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Co dalej z budową szkoły w Parzniewie?
BRWINÓW

Budowa szkoły podstawowej w Parzniewie
w gminie Brwinów to
jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji.
Mamy dobre wieści
dla mieszkańców.
Pierwszy przetarg
został unieważniony.

H

istoria przygotowania inwestycji jaką
jest budowa szkoły w Parzniewie jest
długa i zawiła. W 2012 roku gmina
pozyskała działkę o powierzchni
3ha przy ul. Przyszłości. Trzy lata
później ruszyły prace projektowe
związane z budową szkoły podstawowej i przedszkola. W 2017
r gmina miała już pozwolenie

na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego. Niestety plany
inwestycyjne pokrzyżowała…
reforma oświaty. – Nasz projekt
uwzględniał po dwie klasy sześciu roczników i aby nie budować

szkoły, która byłaby od razu dwuzmianowa, musimy przeprojektować ten obiekt. Tu pojawił się
kolejny problem. Okazało się, że
na działce, która posiadamy , nie
możemy wybudować większego

budynku – wyjaśniał nam w 2020
roku Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.
Co jednak zatrzymało zlecenie przeprojektowania budynku w 2017 r.? Zmiany w… Agencji
Nieruchomości Rolnych. A dokładniej jej likwidacje i powołanie jej w miejsce Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Tu wydłużające się procedury
związane ze sformalizowaniem
przejęcia działki sprawiły, że
władze gminy Brwinów podjęły
decyzję, by inwestycje podzielić na etapy, a na działce, która
jest we władaniu gminy wybudować podstawówkę.
Gmina w ubiegłym roku zleciła wykonanie dokumentacji projektowej, teraz czas na budowę
szkoły! Kłopot w tym, że pierwszy przetarg na budowę szkoły
został unieważniony.
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www.top-dance.pl

TEGO JESZCZE NIE BYŁO

Ruszamy z absolutnie BEZPŁATNYMI zajęciami
dla wszystkich dorosłych mieszkańców Pruszkowa
w ramach projektu ,,Zatańcz z Top Dance”!
Zajęcia do końca roku co czwartek.

Ladies Latino - czwartki 19:30-20:15

TANIEC W PARACH - czwartki 20:15-21:00

zapisy na zajęcie: www.top-dance.pl/zapisy
Zadanie: „Zatańcz z Top Dance” jest dofinansowane ze środków
budżetu Gminy Miasta Pruszków.

PRZEPROWADZKI

I TRANSPORT
BUS IVECO
Tel. 668 566 576
biuro@wprmedia.pl
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Kiedy zmieniamy czas
na zimowy?

Czas zmieniamy dwa razy w roku. W marcu przechodzimy
na czas letni. Natomiast w październiku zmieniamy czas
na zimowy. Większość z nas preferuje tę drugą zmianę.
W nocy z 29 na 30 października cofamy wskazówki zegarków z godz. 3.00 na godz. 2.00. W ten sposób niejako „dostajemy” dodatkową godzinę snu. Zmiana czasu
czy to ta marcowa, czy ta październikowa budzi sporo kontrowersji. Zegarki przestawia się, by efektywniej

wykorzystać światło dzienne. Jednak dziś pracujemy w biurach i halach gdzie wykorzystywane jest sztuczne światło.
Analitycy podkreślają, że argument dotyczący wykorzystania światła dziennego już dawno stracił swoją moc. Przejście z czasu letniego na zimowy odczują również pracownicy
nocnych zmian. Ci będą musieli tej nocy pracować o godzinę dłużej. Warto tu jednak dodać, że ta dodatkowa godzina
powinna być liczona jako nadliczbowa! AZ

Co dalej z budową szkoły w Parzniewie?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jak będzie wyglądała podstawówka w Parzniewie? W nowej szkole ma się znaleźć 18 sal
lekcyjnych dedykowanych dla
klas 0-8, dwie sale językowe,
jedna sala komputerowa, pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych przystosowane
dla osób niepełnosprawnych
z wyjściem bezpośrednio na
zewnątrz wraz z aneksem kuchennym i odrębnym węzłem
sanitarnym (wc, prysznic). W budynku będą się znajdować również: świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski z aneksem
kuchennym i węzłem sanitarnym, a także gabinety: psychologa, logopedy i lekarski,
sklepik szkolny oraz toalety
dostosowane do wieku dzieci i szatnia dla 450 uczniów.
W budynku szkoły zaplanowana jest również kuchnia wraz
ze stołówką. Wstępne założenia
projektu przewidują ponadto
powstanie pełnowymiarowej sali
sportowej, mieszczącej boisko
o wymiarach 44,75 m × 22,50 m.
Zastosowanie kurtyn da możliwość podziału pola gry na trzy
części i jednoczesne prowadzenie treningów koszykówki,
siatkówki i innych dyscyplin wymagających mniejszego pola gry.
Poza tym w tej części obiektu
znajdować się będzie również
siłownia oraz zaplecza szatniowo-sanitarne.
W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie też teren wokół szkoły. Powstanie tu
R E K L A M A

Zbliża się IV Memoriał
im. Krzysztofa Żolika
PRUSZKÓW

Już niebawem na hali
MOS w Pruszkowie
odbędzie się IV Memoriał Krzysztofa Żolika
w koszykówce chłopców. W rozgrywkach
weźmie udział sześć
drużyn z rocznika
2010 (U 13).

K
infrastruktura sportowa: boisko
do piłki nożnej z piłkochwytami.
Wokół niego zostanie wybudowana czterotorowa bieżnia okrężna. Pojawią się tu również dwa
place zabaw, a na nich zastawy
zabawowe, równoważnie, bujaki, zestawy drążków, kolorowe siedziska i wiele innych. Nie
zapomniano również o infrastrukturze dla uczniów, którzy
do szkoły będą przyjeżdżać rowerami (do tego gmina zachęca

uczniów wszystkich swoich szkół
biorąc udział w rozmaitych akcjach m.in. Rowerowy Maj). Przy
szkole znajdzie się wiata, w której uczniowie będą mogli zostawiać swoje jednoślady.
Obecnie władze gminy Brwinów szukają firmy, która zajmie
się budową szkoły w Parzniewie.
Pierwszy przetarg już za nami.
Chętnych na realizację inwestycji
nie brakowało. Aż 11 firm zgłosiło swoje oferty do przetargu.

