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PRUSZKOWSKI Wielkimi 

krokami zbliża się naj-

ważniejszy etap prze-

budowy podmiejskiej 

trasy kolejowej z Gro-

dziska Mazowieckiego 

do Warszawy. Od pierw-

szej niedzieli września 

linia 447 zostanie całko-

wicie zamknięta

Superman będzie 
mile widziany
MILANÓWEK Już 2 września na stadionie w 

Turczynku rowery i motocykle polecą wy-

soko do góry. Cykliści powalczą o tytuł mi-

strza Polski w dirt jumpingu
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Wisienką jest ścianka wspinaczkowa
ŻABIA WOLA – To dla nas skok cywilizacyjny i spełnienie marzeń – cieszy się Barba-

ra Owczarek, dyrektor szkoły w Ojrzanowie. W niedzielę przy tej placówce zostanie 

otwarta nowoczesna hala sportowa

 Do Szkoły Podstawowej im. Ste-
fanii Dziewulskiej uczęszcza za-
ledwie nieco ponad 200 uczniów, 
ale już za kilka dni będzie ona mo-
gła pochwalić się obiektem, które-

go nie mają dużo większe placówki. 
Przy wyremontowanej (m.in. ocie-
plonej) starej części szkoły powstała 
hala z boiskiem o wymiarach 20 na 
40 metrów (można je dzielić kurty-
ną na pół), z widownią dla 140 osób, 
pełnym zapleczem, a także siłownią. 
Halę wyposażono w sprzęt do gry 
w: koszykówkę, siatkówkę, unihoke-
ja, piłkę ręczną i nożną, badmintona 
oraz tenisa. – Wisienką na torcie jest 
ścianka wspinaczkowa. Mamy już 
sześciu przeszkolonych instruktorów, 
którzy pomogą każdemu we wspina-
niu – mówi Barbara Owczarek.
 Ponieważ nowy obiekt będzie 
wykorzystywany nie tylko przez 
uczniów szkoły, nowy kompleks na-
zwano Centrum Integracji Spo-
łecznej. – Mamy wiele pomysłów 
na działalność, hala umożliwi nam 
uruchomienie bardzo ciekawych za-
jęć, na pewno będzie tętniła życiem. 
Zamierzamy organizować w niej 
turnieje sportowe, koncerty i uro-
czystości patriotyczne – zapowia-
da pani dyrektor. Dla wszystkich za-
interesowanych hala będzie czynna 
w dni powszednie, po zakończeniu 

lekcji, w godz. 16-22, a w soboty w 
godz. 11-22. 
 Pokaz możliwości wykorzysta-
nia obiektu nastąpi już 27 sierpnia, 
w trakcie uroczystości otwarcia hali 
(rozpocznie się o godz. 14). Po czę-
ści oficjalnej z programem tanecz-
nym wystąpią najmłodsi uczniowie 
szkoły, recital da Lena Rednowska 
- laureatka wielu konkursów oraz za-
gra orkiestra dęta Pruszkowianki 
pod batutą Adama Malcherka. Na-
stępnie (po godz. 16) ratownicy po-
każą, jak należy udzielać pierwszej 
pomocy, a także zostaną zaprezento-
wane różne dyscypliny sportu: wspi-
naczka, judo, karate tradycyjne, ta-
ekwondo i samoobrona. Rozegrany 
będzie również 45-minutowy mecz 
unihokeja ULKS Józefina – UKS 
Nowa Łódź. Swoją obecność w nie-

dzielę zapowiedziało wielu sportow-
ców i działaczy sportowych.
 Jednak szkoła w Ojrzanowie roz-
rosła się nie tylko o nową część spor-
tową. Placówka może pochwalić się 
też nowym gabinetem rehabilitacyj-
nym dla małych dzieci oraz drugim le-
karsko-pielęgniarskim, nową bibliote-
ką i salą dla oddziału przedszkolne-
go. – Spodziewamy się, że rozbudo-
wa spowoduje wzrost liczby uczniów, 
w naszą okolice sprowadza się wiele 
osób – mówi Barbara Owczarek. 
 Realizacja inwestycji rozpoczęła 
się w listopadzie 2015 roku i zakoń-
czyła niespełna miesiąc temu. Prace 
kosztowały 12,5 mln zł, z czego 1,94 
mln zł to dotacja z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej, którą pozy-
skała gmina Żabia Wola.

