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Szpital na Wrzesinie bez interny. 
Co dalej?

PRUSZKÓW
Od połowy lipca 
w Szpitalu na Wrzesinie 
nie działa oddział 
chorób wewnętrznych. 
Tak pozostanie 
do końca sierpnia. 
Powracają więc pytania 
i obawy o kondycję 
całej placówki.

P ierwsza decyzja o cza-
sowym zamknięciu in-
terny zapadła w maju. 
Z końcem tego miesią-

ca ze szpitala odchodzili zatrud-
nieni tam lekarze. O wstrzymanie 
funkcjonowania oddziału wnio-
skował do wojewody dyrektor 

Tomasz Sławatyniec. Wojewoda 
zgody jednak nie wyraził, argu-
mentując że brak kadry lekarskiej 
nie jest wystarczającym powo-
dem. Mimo problemów z obsa-
dzeniem wakatów od czerwca 
oddział działał w ograniczonym 
zakresie. 15 lipca został jednak 
całkowicie zamknięty. – Decyzję 
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Tragiczny finał poszukiwań 
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o zamknięciu oddziału podjął oso-
biście pan Tomasz Sławatyniec, 
dyrektor SPZ ZOZ w Pruszkowie. 
Podjęte działanie spowodowane 
zostało nadzwyczajną sytuacją, 
jaka zaistniała po złożeniu wy-
powiedzenia przez wszystkich 
lekarzy pracujących w Oddziale 
Internistycznym, którzy obecnie 

są zatrudnieni w Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych Szpitala Ko-
lejowego STOCER w Pruszkowie 
– wyjaśnia Grzegorz Kamiński, 
członek zarządu powiatu prusz-
kowskiego, czyli organu prowa-
dzącego dla szpitala.
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do tego dnia powinny zakończyć się prace przy budowie tunelu 
oraz układu drogowego w ciągu ulic Działkowej i Błońskiej 
w Pruszkowie. Uspokajamy, chodzi o bieżący rok.10

Szkoła przyjazna uczniowi

•  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 od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   
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Jak tłumaczy przedstawiciel 
władz powiatu sytuacja na od-
dziale mogła powodować nie-
bezpieczeństwo dla pacjentów. 
– Dyrektor z powodu braku moż-
liwości zabezpieczenia dyżu-
rów lekarzy internistów podjął 
decyzję o czasowym zamknię-
ciu oddziału do dnia 31 sierp-
nia bieżącego roku. Priorytetem 
dyrektora jest przede wszyst-
kim bezpieczeństwo, zdrowie 
i życie pacjentów Szpitala Po-
wiatowego SPZ ZOZ w Prusz-
kowie, a brak lekarzy takiego 
stanu nie gwarantował. Miesz-
kańcy powiatu mogą korzystać 
w tym czasie z pomocy lekarzy 
internistów w Szpitalu Kolejo-
wym w Pruszkowie – zaznacza 
Grzegorz Kamiński.

Pilne uzupełnienie kadry le-
karskiej jest więc warunkiem 
koniecznym, aby przywrócić nor-
malne funkcjonowanie oddziału. 
Na jakim etapie jest rekrutacja? – 
Proces rekrutacji trwa od kwiet-
nia 2019 r, to jest od daty, kiedy 
do dyrekcji SPZ ZOZ w Pruszko-
wie wpłynęła informacja o zamia-
rze złożenia wypowiedzeń umów 
o pracę przez zespół lekarzy in-
ternistów. Aktualnie dyrektor 
jest na etapie zaawansowanych 
rozmów i negocjacji z lekarza-
mi, którzy zadeklarowali chęć 
zatrudnienia w naszym szpitalu. 
Jeżeli prowadzone rozmowy za-
kończą się sukcesem, to od dnia 
1 września br. oddział wznowi 
swoją działalność. Zatrudnienie 
co najmniej trzech lekarzy inter-
nistów jest warunkiem koniecz-
nym do jego uruchomienia. Do 
tego czasu Izbę Przyjęć w zakre-
sie internistycznym zabezpiecza 
lekarz-specjalista chorób we-
wnętrznych – wyjaśnia członek 
zarządu powiatu pruszkowskiego.

Kłopot jest jednak jeszcze jeden. 
Dyrektor Sławatyniec pozostaje 
szefem placówki tylko do końca 
lipca. – Dyrektor Tomasz Sława-
tyniec złożył rezygnację z pracy 
z dniem 31 lipca 2019 r. Zarząd 
powiatu pruszkowskiego prowa-
dzi obecnie rozmowy z osobami, 
które mogłyby mieć powierzone 
obowiązki dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 
– przyznaje Kamiński.

Zapewnia jednocześnie, że 
konkurs na dyrektora placówki 
przeprowadzony zostanie bez 
zbędnej zwłoki. – Konkurs na 
stanowisko dyrektora powi-
nien być ogłoszony do dwóch 
miesięcy od dnia rezygnacji lub 
odwołania dyrektora. Procedu-
rę konkursową rozpoczyna po-
wołanie członków komisji przez 
Radę Powiatu. W skład komisji 
musi wchodzić m.in. jeden le-
karz oraz przedstawiciel Rady 
Społecznej SPZ ZOZ w Prusz-
kowie. Procedura konkursowa 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

BRWINÓW
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
rozstrzygnął przetarg 
na budowę ronda 
na skrzyżowaniu ulic 
Biskupickiej z Piłsud-
skiego i Armii Krajowej 
w Brwinowie. Remont 
czeka też samą ulicę 
Biskupicką.

W tym przypadku 
nie do trzech, 
a do pięciu ra-
zy sztuka. Tyle 

prób podejmowało MZDW aby 
znaleźć wykonawcę tego zada-
nia. W końcu udało się. Rado-
ścią z takiego finału podzielił 
się w mediach społecznościo-
wych burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. – To zwieńczenie 

kilkuletniej współpracy Gminy 
Brwinów z Województwem Ma-
zowieckim dot. przygotowania 
tej inwestycji, w ramach któ-
rej Nasza Gmina wsparła Wo-
jewództwo pomocą rzeczową 
o łącznej wartości 230 779 zł, fi-
nansując i koordynując opraco-
wanie dokumentacji projektowej, 
odkupując 596 m2 części tere-
nu plebanii i przekazując póź-
niej tę działkę nieodpłatnie dla 
Województwa z przeznaczeniem 
pod budowę ronda, przekazu-
jąc nieodpłatnie Województwu 
swoją działkę o pow. 804 m2 
z przeznaczeniem pod budo-
wę ronda, płacąc odszkodowa-
nie za wywłaszczenie pod rondo 
narożnika działki marketu Dino 
– poinformował włodarz.

Inwestycja obejmuje budowę 
ronda na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 720 czyli ul. 
Biskupickiej z ul. Piłsudskie-
go i ul. Armii Krajowej. Prze-
budowany zostanie też ponad 

450 m. odcinek ul. Biskupic-
kiej między ulicami Dworską 
i Szkolną. Pojawią się nowe 
chodniki, ciąg pieszo-rowe-
rowy, przejścia dla pieszych 
z azylami, przejazdy rowerowe 
na każdym wlocie ronda, za-
toki autobusowe, nowe oświe-
tlenie i monitoring.

W czasie prac pojawią się 
utrudnienia. – Już teraz prze-
praszam wszystkich za kolosal-
ne utrudnienia drogowe, które 
bez wątpienia dotkną mieszkań-
ców północnej części Brwinowa. 
W tygodniu zostanie zapewne 
podpisana umowa z wybranym 
wykonawcą, który później musi 
opracować i zatwierdzić pro-
jekty organizacji ruchu na czas 
budowy wraz z wyznaczeniem 
objazdów. Spodziewam się, że 
prace budowlane rozpoczną się 
w połowie sierpnia, co oznacza 
spore problemy przez jakieś 
trzy miesiące – dodaje bur-
mistrz Kosiński. EL

Jest wykonawca budowy 
ronda na ul. Biskupickiej
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jest szczegółowo opisana w ww. 
rozporządzeniu. Po ustaleniu 
składu komisji konkursowej 
przez Radę Powiatu, przygoto-
wane zostanie ogłoszenie o kon-
kursie. W terminie 30 dni od 
dnia opublikowania ogłosze-
nia będzie możliwe wyłonie-
nie nowego dyrektora SPZ ZOZ 
w Pruszkowie – tłumaczy Grze-
gorz Kamiński.