Najniższa z nich opiewała na
kwotę prawie 79,5 mln zł. Mimo tak dużego zainteresowania
przetarg trzeba było unieważnić.
– Zamawiający gmina Brwinów
zawiadamia, że unieważnia postępowanie, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może
tej kwoty podwyższyć – czytamy w dokumentacji. AZ

rzysztof Żolik był
wybitnym trenerem
i wychowawcą wielu
pokoleń koszykarzy.
Swoją karierę związał z Pruszkowem i pruszkowską koszykówką. W latach siedemdziesiątych
pracował w Zespole Szkół Mechanicznych (dziś ZSOiS) oraz
trener MKS Pruszków.
Zespoły młodzieżowe pod
okiem Żolika odnosiły sukcesy
nie tylko na krajowych parkietach. W latach osiemdziesiątych
Krzysztof Żolik prowadził zespół Znicza Pruszków w II lidze. Natomiast dekadę później
był współautorem największych sukcesów pruszkowskich

koszykarzy – awansu do ekstraklasy, dwukrotnego Mistrzostwa
Polski seniorów oraz półfinału
Pucharu Koraca.
Od 2008 roku ponownie pracował z dziećmi i młodzieżą.
W latach 1994-2002 był radnym
Pruszkowa. W 2017 r. Krzysztof
Żolik zmarł.
MKS Pruszków od ubiegłego roku organizuje memoriał
Krzysztofa Żolika. Zwody mają
uczcić pamięć o wybitnym trenerze. W tym roku IV Memoriał
Krzysztofa Żolika odbędzie się
w dniach 28-30 października
w hali MOS przy ul. Gomulińskiego. Na parkiecie zobaczymy sześć drużyn z rocznika 2010
z Włocławka, Przemyśla, Stargardu Szczecińskiego, Wrocławia i Grójca.
Partnerami i sponsorami
Memoriału są: Międzyszkolny
Klub Sportowy Pruszków, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Pruszkowie, miasto Pruszków, Powiat Pruszkowski, PZU,
Dobra Drużyna PZU oraz Sport
Live. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęła Dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – Anna Tużnik. Red.

Tanecznym krokiem w weekend –
Turniej Top Dance Open 2022
PRUSZKÓW

Najgorętszy turniej na
terenie powiatu pruszkowskiego już weekend
22 i 23 października. W
te dni parkiet hali Znicz
zmieni się w parkiet
dla tancerzy turnieju
Top Dance Open 2022.
Szykuje się prawdziwe
święto tańca z pięknymi strojami, makijażami
i misternymi fryzurami!

T

urniej taneczny to
wielkie święto dla miłośników tej... dyscypliny sportowej. Tak,
tak – taniec sportowy to wyjątkowa dyscyplina. Wymaga nie
mniej poświęcenia i treningów
niż np. tenis czy koszykówka. Do
tego jest niezwykle hipnotyzująca i piękna!

22 i 23 października widzowie
zebrani na pruszkowskiej hali
znicz będą mogli obejrzeć zmagania wielu par tanecznych z Polski i zagranicy. Wystąpią w stylach
tanecznych: standardowym i latynoamerykańskim. Dodatkowo
odbędą się Mistrzostwa Polski
w klasach tanecznych B i A Federacji Tańca Sportowego.
Poza wiadomym wysokim poziomem umiejętności zawodników, będzie można zobaczyć
przepiękne stroje, fryzury i makijaże. Misterne upięcia, piękne,
błyszczące suknie i sukienki oraz
wyraziste i kolorowe podkreślenia oczu – tego możemy spodziewać się podczas turnieju. Dzięki
nim taniec towarzyski elektryzuje
gracją i dopracowaniem każdego
niemal szczegółu.
Co ciekawe, zasady dotyczące
wyglądu tancerek dotyczą nie tylko ubioru, lecz także fryzur. Powinny one być schludne – gładkie
i czyste, komfortowe, nie zasłaniające twarzy, a co najważniejsze

dopasowane do wieku i tańca.
Wszelkie misterne sploty, pęczki, „bułeczki”, koki, czy „shelle”
będzie można zobaczyć podczas
turnieju Top Dance Open 2022.
Weekend 22 i 23 października
w prognozach pogody zapowiada
się dość chłodno. To nic – parkiet
w pruszkowskiej hali Znicz będzie
rozgrzany do czerwoności. Po raz
kolejny zatańczą na nim zawodnicy startujący w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Sportowego
Top Dance OPEN 2022.
Zawody taneczne Top Dance
pojawiają się cyklicznie, co roku,

w kalendarzu imprez w Pruszkowie. To jedyna taka impreza w powiecie pruszkowskim – szykujcie
się na dużą dawkę sportowo-tanecznych emocji!
Oceniani będą zawodnicy z różnych grup wiekowych: od najmłodszych początkujących po
najstarszych z mistrzowską klasą międzynarodową. Noty będzie wystawiać jury składające
się z sędziów z kraju i zagranicy.
Na zwycięzców czekają medale, statuetki, puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe.
Patronami Honorowymi turnieju są Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza oraz Prezydent Miasta
Pruszkowa Paweł Makuch. Turniej
jest dofinansowany ze środków
ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu
i Turystyki, ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego,
ze środków z budżetu Gminy Miasto Pruszków oraz przy wsparciu
Fundacji ARP. Red
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Elegancki złodziej
w rękach policji

We wrześniu w jednym z lombardów w Pruszkowie doszło do kradzieży łańcuszka. Elegancko ubrany mężczyzna
w charakterystycznym kapeluszu zdecydował się przymierzyć łańcuszek. Wykorzystał moment nieuwagi i uciekł…
Właściciele lombardu określili wartość łańcuszka na
10 000 zł! Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery
monitoringu. Pruszkowscy kryminalni szybko ustalili, kto
mógł dokonać tego przestępstwa. Czynności operacyjne

