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P R U S Z K Ó W
Pomysł „wałkowany” jest 
od wielu lat, ale konkretów 
jak nie było tak nie ma. 
Sprawdzamy co obecnie 
dzieje się w tej sprawie. 

O tym, że na najważniej-
szych ulicach w cen-
trum Pruszkowa staną 
parkometry miesz-

kańcy słyszeli już wiele lat temu. 
Ale do dziś projekt strefy płatnego
parkowania nie wszedł w życie. Prze-
prowadzono nawet konsultacje 

społeczne, ustalono kilka szczegó-
łów, i co? Cisza... Wobec tego po-
stanowiliśmy wrócić do tematu. 
Okazuje się, że nadal problemem 
są uzgodnienia pomiędzy zarząd-
cami dróg. Miasto chce wprowa-
dzić system płatnego postoju i jak 
twierdzą włodarze – są na to go-
towi. Ale problem w tym, że więk-
szość ważnych dróg znajdujących 
się w centrum Pruszkowa należy do 
starostwa. Mowa tutaj m.in. o ta-
kich ulicach jak: Bolesława Prusa, 
Sienkiewicza czy al. Niepodległości. 

Ofi cjalna nazwa projektu, który 
powstał już kilka lat temu brzmia-
ła: Strefa Płatnego Parkowania 

Co ze strefą parkowania w Pruszkowie?

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

zaprezentowali koncepcję, która 
później została poddana pod kon-
sultacje społeczne. Czy obecnie 
pomysł upadł? – Nie upadł. Jeste-
śmy w blokach startowych można 
powiedzieć. Projekt jest przygo-
towany, natomiast mamy blokadę 
ze strony starostwa, od początku 
kadencji nie uzyskaliśmy odpo-
wiedzi i zgody na wprowadzenie 
płatnych stref parkowania na dro-
gach powiatowych, a bez nich ten 
cały projekt traci sens... – odpo-
wiada Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 4

Niespodzianka bez iglicy
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B Ł O N I E
Na mapie ciekawych 
miejsc w naszej okolicy 
niebawem pojawi 
się nowy obiekt. 
To kompleks 
sportowo-rekreacyjny.

Centrum Sportu rośnie w Błoniu

Dziś w naszej okoli-
cy z basenów moż-
na korzystać tylko 
w wybranych miej-

scowościach. Miłośnicy pływa-
nia do swojej dyspozycji mają 
baseny w Pruszkowie, Raszynie, 

Grodzisku czy Mszczonowie. Do 
tej listy będzie można dopisać 
również obiekt w Błoniu.

Budowa Centrum Sportu, bo 
taką nazwę ma obecnie kom-
pleks sportowo-rekreacyjny już 
wystartowała. Na fi nał prac trzeba 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

będzie jeszcze poczekać. Inwe-
stycja ma być gotowa w 2019 r. 
Warto uzbroić się w cierpliwość 
bowiem błoński kompleks będzie 
pełen atrakcji.
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Niestrzeżonego. W 2014 r. wło-
darze kończyli nad nim prace, na 
przełomie września i października 
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Nie zakładam sobie jakiś długofalowych celów. Dla mnie najważniejszy 
jest każdy kolejny mecz i tak będę starał się nastawiać zawodników 
– Dariusz Żuraw, trener Znicza Pruszków o celach zespołu na nadchodzący sezon.

02

Głównym zadaniem płatnej strefy 
parkowania jest zwiększenie ro-
tacji na miejscach postojowych 
i tym samym ułatwienie dostępu 
do sklepów, punktów usługowych, 
urzędów czy też przychodni. Kiedy 
i czy w ogóle możliwe jest wpro-
wadzenie takiego rozwiązania 
na ulicach Pruszkowa? – Nie-
malże we wszystkich tej wiel-
kości miastach w Polsce istnieją 
płatne strefy parkowania, a nawet 
w mniejszych miejscowościach 
jak Brwinów. Wiemy, że starostwo 
zamierza przystąpić do konsul-
tacji w tej sprawie. Czekamy ja-
ki będzie wynik tych konsultacji 
i jaka będzie odpowiedź staro-
stwa w związku z tym. A przy-
pomnę, że od początku kadencji 
czekamy na opinię w tej sprawie. 
Kiedy to zostanie wprowadzo-
ne? To pytanie należałoby kie-
rować do starosty – podkreśla
wiceprezydent Kurzela. 

W związku z tym postanowili-
śmy skontaktować się ze Staro-
stwem Powiatowym w Pruszkowie. 
Już na wstępie wyraźnie zaznaczo-
no nam, że pomysł wprowadzenia 
płatnej strefy parkowania nie jest 
najlepszy. – Odpowiadając krótko 
jestem przeciwny wprowadzaniu 
takiego rozwiązania czemu nie-
jednokrotnie dawałem już wyraz. 
Niemniej jednak należy pamiętać, 
że ostateczną decyzję w tej spra-
wie podejmuje kolegialnie zarząd 
powiatu. Zanim władze Pruszkowa 
nałożą na mieszkańców obowiązek 

miejska. – Nie mniej ważna w tym 
przypadku jest również komu-
nikacja zbiorowa. Oczekując, że 
wobec opłat parkingowych miesz-
kańcy zdecydują się zrezygnować 
z własnych samochodów należało-
by zapewnić im odpowiednio roz-
winiętą komunikację zbiorową. Jej 
obecny stan w mojej ocenie jest 
niewystarczający do pełnienia ro-
li alternatywy dla przemieszcza-
nia się autem – w szczególności 
dla mieszkańców, którzy często 
pracują właśnie w Pruszkowie, 
a mieszkają w innych gminach po-
wiatu. Z uwagi na nich nie można 
również nie zapytać o wynikające 
z tego tytułu opłaty abonamento-
we. Mieszkańcy powiatu niemo-
gący ubiegać się o Pruszkowską 
Kartę Mieszkańca, a pracujący 
na terenie miasta zmuszeni będą 
uiszczać wyższe opłaty związane 

z codziennymi dojazdami do pracy 
– zaznacza Maksym Gołoś. I do-
pytuje: – Kolejnym zagadnieniem 
związanym z wprowadzeniem 
strefy płatnego parkowania są 
dotąd nieprzedstawione kwe-
stie regulujące pobieranie opłat 
za parkowanie przy drogach po-
wiatowych i ich rozliczanie. Co 
w takim wypadku z dostępno-
ścią i opłatami za parkingi publicz-
ne? Wreszcie pytanie: Jakie na co 
miałyby być wydatkowane środki
płynące z opłat za parkowanie?

Co na to władze miasta? – Pod 
koniec poprzedniej kadencji była 
podejmowana uchwała rady miej-
skiej o utworzeniu płatnych stref 
parkowania, nie zdążyliśmy wtedy 
uzyskać odpowiedzi od starostwa 
w tej sprawie. A w tej kadencji jest 
to wstrzymywanie. My nawet nie 
wymagaliśmy żadnych środków 
fi nansowych, utworzenie całe-
go systemu chcieliśmy wziąć na 
siebie. Natomiast całość miała-
by działać bezgotówkowo, czy-
li  żeby spłacało się z dochodów 
uzyskanych z płatnych stref par-
kowania – zaznacza Andrzej Ku-
rzela. – Koszty postoju nie mogą 
być wyższe niż 3 zł za godzinę. 
Ale do tego wszystkiego trzeba 
byłoby wrócić i przeanalizować 
od początku, ponieważ minę-
ło kilka lat od podjęcia uchwa-
ły. Jeżeli mielibyśmy pozytywną 
opinię starostwa natychmiast sys-
tem zostałby wdrożony. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie dyskusje, ale 
kluczową sprawą jest opinia sta-
rostwa – dodaje.
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Co ze strefą parkowania?

uiszczania kolejnej opłaty należy 
krytycznie spojrzeć na inne pol-
skie miasta, które zdecydowały 
się wprowadzić takie rozwiąza-
nie i wyciągnąć wnioski płyną-
ce z ich doświadczeń. Przykład 
choćby bliskiej nam Warsza-
wy pokazuje, że wprowadzenie 
opłat parkingowych nie rozwią-
zuje problemu dużej ilości aut, 
które parkują w centrum miasta. 
Co więcej, opłaty są częstym po-
wodem szukania przez kierow-
ców miejsc parkingowych nie 
objętych opłatami np. na terenie 
osiedli mieszkaniowych, podwó-
rek i innych miejsc, które nie są 
przygotowane na wzmożony ruch 
i parkowanie aut – mówi starosta 
Maksym Gołoś.

Kolejną kwestią jakie porusza 
powiat w kontekście płatnych 
stref parkowania to komunikacja 

M I C H A Ł O W I C E
Wstęga przecięta, 
a więc świetlica w Suchym 
Lesie została otwarta. 
Mieszkańcy zyskali 
wyjątkowe miejsce.

W budynku świe-
tlicy, której po-
wierzchnia użyt-
kowa wynosi po-

nad 90 m kw. znalazły się sala 
wielofunkcyjna, kuchnia, zaple-
cze oraz łazienka. Na zewnątrz 
przygotowano plac zabaw oraz 
boisko do koszykówki, a także 
ławki i zieleń. Przy ul. ks. Mi-
chała Woźniaka powstał obiekt, 
który zaspokoi potrzeby miesz-
kańców Suchego Lasu i sta-
nie się idealnym miejscem do
organizacji wydarzeń.

W ubiegłym roku gmina Mi-
chałowice rozpoczęła przygo-
towania do budowy świetlicy, 
choć na początku pojawiły się 
problemy ze znalezieniem wy-
konawcy. Brakowało chętnych, 
dlatego urząd musiał ogłosić ko-
lejny przetarg. Po kilku miesią-
cach wszyscy mogą podziwiać 

efekty inwestycji. W niedzielę 
(16 lipca) władze gminy oraz 
mieszkańcy uczestniczyli 
w otwarciu świetlicy. Gościem 
specjalnym był burmistrz gmi-
ny Vico nel Lazio Claudio Gu-
erriero. – Świetlica w Suchym 
Lesie jest kolejnym obiektem na 
terenie naszej gminy, w którym 
mieszkańcy będą mogli aktyw-
nie spędzać czas i uczestniczyć 
z życiu gminy. Realizacja tego 
projektu to zasługa oddolnej 
inicjatywy mieszkańców, któ-
rzy dotychczas musieli korzystać 
z uprzejmości sąsiadujących so-
łectw lub prywatnych osób – wy-
jaśniają urzędnicy z Michałowic.