A jaka jest kondycja całego 
szpitala? Biegły rewident bada-
jący sprawozdanie finansowe 
placówki za 2018 rok określił ją 
mianem bardzo trudnej. Lecz-
nica ma duże kłopoty finanso-
we, a całkowite jej oddłużenie 
wymagałoby dołożenia do bu-
dżetu szpitala około 16 mln zł. 
Aby utrzymać funkcjonowanie 
placówki w obecnym kształcie 
powiat pruszkowski tylko w tym 
roku będzie musiał przekazać 
lecznicy 2,5 mln zł. Ostateczną 
decyzję podejmą radni, wiado-
mo jednak, że o ich zgodę zabie-
gać będzie zarząd powiatu. EL

Przebudowa Piaseckiego pełną parą

O postępach poinformował bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński. – Mamy 
już wybudowane: asfaltową ścieżkę 
rowerową na całej długości, chod-
nik do skrzyżowania ul. Poziomki 
z ul. Malinową (został jeszcze tyl-
ko odcinek wzdłuż „Mazowsza”), 
zatoki parkowania równoległe-
go przy szkole, konstrukcję zatok 

OTRĘBUSY
Trwa przebudowa ciągu 
ulic Piaseckiego, 
Malinowej i Poziomki 
w Otrębusach. Postę-
pami prac pochwalił się 
mediach społecznościo-
wych burmistrz 
Arkadiusz Kosiński.

Z asadnicze prace przy 
przebudowie ulic sta-
nowiących dojazd do 
siedziby Mazowsza i ze-

społu szkół rozpoczęły się niecały 
miesiąc temu, chwilę po zakoń-
czeniu roku szkolnego i wkracza-
ją w główną fazę.
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vis-a-vis Matecznika Mazowsze. 
Trwają prace dotyczące budowy 
zatok postojowych wzdłuż ul. Pia-
seckiego (vis-a-vis szkoły) oraz 
budowy oświetlenia ulicznego. 
Wkrótce rozpoczną się właściwe 
roboty drogowe dot. przebudowy 
jezdni na całej długości, tj. do sa-
mej bramy Pałacu Karolin. Przed 
końcem wakacji będzie po wszyst-
kim – czytamy w poście zamiesz-
czonym na Facebooku.

Po zakończeniu inwestycji 
w rejonie Piaseckiego, Malino-
wej i Poziomki zniknąć ma pro-
blem z parkowaniem. Sto miejsc 
parkingowych przewidziano na 
wysokości szkoły i około czter-
dziestu naprzeciwko Mateczni-
ka Mazowsze. EL
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Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej planuje bu-
dowę nowego kampusu 
w Regułach w gminie 
Michałowice. Inwestycja 
daje gminie wiele moż-
liwości rozwojowych, 
ale wśród okolicznych 
mieszkańców budzi 
niepewność. – Agencja 
chce wychodzić naprze-
ciw postulatom zgłasza-
nym przez mieszkańców 
– podkreślają przedsta-
wiciele PAŻP. 

Kampus PAŻP ma po-
wstać na 16-hektaro-
wej działce w pobliżu 
al. Powstańców War-

szawy w Regułach. W kompleksie 
budynków, mającym być główną 
siedzibą Agencji, znajdować się bę-
dą m.in. sala zarządzania ruchem 
lotniczym,  część administracyj-
na oraz zaplecze pozwalające na 
działalność badawczo-rozwojową. 
Planowane jest również stworze-
nie Big Data Center. Nie zabraknie 
też terenów zielonych czy miejsc 
parkingowych. Wszystko po to, by 
kompleks wpisał się w otoczenie 

Chcemy wyjść naprzeciw postulatom 
mieszkańców

i nie powodował uciążliwości dla 
mieszkańców, m.in. by pracow-
nicy PAŻP nie zajmowali miejsc 
parkingowych wybudowanych 
wokół urzędu. 

Przedstawiciele PAŻP nie tyl-
ko deklarują chęć współpracy 
z gminą i mieszkańcami. Ta chęć 
jest mocno odczuwalna. Agencja 
zabiega o to by być obecna w ży-
ciu gminy, jej przedstawiciele są 
otwarci na spotkania z mieszkań-
cami. Co więcej uruchomiono na-
wet specjalną skrzynkę mailową, 
gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać 
swoje pytania i wątpliwości. 

Mimo tych działań mieszkań-
cy są pełni obaw. Te obawy budzą 
głównie maszty telekomunikacyj-
ne. Na czerwcowym posiedzeniu 
Rady Gminy radni przyjęli nawet 
stanowisko w tej sprawie. – Rada 
Gminy Michałowice, po konsulta-
cjach z mieszkańcami i mając na 
względzie ich dobro, wnioskuje 
do Polskiej Agencji Żeglugi Po-
wietrznej o rozważenie zmiany 
lokalizacji masztów nadawczych 
planowanych do realizacji w ra-
mach kampusu biurowo-tech-
nicznego w Regułach. Gmina 
Michałowice prowadzi konsul-
tacje i dialog z mieszkańcami 
dotyczący jakości otaczającej in-
frastruktury technicznej. Maszty 
o wysokści ponad 43 m, jako nie-
uzasadniona żadnymi względa-
mi dominanta architektoniczna, 

w rażący sposób będą naruszały 
ład przestrzenny miejscowości 
Reguły. Wpłyną również nega-
tywnie na jakość życia mieszkań-
ców i wartość ich nieruchomości 
– czytamy w stanowisku rady. 

Okazuje się jednak, że PAŻP 
również te uwagi przyjmuje, a co 
więcej szuka rozwiązania, któ-
re pogodziłoby interesy zarów-
no mieszkańców jak i agencji. 
– W PAŻP trwają analizy doty-
czące lokalizacji zastępczej dla 
masztów. Agencja chce wychodzić 

naprzeciw postulatom zgłasza-
nym przez mieszkańców, jest 
to jednak proces długotrwały 
i w znacznym stopniu sformali-
zowany. Zapewniam, że wszystkie 
podjęte decyzje będą na bieżą-
co komunikowane mieszkańcom 
– mówi nam Paweł Łukaszewicz, 
rzecznik prasowy Polskiej Agen-
cji Żeglugi Powietrznej. 

Kolejny sporny temat to 
kwestia dróg dojazdowych do 
kampusu. – Rada Gminy Mi-
chałowice apeluje o podjęcie 

rozmów mających na celu bu-
dowę infrastruktury drogowej 
umożliwiającej sprawną obsłu-
gę ruchu generowanego przez 
PAŻP z uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców – czytamy w ko-
lejnym fragmencie stanowiska. 

Tu jednak na ewentualne pro-
pozycje rozwiązań trzeba jeszcze 
poczekać. Wszystko ze względu na 
bardzo wstępną fazę przygotowań. 
– Podtrzymujemy stanowisko za-
prezentowane w trakcie pierw-
szego spotkania, że ze względu 

na wczesny etap przygotowania 
inwestycji potrzeba około roku na 
opracowanie propozycji w zakresie 
infrastruktury drogowej. Począ-
tek prac budowlanych przewi-
dziany jest dopiero na 2022 r. i to 
warunkuje harmonogram prac 
przygotowawczych – podkre-
śla Łukaszewicz.

Przypominamy, że mieszkań-
cy na adres mailowy kampus@
pansa.pl mogą wysyłać zapytania 
dotyczące PAŻP i budowy kampu-
su w Regułach. AZ



Nie zgodziłem się na zaproponowany mi przez poprzedni zarząd program 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, z którego wynikało, że to ja wskazuje 
prezesa. Prezes tej spółki zostanie wyłoniony w konkursie – Paweł Makuch, prezydent 
Pruszkowa o Centrum Kultury i Sportu. WIĘCEJ NA STR. 10
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REGION
Nie na taki efekt 
poszukiwań 5-letniego 
Dawida wszyscy 
czekaliśmy. Ciało 
chłopca odnalezio-
no 20 lipca w rejonie 
węzła A2 w Pruszko-
wie. Dziecko zostało 
zamordowane. 

Zwłoki chłopca odkryto 
po dziesięciu dniach od 
zaginięcia. A były to dni 
olbrzymiej mobilizacji 

służb, mieszkańców, nawet woj-
ska. Wszyscy mieli nadzieję, że 
Dawid odnajdzie się cały i zdro-
wy. Niestety, 20 lipca policja 
natrafiła na ciało chłopca. Było 
ono ukryte pod warstwą trawy 
w okolicach zbiornika retencyj-
nego przy węźle autostrady A2 
w Pruszkowie. Wszystko wska-
zuje na to, że pozostawił je tam 

Tragiczny finał poszukiwań 
Dawida

ojciec, który niedługo potem 
rzucił się pod pociąg w Gro-
dzisku Mazowieckim. 