WIADOMOŚCI
doprowadziły do odkrycia innych występków 31-latka. Okazało się, że w 2020 roku mężczyzna dokonał dwóch kradzieży
biżuterii w Warszawie. Od kwietnia do maja tego roku, dokonał on zaboru markowych stacji dokujących w ilości 89 sztuk
na szkodę firmy zajmującej się finansami. Policjanci podczas
przeszukania mieszkania 31-latka ujawnili ubranie, w tym kapelusz, w którym dokonał kradzieży w Pruszkowie, a także
skradziony łańcuszek. AZ

Głośne NIE dla Paszkowianki
REGION

Mieszkańcy Nowej Wsi,
Granicy Strzeniówki
i Komorowa protestowali przeciw budowie
Paszkowianki, która ma
przeciąć okoliczne miejscowości i wprowadzić
ruch w spokojną dziś
okolicę szkoły, terenów
rekreacyjnych i spowodować wycinkę lasów.

P

rzypomnijmy: pierwotny zarys tej drogi zakłada przebieg trasy przez
Nadarzyn, Pruszków,
Brwinów i Błonie. Część mieszkańców Granicy i Nowej Wsi sprzeciwia się budowie Paszkowianki,
bojąc się, że po wybudowaniu drogi ruch w powyższych miejscowościach znacznie się zwiększy. Po
drugie jej przebieg jest dość kłopotliwy. W studium znajdującym
się w posiadaniu gminy Michałowice zaznaczono korytarze trasy. Jeden z nich zakłada przebieg
R E K L A M A

Paszkowianki tuż przy zabudowaniach – w tym domów, szkoły
podstawowej i terenów sportowych. Alternatywnie trasa miałaby
prowadzić przez lasy, co wiązałoby
się z koniecznością wycinki tysięcy

drzew. Negatywne oddziaływanie trasy wpłynęłoby na okoliczne
mokradła Zimnej Wody, zniszczenie doliny Utraty, czy nawet suszę
w regionie. Proces projektowy odcinka, który ma połączyć drogę wojewódzką nr 719 i węzeł w Paszkowie
dopiero co się rozpoczął. Mieszkańcy chcą natomiast zblokować
budowę tej trasy. Organizują liczne protesty nie tylko, żeby ogłosić
swój sprzeciw, ale pokazać również
innym mieszkańcom, że budowa
drogi negatywnie wpłynie na najbliższą cenną przyrodniczo okolicę.
Dodatkowo podkreślają, że droga
wprowadzi ruch tranzytowy do cichych i spokojnych miejscowości.
W sobotnim proteście udział
wzięło blisko 500 osób. Oprócz
mieszkańców nie zabrakło również
radnych czynnie wspierających
protest. Organizatorzy podkreślają, że protesty to nie jedyne działania. Mieszkańcy składają liczne
petycje i liczą na to, że przekonają
swoimi argumentami władze województwa (Paszkowianka to droga w randze wojewódzkiej, której
budowę forsują instytucje podległe
marszałkowi Adamowi Struzikowi)
to rezygnacji z tej inwestycji. AZ

03

Centrum opiekuńczo-mieszkalne
we wsi Szczęsne coraz bliżej

GRODZISK MAZ.

Gmina Grodzisk Mazowiecki wybrała wykonawcę dokumentacji
projektowo-kosztorysowej do budowy
centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi
Szczęsne. Właśnie
podpisano umowę.

P

rzetarg na wykonanie
dokumentacji wygrała firma Archenika Sp.
z o.o. z Poznania, która zaoferowała wykonanie tego
zadania za ponad 110 tys. zł. Na
wywiązanie się z umowy, którą
podpisano 19 października, zwycięska firma ma 60 dni (wykonanie koncepcji projektowej) i 330
dni (na wykonanie przedmiotu
umowy). Centrum ma powstać
we wsi Szczęsne, przy ul. Kawki. Przeznaczono na tę inwestycję
działkę o powierzchni 1,31 ha, dla
której nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w studium rozwoju gminy tereny te są przeznaczone pod usługi uzupełniające.
Obiekt ma mieć 600 mkw. powierzchni całkowitej. Mają się
tam znaleźć pokoje mieszkalne na co najmniej 10 łóżek dla
stałych pensjonariuszy centrum
(4 pokoje 2-osobowe i 2 pokoje
1-osobowe, wszystkie z łazienkami). Dodatkowo ma znaleźć się
tam zaplecze kuchenne z jadalnią
(salą wielofukncyjną) umożliwiającą dzienny pobyt dodatkowych
8 osób. Ponadto w budynku znajdzie się zaplecze technologiczne.
Centrum będzie wyposażone w instalacje: sanitarną, elektryczną, fotowoltaiczną, a także

wentylację mechaniczną. Część
infrastruktury przeznaczona
będzie na potrzeby podopiecznych Fundacji Godne Życie. Wokół budynku zostaną urządzone
tereny zielone, poprowadzone
wewnętrzne ulice oraz chodniki. Znajdą się tu też tereny rekreacyjne i zajęciowe na świeżym
powietrzu. Na zewnątrz pojawi
się też wiata śmietnikowa.
Archenika ma za zadanie wykonać projekt centrum wraz z wyposażeniem, przystosowanego
do osób z niepełnosprawnościami. Projekt powinien zakładać
możliwość rozbudowy centrum
o miejsca dla osób pozostających
pod opieką całodobową itd. Red

DODATEK

04

NIERUCHOMOŚCI

Mieszkanie pod Warszawą ma wiele plusów

W

arszawa, jak na
wielkie miasto
przystało, kusi
niezwykle szeroką ofertą zarówno pracy jak
i atrakcji dostępnych w czasie
wolnym. Mimo to, wiele osób
podkreśla, że pęd stolicy nie
pozwala na relaks i odpoczynek. Nie każdy bowiem lubi żyć
w tak szybkim biegu. Dlatego szukając mieszkania warto
poznać ofertę dostępną w podwarszawskich miejscowościach.
Tu zaletą są nie tylko niższe ceny nieruchomości!