Wójt Krzysztof Grabka prze-
ciął wstęgę i wszyscy mogli 
obejrzeć budynek, który został 
wykonany w standardzie energo-
oszczędnym. Następnie na miesz-
kańców czekało wiele atrakcji 
m.in. muzyka, taniec, fotobudka, 
dmuchaniec i gry dla dzieci.

Gmina Michałowice inwe-
stuje w kolejne obiekty, któ-
re służą mieszkańcom. Nie tak 
dawno temu oddano do użytku 
boisko w Granicy. [JM]

Świetlica oddana 
w ręce mieszkańców

Budowa Centrum Sportu w Bło-
niu to jedna z najważniejszych 
i jednocześnie najdroższych 
gminnych inwestycji. Jej koszt 
to ponad 61 mln zł. Pod koniec 
maja władze gminy Błonie pod-
pisały umowę z generalnym wy-
konawcą kompleksu sportowego 
fi rmą Alstal. Wykonawca został 
już wprowadzony na plac budo-
wy. W czerwcu nastąpiło symbo-
liczne wbicie pierwszej łopaty. 

Co znajdzie się w Centrum? 
To będzie prawdziwy kompleks 
sportowo-rekreacyjny z praw-
dziwego zdarzenia. Miłośni-
cy aktywnego spędzania czasu 
do swojej dyspozycji będą mieli 
kryty basen rekreacyjny ze zjeż-
dżalniami, basen sportowy. Ci 
którzy wolą gry zespołowe bę-
dą mogli korzystać z boisk do 
koszykówki, piłki ręcznej i squ-
asha. Nie zapomniano również 
o małych użytkownikach kom-
pleksu. Dla nich przygotowa-
ny zostanie wodny plac zabaw. 

Uzupełnieniem ma być bogata
oferta SPA. Na poziomie – 1 za-
projektowano strefę rozryw-
kową z kręgielnią i strzelnicą. 

W kompleksie znajdzie się rów-
nież hala widowiskowo-sportowa 
z widownią na 500 miejsc. Całość 

uzupełni sala konferencyjna oraz 
infrastruktura towarzysząca.

Zadbano również o zagospoda-
rowanie terenu wokół centrum. 

Wokół Centrum Sportu zosta-
nie stworzona strefa zieleni, 
gdzie będzie można wypocząć. 

Centrum Sportu rośnie w Błoniu 
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R E G I O N
W najnowszym 
rankingu Forbesa 
wśród najatrakcyjniejszych 
miast dla biznesu 
znalazł się Pruszków 
oraz dwie inne gminy 
z okolicy – Raszyn 
i Michałowice.

P odczas VII Kongre-
su Regionów, który 
odbył się w dniach 
19-20 czerwca we 

Wrocławiu ogłoszono naj-
nowszy ranking. Amerykański 
magazyn biznesowy uplaso-
wał Pruszków na ósmej pozy-
cji w kategorii miast od 50 do 
149 tys. mieszkańców. W ze-
stawieniu znalazły się rów-
nież dwie gminy z naszego 
regionu – Raszyn i Michało-
wice. Pierwsza z wymienio-
nych zajęła czwarte miejsce, 
a Michałowice szóste w ka-
tegorii miast i gmin poniżej 
50 tys. mieszkańców.

Najatrakcyjniejsze miasta 
dla biznesu wybierają przed-
siębiorcy podejmując decyzję 

o otwarciu siedzib lub utwo-
rzeniu nowych miejsc pra-
cy. Twórcy rankingu brali 
pod uwagę przede wszystkim 
przyrost liczby fi rm w odnie-
sieniu do 1000 mieszkańców 
w 2016 r. W tym czasie w Prusz-
kowie powstało 89 fi rm, 18 wy-
kreślono, a 1 upadła. Wskaź-
nik liczby fi rm przypadają-
cych na 1000 mieszkańców 
wyniósł 1,16 co zadecydowa-
ło o ósmej pozycji w zesta-
wieniu magazynu.

Natomiast w kategorii miast 
i gmin poniżej 50 tys. miesz-
kańców znalazły się okoliczne 
gminy – Raszyn i Michałowice. 
W 2016 roku w Raszynie po-
wstały 104 fi rmy, 23 wykreślo-
no, 1 upadła. W Michałowicach 
liczba nowych fi rm wyniosła 
64, wykreślono 4.

Coroczny ranking Forbesa 
i Centralnego Ośrodka Infor-
macji Gospodarczej dostarcza 
wiedzy o tworzeniu przyja-
znej atmosfery dla biznesu, 
umiejętności samorządowców 
oraz skuteczności wykorzy-
stywania atutów miast. [ASz]

Miejscowości z naszego 
regionu na liście Forbesa 

Gotowy obiekt ma być oddany 
do użytku mieszkańcom gminy Błonie 
jesienią 2019 roku

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dodatkiem będzie parking na 
150 miejsc.

Gdzie powstanie Centrum 
Sportu? – Obiekt będzie wybu-
dowany na terenie między Par-
kiem Włoskim a Parkiem Bajka 
utworzy wraz z nimi prawdziwe 
centrum sportu i rekreacji – pod-
kreśla błoński magistrat.

Mieszkańcy Błonia muszą jed-
nak uzbroić się w cierpliwość. – 
Gotowy obiekt ma być oddany 
do użytku mieszkańcom gminy 
Błonie jesienią 2019 roku – do-
dają urzędnicy.

Warto wspomnieć, że budowa 
Centrum Sportu będzie ostatnią 
z dużą inwestycją kubaturową na 
terenie gminy. W ostatnich latach 
w Błoniu rozbudowano bazę szkół 
podstawowych, przedszkole, dom 
seniora. W gminie powstało rów-
nież centrum kultury, są kryte kor-
ty tenisowe oraz zmodernizowano 
jedną z najpopularniejszych let-
nich atrakcji w regionie, czyli park 
Bajka. Basen z halą sportowo re-
kreacyjną będzie uzupełnieniem 
wymienionych wcześniej obiektów.
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Władze miasta i starostwa nie mogą dogadać się w kwestii
płatnego parkowania
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MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Agencja reklamowa

Agencja reklamowa Re agency / RE Support Group 
ul. Niecała 10/2 | 05-800 Pruszków | T: 733 26 26 26 
hello@reagency.pl

reagency.pl

Projekty graficzne
strony internetowe  
druki i produkcja
kampanie internetowe
banery
reklama facebook
i inne

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

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.

Zapraszamy na dziecięce 
warsztaty jeździeckie  

w Popówku k/Kań 
Helenowskich.

Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” 
ul. Szarży 3 05-805 Popówek gm. Brwinów, 

tel. 500 186 284, szarza@szarza.pl, 

www.szarza.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda 
Doroszewskiego w Nadarzynie działający             
z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn 

zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu www.nadarzyn.pl  
(BIP) został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem. 

ul. Główna 104, 05-806 Granica
e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28
Pon. – pt. 8.00-18.00

www.amedica.eu

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA,  
BADANIA LABORATORYJNE, GINEKOLOG, ENDOKRYNOLOG,  

NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

PRZYCHODNIA

RTG 

MEDYCYNA PRACY 
ZAPRASZAMY PLACÓWKI DO WSPÓŁPRACY
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G R O D Z I S K  M A Z . 
Rewaloryzacja grodziskiej 
willi Niespodzianka trwa 
w najlepsze. Obiekt stracił 
charakterystyczny iglicowy 
dach. Po zakończeniu 
remontu zabytkowa willa 
odzyska dawny blask.

W illa Niespodzianka 
to jeden z najcen-
niejszych budyn-
ków na terenie 

Grodziska Mazowieckiego. Zosta-
ła wybudowana w 1903 r. i pier-
wotnie pełniła funkcje domu 
letniskowego. Po blisko 30 la-
tach zmieniła właściciela. Ro-
dzina Chmielewskich sprzedała 
ją Maurycemu Frejdlichowi. Póź-
niej mieszkała tu rodzina Wyku-
szów. Po wojnie w tym małym 
grodziskim „pałacyku”mieści-
ły się mieszkania kwaterunko-
we. Kilka lat temu Niespodzianka 
opustoszała. Gmina kupiła obiekt 
od prywatnych właścicieli i już od 
tego momentu ruszyły przygoto-
wania do remontu.

W pierwszej kolejności wykona-
no doraźne roboty, których celem 

było zabezpieczenie zabytkowej 
willi. W lutym tego roku na teren 
wjechał ciężki sprzęt i ruszył dłu-
go zapowiadany remont zabytku. 
A te jak się okazuje nie były łatwe. 
– Musieliśmy wzmocnić funda-
menty Niespodzianki. Prace były 
dość żmudne bowiem musieliśmy 
odkopywać fundamenty dosłow-
nie metr po metrze – mówi nam 
Urszula Chrzanowska, naczelnik 
Wydziału Przygotowania Inwe-
stycji i Funduszy Zewnętrznych. 
– Wszystkie prace idą zgodnie 
z harmonogramem. Wykonaw-
ca zadeklarował nawet, że robo-
ty zakończy wcześniej – dodaje.

Według zapewnień wykonaw-
cy Niespodzianka ma być gotowa 
jeszcze w tym roku, choć termin 
zakończenia robót zgodnie z za-
pisami umowy to marzec przy-
szłego roku. Jeśli optymistyczny 
scenariusz się sprawdzi, to jest 
szansa, że Niespodzianka zo-
stanie oddana do użytku w syl-
westrową noc. A to wydarzenie 
zgodnie z wcześniejszymi plana-
mi uświetni ślub wybranej pary, 
którego udzieli sam burmistrz. 