Oględziny i sekcja zwłok wy-
kazały liczne rany kłute na cie-
le dziecka. O dotychczasowych 
ustaleniach poinformował pro-
kurator Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy prokuratury 
okręgowej w Warszawie. – Oglę-
dziny i sekcja zwłok wykazały 
liczne rany kłute klatki piersio-
wej. Zostały zadane narzędziem 
ostrym. Warunki takiego narzę-
dzia spełnia m.in. nóż. Oględzi-
ny zwłok dziecka w powiązaniu 
ze wstępnymi wynikami badań 
samochodu marki Skoda po-
zwalają wnioskować, iż miej-
sce ujawnienia zwłok nie było 
miejscem zabójstwa, a dziec-
ko zostało pozbawione życia 
najprawdopodobniej w samo-
chodzie. W oparciu o wstęp-
ne sprawozdania z badań DNA 
możemy powiedzieć, że w au-
cie ujawniono ślady krwi, m.in. 
na foteliku dziecięcym, osło-
nie przeciwsłonecznej oraz 

innych elementach tapicerki 
auta. Wstępne wyniki badań 
wskazują, iż była to krew Da-
wida – zaznacza prokurator.

Jak dodaje, w niedzielę cia-
ło chłopca zostało zidentyfiko-
wane przez członka najbliższej 
rodziny. – Jeśli chodzi o mo-
tyw działania Pawła Ż, będzie 
przedmiotem ustaleń w toku 
dalszych czynności proceso-
wych. W tym zakresie analizu-
jemy zeznania świadków oraz 
czekamy na wyniki zleconych 
ekspertyz, m.in. informatycz-
nych. Weryfikujemy również 
dokładne sytuację życiową ojca, 
w tym informacje o jego proble-
mach, relacje rodzinne, wszel-
kie tego typu okoliczności czy 
sytuacje, które mogą być po-
mocne przy ustalaniu moty-
wu. W tym zakresie z pewnością 
istotne będą opinie specjalis-
tów, w tym psychologów uzyska-
ne w oparciu o cały zgromadzony 
w toku tego postępowania mate-
riał dowodowy – wyjaśnia pro-
kurator Łapczyński.

Śledztwo zainicjowane ujaw-
nieniem zwłok chłopca prowa-
dzone jest w kierunku zabójstwa. 
Przedmiot, którym dokonano 
zabójstwa do tej pory nie zo-
stał odnaleziony, trwają czyn-
ności w tym zakresie. – Wstępne 
sprawozdania z badań DNA 
ubrań Pawła Ż. wskazują, iż na 
zabezpieczonym i przekaza-
nym do badań ubraniu Pawła 
Ż. nie ujawniono śladów DNA 
pochodzących od dziecka. Jed-
nak w tym przypadku biorąc 
pod uwagę znaczne zaplamienie 
krwią przekazanych do badań 
ubrań (co było związane z oko-
licznościami zdarzenia – rzu-
cenie się pod pociąg), materiał 
biologiczny mógł ulec kontami-
nacji, a więc nie było możliwe 
wyizolowanie DNA poszcze-
gólnych osób. W tym zakresie 
czekamy jednak na opinie bie-
głych i dopiero one będą roz-
strzygające. Na chwilę obecną 
mamy jedynie wstępne spra-
wozdania z badań – informuje 
rzecznik prokuratury. EL
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PRUSZKÓW
Stało się! Planowana od 
lat budowa ul. Nowoin-
żynierskiej zaczyna się 
powoli materializować. 
Władze Pruszkowa ogło-
siły przetarg na przygo-
towanie dokumentacji 
projektowej kolejnego 
odcinka tej drogi.

P rzypomnijmy. Plany 
budowy ul. Nowoin-
żynierskiej na terenie 
dzielnicy Gąsin były 

Jest przetarg na projekt 
Nowoinżynierskiej

snute od wielu lat. Na zapropo-
nowane przez poprzednie władze 
Pruszkowa rozwiązania nie chcieli 
się zgodzić okoliczni mieszkańcy. 
Po wielu rozmowach i petycjach 
projekt został zmieniony, tak by jak 
najbardziej odpowiadał oczekiwa-
niom osób mieszkających w naj-
bliższej okolicy. Pojawił się jednak 
kłopot, bowiem przygotowywany 
projekt nie rozwiązywał proble-
mów drogowych Gąsina. Chodziło 
o brak łącznika ul. Nowoinżynier-
skiej z ul. Poznańską. Bez tego je-
dyna zmiana na jaką mogli liczyć 
mieszkańcy to utwardzona droga 
dojazdowa do działek. 

Na początku stycznia władze 
Pruszkowa z Pawłem Makuchem 

na czele, w trakcie spotkania 
z mieszkańcami zaprezentowa-
ły pomysły nowych rozwiązań dro-
gowych dla Gąsina. Jednym z nich 
była budowa ul. Nowoinżynierskiej 
ale już z łącznikiem z ul. Poznań-
ską. Kilka dni temu pruszkowski 
magistrat ogłosił przetarg na wy-
konanie dokumentacji projekto-
wej. Co więcej urzędnicy poszli 
o krok dalej. – W celu udrożnienia 
naszych ulic projektowana ulica 
Nowoinżynierska musi mieć połą-
czenie z ulicą Poznańską. Dlatego 
w dniu 22 lipca ogłosiliśmy prze-
targ na projektowanie brakują-
cego fragmentu, tj. mostu przez 
rzekę Utratę i rozbudowę skrzy-
żowania ulicy Mostowej z DW 718 

(ul. Poznańska), aż do ul. 3-go 
Maja. Szkoda, że wcześniejsze 
projektowanie zatrzymało się 
na ulicy Elektrycznej, tym sa-
mym kierując cały ruch na żbi-
kowskie Rondo. Zmieniamy 
rozwiązania komunikacyjne 
i patrzymy w dłuższej perspek-
tywie daleko do przodu – na-
pisał na swoim facebookowym 
profilu Konrad Sipiera, wice-
prezydent Pruszkowa. 

Oferty złożone przez zain-
teresowane firmy poznamy już 
5 sierpnia. Jeśli uda się rozstrzy-
gnąć przetarg w pierwszym po-
dejściu to wykonawca będzie 
miał 18 miesięcy na wykonanie 
dokumentacji projektowej. AZ
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Zagospodarują teren 
przy ul. Pani Latter

być wykorzystywane także do gry 
w tenisa ziemnego i badmintona).

Kolejny atrakcyjny obiekt ja-
ki pojawi się w tym miejscu to 
park trampolin. Zaprojektowa-
no 14 kwadratowych miejsc do 
skakania i 13 w kształcie ćwiart-
ki koła. Na nowym zielonym te-
renie przy Pani Latter pojawią 
się też m.in. drewniane tarasy, 
obrotowe leżaki, ławki, stojaki 
na rowery, kosze oraz parkowa 
czytelnia, czyli stalowy regał na 
książki. Nie zabraknie oczywi-
ście zieleni. Posadzone zostaną 
nowe drzewa i krzewy, a alej-
ki zostaną wyłożone ekokratą.

Na oferty od firm zaintereso-
wanych wykonaniem tego zadania 
pruszkowski urząd miasta cze-
ka do 31 lipca. Jeśli uda się roz-
strzygnąć przetarg, prace przy 
Pani Latter powinny zakończyć 
się jesienią. Dokładny termin to 
30 października. EL

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd 
miasta poszukuje firmy, 
która zajmie się zago-
spodarowaniem zielo-
nego terenu i budową 
wielofunkcyjnego boiska 
przy ul. Pani Latter.

Z akres inwestycji jest du-
ży. Po zakończeniu prac 
dziki parking przy ul. Pa-
ni Latter zmieni się nie 

do poznania. Przede wszystkim 
powstanie tam wielofunkcyjne 
boisko o powierzchni ponad 530 
metrów kwadratowych. Ma ono 
umożliwić grę w piłkę ręczną (pole 
z bramkami do piłki ręcznej mo-
że być wykorzystywane także do 
amatorskiej gry w minifutbol), ko-
szykówkę, siatkówkę (pole do gry 
i słupki z siatką do siatkówki mogą 

04
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Wybieraj projekty zgłoszone 
         do BO na rok 2020

od 19 do 26 sierpnia 2019r.

Więcej informacji na: www.pruszkow.pl
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MILANÓWEK

Ruszył remont kładki 
w Milanówku

Rozpoczął się długo oczekiwany remont pieszej 
przeprawy przez tory PKP w rejonie ul. Przejazd  
w Milanówku. Prace mają potrwać do końca wakacji.
Naprawa kładki właśnie ruszyła i zakończy się szybciej 
niż we wskazanym terminie, bo jeszcze przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego. Potem rozpocznie 
się procedura odbiorów technicznych. – To dobra  
wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. O tym, 

jak ważna to przeprawa dla Milanowian, przekonaliśmy 
się z chwilą wyłączenia kładki z eksploatacji przez Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. To 
pierwszy etap remontu. Pozwoli on udostępnić kład-
kę pieszym. W kolejnych latach czekają nas znacznie 
szersze zakresem prace – mówi burmistrz Piotr Remi-
szewski. Pierwszy etap remontu obejmuje m.in. napra-
wę pomostu i stopni, malowanie i piaskowanie.  EL

Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji żywności dla zwierząt.
Wytwarzamy premiksy witaminowo-mineralne, innowacyjne dodatki paszowe oraz jesteśmy 

liderem w doradztwie żywieniowym świadczonym dla przemysłu paszowego i hodowców  
zwierząt gospodarskich. Od 1931 roku nasze rozwiązania znajdują wysokie uznanie u naszych 

klientów – mieszalni pasz, integratorów, dystrybutorów, osób przygotowujących pasze  
we własnych gospodarstwach, jak również u producentów karmy dla psów i kotów.  