Łatwy dojazd, nie tylko
samochodem

MARCIN ZIÓŁKOWSKI

REGION

Mówi się, że Warszawa
przyciąga jak magnes.
Wiele w tym prawdy.
Jednak żeby korzystać
ze wszystkich
dobrodziejstw
wielkiego miasta
nie trzeba w nim
mieszkać.

Szukając mieszkania warto zastanowić się jak będziemy dojeżdżać do pracy. Nie każdy ma
bowiem komfort pracy w tym samym mieście. Dlatego tak ważna
jest komunikacja. Z Pruszkowa,
Grodziska czy Milanówka do stolicy łatwo dojedziemy koleją. Zarówno pociągami SKM i Kolei
Mazowieckich, jak i popularną
w naszym regionie „wukadką”.
Podróż z Pruszkowa do Warszawy Śródmieście trwa około
30 minut. Dojazd do stolicy jest
wygodny również samochodem.
Dzięki trasom szybkiego ruchu
z Pruszkowa na Mokotów przejedziemy w 20 minut. W korku utkniemy dopiero zjeżdżając
z trasy w rejon „mordoru”.

Atrakcji nie brakuje

Wiele osób uważa, że tylko w stolicy można ciekawie spędzić czas
wolny czy wyjść ze znajomymi do
restauracji. Tymczasem oferta
ciekawych aktywności w miejscowościach takich jak Pruszków i Grodzisk z roku na rok jest
coraz szersza. Biegi, kiermasze,
koncerty, imprezy, pokazy, inscenizacje – lista wydarzeń jest
bardzo długa. Na ofertę gastronomiczną w okolicach nie można
narzekać, zwłaszcza, że w niejednej restauracji znajdziemy
dania, które z powodzeniem zawojowałyby stolice! Red.

Zwolnione tempo

W miejscowościach pod Warszawą
nie czuć pędu stolicy. Choć znajdziemy tu też osoby zakochane
w „biegnącej Warszawie”, to jednak każdy potrzebuje wytchnienia od wielkomiejskiego zgiełku

Szary rządzi na salonach
REMONTY

Stało się. Mamy własne
M. Odebraliśmy klucze.
Za sobą mamy już walkę
z papierologią – bo notariusz, kredyt, umowa
odbiory. Kłopot w tym,
że przed nami kolejne
problemy i decyzje...

T

u oczywiście wchodzimy w kwestie remontów i wykończenia
wnętrz. Bo gdy już
wszystkie ścianki stoją jak trzeba, elektryka została zrobiona, to

zostaje nam kwestia wykończenia i umeblowania nowego lokum. I tu pojawiają się schody.
Czy salon pomalować „Kwiatem
pustyni” czy może wybrać „Biały
żagiel”. Czy płytki w łazience mają być w macie czy połysku? Czy
wybrać rolety, żaluzje czy zasłony? Pytań jest wiele, ale najlepiej

zacząć od wybrania kolorów przewodnich w mieszkaniu. Obecnie
panuje trend na kolor szary. A że
ma on setki rozmaitych odcieni to
i pole do popisu mamy ogromne.
Niektórym ten kolor może wydawać się nudny i monotonny, ale
nic bardziej mylnego. Szarości doskonale komponują się z zarówno
z jaskrawymi kolorami, pastelami, jak i kolorami pudrowymi.
Klasyczne połączenie to szarość,
biel i drewno o ciepłym odcieniu.
Szarości świetnie sprawdzą
się również w kuchni i łazience.
Tu dodatkowo oprócz odcieni kolorystycznych możemy przebierać w kształtach oraz fakturach
płytek czy blatów. AZ

Zamknięte czy otwarte osiedle?
WYBÓR

Z pozoru temat może
wydawać się błahy,
jednak z drugiej strony
rozgraniczenie między
osiedlem zamkniętym
a otwartym często bywa
kluczowe dla wyboru
lokalizacji inwestycji
i później mieszkania.

T

yle ile ludzi na świecie tyle odrębnych preferencji. Część deweloperów stawia na
inwestycje zamknięte, część na

otwarte. Bywa też tak, że lokalizacja wymusza wybudowanie
osiedla otwartego. To te, które
cechuje najczęściej doskonałe
miejsce (np. centrum miasta) –
ale nie jest to regułą.
Osiedla zamknięte wybierane są z uwagi na większe poczucie bezpieczeństwa i komfort.
Spójrzcie. Takie osiedla ograniczają dostęp dla postronnych
osób z zewnątrz, często posiadają zagospodarowane tereny
zielone – „mini parki”. Również
deweloperzy inwestują z place
zabaw dla dzieci, co może być
ważnym elementem dla rodzin z dziećmi. Niektóre bloki zaprojektowane są też tak,

i hałasu. Miejscowości takie jak
Pruszków mają swój własny nieco wolniejszy rytm. W naszym regionie nie brakuje również miejsc
do wypoczynku na łonie natury.
Skwery, parki, lasy, rozrastająca
się sieć tras rowerowych – sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi
w towarzystwie zieleni i śpiewu
ptaków. Po spacerach i wycieczkach rowerowych nabierzemy
energii do pracy.

że tworzą wewnątrz patio, odgradzające od hałaśliwych ulic.
Z drugiej strony osiedla
otwarte nie muszą być wcale gorsze. To często inwestycje
zlokalizowane w centrach miast
i nie wymagają grodzenia lub
nawet nie ma takiej możliwości. Dobra lokalizacja to dobry
dostęp do różnego rodzaju dóbr
– tych spod znaku kultury czy
sportu. W dzisiejszych czasach
nowoczesne osiedla posiadają
ochronę i system monitoringu,
które to zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa. Na koniec,
wrócimy do początku, bowiem
wszystko, jak zwykle, zależy od
Waszych preferencji. SD
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WIADOMOŚCI

MICHAŁOWICE

Gdzie na sanki?
Do Reguł!