Piotr Chmielewski 

Rozbudowa szkoły 

w Ojrzanowie wraz z remon-

tem starej części pochłonęła 

12,5 mln zł

W niedzielę hala zacznie tętnić życiem (fot. SP Ojrzanów)

Moda, styl i dobry humor
MILANÓWEK Cóż to będzie za zabawa! Już 9 września w Milanówku odbędzie się dorocz-

ne Święto Miasta

 Impreza na terenie u zbiegu ul. 
Krakowskiej i Kościuszki wystartu-
je o godz. 14. Po uroczystym wstępie 
na scenie pojawią się uczestnicy za-
jęć wokalnych prowadzonych przez 
Dariusza Biernackiego w Milanow-

skim Centrum Kultury (MCK), któ-
rzy zaprezentują piosenki z lat 20. i 
30. minionego wieku. W tym samym 
czasie rozpoczną się warsztaty mo-
dowe na stoisku pod nazwą „Mo-
dystka i stylistka” oraz animacje dla 
dzieci. O godz. 15. uczestnicy im-
prezy zostaną zaproszeni na spacer 
swingowy ul. Kościuszki, a godzinę 
później zacznie się spotkanie autor-
skie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko. 
Na klimat Święta Miasta będzie też 
pracowała rewia mody w reżyse-
rii Roksany Szlaskiej, której począ-
tek zaplanowano na godz. 16.40. O 
godz. 17 ponownie popłynie muzy-
ka na żywo ze sceny. Najpierw zagra 
Warszawska Orkiestra Sentymental-
na, a po niej (o godz. 19) pokaz nie-
samowitych umiejętności (także w 
rozbawianiu publiczności) da gwiaz-
da wieczoru, czyli Grupa MoCarta. 

 Fetowanie zakończy rozpoczy-
nająca się o godz 20.30 potańcówka 
z DJ Wiką & DJ Foggiem. 
 Tego dnia szczególnie na dzieci 
będzie czekało dużo atrakcji. W trak-
cie imprezy będzie można korzystać 
z klimatycznych kawiarenek, ogrodu 
Bolesława Prusa, miasteczka warsz-
tatowego dla dzieci, czyli gier i zabaw, 
przejażdżek dorożką, zrobienia oko-
licznościowego makijażu. Dodatko-
wo przygotowane zostaną warszta-
ty fotograficzne (cyjanotyp), a także 
prezentacja fotografii w XIX-wiecznej 
technice oleju. W programie jest tak-
że kiermasz z dawnych lat.
 Podczas Święta Miasta zostanie 
rozstrzygnięty konkurs na Milanow-
ski Produkt Lokalny 2017. Przypo-

minamy, że zgłoszenia można skła-
dać jeszcze do 7 września w MCK. 
Celem konkursu jest promocja wy-
robów utożsamianych z Milanów-
kiem, wytwarzanych na miejscu, 
produkowanych w sposób tradycyj-
ny, nie masowy oraz przyjazny dla 
środowiska, z surowców lokalnie do-
stępnych lub kojarzących się z Mila-
nówkiem ze szczególnym uwzględ-
nieniem truskawek, morwy i kró-
wek. Chodzi o wyroby spożywcze, 
ale także o wyroby rzemieślnicze i 
rękodzieło artystyczne. Regulamin i 
szczegóły konkursu znajdują się na 
stronie www.mckmilanowek.pl.  
 Wydarzeniu patronuje Kurier 
Południowy
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Podczas Święta Miasta 

zostanie rozstrzygnięty 

konkurs na Milanowski 

Produkt Lokalny 2017. 