Nasza siedziba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, 25 km od Warszawy.

Recepcjonistka
Forma zatrudnienia – Umowa na zastępstwo (1 rok – od września 2019 r.)

Miejsce pracy – siedziba firmy w Grodzisku Mazowieckim

Do osoby na tym stanowisku będzie należało:
 zapewnienie sprawnego funkcjonowania recepcji
 obsługa centrali telefonicznej oraz firmowej skrzynki mailowej
 dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów w firmie (korespondencja
   przychodząca i wychodząca)
 odbieranie i wysyłanie poczty (tradycyjnej i elektronicznej), współpraca z kurierami i serwisami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi
 organizacja i rezerwacja podróży służbowych dla pracowników
 koordynacja i organizacja spotkań na terenie spółki i poza siedzibą spółki.

Od kandydatów oczekujemy:
 minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych
 dobrej znajomości języka angielskiego
 wysoko rozwiniętych umiejętności personalnych
 dobrej znajomości pakietu MS Office

Oferujemy:
 umowę o pracę na zastępstwo (1 rok)
 ciekawą, pełną wyzwań pracę
 możliwość rozwoju zawodowego

Jeśli chcesz do nas dołączyć, aplikuj na: Rekrutacja@trouwnutrition.com. Złóż CV z dopiskiem 
„Recepcjonist(k)a” w tytule.

Informujemy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie 
jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Zasady przetwarzania danych osobowych kandy-
datów znajdziesz pod http://www.trouw.pl/polityka-prywatnosci/

R E K L A M A

Tunel gotowy  
przed 10 października?

Pojawia się jednak pytanie 
kiedy tunel zostanie udostęp-
niony mieszkańcom? Zwłaszcza, 
że w ostatnim czasie na placu 
budowy niewiele się działo. Ko-
lejarze pytani przez nas kiedy 
prace w tunelu dobiegną końca 
jak mantrę powtarzają: – Planu-
je się, że obiekt będzie dostęp-
ny jesienią – mówił nam w lipcu 
Karol Jakubowski z biura pra-
sowego PKP PLK.

Nieco więcej informacji kole-
jarze zdradzili władzom Prusz-
kowa. Wiceprezydent Konrad 
Sipiera na swoim facebooko-
wym profilu opublikował pismo 
od PKP PLK. Wynika z niego, 

PRUSZKÓW
Wykonawca prac  
zaznacza, że przeprawa 
zostanie udostępniona 
na początku października. 

T unel w ciągu ul. Dział- 
kowej to jedna z naj- 
bardziej wyczekiwa-
nych przepraw drogo-

wych w Pruszkowie i okolicach. 
Oddanie do użytku tej drogi uła-
twi mieszkańcom przedosta-
nie się na drugą stronę miasta 
oraz odciąży zakorkowany wia-
dukt nad torami PKP w ciągu  
ul. Poznańskiej.

że tunel powinien zostać udo-
stępniony mieszkańcom w paź-
dzierniku. – W nawiązaniu do 
spotkania roboczego u Prezyden-
ta Miasta Pruszkowa z udziałem 
Wykonawcy robót oraz Podwy-
konawcy układającego warstwy 
nawierzchni drogowej w tunelu 
tj. firmy PPUH Budowa i Napra-
wa Dróg Efekt sp. z o.o., które 
odbyło się w dn. 18.07.2019 in-
formujemy, że planowane za-
kończenie robót przy budowie 
tunelu oraz układu drogowego 
w ciągu ulic Działkowej i Błoń-
skiej w Pruszkowie powinno na-
stąpić przed 10 października br. 
– czytamy w dokumencie.  AZ
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REGION
Zakończyły się najważ-
niejsze prace budowlane 
na trasie S8. Mowa tutaj 
o dwóch odcinkach, Ra-
dziejowice – Przeszkoda 
i Przeszkoda – Paszków. 
Tym samym GDDKiA 
rozpoczęła procedurę 
odbioru trasy.

C hoć kierowcy już od 
pewnego czasu mogą 
korzystać z trasy S8  
na odcinku Radziejo- 

wice – Paszków, to z pewny-
mi ograniczeniami. Tym naj-
ważniejszym jest ograniczenie 
prędkości do 60 km/h, ale nie 
brakowało też czasowych zwę-
żeń. Jednak sytuacja zmie-
ni się w niedalekiej przyszłości.

– Rozpoczęły się odbiory. Zło-
żono wniosek o pozwolenie na 

Prace na S8 zakończone,  
czas na odbiory

użytkowanie odcinka Radziejo-
wice – Przeszkoda. Wkrótce zo-
stanie złożony wniosek na kolejny 
odcinek Przeszkoda – Paszków, 

prawdopodobnie w przyszłym ty-
godniu. Teraz musimy poczekać 
aż otrzymamy stosowane doku-
menty, pozwolenia i będzie można 

w pełni udostępnić trasę S8 
jako drogę szybkiego ruchu – 
mówi Małgorzata Tarnowska 
z warszawskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Przypomnijmy, że odcinek 
Radziejowice – Przeszkoda 
liczy 9,9 km. Budowę prowa-
dzi firma Strabag. Jednym 
z ważniejszych elementów ja-
kie trzeba było wybudować na 
tym fragmencie to węzeł dro-
gowy „Żabia Wola”, rozbudowa 
MOP-ów, a także budowa ta-
kich elementów jak mosty, wia-
dukty, kładki dla pieszych itd.

Z kolei drugie zadanie do-
tyczyło odcinka Przeszkoda – 
Paszków o długości 11,6 km. 
Tutaj wykonawca (firma 
Intercor) musiał wybudo- 
wać między innymi trzy wę-
zły drogowe – „Siestrzeń”, 
„Młochów”, „Nadarzyn”. Resz-
ta podobnie jak w poprzed- 
nim przypadku.  SO
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Strażacy ochotnicy kupią  
nowy sprzęt

Druhowie z Brwinowa będą mogli 
sprawić sobie kamerę termiwizyj-
ną. W OSP w Nowej Wsi wyremon-
towana zostanie posadzka.

– Strażacy zapracowali sobie 
na zaufanie społeczne nie tylko 
oczywistym systemem wartości, 
w którym na pierwszym miejscu 
jest życie ludzkie, ale także wie-
dzą oraz umiejętnościami z zakre-
su ratownictwa. Zawsze z wielkim 
uznaniem i szacunkiem odnoszę 
się do ich pracy. To ludzie, którzy 
pomagają bez wahania i bezintere-
sownie. Chcemy, aby mogli praco-
wać bezpiecznie, dlatego od 20 lat 
wspieramy ich zarówno finansowo, 
jak i przekazujemy specjalistycz-
ny sprzęt oraz odzież – podkre-
ślił marszałek Adam Struzik.  EL

REGION
Prawie 600 tys zł z bu-
dżetu samorządu woje-
wództwa mazowieckiego 
trafi do jednostek ochot-
niczej straży pożarnej  
w naszym regionie. 
Pozwoli to m.in. na zakup 
nowych samochodów, 
kamery termowizyjnej  
i remont strażnic. 

U mowę na dofinanso-
wanie poszczególnych 
jednostek podpisali 
w miniony czwartek 

marszałek Adam Struzik i przed-
stawiciele gmin. Dzięki temu OSP 
W Grodzisku Mazowieckim otrzy-
ma wsparcie na zakup lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
i remont wentylacji. Do Milanówka 
trafi 100 tys zł na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go i ponad 12 tys na naprawę dachu 
strażnicy. Nowy pojazd zakupią 
też strażacy z OSP w Nadarzynie. 
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poznasz - polubisz

LATO Z POLSKĄ KOMEDIĄ

06.07
13.07
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08

Chłopaki nie płaczą

Seksmisja

Ile waży koń trojański

Lejdis

Kiler i Kiler-ów 2-óch

Nigdy w życiu

Kogel-mogel

Vinci

Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: Lipiec 21:30/Sierpień 20:30

Wakacyjne soboty

Organizator
Sponsor główny Współorganizator Sponsor PartnerzyWspółorganizator Sponsor

R E K L A M A

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

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Sąsiedzkie inicjatywy
W tym miejscu chcemy 
przedstawić inicjatywy 
mieszkańców, które 
wydarzyły się w naszej gminie 
spontanicznie i z potrzeby 
serca lub towarzyskiej. Nie 
są dotowane przez gmine, 
ale tym bardziej zasługują na 
zauważenie. Wiele się dzieje 
wokół nas!