Mimo że do zimy jest jeszcze trochę czasu, Urząd Gminy Michałowice już dzisiaj planuje „zimową inwestycję”. Magistrat ogłosił przetarg na budowę... górki
saneczkowej w Regułach. Górka saneczkowa ma zostać wybudowana na działce pomiędzy al. Samorządu
Terytorialnego a al. Powstańców Warszawy w Regułach,
niedaleko placu zabaw. Górka będzie miała 5,5 m wysokości. Aby ułatwić i uregulować korzystanie z górki,

Dotacje na drogi. Kto otrzyma
dofinansowanie?

REGION

Ponad 66 mln zł
otrzymają samorządy
z województwa mazowieckiego na modernizację łącznie 33 km dróg.
5 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
odbyło się uroczyste
podpisanie umów.

W

uroczystości wzięli
udział przedstawiciele samorządów
oraz Wicewojewoda
Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski
i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Michał Prószyński.
Dofinansowanie na modernizację dróg samorządy otrzymają
w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Dzisiaj podpisujemy umowy na kwotę 66 mln zł.
Jednak warto podkreślić, że w tej
kadencji jednostki samorządu

terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
otrzymały ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem to prawie 1 200 km.
Powstało również 359 przejść dla
pieszych – wyliczał podczas uroczystości Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.
Które samorządy z naszego regionu otrzymają dofinansowanie?
Gmina Raszyn otrzyma ponad 5,5
mln zł na przebudowę ul. Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach. Następnie pieniądze otrzyma gmina
Michałowice. 981 tys. zł na rozbudowę ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Osiedlu.

MILANÓWEK

Pieniądze trafią także do gminy
Brwinów. Otrzyma ona ponad
5,2 mln zł na rozbudowę ul. Szkolnej w Żółwinie. Przyznane pieniądze mają być przeznaczone na
remonty dróg powiatowych i gminnych, budowę mostów w ciągach
dróg, zadania mających na celu
poprawę bezpieczeństwa pieszych.
To także dofinansowanie na budowę lokalnych obwodnic.
Ogrom pracy przy realizacji programów rządowych to wspólne
działanie Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego i samorządów. To
nie są tylko statystyki, tabele, ale realne działania. Warto podkreślić, że
przekazywane pieniądze pomagają
rozwiązywać konkretne problemy
– mówi Michał Prószyński. Red.

PRUSZKÓW

S
tego typu budowlom. Podczas
remontu należy wzmocnić choćby fundamenty i to w technologii
właściwej dla czasów powstania
Walerii – glinianymi bloczkami.
Jakie inne prace czekają na firmę
Revita Art? Osuszanie i zabezpieczenie fundamentów, wzmocnienie ścian nośnych, stropu, a także
wykonanie szybu windowego. Ponadto wyremontowanie stolarki
wewnętrznej i zewnętrznej, postawienie ścianek działowych oraz
wykonanie instalacji elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych, tynków,
podłóg. Waleria zyska także nową
elewację. Rewitalizacji poddany
będzie też park otaczający willę.
Jestem przekonany, że dzięki doświadczeniu firmy Revita
Art ten ważny dla kultury i historii Milanówka obiekt, jakim jest
Willa Waleria, zostanie wreszcie
należycie odrestaurowany i odzyska swój niepowtarzalny blask –
podkreśla burmistrz Milanówka,
Piotr Remiszewski. Red.

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich podpisał
umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozbudowy
DW 718 i 719. Fragmenty, o które chodzi
znajdują się na terenie
Pruszkowa, Piastowa
i Michałowic.

A

by wyłonić wykonawcę tego zadania, potrzeba było czterech
podejść do przetargu. Finalnie projekty opracuje
firma Europrojekt Gdańsk S.A.
Będą one obejmować 7,5-kilometrowy odcinek nowych dróg,
wiaduktów, skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.
Wykonawca będzie miał za
zadanie opracować kompletną

dokumentację projektową i uzyskać wszelkie niezbędne zgody
i decyzje, które pozwolą rozpocząć roboty budowlane. Na te prace Europrojekt będzie miał czas
do listopada 2025 roku.
Czego będzie dotyczyć dokumentacja? Będzie to zaprojektowanie dróg w przekroju
dwujezdniowym. Chodzi o fragment DW718 – od skrzyżowania ul.
3 maja ze Żbikowską (skrzyżowanie przy Biedronce) do skrzyżowania z DW719 – tuż przy stadionie

Znicza. Druga część będzie obejmować DW 719 na odcinku od
skrzyżowania z ul. Bohaterów
Warszawy do granicy z Warszawą, ale bez odcinka w obrębie
węzła S2 „Aleje Jerozolimskie”.
Zadanie będzie dotyczyć również wiaduktu nad torami kolejowymi. Ma tam powstać węzeł
komunikacyjny z głównym kierunkiem ruchu od węzła autostradowego (bez węzła A2 „Pruszków”.
Wartość całego zadania wynosi
prawie 4 mln zł. Red

Pruszkowski szpital
z ważnym certyfikatem
Pruszkowski szpital
powiatowy z certyfikatem „Bezpieczny
szpital to bezpieczny pacjent”.

Remont milanowskiej
willi Waleria to temat,
który przez ostatnie
miesiące niemal spędzał sen z oczu włodarzom miasta. Pojawiło
się jednak światełko
w tunelu – jest wykonawca remontu i modernizacji wnętrza obiektu.

