszukiwania 
sprawcy zdarzenia. – Policjanci 

z wydziału do walki z terrorem
kryminalnym i zabójstw KSP 
od samego początku bardzo 
intensywnie pracowali nad 
ustaleniem nie tylko, z jakim 
przedmiotem mieli do czynie-
nia, ale również nad ustaleniem 
osoby, która go podłożyła. Po-
licjanci szybko wpadli na trop 
podejrzanego. Jego zatrzyma-
nie było jedynie kwestią czasu 
– informuje Komenda Stołecz-
na Policji. 

Po kilku godzinach zatrzy-
mano podejrzanego mężczy-
znę. To 41-letni mieszkaniec 
Pruszkowa, który wcześniej był 
notowany w kartotekach policyj-
nych. – W trakcie zatrzymania był 
zaskoczony i nie stawiał oporu. 
Ostatecznie trafi ł do policyjne-
go aresztu – poinformowała KSP.

Czynności policyjne trwały 
do późnych godzin. Uczestniczył 
w nich prokurator z Mazowieckie-
go Wydziału Zamiejscowego De-
partamentu ds. Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji Pro-
kuratury Krajowej, który nadzo-
ruje to postępowanie. [SD]

Wybuch w Ursusie. 
Sprawcę zatrzymano w Pruszkowie 

Zatrzymano podejrzanego mężczyznę. 
To 41-letni mieszkaniec Pruszkowa, 
który wcześniej był notowany 
w kartotekach policyjnych.
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                
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Gimnazjum Społeczne 

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat
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30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

PARTNER HANDLOWY

Magazyn | Produkcja | Specjaliści
Obsługa Klienta z językami obcymi 
Agencja zatrudniena 364

Zapraszamy do Adecco 
ul. Ołówkowa 1D lok 95 (vis a vis dworca PKP).
Nr. Telefonu: 22 738 88 20; 
e-mail: magdalena.szudrowicz@adecco.plwww.adecco.pl

Praca od zaraz!

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie internetowej www.brwinow.pl,  
od dnia 30 czerwca 2017 roku na okres 21 dni, został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki  
Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel. (22) 738 26 53,  
(22) 738 26 13.

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

ZAPRASZAMY PO ŚRODKI 
OCHRONY ROŚLIN,  

NAWOZY I SETKI INNYCH  
PRODUKTÓW 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► Agencja Ochrony zatrudni do 
pracy na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, Radonic, 
Grodzisk Mazowiecki i Błonia. 
Telefon 668-110-198 

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

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 789-127-639 

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

 ► Poszukujemy fryzjerów do 
renomowanego salonu fryzjerskiego 
w Podkowie Leśnej. Bardzo dobre 
warunki fi nansowe od 35-45% od 
obrotu, praca w systemie zmianowym. 
Zapewniamy profesjonalne szkolenia. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt tel.: 781-540-777, 
podkowa@galeriaarkadius.pl

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

 ► Panów do sprzątania magazynu 
w Sokołowie k. Janek w godz. 6-14, 
504-204-700 

 ► Pedantyczna Ukrainka, posprząta dom, 
mieszkanie, biuro po remoncie też 
na terenie Warszawy i w okolicach. 
Telefon: 722-733-927 

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

 ► Zatrudnimy Pracownika Kontroli 
Dostaw w Parzniewie k/Pruszkowa. 
Praca w systemie zmianowym 
12 -20/ 20-04. Stawka 13 zł netto za 
godz. Oferujemy Bezpłatny transport 
do Centrum Dystrybucyjnego 
w Parzniewie. Tel.: 608-291-555 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 606-900-333 

Sprzedam

 ► Sprzedam meble kuchenne, sprzęt AGD 
oraz szafy z ekspozycji tel.: 510-873-993 

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, 
tel.: 510-521-952 

 ► Sprzedam mieszkanie, Żbików, 50 m2, 
3 pokoje, 507-526-369 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

 ► 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

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

Nauka

 ► Syntezator, podstawy, dzieci 
(22) 216-70-11 

Usługi

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Dachy papą: 605-606-914 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
ochrona roślin (w tym róż); 
512-380-109, (22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

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

 ► Elektryk, tel.: 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

Dam pracę

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

Pokojową / Sprzątającą, Hotel 
Pałacyk Otrębusy, 503-164-828 

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk 
Otrębusy, 503-164-828 

 ► Poszukujemy pracowników na 
stanowisko pomocy fryzjerskiej
z ukierunkowaniem na dalszy rozwój 
zawodowy i możliwością awansu. 
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie 
i szkolenia zawodowe. Osoby 
zainteresowane prosimy 
o kontakt tel.: 781-540-777,
podkowa@galeriaarkadius.pl

 ► Poszukiwana Babcia ok. 60 lat do 
chłopca lat 4, która chętnie zagra 
w piłkę, pobawi się samochodami, 
zaśpiewa, pożartuje. Praca na godziny. 
Komorów lub w domu babci. 
731-000-808  

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie: 600-009-700 

 ► Praca w ochronie, obiekty handlowe. 
Mile widziani obcokrajowcy (karta 
pobytu, karta Polaka). Stawka od 11 zł 
netto. Kontakt:  (22) 560-54-17; 
(22) 560-51-40; (22) 560-54-15; 

 ► Szlifi erza: wałki, otwory, płaszczyzny, 
Pruszków Tel.: 606-742-496 

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

 ► Zatrudnię ekspedientkę do sklepu przy 
piekarni. Wynagrodzenie 2000 zł netto. 
Pruszków tel.: (22) 758-15-48 

 ► 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 

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

 ► 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 

Różne

 ► Wdowa lat 60, zadbana, młody 
wygląd, pozna wdowca do lat 
65, bez nałogów z własnym M., 
zmotoryzowanego, poważnie 
myślącego o życiu. 693-151-868 

POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW 
WYPADKU DROGOWEGO 

z 1 grudnia 2016 roku na skrzyżowaniu 
w Pruszkowie przy ulicy Brzozowej  

i drogi wojewódzkiej 719.  
Audi i Opel Insignia.  

TEL.: 792-585-843

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci



R E K L A M A
Piątek, 30 CZERWCA 201712