O
d stycznia w gminie Michałowice 
raz w miesiącu, a w okresie wa-
kacyjnym – dwa razy częściej, 
odbywają się koncerty, które na-
zwaliśmy „Sąsiedzkie Granie”. 

Skąd taka nazwa? Z jednej strony są to spo-
tkania w domach i przydomowych ogrodach 
– więc przychodzą przede wszystkim sąsiedzi 
bliżsi i dalsi, z drugiej strony chcemy, aby mu-
zyka były tym elementem integrującym i da-
wała bodziec do wyjścia z domu i poznania 
innych mieszkańców naszej gminy – w róż-
nych jej zakątkach. Chcemy integrować ze so-
bą mieszkańców, a jednocześnie dać im coś, 
czego w najbliższej okolicy nie ma - namiast-
kę klubu muzycznego. 

Koncerty odbywają się w różnych miejscach, 
a artyści są opłacani dobrowolnymi datkami 
wrzucanymi do kapelusza. Pierwsze „Sąsiedz-
kie Granie” zorganizowaliśmy u nas w domu 
w Granicy, w styczniu tego roku. Wystąpiła nie-
samowita młoda artystka Zagi, którą już za chwi-
lę zobaczą Państwo na scenie 25. Pol’And’Rock 
Festival w Kostrzynie nad Odrą. Ten pierwszy 
występ, w którym na widowni w naszym niewiel-
kim salonie usiadło 60 osób, dał nam bodziec 

do działania i pokazał jak duży jest głód dobrej 
muzyki. Można go zaspokoić bez konieczności 
odwiedzania stolicy. 

Na Sąsiedzkiej Scenie występowali artyści 
polscy, ale gościliśmy również Jamesa Harrie-
sa z Wielkiej Brytanii, Teddy’ego Jr. Z Holandii, 
a 21 lipca – Sashę Boole’a z Ukrainy. Grał także 
niesamowity Bartek Sosnowski. W salonie w Mi-
chałowicach przy widowni liczącej 120 osób dał 
porywający, brudny, blueso-rockowy, korzenny 
show. Jedna osoba, a wydawało się, że jest z nim 
cały zespół. Uczestnicy tego wydarzenia siedzie-
li na podłodze, krzesłach, kanapach, oparciach 
kanap, stali. Z kolei w Sokołowie w pewnej kli-
matycznej piwnicy wystąpiła sąsiadka z ościen-
nej gminy – Suzia z Milanówka, o której będzie 
niedługo bardzo głośno. Były skrzypce, gitara, 

klawisze i świetna interakcja z publicznością. 
Czerwiec należał do Rebeki – gwiazdy sceny al-
ternatywnej, headlinera wielu letnich festiwali. 
Kilka dni przed występem u nas grali na Festiwa-
lu w Opolu, a chwilę później – na Festiwalu Ope-
n’er w Gdyni. Wystąpili w ramach „Sąsiedzkiego 
Grania”, bo bardzo im się spodobała nasza idea: 
• wspólny stół, na który uczestnicy przynoszą 

różne smakołyki: domowe ciasta i lemonia-
dy, sałatki i przekąski, 

• niecodzienna przestrzeń koncertowa, która 
taką się staje dopiero na czas koncertu, 

• przyjazna, swobodna atmosfera, 
• niesamowita, sąsiedzka publiczność (tak, to 

dzięki Wam – rozśpiewanym, entuzjastycz-
nie nastawionym miłośnikom dobrej muzy-
ki, artyści chcą do nas przyjechać).

To był pierwszy wakacyjny koncert – w ogro-
dzie, gdzie publiczność tańczyła na bosaka, 
siedziała na kocach piknikowych, leżała na 
trawie. Były bańki mydlane i trampolina dla 
dzieci. A sąsiedzi słysząc muzykę w swoich 
domach, podążali za nią i po prostu przycho-
dzili – nie wiedząc dokładnie co to za wyda-
rzenia. I zostawali, bawiąc się razem z innymi 
uczestnikami koncertu i poznając z miesz-
kańcami różnych miejscowości naszej gmi-
ny – i nie tylko. 

Sąsiedzkie Granie gościło dotychczas w Gra-
nicy, Komorowie, Sokołowie, Michałowicach 
i Regułach. A przed nami druga część roku, ko-
lejny świetni artyści i nowe lokalizacje! Warto już 
wpisać w kalendarze 4 i 25 sierpnia oraz 15 wrze-
śnia. Zapraszamy do polubienia naszej strony na 

Facebooku i śledzenia co się dzieje: https://www.
facebook.com/sasiedzkiegranie2019. A jeżeli nie 
korzystacie z Facebooka, zawsze możecie napisać 
do nas maila na adres: sasiedzkiegranie2019@
gmail.com i otrzymywać informacja o kolejnych 
koncertach drogą mailową. A może macie chęć 
udostępnić swój salon na jeden z koncertów? 
Szukamy jeszcze kilku przyjaznych przestrzeni 
dla sąsiedzkiej muzyki i gorąco zachęcamy do 
kontaktu z nami. 

Do zobaczenia,
Katarzyna Gizińska i Sebastian Grądalski – 

organizatorzy Sąsiedzkiego Grania
https://www.facebook.com/

sasiedzkiegranie2019
sasiedzkiegranie2019@gmail.com
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PRUSZKÓW

Targowa  
do przebudowy

Pruszkowski urząd ogłosił przetarg na przebudowę 
ulicy Targowej, na odcinku od ulicy Gordziałkow-
skiego do ulicy Pogodnej. Zadanie to ma zostać zre-
alizowane do połowy listopada tego roku. Mimo że 
ulica ta znajduje się niemal w centrum Pruszkowa, 
to posiada nieutwardzoną nawierzchnię. Oprócz sa-
mej drogi, przetarg dotyczy również zagospodaro-
wania terenu, czyli oświetlenia, zatok postojowych, 

chodników i zjazdów na przylegające działki. Wybu-
dowana zostanie kanalizacja deszczowa. Jezdnia ulicy 
Targowej będzie miała 6 metrów szerokości. Chod-
niki powstaną po obu stronach drogi. Natomiast za-
toki postojowe pomieszczą 17 miejsc dla pojazdów 
(w tym dwa dla samochodów osób niepełnospraw-
nych). Oświetlenie pojawi się na całym odcinku bu-
dowanej jezdni.  SO

Pałac Wierusz-Kowalskich zyskuje nowe oblicze
blask brwinowskiego pałacu. 
Przypomnijmy, że poprzed-
ni wykonawca zszedł z placu 
budowy w połowie ubiegłego 
roku. Gmina nie miała inne-
go wyjścia, jak rozwiązanie 
umowy z firmą prowadzoną 
renowację. Później rozpo-
częto poszukiwania nowego 
przedsiębiorstwa, które do-
kończy roboty.

Wszystko zaczęło się na 
dobre. Wykonawca zaizolował 
część fundamentów. – Wyko-
nawca został wybrany, pod-
pisaliśmy z nim umowę. Czas 
na prace. Pracownicy wyko-
nali z trzech stron budynku 

BRWINÓW
Nowy wykonawca  
rozpoczął prace  
remontowe w pałacu 
Wierusz-Kowalskich  
w Brwinowie.  
Aktualnie trwa  
izolacja fundamentów 
budynku.

P o niemałych per-
turbacjach w końcu 
udało się ponownie 
wybrać wykonaw-

ce, który przywróci dawny 

izolację fundamentów. Na ten 
moment kontynuowane są 
prace od strony zachodniej 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Do-
datkowo od strony wschod-
niej rozłożono rusztowanie, 
co oznacza, że rozpoczy-
nają się prace przy elewa- 
cji – dodaje.

Termin zakończenia prac to 
czerwiec 2020 r. I musi zostać 
dotrzymany. Na przeprowadze-
nie remontu gmina otrzymała 
bowiem 3 mln zł dofinansowa-
nia, które ma być rozliczone 
najpóźniej we wrześniu przy-
szłego roku.  SO

MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
podsumowała efekty 
prac przy tworzeniu  
nowego parkingu  
„parkuj i jedź”, który 
powstał w sąsiedztwie 
urzędu w Regułach.  
Z placu można  
już korzystać. 

P arking powstał na te-
renie pomiędzy sie-
dzibami władz gminy 
i posterunku policji, 

nieopodal stacji WKD w Regu-
łach. Może pomieścić 114 samo-
chodów i 45 rowerów. Są tam 
stanowiska do ładowania po-
jazdów elektrycznych. – Dojazd 
do parkingu zapewniony jest 
od ulic al. Powstańców Warsza-
wy i Kuchy. Na terenie znajduje 
się zadaszona wiata na rowery 
ze stanowiskiem do ładowania 
dwóch rowerów elektrycznych 
i jedno miejsce postojowe z ła-
dowarką samochodu elektrycz-
nego. O liczbie wolnych miejsc 
parkingowych informują tablice 
świetlne przy drogach dojazdo-
wych – poinformowali przedsta-
wiciele urzędu gminy.