Zakres prac związanych z Nie-
spodzianką jest bardzo obszerny. 
Stan budynku nie był najlepszy, 
dlatego konieczne było m.in. 

wyburzenie starych stropów. 
Oprócz robót budowlanych jed-
nocześnie prowadzone są prace 
wykończeniowe. – Trwają prace 
związane z montażem instalacji 
wodno-kanalizacyjnych oraz elek-
trycznych. W renowacji są również 
okna, które nadadzą willi charak-
teru – podkreśla naczelniczka. 

Uwagę mieszkańców przycią-
gnął fakt, że z wieży został zdjęty 
charakterystyczny dach. – Zada-
szenie wieży ściągnęliśmy dźwi-
giem. Konstrukcja nadal jest na 
terenie budowy i jest remonto-
wana. Taką przyjęliśmy techno-
logię. Za około dwa, trzy tygodnie 
dach wróci na miejsce – zazna-
cza Chrzanowska. 

Pozostaje zatem pytanie co 
znajdzie się w Niespodziance?  
–  Będą organizowane w niej wy-
stawy prac naszych lokalnych 
artystów oraz prac prezentują-
cych Grodzisk. Chcemy również 
by w Niespodziance znalazło się 
miejsce dla utalentowanej mło-
dzieży interesującej się m.in. 
rzeźbiarstwem – wylicza Urszula 
Chrzanowska. – Niespodzianka 
będzie również pięknym miej-
scem, w którym udzielane będą 
śluby – dodaje. [AS]
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Niespodzianka bez iglicy 

P R U S Z K Ó W
W nocy z 19 na 20 lipca 
doszło do wypadku  
na skrzyżowaniu  
al. Wojska Polskiego  
z al. Niepodległości  
w Pruszkowie,  
w wyniku którego 
samochód przygniótł 
18-latka. Niestety  
mimo szybkiej akcji 
ratunkowej mężczyzna 
zmarł w szpitalu...

P rzyczyną zdarzenia 
było nieustąpienie 
pierwszeństwa przez 
jeden z pojazdów.  

– Samochód marki renault 
poruszał się al. Niepodległo-
ści w Pruszkowie w kierunku 
al. Wojska Polskiego. Od strony 

Warszawy jechał jeep bez za-
daszenia. Renault nie ustą-
piło pierwszeństwa. Doszło 
do zderzenia, w wyniku któ-
rego z jeepa wypadł pasażer 
– przedstawia podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Poli- 
cji w Pruszkowie.

Samochód dachował i przy-
gniótł 18-latka, którego natych-
miast przewieziono do szpitala. 
Niestety już kilka godzin póź-
niej, o 10.00 otrzymaliśmy tra-
giczną wiadomość... W wyniku 
odniesionych obrażeń mężczy-
zna zmarł w szpitalu. – Nieste-
ty, 18-latek nie żyje. W sprawie 
będzie prowadzone śledztwo 
wyjaśniające – mówi podkom. 
Kańka. Policjanci ustalili, że kie- 
rowcy byli trzeźwi. [JM]

Nie żyje 18-latek przygnieciony 
przez samochód
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M I L A N Ó W E K
Zalane ulice miasta to stan, 
do którego mieszkańcy już 
przywykli. Ale widok ten 
wciąż wywołuje frustrację... 
Opady deszczu, nawet  
o średniej intensywności, 
powodują w Milanówku 
małą powódź i paraliż 
komunikacyjny.

P o opadach deszczu za 
laniu podlegają duże 
obszary miasta, w tym 
położona w samym 

centrum ul.  Warszawska.  
Z tego powodu środek ciężko- 
ści planów inwestycyjnych Mi- 
lanówka przeniesiono właśnie  
w stronę budowy urządzeń do 
odprowadzania wód opado- 
wych i roztopowych. 

Tego typu instalacje powsta-
ły już w 2016 roku. W ten spo-
sób został rozwiązany problem 
podtopień na ul. Wylot wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Wiejską 
w ul. Dembowskiej oraz na tar-
gowisku miejskim. Przed plano-
waną wymianą nakładki asfaltowej  
na ul. Nadarzyńskiej wybudo-
wano moduł chłonno-rozsącza-
jący. W tym roku odbudowano rów 
na ul. Czubińskiej oraz wzdłuż  
ul. Wysockiego. Ponadto wykona-
no połączenie szczelne rowu R-4  
z ul. Książenicką. Wiosną nato-
miast dokończono rozpoczętą 
w roku 2016 inwestycję w zakre-
sie budowy kanalizacji deszczowej 
w ul. Ludnej z ujściem do rzeki Ro-
kitnicy Starej poprzez ul. Lazurową. 

– Wychodząc z tego założenia 
przedłożyłam radnym projekt 
uchwały pozwalający na zacią-
gnięcie na preferencyjnych wa-
runkach (niskie oprocentowanie 
oraz możliwość częściowego 
umorzenia) pożyczki ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej – Radni, większością 

głosów podjęli tę uchwałę na se-
sji 22 czerwca (więcej szczegółów 
na ten temat: http://bip.milano-
wek.pl/pliki/2814/purm_wfos.
pdf). Wykonanie wszystkich za-
planowanych działań zosta-
ło rozpisane na lata 2017-2019  
– wyjaśnia Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka.

Jednocześnie prowadzone są 
rozmowy z Mazowieckim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w War-
szawie dotyczące wykonania 
odwodnienia przy ul. Królew-
skiej. W lipcu rozpocznie się tak-
że budowa kanału deszczowego 
wzdłuż torów PKP, co jak twierdzi 
burmistrz miasta, powinno roz-
wiązać problemy z podtapianiem 
tej części miasta i ul. Warszaw-
skiej. Taką nadzieję z pewnością 
wyrażają również mieszkań-
cy Milanówka, dla których opa-
dy deszczu wiążą się z dużymi 
utrudnieniami w przemieszcza-
niu się po terenie miasta. [ASz]

Problem „tonącego” Milanówka 
zostanie rozwiązany

0404 W I A D O M O Ś C I

61mln zł – tyle będzie kosztować budowa Centrum Sportu w Błoniu. W ramach 
inwestycji powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny z basenami, halą wido-

wiskową, kręgielnią, strzelnicą i strefą SPA. Całość ma być gotowa jesienią 2019 r. 61mln
zł

R E G I O N
Do naszej redakcji zgłosił 
się czytelnik Bartosz  
z prośbą o udostępnienie 
informacji na temat zbiórki 
pieniężnej dla swojej 
siostry. Chodzi o 29-letnią 
Aleksandrę, u której 
zdiagnozowano złośliwy 
nowotwór szyjki macicy.

P an Bartosz jest miesz-
kańcem Pruszko-
wa, zaś jego siostra 
mieszka w Truska-

wiu. – Jestem mieszkańcem 
Pruszkowa (ul. Daszyńskiego), 
natomiast osoba której doty-
czy apel mieszka w Truskawiu 
(Puszcza Kampinowska). Wyjąt-
kowo zwracam się do Państwa 
z prośbą czy byłaby możliwość 
zamieszczenia apelu o pomoc 
dla bliskiej mi osoby, gdyż liczy 
się każda złotówka, a czas działa 
na niekorzyść z uwagi na dyna-
mikę rozwoju choroby – napisał 
do nas Bartosz. 

Choroba została zdiagno- 
zowana w zeszłym roku. – Mam  
na imię Ola i mam 29lat. W ze-
szłym roku zdiagnozowano 
u mnie złośliwy nowotwór ra-
ka szyjki macicy. W listopadzie 
2016roku przeszłam sześcio-
godzinną operacje i według 
badań mój koszmar miał się 
skończyć. Jednak już miesiąc 
po operacji zaczęłam źle się 
czuć. W marcu tego roku oka-
zało się że mam wznowę. Trzy 
miesiące po operacji okaza-
ło się, że koszmar wrócił i to 

z dużą większą siłą. Już sama 
diagnoza „rak” była dla mnie 
szokiem i ogromnym wyzwa-
niem. Jednak kilka miesięcy 
po operacji rak wrócił. Świat 
runął w ciągu jednej minuty. 
Choroba rozwinęła się bardzo 
szybko, guz odrósł i pojawiły 
się nacieki na inne narządy. 
Podjęłam walkę i nie podda-
je się pomimo bólu i cierpie-
nia. Walczę o życie i każdy 
dzień! – pisze o sobie Aleksan- 
dra Arendarska.

Zbiórka jest dobrowolna. 
29-latka zbiera pieniądze na  
leczenie w polskiej klinice,  
która współpracuje z niemiec- 
ką filią. Tam ma szanse na wy-
leczenie. Środki finansowe po- 
trzebne są dokładnie na lecze- 
nie immunomedyczne i wzmoc-
nienie organizmu do walki  
z chorobą. W jaki sposób i gdzie 
można przelać fundusze? 
Szczegóły na ten temat znaj- 
dziecie na stronie internetowej:  
www.pomagam.pl/3oolncns.[SD]

Brat prosi o pomoc dla siostry
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ZTM szykuje się do remontu par-
kingu P+R przy stacji Ursus Niedź-
wiadek. Obiekt cieszy się dużym 
powodzeniem wśród mieszkańców. 
I to nie tylko Ursusa. Swoje samo-
chody zostawiają tam też miesz-
kańcy Piastowa oraz pruszkowskich 
dzielnic Żbików i Bąki. W taki spo-

sób oszczędza się na biletach komuni-
kacji miejskiej. Od Ursusa obowiązuje 
pierwsza strefa biletowa, zaś Pia-
stów i Pruszków zaliczają się jeszcze 
do drugiej. Remont ruszy już nieba-
wem i spowoduje spore problemy
z pozostawieniem samochodów na 
parkingu w Ursusie. Kierowcy będą 

Zamykają P+R 
w Ursusie

mieli dostępny tylko jeden z pięciu 
poziomów parkingu – poziom 0. Re-
mont rozpocznie się 24 lipca i obej-
mie poziomy +1, +2, +3, +4. W ramach 
prac naprawiona zostanie posadzka 
parkingowa oraz nawierzchnia ramp 
wjazdowych i zjazdowych. Remont 
potrwa do końca sierpnia. [AS] 

Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
To już pewne! W Pruszkowie 
powstanie system 
wypożyczalni roweru 
miejskiego. Władze miasta 
chcą, by to mieszkańcy 
podjęli decyzje, gdzie 
ustawić stacje rowerowe.