Zgłoszenia można składać 

do 7 września w Milanow-

skim Centrum Kultury

O uśmiech publiczności w następną sobotę zadbają muzycy 

z Grupy MoCarta
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Dziupla z rowerami

Złodzieja ruszyło sumienie

Okradali ten sam dom, ale nie razem

Atak na dziewczynę, pomogli przechodnie

Kierowca doigrał się i trafi ł za kraty

Dramatyczne zakończenie weekendu

 Kryminalni zatrzymali 6 osób podejrzewanych o kradzieże rowerów w Prusz-
kowie. Odzyskali też 12 bicykli, które w połowie sierpnia zniknęły z ulic miasta oraz 
otwartych klatek schodowych. W ubiegłym tygodniu, idąc za uzyskanym tropem, 
policjanci weszli na jedną z pruszkowskich posesji, a następnie do piwnicy znajdują-
cego się na niej budynku. W jej wnętrzu napotkali dwóch mężczyzn przestawiających 
rowery. Kiedy funkcjonariusze zapytali, do kogo należą jednoślady, nie usłyszeli odpo-
wiedzi. Okazało się, że są one skradzione i poszukiwane, w piwnicy takich rowerów 
było więcej. Czterech z sześciu zatrzymanych na miejscu mężczyzn po przesłuchaniu 
zwolniono. Dwa pozostali – 30- i 31-latek usłyszeli na razie zarzuty kradzieży czterech 
rowerów, za co grozi im do 5 lat więzienia. Jednoślady wrócą do właścicieli. 

 W nocy z soboty na niedzielę nieustalony dotąd sprawca włamał się do auta 
należącego do strażaczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku i ukradł z 
niego torbę medyczną z pełnym wyposażeniem oraz lekami, a także specjali-
styczny sprzęt strażacki, czyli mundur, hełm, buty i osobisty sprzęt ratowniczy. 
Wszystkie przedmioty znajdowały się w samochodzie, ponieważ jednostka OSP 
planowała w poniedziałek wyjazd do gminy Rytel zniszczonej przez nawałnicę. 
Strażaczka w lokalnych mediach zaapelowała do sumienia złodzieja. Prosiła, by 
zwrócił torbę i mundur, które do niczego mu się nie przydadzą. Poskutkowało. 
W poniedziałek wieczorem, nieuszkodzony sprzęt odnalazły w Milanówku przy-
padkowe osoby. Sprawca porzucił go przy leśnej drodze

 W policyjne ręce wpadli dwaj mężczyźni (36 i 50 lat), którzy przyznali się 
do... oddzielnego dokonania kradzieży na tej samej posesji. Obaj dobrowol-
nie poddali się karze. Panowie zeznali, że w różnych terminach, kilkukrot-
nie, wchodzili do niezabezpieczonego domu i wynosili z niego wartościowe 
przedmioty, w tym elektronarzędzia. Łupy spieniężali w lombardach. Kra-
dzież zagrożona jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W poprzednią niedzielę około godz. 22 w okolicy ul. Bema nietrzeźwy 
20-latek zaatakował  przechodzącą obok 16-latkę. Nastolatka zaczęła krzy-
czeć i dzięki temu zwróciła uwagę przypadkowych osób. Pomogły jej, jednak 
napastnik zdołał zbiec. Wkrótce schwytali go policjanci. Odpowie za usiłowa-
nie doprowadzenia dziewczyny do innej czynności seksualnej. 

 W niedzielę przed godz. 14 na skrzyżowaniu ul. Teligi i 3 Maja w Grodzisku 
Mazowieckim doszło do wypadku. Sprawca jadąc volkswagenem uderzył we 
fi ata i zepchnął go na słup, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodo-
wana została kobieta oraz jej 2-letnie dziecko, którzy podróżowali fi atem. 
 Kilka ulic dalej policjanci znaleźli porzuconego, uszkodzonego vw. Bez proble-
mów znaleźli kierującego nim 34-latka. Okazało się, że ma 3 promile alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Jednak to nie wszystko. Mężczyzna próbował ukryć swoją 
tożsamość. Podał dane innej osoby i na dokumentach złożył fałszywy podpis. Jed-
nak funkcjonariusze doszli, kim tak naprawdę jest. Sąd już sześciokrotnie ukarał go 
za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Ma zakaz prowadzenia pojazdów i 
jest poszukiwany, ponieważ powinien odbyć karę za wcześniejsze, liczne przestęp-
stwa. W niedzielę 34-latek samowolnie zabrał vw właścicielowi. Decyzją sądu, po 
usłyszeniu trzech zarzutów, mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