W sercu placu pojawił się 
niewielki skwer, a na nim zie-
leń, młode drzewa i kilkanaście 
ławek. Cztery z nich posia-
dają pętle indukcyjne do bez- 

Nowy parking „park&ride” 
działa w Michałowicach 

przewodowego ładowania telefo-
nów komórkowych. Cały parking 
jest oświetlony, monitorowa-
ny i już cieszy się popularno-
ścią wśród mieszkańców. – Ten 
parking żyje w ciągu doby. To 
inwestycja prosta, ale bardzo 

potrzebna mieszkańcom. Wie-
le osób chce skorzystać z możli-
wości park&ride z tego powodu, 
że dojazd do Warszawy kolejką 
WKD jest prostszy, łatwiejszy, 
punktualny – zaznacza Małgo-
rzata Pachecka, wójt Michałowic.

Inwestycja kosztowała po-
nad 1,4 mln zł, z czego prawie 
1,2 mln zł to dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
w Ramach Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020.  EL

Jest przetarg na wyposażenie 
SPZOZ „Piastun”

z wyposażeniem narzędziowym 
oraz zestaw endoskopowy do wyko-
nywania gastroskopii oraz kolono-
skopii, dwóch myjni do endoskopów 
oraz szafy do ich przechowywa-
nia), zaś trzecia wyposażenie bloku 
operacyjnego (aparat do znieczu-
leń, kolumna chirurgiczna, ane-
stezjologiczna, stół operacyjny do 
zabiegów ortopedycznych).

Kolejny element zamówienia to 
urządzenia kardiologiczne (reje-
strator umożliwiający monitoring 
ciśnienia krwi do 51 godzin, hol-
ter – czyli system długotrwałego 
monitorowania do 7 dni, kardio-
monitor, defibrylator i respirator). 
Ostatnia część dotyczy urządzeń 
rehabilitacyjnych (aparat do lase-
roterapii i skaner punktowy w jed-
nym, aparaty do ultradźwięków, 
elektroterapii i magnetoterapii. 
Urządzenie do kinezyterapii, ze-
staw urządzeń do rehabilitacji 
kardiologicznej – czyli cztery ro-
wery, rower poziomy, bieżnia itd.).

Każda z części przetargu ma 
zostać zrealizowana w trzy mie-
siące od daty zawarcia umowy, ale 
nie później niż do końca listopada 
tego roku.  SO

PIASTÓW
Piastowski urząd ogłosił 
przetarg na dostawę, 
montaż i uruchomienie 
sprzętu medycznego dla 
Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Piastun”.

P rzypomnijmy, że miasto 
pozyskało dofinanso-
wanie unijne na wy-
posażenie przychodni 

„Piastun”. Kwota wsparcia wy-
nosi niemal 3,9 mln zł. Natomiast 
wartość całego zadania to 4,8 mln 
zł. Pieniądze te zostaną przezna-
czone na zakup sprzętu między 
innymi do pracowni kardiolo-
gicznej, chirurgicznej, fonosko-
pii, gastroskopii.

Przetarg podzielono na pięć 
części. Pierwsza dotyczy zakupu 
cyfrowego aparatu RTG wraz 
z systemem archiwizacji obrazów  
RIS/PACS/WEB.

Część druga to przyrządy en-
doskopowe (zestaw artroskopo-
wy do chirurgi mało inwazyjnej 
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Ponad 20 kolorowych 
i podświetlanych no-
cą balonów pojawiło się 
na grodziskim deptaku. 
I od razu zyskały dużą 
sympatię mieszkańców. 
Autorem instalacji jest 
Jarosław Koziara, artysta 
z Lublina. Barwny widok 
będzie można podziwiać 
do końca wakacji.  EL
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Gmina Brwinów 
otrzymała wsparcie 
w wysokości 50 tys. zł 
w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu 
Wspierania Sołectw. 
Podpisanie umów 
między samorządem 
województwa a 
samorządami z powiatu 
grodziskiego 
i pruszkowskiego miało 
miejsce 10 lipca 2019 r. 
w Brwinowie.

D o Brwinowa na 
podpisanie umów 
przybył wicemar-
szałek wojewódz-

twa mazowieckiego Wiesław 
Raboszuk, radni sejmiku wo-
jewództwa Bożena Żelazowska 
i Piotr Kandyba oraz reprezen-
tanci gmin Baranów, Nadarzyn 
i Żabia Wola, które podobnie 
jak Brwinów otrzymały dofi-
nansowanie na działania za-
planowane w sołectwach.

W ramach programu moż-
na było uzyskać maksymalne 

wsparcie w wysokości 10 tys. 
zł dla jednego projektu. Każ-
da gmina mogła złożyć mak-
symalnie pięć wniosków na 
pięć różnych zadań, ale so-
łectwo mogło uzyskać do-
finansowanie na realizację 
jednego zadania. – Zdajemy 
sobie sprawę, jak ważne dla 
mieszkańców naszego regio-
nu są te drobne inwestycje, 
dlatego w tym roku wsparcie 
otrzymało aż 1178 sołectw – 
mówił wicemarszałek Wie-
sław Raboszuk. Wśród nich 
są też brwinowskie sołectwa: 
Biskupice, Falęcin, Moszna, 
Otrębusy i Żółwin.

W Biskupicach zostaną usta-
wione dwie nowe wiaty przy-
stankowe, dodatkowo wyposa-
żone w oświetlenie solarne. 
Wzdłuż nowej ścieżki rowerowej 
z Brwinowa do Grudowa zosta-
nie urządzona zieleń, a w Mosz-
nie będzie można wykonać 
oświetlenie w okolicy przystanku 
autobusowego. Środki pozyska-
ne przez gminę Brwinów trafią 
także do szkół. W budynku Szko-
ły Podstawowej w Otrębusach 
zaplanowano remont wiatrołapu 
i utworzenia recepcji, a w Żółwi-
nie – wymianę okien i drzwi oraz 
zakup szafek do modernizowa-
nego zespołu szatniowego. (PR)

Dotacje dla brwinowskich 
sołectw

Zokazji 75. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszaw-
skiego w parku miejskim 
odbędzie się pokaz fil-

mu pt. „Powstanie i medycy-
na. Chcieliśmy żyć” (początek 
o godz. 20). 

Wspólne oglądanie filmów 
dokumentalnych 1 sierpnia, 

organizowane przez Stowarzy-
szenie Projekt Brwinów, ma już 
swoją kilkuletnią tradycję. W tym 
roku stowarzyszenie zaprasza 
na polankę za placami zabaw na 
wieczorny film w reżyserii Mar-
ka Widarskiego, który przedsta-
wia relacje lekarzy, sanitariuszek 
i rannych w Powstaniu.

Fragmenty kronik nakręco-
nych w walczącej Warszawie 
i przejmujące wspomnienia po-
wstańców, którzy mimo upły-
wu lat wciąć odczuwają te same 
emocje i niosą w sobie auten-
tyczne wartości – to właśnie 
zobaczyć można w filmach 
dokumentalnych, na które za-
praszamy – mówią organizato-
rzy pokazów.

O godz. 17 – w godzinę wybu-
chu Powstania Warszawskiego 
przy pomniku Armii Krajowej 
na Rynku w Brwinowie odbędą 
się oficjalne uroczystości oraz 
wspólne śpiewanie piosenek po-
wstańczych. O godz. 18 w kościele 
pw. Św. Floriana zostanie odpra-
wiona msza św. w intencji po-
ległych. (PR)

Zaproszenie na film 1 sierpnia

Dworek Zagroda za-
prasza na najbliższe 
wydarzenia. W kalen-
darzu imprez znalazły 

się m.in. jarmark sztuki, potań-
cówki i koncert z okazji roczni-
cy Bitwy Warszawskiej.

Już w najbliższą sobotę 27 lip-
ca, brwinowskie Koło Sztuki za-
prasza na letni jarmark sztuki. 

W godzinach 10-17 na sto-
iskach będzie można podziwiać 
i kupić rękodzieło lokalnych 
twórców, m.in. obrazy, biżute-
rię, ceramikę. 

Na stałe do kalendarza imprez 
wpisała się „Roztańczona Zagro-
da” organizowana przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Brwinowa – przy 
muzyce na żywo mogą się bawić 

starsi i młodsi, a chętnych nie 
brakuje. Najbliższe potańcówki 
odbędą się 4, 17 oraz 31 sierpnia 
(od 17.30 do 21.30).