D

Rozbudowa dróg wojewódzkich
w regionie coraz bliżej
REGION

„Walerii” ciąg dalszy –
remont tuż, tuż

o przetargu przystąpiło sześciu oferentów. Trzy oferty nieco
przekraczały dotacje
zdobyte przez miasto. Rada miasta przyznała brakującą kwotę do
realizacji inwestycji.
Remont wykona firma Revita
Art, która brała udział w pracach
konserwatorskich zabytkowych
kamienic na warszawskiej Starówce). Oferta wygrała m.in. ze
względu na dłuższy czas rękojmi. Umowa została podpisana
13 października i od tej pory wykonawca ma 15 miesięcy na realizację zadania (ale nie dłużej niż
do końca listopada 2023 roku).
Przed wykonawcą nie lada praca. W willi ma znaleźć się interdyscyplinarne miejsce edukacji
kulturalnej, czyli budynek ma
zmienić swój status – z domu na
budynek użyteczności publicznej.
Trzeba go dostosować do przepisów i wymagań stawianych

zaprojektowane zostanie wejście na miejsce zjazdu, czyli
początek toru saneczkowego. Na samym szczycie nasypu
będą ustawione barierki. Długość trasy, po której zjeżdżać
będą saneczkarze będzie wynosić ok. 27,5 m. Inwestycja
ma być gotowa jeszcze w tym roku. Wykonawca będzie
miał 60 dni na realizację zadania, licząc od dnia podpisania umowy. Na oferty michałowicki magistrat czeka do
24 października. Red.

amodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej jest
jedną z 52 placówek
w Polsce, w których przestrzegane są najwyższe europejskie
standardy bezpieczeństwa
i jakości. Dostrzeżono także
popularyzację praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy.
Czym jest certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”? To dowód na to,
że o personel szpitalny należy
dbać. Wyróżnienie to zostało zapoczątkowane przez Koalicję na
rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
(zał. 2021 r.). To pierwsza edycja programu certyfikacyjnego.
Jakie warunki musiał spełnić
szpital na Wrzesinie? Po pierwsze podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny

pacjent”. To 11 zasad dla bezpieczeństwa personelu szpitalnego – wprowadzenie środków
ograniczających ekspozycję na
materiał zakaźny, opracowania procedur w razie zetknięcia
z takim materiałem, czy prowadzenie rejestru zranień i zakłuć.
Po drugie szpital musiał
wypełnić formularz, który został opracowany przez zespół
Rady Ekspertów – specjaliści
z różnych obszarów medycyny i promotorzy bezpieczeństwa w zdrowiu. Certyfikat to
poświadczenie, że szpital przestrzega najwyższe standardy bezpieczeństwa. W Polsce
bezpieczeństwo szpitali nadal
stanowi wyzwanie, a przecież
stosowanie standardów niesie
za sobą same korzyści, także te
finansowe. Inwestycja w bezpieczny sprzęt może wiązać się
z dużym wydatkiem, ale w dłuższej perspektywie czasu niesie za
sobą wiele oszczędności” – podkreśla Prof. Wojciech Zegarski,
Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, członek
Rady Ekspertów Koalicji na rzecz
Bezpieczeństwa Szpitali. AZ

W Milanówku powstanie
Centrum Bezpieczeństwa
MILANÓWEK

Straż Miejska, Straż
Pożarna i służby medyczne – te jednostki
już niebawem otrzymają
wspólną siedzibę. Dzięki
dofinansowaniu możliwe
będzie wybudowanie dla
nich nowego obiektu.

N

a budowę Centrum Bezpieczeństwa Milanówek otrzymał ponad
13,6 mln zł. Fundusze
pochodzą z programu rządowego Polski Ład.
Centrum Bezpieczeństwa w Milanówku to niezwykle potrzebna
i długo wyczekiwana inwestycja,
która jest możliwa dzięki gigantycznej dotacji pozyskanej w wyniku ogromnego zaangażowania
pracowników milanowskiego urzędu przy wielkim wsparciu służb,
dla których ta inwestycja to nowa

siedziba na miarę XXI wieku –
podkreśla Piotr Remiszewski,
burmistrz Milanówka.
Kto wybuduje Centrum?
W przetargu wzięło udział jedynie konsorcjum – Milanowskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji wraz z firmą Usługi
Ogólnobudowlane Jerzy Cichocki.
Co ciekawe konsorcjum wystąpiło w przetargu z ofertą opiewającą
na 16 mln zł. Milanowski magistrat
początkowo zamierzał wydać na
budowę kwotę ponad 13,6 mln zł,
co mogłoby zdyskwalifikować jedynego oferenta. Dlatego też urząd
zdecydował o zwiększeniu kwoty
do ceny najkorzystniejszej oferty.
12 października została podpisana umowa na realizację zadania.
Zadanie będzie realizowane
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Całość powinna być wykonana
nie później niż do 30 listopada
2024 r. Etap projektowy ma być
wykonany do 8 miesięcy od dnia
podpisania umowy, a budowa –
19 miesięcy. AZ

Piątek, 21 PAŹDZIERNIKA 2022

PROMOCJA

Informacje z Urzędu Miasta Pruszkowa

07

Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
Tel. (22) 735 88 88

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miasta Pruszkowa. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

W

Budowa ul. Nowoinżynierskiej
i ul. Elektrycznej udrożnią ruch

iększe możliwości komunikacyjne dla Pruszkowa
dzięki inwestycji drogowej
na ul. Nowoinżynierskiej
i ul. Elektrycznej.
Nowa ulica, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
połączy ul. Promyka z ul. Poznańską (włączenie do ul. Poznańskiej na skrzyżowaniu z ul. Mostową przy stacji benzynowej)
i ul. 3 Maja. Koszt zadania to 17,7 miliona złotych.
„Nowy układ drogowy odciąży ulice Waryńskiego, Batalionów Chłopskich oraz
Łączniczek AK w kierunku do ul. Poznańskiej i umożliwi szybszy dojazd do węzła
autostradowego PRUSZKÓW. Na odcinku od
ul. Promyka do ul. Elektrycznej zaplanowane zostały zatoki autobusowe, które
w przyszłości umożliwią obsługę tej ulicy
przez komunikację miejską” – mówi Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
Mieszkańcy Pruszkowa czekali na tę inwestycję od lat, jednak dopiero w obecnej
kadencji temat zyskał priorytetowe znaczenie i przystąpiono do realizacji zadania.
Zakres prac został znacznie powiększony. Ulica Nowoinżynierska w pierwotnych
założeniach kończyła się przy ul. Elektrycznej. Decyzja o jej przedłużeniu aż do
ul. 3 Maja oraz wybudowanie mostka
nad Utratą sprawiają, że inwestycja realnie i odczuwalnie zwiększy możliwości