 Łącznie 6 wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba, a 5 zo-
stało rannych oraz 22 kolizje odnotowała w długi sierpniowy weekend prusz-
kowska drogówka. Najtragiczniejsze zdarzenie miało miejsce 15 sierpnia nad 
ranem w Kaniach w gminie Brwinów. Kierowca BMW 3 jadąc drogą nr 719 w 
kierunku Pruszkowa na łuku jezdni wypadł ze swojego pasa ruchu i zderzył się 
z nadjeżdżającym z przeciwnej strony BMW 7. Kierujący tym drugim autem 
35-latek poniósł śmierć na miejscu, drugi uczestnik zdarzenia (26 lat) w sta-
nie niezagrażającym jego życiu trafi ł do szpitala. Rodzina ofi ary wypadku, a 
także policja szukają naocznych świadków zdarzenia.
 W czasie długiego weekendu 7 pijanym kierowcom odebrano prawo 
jazdy, w tym 35-latkowi, który nocą, mając 1,68 promila alkoholu w organi-
zmie, jechał Al. Katowicką w Nadarzynie. Na najbliższe 3 lata otrzymał zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
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Tu chcą zapuścić korzenie
GRODZISK MAZOWIECKI Coraz więcej osób wiąże swoją przyszłość z Grodziskiem Mazowieckim. 

Znalazł się on w gronie gmin, którym w zeszłym roku najszybciej przybywało ludności

 Pod tym względem Grodzisk 
znalazł się na 18. miejscu w kra-
ju. Ścisła czołówka miast, które jak 
magnes przyciągają nowych miesz-
kańców wygląda następująco: War-
szawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk 
i Rzeszów. Jak się okazuje, wzrost 
liczby ludności wcale nie jest czymś 
oczywistym. W ubiegłym roku Polacy 
uciekali z ponad 1,5 tys. gmin w Pol-
sce (na 2478 wszystkich). Najwięcej 
ludności straciły Poznań (-1967 osób), 
Bydgoszcz (-856), Katowice (-852), 
Łódź (-832) i Radom (-813). 
 Główny Urząd Statystyczny spraw-
dził, ile osób w ubiegłym roku zamel-
dowało się w danej gminie, a ile wy-
meldowało (wynik to tzw. saldo migra-
cji). Z tych wyliczeń wynika, że w Gro-
dzisku Mazowieckim w ciągu roku za-
mieszkało 571 osób. Wśród mazowiec-
kich gmin miejsko-wiejskich, Grodzisk 
został wyprzedzony jedynie przez Pia-
seczno, gdzie osiedliło się 947 osób.
 Według raportu GUS na temat 
stanu i struktury ludności, w latach 
2012-2016 liczba stałych mieszkań-
ców Polski zmniejszyła się o około 
105 tys. osób. Co ciekawe, w naszym 
kraju szybciej wyludniają się miasta 
niż wsie, ponieważ od przeszło 15 lat 
coraz więcej mieszkańców grodów 
przeprowadza się na tereny wiejskie, 
głównie do gmin podmiejskich sku-
pionych wokół dużych miast. To je-
den z powodów, dlaczego tak szyb-
ko rośnie liczba mieszkańców gminy 
Grodziska Mazowieckiego. Są tam 

tańsze mieszkania i wzrasta stan-
dard życia. Nie brakuje także pracy. 
 A jak radzą sobie inne gminy w 
powiecie grodziskim? Wszystkie od-
notowały dodatnie saldo migra-

cji (czyli więcej zyskały niż straci-
ły mieszkańców). Najlepiej pod tym 
względem wypadły gminy Żabia 
Wola (+155 osób) i Jaktorów (+144). 
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Na atrakcyjność Grodziska niewątpliwie ma wpływ bliskość 

stolicy, a także dostępność i cena mieszkań 

W Kaskach jak w kurorcie
BARANÓW Konstancin-Jeziorna, Ciechocinek i Kaski. Co łączy te 