M ieszkańcy Pruszko-
wa od dawna po-
stulowali o urucho-
mienie systemu wy-

pożyczalni miejskich rowerów. 
Ich postulaty zostały wysłucha-
ne. Władze miasta przygotowu-
ją się do uruchomienia systemu 
jeszcze w tym roku. Wypożyczal-
nie miałyby zacząć funkcjonować 
jeszcze we wrześniu – Pilotażo-
wo chcemy uruchomić pięć stacji. 
Początkowo myśleliśmy o dwóch, 
później zwiększyliśmy ich liczbę 
do czterech, dziś wiemy już że sta-
cji uruchomimy pięć – mówi Mi-
chał Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. – O tym gdzie posta-
wimy stacje zadecydują miesz-
kańcy – dodaje.

W projekt włączyła się również 
fi rma Millenium Logistic Park. 

Z tego względu jedna ze stacji 
ma się pojawić przy ul. 3 Maja. 
– W sumie będziemy mieli jeszcze 
jedną szóstą stację, tylko że nie 
na terenie Pruszkowa. Finansu-
je ją MLP i powstanie w miejsco-
wości Moszna przy drugim parku 
logistycznym. Oczywiście będzie 
kompatybilna z pruszkowskim 
systemem – dodaje Landowski.

Na wszystkich stacjach poja-
wią się 12-stanowiskowe stacje, 
a w każdej będzie po osiem rowe-
rów. Jeśli system będzie się cieszył 
dużym powodzeniem to jest szan-
sa, że w ofercie pojawią się również 
rowery dla dzieci. W przygotowaniu 
jest również cennik wypożyczeń.

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 systematycznie 
rozbudowywany. Decyzje o lo-
kalizacjach również postaramy 
się konsultować z mieszkań-
cami – podkreśla Michał Lan-
dowski. – Chcemy wprowadzić 
ułatwienia dla osób starszych. 
System wymaga internetowej 
rejestracji, a nie każdy senior 
biegle posługuje się kompute-
rem i korzysta z internetu. Oso-
bom starszym w rejestracji do 
systemu mogliby pomagać asy-
stenci. Rejestracja odbywałaby 
się w bibliotece i jej fi liach – do-
daje Landowski.

Jak ma wyglądać zgłaszanie 
propozycji? Na naszym facebo-
okowym profi lu zostanie umiesz-
czony specjalny post, za pomocą 
którego będzie można zamiesz-
czać propozycje lokalizacji, w jakich 
miałyby pojawić się wypożyczal-
nie rowerów. W ten sposób bę-
dziemy zbierać sugestie, które 
później trafi ą do weryfi kacji do 
urzędu miejskiego. Miasto spraw-
dzi czy w wybranych lokalizacjach 
jest możliwość ustawienia stacji. 
Chodzi o to, by wypożyczalnie po-
wstały na terenie miejskim (można 
to sprawdzić w serwisie e-mapa).

Później przygotujemy face-
bookowe głosowanie, w których 
zaproponujemy zweryfi kowane 
lokalizacje w poszczególnych 
dzielnicach. Wy wybierzecie te 
najbardziej atrakcyjne. Docelo-
wo dla każdej z dzielnic wybie-
rzecie najlepsze lokalizacje stacji. 
Głosowanie wystartuje w piątek 
21 lipca i potrwa do 4 sierpnia.

Uwagi i sugestie dotyczące ro-
weru miejskiego można zgłaszać 
bezpośrednio do Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktu-
ry Technicznej na adres mailowy: 
inwestycje@miasto.pruszkow.pl 
do końca lipca tego roku. 
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Zdecyduj gdzie postawić stację roweru miejskiego
G R O D Z I S K  M A Z .

Kilka dni temu 
mieszkańcy osiedla 
Grunwaldzka mieli okazję 
obserwować nietypową 
akcję ratowniczą. 
Strażnik miejski 
z Grodziska Mazowieckiego 
spiesząc z pomocą
wspiął się po balkonie 
na pierwsze piętro.

W szystko zaczęło 
się od zgłosze-
nia. Straż Miej-
ska w Grodzisku 

Mazowieckim otrzymała zawia-
domienie od starszej kobiety, 
która od dłuższego czasu nie 
mogła skontaktować się ze 
swoją siostrą. Z jej relacji wy-
nikało, że mieszkająca samotnie 
83-latka nie odbierała telefo-
nów, a drzwi do jej mieszkania 
były zamknięte. Przebywający 
w pobliżu patrol rowerowy na-
tychmiast udał się na miejsce. 
Bezskutecznie próbował skon-
taktować się z mieszkanką Gro-
dziska. Jeden ze strażników 
miejskich wyszedł na zewnątrz 
budynku i wspiął się po balko-
nach na pierwsze piętro.

Gdy znalazł się na miejscu, 
przez okno zauważył starszą 
kobietę leżącą na podłodze. 
Dodatkowo usłyszał dziwne od-
głosy dochodzące z wewnątrz. 
Funkcjonariusz dostał się do 
mieszkania przez okna. Na 
podłodze leżała 83-latka. Mia-
ła problemy z oddychaniem, 
nie mogła też mówić. Strażnik 
udzielił kobiecie pierwszej po-
mocy, a następnie za pośred-
nictwem dyżurnego wezwano 
karetkę na miejsce zdarzenia.

Dzielny strażnik odnalazł 
klucze do mieszkania i przyjął 
ekipę pogotowia ratunkowego. 
Kobieta została przetranspor-
towana do szpitala. [ASz]

Strażnik jak „Batman”
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Inwestycja niewielka, ale potrzeb-
na. Chodzi o przebudowę kolejnego 
fragmentu nawierzchni targowiska 
miejskiego przy ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie. Co dokładnie prze-
widziano w harmonogramie prac? 
– Przebudowa polega na ułożeniu 
kostki brukowej na ostatnim odcinku 

targowiska o powierzchni 2,1 tys. m kw. 
oraz wykonaniu kanalizacji desz-
czowej na remontowanym odcinku 
– mówi nam Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa.  Nie obejdzie się bez 
utrudnień związanych z zamknięciem 
remontowanego fragmentu targo-
wicy. – Ostatni etap przebudowy 

Kiedy targowisko  
będzie gotowe? 

targowiska będzie wymagał wyłą-
czenia z działalności tej części placu 
targowego. Kupcom udostępniony 
będzie przyległy do targowiska teren 
przy ul. Pogodnej – wyjaśnia prezy-
dent Starzyński. Dowiedzieliśmy się 
też, że inwestycja ma zakończyć się 
do końca sierpnia. [SD] 

W Y W I A D
Nowy sezon, nowy trener. O co 
będzie grał Znicz w nadchodzą-
cych rozgrywkach?

– W każdym meczu o zwycię-
stwo. Nie zakładam sobie jakiś 
długofalowych celów. Dla mnie 
najważniejszy jest każdy kolejny 
mecz i tak będę starał się nasta-
wiać zawodników. Zobaczymy, 
co będzie po rundzie jesiennej. 
Wtedy być może nakreślimy so-
bie jakieś cele. Zespół jest cał-
kiem nowy, potrzebuje czasu. 
Mam nadzieję, że zacznie funk-
cjonować od pierwszego meczu 
ligowego (29 lipca z Gwardią 
Koszalin – przyp. red.).

Po spadku z I ligi z drużyną po-
żegnało się wielu zawodników. Jak 
pan do tego podchodził? Były oba-
wy czy udało zachować się spokój?

– Wiadomo było, że nie wszyscy 
zawodnicy zostaną. Z drugiej stro-
ny jeżeli ktoś nie dał rady utrzy-
mać się w I lidze, nie wiem czy był 
aż tak dobry, żeby tutaj grać. Nie 

Każdy mecz jest najważniejszy
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DARIUSZ ŻURAW, trener Znicza Pruszków, mówi nam o nadchodzącym sezonie i nie tylko

Chyba Niemcy pana bardziej  
kochali.

– Generalnie byłem rzadko 
kontuzjowany. W Polsce grałem 
wszystko, co mogłem. Przez 3,5 
roku w Lubinie opuściłem tylko 
jeden mecz. Wracając do Arki, 
będąc zawodnikiem wiekowym 
też rozegrałem komplet spotkań. 
W Niemczech  grałem po pro-
stu dłużej.

Jeden mecz w kadrze to nie  
za mało?

robiłem z tego tragedii, wzięli-
śmy się za szukanie nowych gra-
czy. Mam nadzieję, że udało nam 
się pozyskać zawodników, którzy 
w II lidze będą dawać jakość. Po-
staramy się wszystko poskładać. 
Wierzę, że zespół będzie dobrze 
grał i zdobywał punkty.

Widzi pan jeszcze braki w ka-
drze Znicza?

– Widzę, ale nie wiem, czy uda 
nam się coś zrobić. Zobaczymy. 
Okienko transferowe jest otwar-
te, więc cierpliwie czekamy.

1:3 z Legionovią i jesteście po-
za Pucharem Polski. Gorzka  
pigułka na początek pańskiej  
pracy w Pruszkowie.

– Jestem typem człowieka, któ-
ry chce wszystko wygrać i byłem 
zły po meczu. Będąc trenerem nie 
można zbyt długo przeżywać po-
rażek. Trzeba patrzeć do przodu 
i stawiać nowe cele. Jesteśmy po-
za Pucharem Polski, ale nie sądzę, 
żebyśmy mogli go zdobyć. Nie pła-
czemy, pracujemy dalej.

– Trzeba się cieszyć, że jest ten 
jeden. Na pewno chciałoby się, że-
by było więcej występów. Późno 
dostałem powołanie do kadry, 
więc nie liczyłem, że przez na-
stępne lata będę podstawowym 
zawodnikiem. Trenerzy dali mi 
szansę i dziś mogę mówić, że  
jestem reprezentantem.

Ile polskich drużyn będziemy  
oglądali jesienią w europej-
skich pucharach?