15 sierpnia Urząd Gminy Brwi-
nów zaprasza na koncert z oka-
zji rocznicy Bitwy Warszawskiej. 
Piosenki Mieczysława Fogga za-
śpiewa Rafał Grozdew. Począ-
tek o godz. 17. (PR)

Gościnna Zagroda

Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Z kwotą 4 846,57 zł (zamożność per 
capita 2018 r.) Grodzisk Mazo-
wiecki uplasował się na 3 miejscu 
jako miasto powiatowe w presti-

żowym rankingu „Wspólnoty” – Najbogatsze 
Samorządy. Przed nami są tylko Polkowice 
oraz Piaseczno. Dla Grodziska jest to skok 
o 4 miejsca z 7-go, jakie zajmowaliśmy w ze-
szłym roku. 

Metodologia badań rankingowych od lat 
jest niezmienna i polega na podzieleniu 
wpływów budżetowych przez liczbę miesz-
kańców (dochody własne i otrzymywane 
subwencje, z pomięciem wpływów z dota-
cji celowych, które mają chwilowy wpływ 
na wielkość dochodów). Metoda stosowana 
w rankingu mówiącym o bogactwie budżetu 
gminy od lat jest niezmienna i opiera się na 
analizowaniu obiektywnych danych z GUS, 
dotyczących  wszystkich samorządów. 

Dziękujemy mieszkańcom Grodziska Ma-
zowieckiego oraz firmom za uzyskanie tak 
dobrego wyniku. Gratulujemy zaszczytnego 
miejsca, ponieważ znalezienie się w gronie 
absolutnie ścisłej elity jest dużym wyróżnie-
niem dla nas wszystkich. 

Grodzisk Mazowiecki trzeci w rankingu 
Najbogatszych Samorządów!

Mediateka, fot. Marcin Masalski 
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Pół miliona dotacji na 
przebudowę skrzyżowania  
w Ruścu

Powiat Pruszkowski otrzymał dotację na przebudo-
wę skrzyżowania al. Kasztanowej z ulicami Osiedlową 
i Młodości w Ruścu. Prace rozpoczęły się tam na po-
czątku czerwca. Wybudowany zostanie dodatkowy 
pas do skrętu w lewo w ul Osiedlową, pas włączenia 
dla lewoskrętu z ul. Osiedlowej w kierunku Młocho-
wa, azyl dla pieszych na przejściu oraz zatoka autobu-
sowa wraz z peronami. Inwestycja pochłonie 979 tys. 

zł. Powiat pruszkowski otrzymał na to zadanie 568 tys zł 
z budżetu Województwa Mazowieckiego. – Poprzez pod-
wyższenie paramentów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącej drogi, poprawie ulegną warunki ruchu drogo-
wego w rejonie skrzyżowania, dostępność komunikacyj-
na, a przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego, w tym uczniów Szkoły Podstawowej 
w Ruścu – podkreślają przedstawiciele powiatu.  AZ

Miejsce pracy:  
Pruszków; Rejon Energetyczny Pruszków

Profil kandydata:
  Wykształcenie o kierunku elektroenergetycznym lub 

pokrewnym,
  Znajomość budowy sieci elektroenergetycznej,
  Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.

Ze swojej strony gwarantujemy:
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  Szansę rozwoju zawodowego.

CV proszę przesłać na maila:  
anna.rychlowska@pgedystrybucja.pl 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się  
z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku podania przez Panią/Pana w CV i liście motywacyjnym dodat-
kowych danych, innych niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres 
do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty muszą zawierać 

podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamiesz-
czonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadze-
nia niniejszej rekrutacji, innych niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

                                                                                                                                                   
……………………………………………..

                       (podpis kandydata)

PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa  
poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisko:

ELEKTROMONTER SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 8.07.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję 
Nr 84/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie 
gminy Jaktorów.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 
Jaktorów.

Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Jaktorów,   
w powiecie grodziskim).
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
• obręb 0006 Chylice – działka o nr ew. 124/2, 125/5, 125/3, 125/4, 166/3, 166/4, 164/1;
• obręb 0005 Chylice-Kolonia – działka o nr ew. 530/1, 213/11;
• obręb 0011 Kolonia-Jaktorów – działka o nr ew. 373/1, 371/9, 370/3, 298/13, 298/17, 

298/9, 298/19;
• obręb 0015 Stare Budy – działka o nr ew. 477/30, 477/42, 477/31, 477/40, 477/39;
• obręb 0014 Sade Budy – działka o nr ew. 217/45, 217/52, 217/33, 217/35, 217/27, 217/21, 

217/26, 217/51, 217/25, 217/49, 217/49, 217/47, 216/12;
• obręb 0013 Międzyborów – działka o nr ew. 367/5, 404/22, 404/21, 404/11, 404/12, 

404/23, 404/8, 399/1.
Numery działek stanowiące tereny wód płynących, nie podlegające podziałowi pod inwestycję:
• obręb 0014 Sade Budy – działka o nr ew. 217/19, 217/34.
Numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery działek 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na rzecz właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego, w nawiasach numery działek po podziale):
• obręb 0006 Chylice – działka o nr ew. 164/2 (164/5, 164/6); 125/5; 125/6 (125/7, 125/8, 

125/9);
• obręb 0011 Kolonia-Jaktorów – działka o nr ew. 303/3 (303/7, 303/8); 298/9; 298/10 

(298/24, 298/25);
• obręb 0015 Stare Budy – działka o nr ew. 638/1 (638/3, 638/4); 800 (800/1, 800/2);  

533 (533/1, 533/2);
• obręb 0014 Sade Budy – działka o nr ew. 275/4 (275/7, 275/8); 277/10 (277/13, 277/14); 

277/3 (277/11, 277/12); 237/1 (237/7, 237/8); 218 (218/1, 218/2); 216/13 (216/20, 216/21); 
• obręb 0013 Międzyborów – działka o nr ew. 342/2 (342/3, 342/4); 334 (334/1, 334/2); 

331/2 (331/4, 331/5); 333 (333/1, 333/2).
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę innych dróg publicznych, budowę/
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, budowę/przebudowę zjazdów:
• obręb 0006 Chylice – działka o nr ew. 166/2, 171/17;
• obręb 0005 Chylice-Kolonia – działka o nr ew. 530/3;
• obręb 0015 Stare Budy – działka o nr ew. 637, 546;
• obręb 0013 Międzyborów – działka o nr ew. 399/2.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania 
wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124  
ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r., poz.2204).

Od powyższej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7, w godzinach 
13-16 – pon., 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.  
WI-II.7820.2.23.2018.LK
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PRUSZKÓW
Temat Centrum  
Kultury i Sportu znów 
podgrzewa atmosferę 
w Pruszkowie. Spółka 
zarządzająca obiektami 
przy Bohaterów Warsza-
wy 4 nie tylko przyniosła 
straty. Na jaw wyszły 
również nieprawidłowo-
ści związane  
z kapitałem spółki.

Centrum Kultury i Spor- 
tu w Pruszkowie 
praktycznie od sa-
mego początku budzi 

emocje. Począwszy od budo-
wy obiektu o nazwie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego, 
a skończywszy na ofercie ja-
ką spółka kieruje do miesz-
kańców. „Wisienką na torcie”, 
która jeszcze bardziej roz-
grzała mieszkańców, była in-
formacja o rozpoczęciu prac 
zespołu kontrolnego powołane-
go przez prezydenta Pruszko-
wa Pawła Makucha. Zespół miał 
zbadać kwestię różnicy w kapi-
tale zakładowym spółki, którą 
wykrył biegły rewident. Mowa 
tu o kwocie prawie 14,5 mln 
zł. Drugim zadaniem zespołu 

Co dalej ze spółką CKiS? „Rozważamy 
różne scenariusze”

było sprawdzenie kryteriów 
wyznaczonych przy wyborze 
prezesa. Zespół powołany pod 
koniec czerwca zakończył pracę 
w ubiegłym tygodniu. W mię-
dzyczasie Anna Dudziec prezes 
spółki CKiS sp. z o.o. złoży-
ła rezygnację.

Co dalej?
Na to pytanie próbował odpo-
wiedzieć prezydent Pruszkowa 
Paweł Makuch na poniedział-
kowej (22 lipca) konferencji 
prasowej. – Musimy się zasta-
nowić i poddać analizie sens 
dalszego funkcjonowania spół-
ki. Czy pomysł powołania tej 
spółki w listopadzie 2017 r., 
z takim pomysłem jej funk-
cjonowania był słuszny? Pani 
prezes przed objęciem funk-
cji w spółce zatrudniona by-
ła w urzędzie miasta m.in. do 
jej kompetencji i zakresu obo-
wiązków należało sporządze-
nie i opracowanie biznesplanu. 
Podczas posiedzenia rady nad-
zorczej miała taki plan opra-
cować. Do dziś nie udało nam 
się odnaleźć tego dokumen-
tu zarówno tu w urzędzie, jak  
i w spółce. Mam nadzieję, że 
do tego dokumentu dotrzemy 
– zaznaczył na konferencji pre-
zydent Pruszkowa.