N

komunikacyjne nie tylko dla Gąsina, ale
i dla całego Pruszkowa.
„Prace przy budowie ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej postępują zgodnie
z harmonogramem. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, duży zbiornik
retencyjny. Prowadzone są prace związane
z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, mostku przez rzekę Utratę” – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa Konrad Sipiera.
Na realizację inwestycji związanej z budową
ul. Nowoinżynierskiej Miasto Pruszków pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 426 871,20 zł.
Inwestycja obejmuje:
– budowę ul. Nowoinżynierskiej na odcinku od ul. Promyka do skrzyżowania
z ul. Poznańską oraz od ul. 3 Maja do
ul. Mostowej,
– budowę ul. Elektrycznej, na odcinku
od ul. Nowoinżynierskej do ul. Batalionów Chłopskich.
Koszt inwestycji:
17 712 000,00 zł
Podpisanie umowy:
19 maja 2022 roku
Termin wykonania inwestycji:
18 miesięcy od podpisania umowy
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg: 5 426 871,20 zł

Coraz bliżej rozpoczęcia ważnej
inwestycji oświatowej

owoczesna, funkcjonalna, dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami – taka będzie Szkoła
Podstawowa nr 3. Dzięki determinacji władz Miasta Pruszkowa rozpoczyna się niezwykle
ważna inwestycja oświatowa,
zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły
Podstawowej nr 3 przy al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie”.
„Od dłuższego czasu oczywistą sprawą było, że Szkoła
Podstawowa nr 3 wymaga rozbudowy. Mała świetlica, niewielka kuchnia, problemy lokalowe,
a do tego duża liczba uczniów
determinowały konieczność
zmian. Mówimy o zapewnieniu warunków dla ponad 800
uczniów, a także nauczycieli i personelu. Będąc w stałym
kontakcie z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami
i radnymi jasno wyrażaliśmy
nasze plany dotyczące rozbudowy szkoły podstawowej
nr 3. Ta inwestycja całkowicie
odmieni placówkę” – prezentuje Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.
„Inwestycja zakłada m.in. budowę nowego skrzydła szkoły
od strony północnej oraz nadbudowę o jedną kondygnację
dwóch istniejących skrzydeł

„Tylko 39 m² dla 128 uczniów. Tak dzisiaj wygląda świetlica w Szkole Podstawowej Nr 3.
Nie w takich warunkach powinny odpoczywać i uczyć się w czasie pozalekcyjnym dzieci.
Już niedługo to się zmieni”. – mówi Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch
dwukondygnacyjnych. W ten
sposób zostanie zwiększona powierzchnia placówki i zapewniony odpowiedni standard oraz
ilość pomieszczeń w tym 12 nowych sal lekcyjnych. Inwestycja
uwzględnia również stworzenie
odpowiednich warunków dla osób
z niepełnosprawnościami. Szkoła Podstawowa nr 3 będzie szkołą

o najwyższym standardzie. Placówką nowoczesną, gdzie dzieci
będą mogły uczyć się i rozwijać
w dogodnych warunkach” – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa Konrad Sipiera.
Koncepcja przebudowy szkoły
została zaprezentowana przedstawicielom Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Dyrektorom

pruszkowskich szkół podstawowych oraz Radnym Miasta
Pruszkowa w marcu 2021 roku.
Kilka miesięcy później Miasto
Pruszków otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład
w wysokości 25,5 miliona złotych na inwestycję.

Otrzymane dofinansowanie było milowym krokiem do
dalszych działań. Urząd Miasta Pruszkowa stanął przed
trudnym wyzwaniem będącym pokłosiem pandemii
COVID-19 i agresji Rosji na
Ukrainę. Składane w postępowaniu przetargowym oferty były zbyt wysokie. Jednak decyzja

o jego powtórzeniu przyniosła
oszczędności w wysokości ponad 2 mln złotych.
Mając na względzie znaczenie inwestycji, Prezydent Paweł
Makuch zwołał nadzwyczajną
sesję Rady Miasta Pruszkowa.
Radni przegłosowali propozycję przesunięcia środków w budżecie, dzięki czemu możemy
rozpocząć prace nad tą inwestycją. Będzie ona realizowana
zgodnie z formułą „zaprojektuj
i wybuduj”, co oznacza skrócenie
realizacji procesu inwestycyjnego oraz obniżenie wydatków na
postępowanie. Prace projektowe rozpoczną się już niebawem.
Czekamy na rozpoczecie budowy.
W ramach realizacji zadania
zostanie powiększona świetlica, pokój nauczycielski oraz stołówka z zapleczem kuchennym.
Zerówka zyska nowy plac zabaw. Przy planowanej przebudowie kładzie się także nacisk
na wzmocnienie bezpieczeństwa
sanitarnego, tj. wdrożenie rozwiązań „POST COVID”. Wejście
główne do budynku zostanie zlokalizowane w nowym miejscu,
dzięki czemu możliwe będzie
w razie zaistnienia takiej potrzeby, wprowadzenie rozdziału ruchu. Efektem końcowym ma być
nowoczesna, funkcjonalna i bezpieczna szkoła, gwarantująca
odpowiednie warunki do nauki.
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WIADOMOŚCI

Debata o bezpieczeństwie
w Nadarzynie
NADARZYN

BRWINÓW

Już 26 października
o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Nadarzyn przy
ul. Mszczonowskiej 24
odbędzie się debata
społeczna o bezpieczeństwie w gminie.