– Zobaczymy. Mam nadzieję, 
że wszystkie, które obecnie gra-
ją. Łatwo nie będzie, bo przeciw-
nicy będą coraz mocniejsi. Nasza 
liga się rozwija, przychodzą coraz 
lepsi zawodnicy. Szkoda, że zdol-
ni polscy piłkarze wyjeżdżają do 
zachodnich klubów. Dobrze, żeby 
szkolenie było u nas na tyle dobre 
i przepisy poukładane tak, aby sta-
wiać na naszą młodzież niż zagra-
nicznych zawodników. To będzie 
z korzyścią dla całej polskiej piłki. 

ROZMAWIAŁ:
JAKUB MAŁKIŃSKI

P R U S Z K Ó W
Po prawie 100 latach 
pruszkowskie liceum  
im. Tomasza Zana 
wreszcie będzie miało salę 
gimnastyczną. O tym,  
a także o efektach 
programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej 
mówił w Pruszkowie 
minister sportu i turystyki 
Witold Bańka.

P ruszkowskie liceum 
przechodzi prawdziwą 
metamorfozę. W mar-
cu uczniowie rozpo-

częli naukę w nowym skrzydle 
szkoły, a już w listopadzie ma 
zakończyć się budowa sali gim-
nastycznej, na którą Zan czekał 
wiele lat. W końcu się udało. Nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia 
Ministerstwa Sportu i Turystki, 
które dofinansowało inwestycję 
w kwocie około 2,5 mln zł. – Cie-
szę się, że szkoła w Pruszkowie 
wreszcie doczeka się sali gimna-
stycznej po wielu latach – mówił 
podczas wtorkowej (18 lipca) kon-
ferencji w pruszkowskim liceum 
minister sportu Witold Bańka.

Radości nie krył również sta-
rosta pruszkowski. – Całe po-
kolenia uczniów czekały na salę 
gimnastyczną. Dzięki progra-
mowi rozwoju szkolnej infra-
struktury sportowej możemy 
w tej chwili z dumą i nadzieją 
patrzeć w przyszłość i liczyć na 
bardzo dobre wyniki w sporcie. 
Uczniowie będą mogli rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania – 
podkreślał Maksym Gołoś.

Minister Witold Bańka przy- 
jechał do Pruszkowa, aby przed- 
stawić szczegóły programu 
rozwoju szkolnej infrastruktu-
ry sportowej. Tysiące uczniów 
w całej Polsce zyska lepsze wa-
runki do uprawiania sportu. 
Ministerstwo na ten cel przezna- 
czyło 245 mln zł, a środki trafią  
do 291 szkół. – W całej Polsce,  
w 16 województwach, powsta-
je ogromna ilość infrastruktu-
ry sportowej, która ma służyć 
młodym ludziom, także lokal-
nej społeczności, aby można by-
ło uprawiać sport – tłumaczył  
Witold Bańka.

Ale to nie jedyne instrumenty, 
które mają wpłynąć na popra-
wę aktywności wśród młodzieży. 
Ministerstwo realizuje rządowy 
Program Klub, który polega na 
wsparciu małych i średnich klu-
bów sportowych oraz wdrożyło 
Program SKS. 

Po oficjalnych wystąpieniach 
starosta pruszkowski, wraz ze 
współpracownikami, zapre-
zentował ministrowi sportu 
postępy na budowie sali gim-
nastycznej. Zgodnie z planem, 
inwestycja powinna zakończyć 
się 15 listopada. [JM]

Minister sportu gościł w Zanie

G R O D Z I S K  M A Z .
Oferta kulturalna  
Grodziska Mazowieckiego 
już niedługo zostanie 
wzbogacona o budynek 
Mediateki. Mieszkańcy  
z niecierpliwością wyczekują 
jednej z największych 
inwestycji w mieście.

B udowę centrum edu-
kacyjno-społecznego 
przy ul. Bartniaka roz-
poczęto od rozbiórki 

budynków, gdzie już niebawem 
pojawi się Mediateka. – Rozbiór-
ka budynku przy ul. Bartniaka 24 
rozpoczęła się 11 lipca i potrwała 
kilka dni. Konkretne prace, takie 
jak budowa fundamentów, za-
planowano na koniec miesiąca  
– informuje Urszula Chrzanowska, 
naczelnik Wydziału Przygotowania 
Inwestycji i Funduszy Zewnętrz-
nych w Grodzisku Mazowieckim.

Trzypiętrowy budynek Me-
diateki o kubaturze ponad 16 
tys. metrów sześciennych bę-
dzie podzielony na strefy. Z myślą 
o osobach starszych na parterze 

powstaną: strefa ruchu i relaksu, 
kuchnia i jadalnia, sala gimna-
styczna z zapleczem szatniowo-
-sanitarnym oraz sala telewizyjna. 
Projekt uwzględnia potrzeby 
osób niepełnosprawnych.

Na pierwszym piętrze znajdą 
się ciche pomieszczenia, poko-
je lekarskie i zaplecze biurowe. 
Ciche pokoje posłużą jako miej-
sce spotkań lub jako strefa relak-
su gdzie będzie można posłuchać 
dobrej muzyki albo oddać się lek-
turze. Drugie piętro zajmą biblio-
teka oraz mediateka podzielona 
na grupy wiekowe: dzieci (boks 
przedszkolny, strefa dzieci do  
8 lat, strefa dzieci do 12 lat, zaple-
cze toalet i aneksy kuchennego 
oraz magazynu), youmedia (12-24 
lata), biblioteka z czytelnią dla do-
rosłych, sala komputerowa.

Przedsięwzięcie zakłada zago-
spodarowanie terenu wokół bu-
dynku. Pojawią się tam chodniki, 
ławki, kosze na śmieci oraz sto-
jaki na rowery. Obszar zostanie 
oświetlony. Realizację inwesty-
cji przewidziano do 28 wrześ- 
nia 2018 r. [ASz]

Trwa budowa Mediateki  
w Grodzisku Mazowieckim

G R O D Z I S K  M A Z .
46-letnia kobieta  
okradła znajomego  
i przy pomocy wiatrówki 
groziła pobawieniem 
życia. Do sytuacji doszło 
kilka dni temu nieopodal 
Grodziska Maz.

G dy funkcjonariusze doje-
chali na miejsce poszko-
dowany poinformował 

ich, że kilka minut wcześniej 
okradła go znajoma, wybiła okno 
w domu i groziła mu bronią.

Policjanci rozpoczęli poszu-
kiwania. Na jednej z okolicz-
nych dróg zauważyli opisywany 
przez poszkodowanego pojazd. 

W aucie siedziała 46-latka. Miała 
przy sobie skradzione DVD oraz 
pistolet wiatrówkę. Co więcej, 
kobieta była nietrzeźwa. Zosta-
ła zatrzymana. Ale to nie koniec. 
Funkcjonariusze otrzymali kolej-
ne zgłoszenie, z którym związa-
na była Tatiana S. Dotyczyło ono 
kradzieży sprzętu elektronicznego 
o wartości 1,3 tys. zł. Przedmio-
ty odnaleziono w trakcie prze- 
szukania domu zatrzymanej.

46-latka usłyszała zarzuty 
kierowania gróźb karalnych, 
uszkodzenia mienia i kradzie-
ży. Objęto ją policyjnym dozo-
rem, wydano też zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonego. Grozi 
jej do 5 lat więzienia. [AS]

Okradła, groziła i wpadła
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Znicz to będzie autorski pro-
jekt Dariusza Żurawia, który bę-
dzie dążył do ekstraklasy?

– Nie jestem w stanie tego po-
wiedzieć na dzień dzisiejszy. Był-
by autorski, gdyby sam wybierał 
zawodników, których chcemy po-
zyskać. Mamy określony budżet 
i warunki. Zdajemy sobie sprawę, 
że na trzeci poziom rozgrywkowy 
nie możemy pozyskać wszystkich, 
których byśmy chcieli. Absolutnie 
nie mam zamiaru narzekać. Pozy-
skani zawodnicy mają jakość, jeśli 
szybko zgrają się to będzie dobrze.

Istniało „ryzyko”, że zostanie 
pan szczypiornistą.

– Tak i to nawet duże (śmiech). 
Był taki moment, kiedy miałem 
dwie propozycje z mocnych  
I-ligowych klubów. Skończyłem 
szkołę w Wieluniu i nie zdecydo-
wałem się na ten krok.

Wybrał pan piłkę nożną  
w wieku... 18 lat. Obecnie w do-
bie akademii piłkarskich był- 
by pan skreślony.

– Dzisiaj pewnie tak, ale wtedy 
sytuacja wyglądała inaczej. Nie było 
akademii, więc kluby szukały za-
wodników w niższych klasach roz-
grywkowych. Udało mi się. Ciężką 
pracą doszedłem do tego, że ład-
nych parę lat spędziłem w jednej 
z najlepszych ligi na świecie – Bun-
deslidze. Nie z racji znajomości czy 
dobrego menadżera, osiągnąłem 
to własnymi siłami.

W Bundeslidze rozegrał pan 
więcej meczów niż w ekstraklasie. 

F o t o m i g a w k a
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17 lipca na autostradzie A2 w miejscowości Moszna samochód osobowy 
uderzył w barierki. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji na szczęście 
nikomu nic się nie stało. [SD]  
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Umowa na 
remont pałacu 

W ykonawcą wyłonio-
nym w przetargu jest 
konsorcjum firm In-
stal Warszawa S.A. 

oraz Polskie Pracownie Konserwacji 
Zabytków S.A. Obie fi rmy mogą się 
poszczycić ponad 60-letnimi trady-
cjami oraz doświadczeniem w pracy 
przy renowacji zabytków, a także we 
współpracy z konserwatorem zabyt-
ków, pod okiem którego będzie pro-
wadzony remont. Polskie Pracownie 

Konserwacji Zabytków S.A. realizo-
wały m.in. odbudowę Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, a niedawno 
renowację Teatru Starego w Lublinie 
i synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.

 Umowę ze strony wykonawcy 
podpisał prezes zarządu Andrzej 
Grygo, natomiast ze strony gminy 
Brwinów – burmistrz Arkadiusz Ko-
siński. Pierwszym etapem w syste-
mie „projektuj i buduj” będzie praca 
nad dokumentacją. 