Dziś wiadomo, że miasto spół-
ki CKiS nie zlikwiduje. Z punk-
tu prawnego łatwiej poddać ją 

transformacji. Jest jednak zbyt 
wcześnie, by mówić o konkret-
nych kierunkach przekształ-
ceń. – Musimy wyjaśnić różnice 
w kapitale założycielskim. Co do 
kwestii dalszego zarządzania 
budynkiem CDK przez spółkę 
to jest to kwestia otwarta – do-
dał Makuch.

CDK pod zarządem  
miasta
Prezydent Pruszkowa pod-
kreśla, że decyzje dotyczą-
ce zarówno samej spółki jak 
i budynku zapadną najpraw-
dopodobniej we wrześniu, to 
już wiadomo jakie rozwiąza-
nia są brane pod uwagę. Jed-
nym z nich jest przeniesienie 
urzędu do budynku CDK. Jed-
nocześnie część wydziałów 
nadal miałaby działać w bu-
dynku przy ul. Kraszewskiego. 
Władze Pruszkowa rozwa-
żają również uruchomienie 
linii autobusowej, która do-
woziłaby mieszkańców do  

nowej siedziby urzędu. Zwłasz- 
cza, że za dwa lata na ulicach 
Pruszkowa mają pojawić się 
dwa elektryczne autobusy, któ- 

re wspomnianą linię mogły-
by obsługiwać.

Przeniesienie urzędu do bu-
dynku CDK nie odbije się na 

instytucjach kultury, które już 
dziś korzystają z tego obiektu.  
– Takie przeniesienie nie bę-
dzie się wiązało w żadnym wy- 
padku z jakimikolwiek prze-
nosinami bądź naruszeniem 
części kulturalnej budynku zaj-
mowanymi przez Dom Kultury 
„Kamyk” czy Pruszkowiaków  
– zaznaczył na konferencji pre-
zydent Makuch.

Kolejne kroki
Wszystkie dokumenty spółki mają 
zostać poddane analizie, a ekono-
miści i prawnicy będą wyjaśniać 
kwestie związane z różnicą w ka-
pitale spółki. – Myślę, że do końca 
wakacji decyzje zostały podję-
te. Nie zgodziłem się na zapro-
ponowany mi przez poprzedni 
zarząd program nadzwyczajne-
go zgromadzenia wspólników, 
z którego wynikało, że to ja wska-
zuje prezesa. Prezes tej spółki 
zostanie wyłoniony w konkur-
sie – podkreślił Paweł Makuch  
prezydent Pruszkowa.  AZ
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OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW:CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

• Zatrudnimy pracowników 
ochrony na obiekt 
magazynowo-spedycyjny 
w m.  MOSZNA 
PARCELA. Kontakt 
608 69 69 29 do 24 maja

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM
• Dom w Parzniewie 

tel. 535-487-338 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576

Mieszkania Pruszków, 60-100 
mkw., ceny już od 5 500 zł/mkw.,
tel.: (22) 729-03-13 

• Sprzedam 39m2 Os.Staszica 
721 123 105 

• Sprzedam segment w zabudowie 
szeregowej w Natolinie, 87m2, 
tel. 606214540

• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio 
przy lesie z mediami, 
tel.: 510-521-952 

• Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie poszukuje kandydata na 
stanowisko: 1. Pedagoga, 2. Psychologa. 
Szczegółowe informacje na temat 
zatrudnienia są udostępnione na 
stronieinternetowej: 
http://zowpiastow.pl

• Firma "Probet" poszukuje brygadzisty 
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności 
do ekipy doczyszczającej. Prawo 
jazdy, umiejętność prania wykładziny 
i mechanicznego czyszczenia. 
Gwarantujemy umowę o pracę 
i dobre wynagrodzenie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 798 912 400 

• Firma "Probet" zatrudni osobę 
pełnosprawną 
do pracy na magazynie 
w Błoniu. Umowa o pracę. 
Wynagrodzenie 2200 zł netto. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 798 912 400

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika gastronomii, 
wymagane doświadczenie 
i aktualne książeczka sanepidu. 
Praca w Pruszkowie, 
tel. 509-683-032

Lokal gastronomiczny zatrudni 
kierowcę z własnym samochodem 
na weekendy 509-683-032 

Praca na budowie w Pruszkowie, 
wysokie wynagrodzenie 
tel. 662 102 871

• Podejmę współpracę z ekipą 
montażową, zatrudnię do montażu okien, 
drzwi Pruszków i okolice 
tel. 508 266 707 

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

• Niepełnosprawni. Pakowacz - Natolin 
k/Grodziska Maz. 2 zmiany. 
734 108 163 

• Niepełnosprawni. Kontrola jakości 
w Młochowie k/Nadarzyna. 2 zmiany. 
606 829 141 

• Poszukujemy kierowców do pracy kat B, 
zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl 
lub pod numerem 607-073-354

• Praca dla Panów i Pan przy sprzątaniu 
magazynu w Sokołowie koło Janek 
504204700 

Zatrudnię do sprzątania 
bloków na terenie Pruszkowa 
tel. 601 306 336 

Zatrudnię do prac ogrodniczych 
na terenie Pruszkowa 
tel. 601 306 336 

• Zatrudnię kosmetyczkę z umiejętnością 
man/ped lub podnajmę stanowisko salon 
Brwinów 607052845 

• Zatrudnię fryzjerkę/ra Brwinów salon 
loreal expert 607052845 

DAM PRACĘ

Pracuj jako  
OPIEKUN/OPIEKUNKA SENIORÓW  

W NIEMCZECH  
i już dziś dołącz do zespołu  

naszej firmy!  
Gwarantujemy pewna pracę oraz kurs 

języka niemieckiego od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej,

Tel. 506 289 039

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

.
.

ŚLUSARSTWO  TOCZENIE
SPAWANIE  FREZOWANIE

535 872 455

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej dz. ew. nr 159/3, w obrębie 01, o powierzchni 0,0800ha, 
położonej w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego, opisanej w księdze 
wieczystej KW Nr WA1P/00110145/9.
Część nieruchomości została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 marca 2019r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 360 520,00 zł (słownie złotych: trzysta 
sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia i 00/100). Do ceny uzyskanej 
w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2019r., o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 40 000zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Zespole 
ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 
przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 26.07.2019 r.  
na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Pokoje nad morzem 
tel. 501-514-004 
www.pokojenadmorzemewak.pl 
ZAPRASZAMY 

• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 800 zł, 
Nadarzyn – 506-906-002 

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

• Do wynajęcia dwa lokale w Pruszkowie 
60 i 115 m2 pod handel lub usługi 
tel. 601612930  

• Wynajmę warsztat samochodowy 
w Milanówku z wyposażeniem 
lub magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym punkcie, 
blisko drogi powiatowej, z placem 
manewrowym 
tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, dom 
wolnostojący w Milanówku, 
pierwsze piętro 120m2 
z ogrodem, lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt, dobry dojazd do 
Warszawy, blisko drogi powiatowej 
tel. 793408465 

AUTO-MOTO KUPIĘ
• AUTO KAŻDE KUPIĘ tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich samochodów na kasację 
gotówką 508 206 738 

AUTO-MOTO SPRZEDAM
• Sprzedam samochód seicento przebieg 

10 000 km tel 660-190-357

KUPIĘ/SPRZEDAM

• Sprzedam drewno kominkowe liściaste. 
Tel: 789178585 

• Sprzedam pustaki betonowe ¾ 300 szt. 
Tel. 501 757 450 

USŁUGI

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

• HYDRAULIK, budujemy nowe sieci, 
modernizujemy stare, 608 030 808 

• Hydraulik tel. 535872455 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, prześwietlanie; 
ochrona roślin (w tym róż – oraz 
sprzedaż) 512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• RUTPOŻ - Serwis ppoż. Nadarzyn, 
tel. 600-730-882 

• Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

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

• 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 
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Zapraszamy do wspólnego śpiewania
Paweł Makuch

Prezydent Pruszkowa
Krzysztof Rymuza

Starosta Pruszkowski

1 sierpnia 2019
Park Kościuszki (przy Pałacyku Sokoła)

godz. 18:30

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne miasta Pruszkowa.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

75. ROCZNICA
WYBUCHU
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

Śpiewamy
(nie)zakazane
piosenki

Koncert w wykonaniu
Orkiestry Dętej Pruszkowianka

Zapraszamy do wspólnego śpiewania
Paweł Makuch

Prezydent Pruszkowa
Krzysztof Rymuza

Starosta Pruszkowski

1 sierpnia 2019
Park Kościuszki (przy Pałacyku Sokoła)

godz. 18:30

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne miasta Pruszkowa.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

75. ROCZNICA
WYBUCHU
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

Śpiewamy
(nie)zakazane
piosenki

Koncert w wykonaniu
Orkiestry Dętej Pruszkowianka