D

ebata będzie miała
na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Nadarzyn.
Podczas spotkania będą zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań
społecznych w zakresie poprawy
bezpieczeństwa. Pozwala także na
wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach,
dzięki czemu będą mogły zostać
wypracowane wspólnie metody ich eliminowania – streszcza
nam plan spotkania kom. Karolina Kańka.
Warto być aktywnym podczas debaty, aby policjanci mogli
poznać punkt widzenia samych

Nowa strefa rekreacji –
nowe drzewa
Wolontariat jest
nieobcy urzędnikom
brwinowskiego magistratu. 13 października
w ramach wolontariatu pracowniczego
zasadzili drzewa
przy nowej strefie
rekreacji.

mieszkańców. – Poczucie bezpieczeństwa na terenie gminy”
to główny temat debaty. W rozmowie znajdą się kwestie bezpieczeństwa związane z konkretnymi
miejscami publicznymi oraz miejsca najbardziej uciążliwe społecznie. W rozmowie poruszone będzie
także bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci podejmą też temat problemów
mieszkańców zdiagnozowanych
na podstawie „Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz
priorytetowe działania dzielnicowych – dodaje Kańka. Red

B

rwinowski krajobraz
wzbogacił się o około 20 nowych drzew.
Wokół miejsca aktywizacji seniorów pojawiły się platany klonolistne, klony pospolite
oraz wiśnie piłkowate. Zasadzone
drzewa poprawią jakość powietrza, będą chronić przed hałasem,
a w przyszłości wpłyną pozytywnie na estetykę miejsca – mówią urzędnicy z brwinowskiego
Urzędu. Podkreślają oni również, że w planach mają zasadzenie jeszcze większej ilości drzew.
Po pracy przyszedł czas na odpoczynek. Jak przystało na miejsce

OGŁOSZENIA

CENY NETTO

DAM PRACĘ

NIERUCHOMOSCI
– DO WYNAJĘCIA

• Osoby do obsługi bistro
w salonie samochodowym
na Skoroszach 663-022-397
• Poszukujemy kierowców
do pracy kat B, zarobki
2500-5000 pln,
CV kontakt@fairplaytaxi.pl
lub pod numerem
502 685 598
• Praca dla Panów i Pań
przy sprzątaniu magazynu
w Parzniewie. Praca w
godzinach 6-10, tel. 504204700
• Zatrudnię mężczyzn
do produkcji wyrobów
gumowych. Praca stała
w Pruszkowie. Tel. 227282500.

• Pracownik magazynu.
Również praca dla osób
z niepełnosprawnością.
Pruszków. 2 zmiany. 734 108 163

Szkolenia
BHP
– wstępne
– okresowe

694 127 292
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

NADARZYN

– aktywny odpoczynek. Urzędnicy rozegrali krótki turniej gry
w boule. Przy okazji wypróbowali dwa boulodromy na terenie miejsca aktywizacji seniorów.
Spośród czterech zespołów wygrał Arsenal Brwinów. Ci, którzy
chcieli po prostu odpocząć, mogli
skorzystać z ław i stołów lub licznych ławek. Najaktywniejsi mogli
skorzystać z siłowni plenerowej
z przyrządami, których w „normalnych” miejscach tego typu nie
są spotykane. Są to m.in. siatki do
przechodzenia, równoważnie,
drążki do ćwiczeń, mostek z poręczami, koła do ćwiczeń dłoni,
trener nadgarstków. Red.

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

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

NIERUCHOMOSCI
– SPRZEDAM
Działka rolna 1ha
Holendry Baranowskie
bezpośrednio
tel. 668566576

Zachodnia Oficyna
w młochowskim parku
jest już wyremontowana. Wygląda na
to, że obiekt będzie
oddany do użytku
w założonym terminie
– na przełomie
listopada i grudnia.

R

emont budynku rozpoczął się w lutym tego roku. Przez około
8 miesięcy przeprowadzono wiele poważnych prac
– postawienie nowych ścianek
działowych, montaż instalacji CO,
wentylacyjnych i elektrycznych.
Wymieniono dach stolarkę
drzwiową i okienną i wykonano
nowe izolacje, a klatka schodowa
została przebudowana. Budynek
zyskał także nowe tynki.
Obiekt będzie miał także nowe
wnętrza. Architekt wnętrz właśnie zakończył prace – teraz po
zaakceptowaniu koncepcji wnętrz

ZAMÓW:

• Wynajmę warsztat
samochodowy
w Milanówku z wyposażeniem
lub magazyn 120m2
z zapleczem socjalnym,
w dobrym punkcie,
blisko drogi powiatowej,
z placem manewrowym
tel. 793408465
KUPIĘ/SPRZEDAM
• Kupię starocie antyki
militaria biżuterię
wszelkiego rodzaju
501 702 604
USŁUGI
• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP. 509-443-977

• Produkcja i pakowanie:
gąbeczki, ściereczki taśmy.
Janinów. Dojazdy Żyrardów
i Milanówek. 3 zmiany. Również
dla osób z niepełnosprawnością.
734 108 163
• Produkcja i pakowanie przypraw.
3 zmiany. Stefanowo koło Wólki
Kosowskiej Darmowy dojazd
z Radomia, Grójca, Tarczyna,
Białobrzegi, Warka. Również
dla osób z niepełnosprawnością.
734 108 163

Remont oficyny już
na finiszu

881 918 888, reklama@wprmedia.pl

• WYMIANA OPON,
795-569-659
• Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór
asortymentu. Przystępne
ceny. 502-723-055
• Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali,
9-20, 501-175-813

Firma zatrudni osoby
do sprzątania w zakładzie
produkcyjnym
w Duchnicach
Praca od poniedziałku
do piątku w godzinach
6:00–14:00
Umowa o pracę

Tel. 691 906 003
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reklama@wprmedia.pl
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trwają zakupy sprzętu i mebli. Jak
podkreśla wójt Nadarzyna, Dariusz Zwoliński - 17 października
rozpoczęło się także zagospodarowanie terenu wokół samej
oficyny, efekty tych prac będziemy podziwiali na wiosnę przyszłego roku.
Co będzie mieściło się w Zachodniej Oficynie? Ogólnodostępne toalety, sale konferencyjne,
klub seniora, młochowskie koło
gospodyń wiejskich i monitoring
parku. Cała inwestycja kosztowała
prawie 3,7 mln zł. Red.
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