Gmina Brwinów otrzymała 
na rewaloryzację pałacu blisko 
3,5 mln zł unijnego wsparcia z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go WM 2014–2020 w ramach kon-
kursu z Działania 5.3 Dziedzictwo 
kulturowe. Koszt całej inwestycji 
to ponad 8 mln. Po remoncie pałac 
stanie się nową siedzibą Gminne-
go Ośrodka Kultury w Brwinowie, 
który zyska przestrzeń do rozwo-
ju działalności. (PR)

W poniedziałek 17 lipca 2017 r. została 
podpisana umowa na rewaloryzację 
pałacu w brwinowskim parku. 

Przedłużone konsultacje 
na temat targowiska
Gmina Brwinów przedłuża do 

4 sierpnia 2017 r. konsultacje spo-
łeczne na temat koncepcji moderni-
zacji targowiska. Oprócz tradycyjnej, 
pisemnej formy składania uwag można 

się zalogować na platformę „W dia-
logu”, wypełnić ankietę dostępną „on 
line” lub na stronie internetowej gmi-
ny i wysłać ją mailowo. Szczegółowe
informacje: www.brwinow.pl. (PR)
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Są szanse, że już w przyszłym ro-
ku w Kłudnie Starym będzie można 
korzystać z nowych obiektów spor-
towych. Grodziski magistrat ogłosił 
już przetarg na realizację komplek-
su sportowego, który powstanie 
u zbiegu „małej obwodnicy” Grodzis-
ka i głównej drogi w Kłudnie Starym.

Kompleks będzie składał się z bo-
iska do piłki nożnej o wymiarach
52 x 26 m. Boiskowa murawa będzie 
wykonana z trawy syntetycznej. Obok 
powstanie plac zabaw. Ten zostanie 
podzielony na dwie strefy – dla ma-
luchów i starszych dzieci. Nie zabrak-
nie również czegoś dla nastolatków 

Gmina Grodzisk inwestuje 
w bazę sportową

i dorosłych. Mowa tu oczywiście o si-
łowni plenerowej składającej się 
z pięciu urządzeń. Na terenie wydzie-
lona zostanie również strefa wypo-
czynkowa, w której będzie można np. 
zorganizować piknik. Obiekty sporto-
we mają być gotowe w ciągu 250 dni 
od momentu podpisania umowy. [AS] 

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Nie będzie to gruntowana 
modernizacja i przebudowa 
ul. Broniewskiego, a jedynie 
doraźny remont, który 
tylko na jakiś czas poprawi 
komfort przejazdu 
tą drogą. Ale nawet
 z takiego rozwiązania 
kierowcy są zadowoleni. 

T u kopią, tam kopią,
a w jeszcze innym miej-
scu dopiero będą kopać 
– Pruszków przypomi-

na dziś jeden wielki teren budo-
wy. Mimo okresu wakacyjnego, 
trwające na wielu drogach w mie-
ście remonty, dają się mocno we 
znaki kierowcom. 

Rozkopane są Al. Jerozolimskie, 
trwa przebudowa ul. Lipowej, 
prace prowadzone są również 
w ciągu ulic 3 Maja i Warsztato-
wej. Niebawem na kolejnej ważnej 
drodze pojawi się ciężki sprzęt. 
Władze powiatu pruszkowskie-
go ogłosiły przetarg na remont 
ul. Broniewskiego. Dziś większość 
kierowców podkreśla, że ul. Bro-
niewskiego wraz z ul. Warsza-

tową to idealny tor do testowania 
samochodów terenowych. I jest 
w tym sporo prawdy. Droga jest 
popękana ma dziury i wyrwy 
a w wielu miejscach spod asfal-
tu wystają „kocie łby”.

Droga potrzebuje gruntownej 
modernizacji i przebudowy. Jed-
nak teraz zostanie wykonany je-
dynie doraźny remont. W ramach 
prac ul. Broniewskiego zostanie 
poszerzona, na jezdni pojawi się 
nowa nawierzchnia. Nakładka po-
jawi się na całym odcinku drogi od 
strażnicy do ul. Warszawskiej.  Re-
mont przejdzie również chodnik. 

Co ciekawe remont ma zo-
stać przeprowadzony ekspreso-
wo. Na wykonanie prac zwycięzca 

przetargu będzie miał tylko... 21 
dni. – Chcemy, aby remont był 
możliwie jak najmniej uciążliwy 
dla kierowców, dlatego planuje-
my przeprowadzić go w wakacje 
– mówi nam Krzysztof Bukow-
ski ze Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie.

Ten pośpiech nie wynika je-
dynie z chęci wykonania prac 
w okresie, w którym ruch na dro-
gach jest mniejszy. Od września 
ul. Broniewskiego mają poruszać 
się autobusy komunikacji zastęp-
czej, która zostanie uruchomio-
na na czas remontu linii kolejowej 
447. – Zarówno nam jako staro-
stwu, tak i miastu zależy na tym, 
aby wprowadzić komunikację 

zastępczą dla mieszkańców w jak 
najbardziej dogodny sposób. Pro-
jekt powstał w związku z planem 
skierowania komunikacji zastęp-
czej, dla połączenia północnej 
część Pruszkowa z Warszawą, 
ciągiem dróg powiatowych ul. 
Warsztatową i Broniewskiego oraz 
ul. Warszawską w Piastowie – mówi 
nam Krzysztof Bukowski ze Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.  

Bez poprawienia stanu na-
wierzchni na ul. Broniewskiego 
i Warsztatowej (ta druga uzyska 
nową nakładkę po zakończeniu 
budowy kanalizacji) ciągiem dróg 
łączących Piastów i Pruszków nie 
mogłyby poruszać się autobusy. 

A co z planowanym od lat ge-
neralnym remontem tego ciągu 
Warsztatowa – Broniewskiego 
– Warszawska? Ten jest w przy-
gotowaniu. Wiele wskazuje na to, 
że w związku z budową wiaduktu 
drogowego nad torami PKP, któ-
ry ma połączyć ul. Grunwaldzką 
z ul. Warszawską te plany zostaną 
wcielone w życie. Warto dodać, że 
nowa przeprawa kolejowa wymu-
si zmianę układu drogowego w tej 
części miasta. Zgodnie z planami 
ul. Broniewskiego będzie miała 
zupełnie nowy przebieg.
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Ekspresowy remont ul. Broniewskiego
P R U S Z K Ó W

Zapraszamy na tegoroczną 
odsłonę koncertu do 
północy w Pruszkowie. 
Nastrojowy koncert 
rozpocznie się o 19.00, 
22 lipca w Parku Kościuszki.

K oncert do północy to 
nieodłączny element 
cyklu letnich imprez 
plenerowych orga-

nizowanych dla mieszkańców 
Pruszkowa. Romantyczną at-
mosferę gwarantuje malowni-
cza sceneria parku i Pałacyku 
Sokoła.  Podczas IX koncer-
tu do północy wystąpią m.in. 
Piotr Polk i Łukasz Zagrobelny.

Impreza rozpocznie się o go-
dzinie 19.00. Jako pierwszy wy-
stąpi Piotr Polk – polski aktor 
i piosenkarz. Polk ukończył 
studia na wydziale aktorskim 
Wyższej Szkoły Filmowej, Te-
lewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Uczęszczał także do szkoły mu-
zycznej w Lubińcu oraz założył 
rockową grupę „Boss”, której był 
liderem. Artysta ma na swoim 
koncie liczne występy w fil-
mach i serialach oraz na deskach 

Lipcowy koncert 
do północy w Pruszkowie

Reklama

teatrów w Polsce i za granicą. 
Kariera muzyczna Polka rozwi-
nęła się po wydaniu krążka „Polk 
in Love” w 2008 roku, w 2011 na-
grał drugi album – „Mój fi lm”.

Kolejną gwiazdą pruszkow-
skiego koncertu będzie Łukasz 
Zagrobelny, który na scenie po-
jawi się o godzinie 20.30. Wo-
kalista ma na swoim koncie 
przeboje kojarzone przez słu-
chaczy z rozgłośni radiowych 
i telewizyjnych, m.in. „Życie na 
czekanie” oraz duet z Eweli-
ną Flintą „Nie kłam, że kochasz 
mnie”. Zagrobelny związany jest 
z Teatrem Muzycznym Roma, 
wystąpił w musicalach „Les Mi-
sérables”, „Koty”, „Grease”  oraz 
wielu innych.

Na zakończenie wieczoru 
w Parku Kościuszki  mieszkańcy 
Pruszkowa usłyszą przeboje Ma-
rilyn Monroe, w ramach muzycz-
nego spektaklu znanego aktora, 
reżysera i satyryka – Andrzeja 
Strzeleckiego. Niespodzianką 
pozostaje jednak informacja, 
kto zaśpiewa  na scenie… Kon-
cert rozpocznie się o godzinie 
22.00 i potrwa, zgodnie z zało-
żeniem, do północy. [ASz]
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Zapraszamy:
Milanówek, ul. Warszawska 35a, 517 965 792
Pruszków, ul. Sienkiewicza 2 ( obok stacji PKP), 782 891 445
Pruszków, ul. Kraszewskiego 46, 605 302 031
Pruszków, ul. Niecała 4 lok. 4, 604 065 513

Połącz kredyty, włącz 
niskie oProcentowanie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 107 910,63 zł, oprocentowanie 
zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 31 310,63 zł (w tym: prowizja: 4802,76 zł (5,9%), odsetki: 26 507,87 zł), 120 równych, miesięcznych rat w wysokości 899,66 zł. Kalkulacja została dokonana 
na 10.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty „Letnia konsolidacja” mogą być konsolidowane zobowiązania wyłącznie spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest 
spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 35 000 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.

LETNIA KONSOLIDACJA

RRSO 7,5%

Niskie oprocentowanie – tylko 5,9%.
Dodatkowa gotówka na niespodziewane wydatki.
Wysoka maksymalna kwota kredytu – do 200 tys. zł.

Reklama

 części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej 
 części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
 części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
oraz uchwały Nr XXVIII/268/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej, zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi 
Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej, obejmujący obszar planu w obrębie Falenty w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)  od północy – północne granice działek nr ew.: 3/13 i 3/14; 
2)  od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 3/14; 
3)  od południa – południowa granica działki nr ew. 3/14;
4)  od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 3/14 i 3/13. 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 lipca do 1 września 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00,  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
oraz uchwały Nr XXVIII/269/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący trzy obszary planu w obrębie Łady w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)  dla obszaru nr 1: 

a) od północy – północne granice działek nr ew.: 75/3, 78, 80 i 82; 
b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 82; 
c) od południa - południowe granice działek nr ew.: 82, 80, 78 i 75/4 ;
d) od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 75/4 i 75/3.

2)  dla obszaru nr 2:
a) od północy – północne granice działek nr ew.: 98 i 100;
b) od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 100;
c) od południa – południowa i zachodni fragment granicy działki nr ew. 100, a następne południowa granica działki nr ew. 98; 
d) od zachodu  - zachodnia granica działki nr ew. 98.

3) dla obszaru nr 3
a) od północy – północna granica działki nr ew. 68;
b) od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 68;
c) od wschodu – południowa granica działki nr ew. 68;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 68.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 lipca do 1 września 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00,  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

3. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały 
Nr XXVIII/270/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący dwa obszary planu w obrębie Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1)  dla obszaru nr 1:

a) od północy – północna granica działki nr ew. 66
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 66;
c) od południa – południowa granica działki nr ew. 66;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 66.

2)  dla obszaru 2:
a) od północy – północna granica działki nr ew. 81/4;
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 81/4;
c) od południa – południowa granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5;
d) od zachodu – zachodni granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 lipca do 1 września 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00,  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 
2017 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu 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.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniom w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość 
udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 
219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: 
urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres 
Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.

Wójt Gminy 
mgr inż. Andrzej Zaręba

Raszyn, dnia 21 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

Ogłoszenie
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Już w sobotę (20 lipca) mieszkań-
cy Pruszkowa będą mieli okazję wy-
pić kawę z prezydentem miasta! Jan 
Starzyński zaprasza na rozmowę przy 
aromatycznej kawie w ramach „Lipco-
wego koncertu do północy”. Prezydent 
Pruszkowa organizuje dla mieszkań-
ców nietypowe spotkanie, podczas 

którego nie zabraknie dyskusji o pla-
nowanych inwestycjach w mieście. 
Przedstawione zostaną gotowe już 
projekty. Prezydent Jan Starzyński po-
stara się udzielić odpowiedzi na wszel-
kie nurtujące mieszkańców pytania.  
W miłej atmosferze, przy filiżance ka-
wy, pruszkowianie będą mogli poruszyć 

Wypij kawę  
z prezydentem!

ważne kwestie dotyczące przyszło-
ści miasta. Spotkanie odbędzie się  
w sobotę 22 lipca o godzinie 18.00  
w Parku Kościuszki. Organizatorzy za-
pewniają krzesełka, kawę oraz ochronę 
w przypadku niepogody. Bezpośrednio 
po spotkaniu z odbędzie się „Koncert 
do północy” – start o godz. 19.00. [ASz] 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353  
z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą  
nr XXXI.330.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa – Staszica II, który obowiązuje od 
dnia 4 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 19 czerwca 2017 r. poz. 5410).

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych 
dokumentów: na stronie internetowej http://
pruszkow.bip.gmina.pl  zakładka  Prawo 
lokalne  Uchwały Rady Miejskiej  -2017 rok 
oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki  
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 
(pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa
    mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od 31 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 7 sierpnia 2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:00.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.
pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2017. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu 
w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.
pruszkow.pl. 

Uwagi za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.  
poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 
do 12 września 2017 r.
        

Prezydent Miasta Pruszkowa
 mgr Jan Starzyński

F o t o m i g a w k a

– Chciałbym napisać, że isnik podpisujący się Obserwator. [AS]  
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Do zderzenia motocykla z samochodem osobowym doszło 17 lipca,  
ok. godz. 14.30 w al. Krakowskiej w Jankach. Jak ustaliła policja męż-
czyzna jadący motocyklem zignorował czerwone światło i wjechał na 
skrzyżowanie al. Krakowskiej i al. Hrabskiej. Motocyklista podróżujący 
w kierunku Warszawy uderzył w prawidłowo jadącego mercedesa, który 
chciał skręcić w lewo w kierunku Janek. Kierowcy mercedesa nic się nie 
stało. Motocyklista został przewieziony do szpitala. [AS]  
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B R W I N Ó W
Brwinowski Park  
Miejski przejdzie 
metamorfozę. Gmina 
szuka firmy, która zajmie 
się rewitalizacją tego 
zielonego terenu.  
To już trzeci etap prac.

W ostatnich latach 
brwinowski park 
wypiękniał. Wyre-
montowano głów-

ny ciąg pieszy, powstały nowe 
alejki, zamontowano elementy 
małej architektury. Pojawiło się 
również oświetlenie oraz kamery 
monitoringu miejskiego.

Teraz przyszedł czas na kolej-
ny etap prac. Tym razem gmina 
chce wzbogacić park, o elementy, 
które będą zachęcać do spędzania 

czasu na łonie natury. W parku ma 
się pojawić plac zabaw dla dzie-
ci starszych z małym parkiem 
linowym (linarium, karuzela, 
piramida), trampoliną i huśtaw-
kami obrotowymi. Dla młodzie-
ży i dorosłych zostanie stworzona 

siłownia plenerowa w której skład 
wejdą takie urządzenia jak: orbi-
terek i biegacz, twister i waha-
dło, prasa nożna i wioślarz, ławka 
i prostownik pleców, drabinka 
i podciąg, wyciąg górny i wyci-
skanie siedząc, tai chi.

Park zyska również kilka ele-
mentów dekoracyjnych jak zdrój 
uliczny i mała fontanna. Cie-
kawostką jest fakt, że w par-
ku powstanie szachownica, ale 
nie byle jaka. Pole do gry będzie 
miało wymiary... 4x4 m.

Warto jednak wspomnieć, że 
to nie koniec prac w brwinow-
skim parku. – Staramy się o do-
finansowania zewnętrzne i jeśli 
się nam uda je pozyskać, wówczas 
w przyszłym roku zamknęliby-
śmy etapem IV całość planowane-
go zakresu. Jeśli nie, to zapewne 
będziemy musieli podzielić prace 
na etapy IV, V a może i VI, w za-
leżności od środków, które uda 
się na ten cel wygospodarować 
w budżecie naszej gminy – pod-
kreśla Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. [AS]

Park Miejski wypięknieje

Reklama

P R U S Z K Ó W
W okolicy toru 
kolarskiego w Pruszkowie 
powstanie nietypowy 
plac zabaw. Obiekt 
będzie przeznaczony 
dla... czworonogów. 
Sprawdzamy co obecnie 
dzieje się w tej sprawie.

W racamy do tema-
tu. To inwestycja 
realizowana w ra- 
mach budżetu 

obywatelskiego, którą zgłosili 

i wybrali sami mieszkańcy. Oferty 
złożone w przetargu na wykona-
nie psiego placu zabaw okazały 
się wyższe niż zakładano. Miasto 
dołożyło więc dodatkowe środki 
i podpisało umowę z wykonawcą. 
Za stworzenie placu zabaw dla 
czworonogów odpowiada firma 
Weran, która otrzyma za prace 
ponad 95 tys. zł.

Budowa tego nietypowego 
obiektu już ruszyła, ale tylko for-
malnie. – Wykonawca prac, z któ-
rym podpisano umowę w lipcu 
został wprowadzony na budowę 

7 lipca – mówi nam Elżbieta  
Jakubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Po wyprodukowaniu urzą- 
dzeń wykonawca przystąpi do 
prac związanych z przygoto-
waniem podłoża oraz monta-
żem urządzeń – dodaje.

Z jakich atrakcji będą mogły 
korzystać czworonogi? Na placu 
zabaw znajdą się takie elemen-
ty jak równoważnia, duże i małe 
płotki, słupki do slalomu, tunel, 
obręcze, drążki do przeskoków 

z regulacją, szałas, kładkę oraz 
grzybki. Oprócz „zabawek” dla 
psów plac zabaw zostanie wy-
posażony w elementy małej ar-
chitektury. Pojawią się ławeczki 
i kosze na śmieci. Na terenie placu 
zabaw zostaną również umiesz-
czone podajniki z torebkami  
i kosze na psie odchody.

Kiedy czworonogi będą mogły 
wyszaleć się w nowym miejscu? 
– Planowany termin wykonania 
całości zadania przewidziany 
jest na połowę sierpnia – dodaje  
Jakubczak-Garczyńska. [AS]

Psi plac zabaw w przygotowaniu
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Z prośbą o pomoc w odłowieniu li-
sów zwróciła się do straży miejskiej 
mieszkanka ul. 3 Maja w Grodzisku 
Mazowieckim. Jak twierdziła zwie-
rzęta codziennie pojawiały się tuż 
przy jej posesji, a następnie wcho-
dziły na ogrodzoną działkę wspi-
nając się po siatce. Lisy regularnie 

przychodziły rano lub wieczorem bez-
pośrednio pod drzwi domu licząc, że 
znajdą pokarm. Mieszkanka nie czuła 
się bezpiecznie w związku z wizytami 
nieproszonych gości... Zwłaszcza, że 
w domu są małe dzieci. A warto tutaj 
dodać, że lisy roznoszą choroby oraz 
pasożyty. W ich odchodach znajdują 

Nieproszeni 
lisi goście

się m.in. jaja tasiemca. Strażnicy miej-
scy apelują by nie wyrzucać odpad-
ków w pobliżu domu i nie dokarmiać 
lisów oraz innych dzikich zwierząt. 
Wszystko dobrze się skończyło. Lisy 
zostały odłowione i przewieziono je 
w mniej zamieszkane tereny. Tak, że 
wilk syty i owca cała! [Asz] 

Wójt Gminy 
Nadarzyn  

zawiadamia, 
że na stronach 
internetowych 
Urzędu Gminy 

Nadarzyn –  
www.nadarzyn.pl 

(BIP) oraz na 
tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn 

został zamieszczony 
wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę 

i najem.

Raszyn, dnia 21 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu 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.) informuje się  
o przyjęciu dokumentów: 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar 
II na podstawie uchwały Nr XXXV/328/17 Rady Gminy Raszyn  
z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.06.2017 r. poz. 
5232);

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Poniatowskiego na podstawie uchwały Nr XXXVI/341/2017 
Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 21.06.2017 r. poz. 5508)

oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią, a także 
podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Wójt Gminy Raszyn 
mgr inż. Andrzej Zaręba

 SEWERyn DĘBiŃski 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
wybrał w drodze przetargu 
fi rmę, która przez trzy 
sezony będzie oferować 
usługi gastronomiczne 
na Stawach Walczewskiego. 
Co dokładnie pojawi 
się na miejscu?

P rzetarg był dwuetapo-
wy, dotyczył dzierżawy 
330 m kw. powierzch-
ni na terenie Stawów 

Walczewskiego pod usługi ga-
stronomiczne. Chodzi o utwar-
dzony plac między orlikiem na 
parkingiem od strony ul. Nada-
rzyńskiej. – W pierwszym eta-
pie oferenci składali propozycje 
na koncepcję zagospodarowa-
nia tego placu, na tymczasową 
gastronomię przy założeniu, 
że będzie to gastronomia na trzy 
sezony. Ten sezon zaczyna się 
15 lipca, a kończy 15 paździer-

nika i już kolejne dwa będą od 
1 kwietnia do 15 października. 
Drugi etap określał już stawki 

czynszu dzierżawy przy kwocie 
wyjściowej 1 tys. zł. W tym dru-
gim etapie wyłoniono oferenta, 

fi rmę Dobry Gar – mówi nam 
Tomasz Krupski, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Co zakłada koncepcja zago-
spodarowania tego miejsca? 
– Ma to być okrągły pawilon 
gastronomiczny wpisujący się 
w charakterystyczny rozetko-
wy kształt placu. Na zewnątrz 
znajdzie się strefa rodzin-
na z placem zabaw dla dzieci, 
wygodnymi meblami, stolikami, 
parasolami. Oferent określił, że 
będą organizowane wydarze-
nia muzyczne „na żywo”, zaję-
cia zumby, stand-up'y, konkursy 
i zabawy dla dzieci, karaoke. 
W ofercie gastronomicznej znaj-
dą się: burgery, wegeburge-
ry, hotdogi, zapiekanki, piero-
gi, makarony z sosami, menu 
dziecięce, naleśniki, sałatki, su-
rówki, zupy, dania sezonowe, 
swierze owoce, soki owocowe, 
lemoniady, napoje gazowane, 
a także piwa smakowe typu 
cydr – odpowiada wicebur-
mistrz Krupski. [SD]
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Stawy z małą gastronomią
B R W I N Ó W

Mamy dobrą wiadomość 
dla kierowców. Remont 
ul. Pszczelińskiej zbliża 
się do końca. Wiele 
wskazuje na to, że 
roboty zakończą się 
w wyznaczonym terminie. 

U l. Pszczelińska to je-
dna z ważniejszych 
dróg w naszym regio-
nie. To fragment dro-

gi wojewódzkiej 720, która łączy 
Błonie z Brwinowem, Otrębu-
sami i Nadarzynem. Kłopot 
jednak w tym, że nawierzch-
nia ul. Pszczelińskiej pozosta-
wiała wiele do życzenia. Dziury, 
wyrwy, koleiny i łaty sprawia-
ły, że przejazd tą drogą nie był 
zbyt komfortowy.

Władze Brwinowa od lat za-
biegały o remont tej drogi. Swe-
go czasu nawet sam marszałek 
województwa, który jest zarząd-
cą tej drogi, został zaproszony na 
przejazd po dziurawej Pszcze-
lińskiej. Na efekty nie trzeba by-
ło długo czekać. W 2014 r. nową 

nawierzchnię zyskał odcinek od 
ronda Wacława Kowalskiego do 
ul. Pedagogicznej. 

W tym roku na kolejnym frag-
mencie ul. Pszczelińskiej pojawili 
się drogowcy. Tym razem chodzi 
o odcinek od ul. Pedagogicznej 
do skrzyżowania z DW 719. Robo-
ty drogowe na ul. Pszczelińskiej 
ruszyły pod koniec marca bie-
żącego roku. Początkowo pra-
ce nie wywoływały znaczących 
utrudnień dla kierowców. Jednak 
wraz z ich postępem konieczne 
było wprowadzenie tymczaso-
wych zamknięć. Nie obyło się też 
bez niespodzianek. W trakcie wy-
kopów znaleziono... moździerz 
z II wojny światowej.

Dziś inwestycja zbliża się do 
końca. Prace idą zgonie z harmo-
nogramem i wszystko wskazuje 
na to, że remont Pszczelińskiej 
zakończy się już w sierpniu. 

W ramach tego przedsięwzię-
cia droga zyska nową podbudo-
wę i nawierzchnię, pojawią się 
też chodniki oraz elementy od-
wodnienia. Całość pochłonie 
około 5 mln zł. [AS]

Ulica Pszczelińska 
na fi niszu 

Reklama

Ogłoszenie

– Ma to być okrągły pawilon 
gastronomiczny wpisujący się 
w charakterystyczny rozetkowy kształt 
placu. Na zewnątrz znajdzie się strefa 
z placem zabaw – zaznacza wiceburmistrz.

Na terenie Stawów Walczewskiego stanie obiekt gastronomiczny

R A S Z Y N
Po wielu latach 
oczekiwań pojawiło 
się światełko w tunelu. 
Raszyńska Austeria 
przejdzie modernizację 
i zostanie zaadaptowana 
na potrzeby społeczno-
-kulturalne.

Obiekt został wybu-
dowany w latach 
1784-1790. Zespół obej-
muje piętrowy bu-

dynek główny, kramy kupieckie, 
budynek pocztowy ze stajnią i wo-
zownią. Od lat stan Austerii nie 
zachwycał i mieszkańcy Raszyna 
jak mantrę powtarzali pytanie, 
kiedy zostanie ona odrestauro-
wana. Problemem były jednak 
pieniądze. Przeprowadzenie 
niezbędnych prac to ogrom-

ne koszta, na które gmina nie 
mogła sobie pozwolić. W tym 
roku Raszyn otrzymał dofi nan-
sowanie z województwa w kwo-
cie 3,1 mln zł. 

Zastrzyk gotówki dał gmi-
nie większe możliwości. Urząd 
ogłosił przetarg na opracowa-
nie dokumentacji projektowa-
nie oraz wykonanie adaptacji 

budynku Austerii na centrum 
integracji  społeczno-kul-
turalnej. – Mamy koncepcję 
uporządkowania, którą przed-
stawiliśmy konserwatorowi za-
bytków. Czekamy na ewentualne 
uwagi. Trzeba podkreślić, że to 

cały czas koncepcja, więc mogą 
nastąpić zmiany. Pierwszy etap 
obejmuje główny budynek Auste-
rii. Chodzi o wymianę stropów, 
instalacji, tynków czy więźby da-
chowej. Chcemy wszystko zrobić 
zgodnie ze sztuką, tak jak zosta-
wił nam architekt Zug – mówi 
nam Andrzej Zaręba, wójt Ra-
szyna.Głównym celem gminy 

jest odrestaurowanie Austerii. 
Ale to nie wszystko. – W naszej 
koncepcji są nowe budynki, co 
jest ukłonem w stronę rozwią-
zań komercyjnych. Z tyłu pla-
nujemy kompleks hotelowy. 
Myślimy o otwarciu stawów pu-
chalskich na szerszą rekreację. 
Z kolei główny budynek zosta-
nie przeznaczony na cele spo-
łeczne – przedstawia Zaręba.

Warto wspomnieć, że reno-
wacja Austerii pozwoli wyko-
rzystywać budynek jako miejsce 
imprez kulturalnych, konfe-
rencji oraz wystaw. Planowa-
ne jest również utworzenie izby 
pamięci poświęconej histo-
rii regionu.

Takie są plany. Nie pozosta-
je nic innego jak czekać na ich 
realizację. Do 31 lipca raszyński 
urząd przyjmuje oferty w postę-
powaniu na projekt i wykona-
nie adaptacji Austerii. Zgodnie 
z zapisami, realizacja zadania 
powinna nastąpić do końca ma-
ja przyszłego roku. [JM]

Renowacja Austerii coraz bliżej
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– Pierwszy etap obejmuje główny 
budynek Austerii. Chodzi o wymianę 
stropów, instalacji, tynków czy 
więźby dachowej. Chcemy wszystko 
zrobić zgodnie ze sztuką – wyjaśnia 
wójt Raszyna.



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

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

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu (Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku).
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. 16, tel. (22) 759-21-19.
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
(bip.podkowalesna.pl)

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

 ► Operator dźwigu 32 T pół etatu 
570-035-404 

 ► 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 

 ► 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  

 ► Zatrudnię piekarza 
i pomocnika. Pruszków 
tel.: (22) 758-15-48 

 ► Zatrudnimy pracowników 
do Centrum Dystrybucyjnego 
w Pruszkowie. 
Umowa o pracę. 
Stawka 11 zł netto 20% 
dodatku za godziny nocne + 
premia. Praca w godz. 6-18, 18-6. 
Praca na bramie wjazdowej/
wyjazdowej. 
Kontrola ruchu 
osobowo-towarowego. 
Tel.: 693-021-944 
lub magazyn.hebe@konsalnet.pl 

Kupię

 ► Skup książek i staroci 
606-900-333 

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 tys. 
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

 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy, 
604-262-308 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, szybko 
i dokładnie, 788-882-780 

Dam pracę

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

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

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

 ► Pracowników do ochrony 
magazynu Błonie. 
System pracy 24/48. 
Stawka 13 zł brutto. 
Mile widziane osoby 
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. 
601-072-731 

 ► Pracownik ochrony Grodzisk 
Mazowiecki - 13,00 zł brutto, 
tel.: 515-088-941 

 ► Przyjmę do Kiosku, emerytka, 
rencistkę. Tel.:  883-852-897 

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

 ► 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 

 ► Ocieplenia poddaszy pianką 
poliuretanową tel.: 602-73-56-74 

 ► 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 ż0aluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne 
ceny. 502-723-055 

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