miejscowości? We wszystkich są tężnie, bo małe Kaski pozazdrości-

ły uzdrowiskom

 Na pomysł wybudowania konstrukcji, po której spływa woda, wpadli 
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Kask i Okolic. Zastanawiali się, jak zago-
spodarować teren wydzierżawiony od  miejscowego proboszcza (w sąsiedz-
twie fi lii biblioteki publicznej). Myśląc o nowym miejscu relaksu mieszkań-
cy wsi nie chcieli jednak budować zwykłej fontanny, bo takowa w Kaskach 
już istnieje. Dlatego wpadli na pomysł tężni. – Chcieliśmy stworzyć namiastkę 
Ciechocinka – mówi  Mirosława Kuran, sołtys Kask.
 Tarninę (po której spływa woda) mieszkańcy zebrali z własnych działek, 
rozwiązania konstrukcyjne podpatrzyli w uzdrowiskach, a projekt stworzy-
li samodzielnie. Wybudowanie tężni kosztowało 34 tys. zł. To pieniądze z fun-
duszy sołeckich dla Kask i Kask-Budek. Gmina dodatkowo wykonała przyłą-
cze energetyczne, które zasila pompę umożliwiającą działanie tężni.
 Obiekt stał się nie tylko ozdobą placu po dawnej organistówce. Mieszkań-
cy przyznają, że w czasie upałów pozwala odetchnąć i „przefi ltrować” drogi 
oddechowe. Z dobrodziejstwa tężni korzystają także przyjezdni, bo stoi ona 
na ogólnodostępnym terenie otwartym codziennie od godz. 9 do 21.30. 
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Działająca od niedawna tężnia szybko stała się dużą 

atrakcją Kask (fot. Kaski i okolice)

PIASTÓW

Nowa sygnalizacja świetlna
 Dzięki umowie podpisanej między gminą Piastów a powiatem prusz-
kowskim, na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Wolności i Warszawskiej w 
Piastowie powstanie nowa sygnalizacja świetlna, która będzie działała 
w trybie akomodacyjnym, czyli będzie przystosowywała się do aktual-
nie panujących warunków na drodze. Dzięki takiej optymalizacji ruch na 
skrzyżowaniu stanie się bezpieczniejszy, a przepustowość obydwu ulic 
nie pogorszy się. Sygnalizacja ma kosztować prawie 160 tys. zł. Gmina i 
powiat złożą się na nią po połowie.

TW

MILANÓWEK

Zmień piec na mniej trujący

 Mieszkańcy Milanówka jeszcze 
do 31 sierpnia mogą składać wnio-
ski o dofi nansowanie do zakupu no-
wego kotła grzewczego na bardziej 
ekologiczny. Właściciele budynków 
mają szanse na otrzymanie bez-
zwrotnego wsparcia w wysokości 
nawet do 75 proc. kosztów pieca, z 
tym że nie więcej niż 5 tys. zł. Zgod-
nie z zasadami udzielania dotacji, 
w pierwszej kolejności będą roz-
patrywane wnioski dotyczące wy-
miany pieca węglowego na gazowy 
lub elektryczny. Montowany piec 
musi być fabrycznie nowy i posia-
dać gwarancję. Stary kocioł należy 
zlikwidować na stałe, w taki spo-
sób, aby korzystanie z niego było 
niemożliwe. Należy również pamię-
tać, by nie rozpoczynać wymiany 
kotła przed podpisaniem umowy z 
gminą. Szczegóły w magistracie lub 
pod telefonem 22 758 30 61 wew. 
202, 204 i 214.
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Przez żołądek do wiedzy
PRUSZKÓW Co jadali biblijni Izraelici? Czego potrzebowali do życia? Od-

powiedzi na te pytania padną podczas sobotniego rodzinnego spotka-

nia weekendowego „Biblijne smaki”

 Na niecodzienne warsztaty kulinarne połączone z prezentacją potraw za-
prasza na jutro (w godz. 11-15)  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego przy pl. Jana Pawła II 2. W odtwarzaniu potraw i realiów biblijnego życia 
pruszkowskim muzealnikom pomogą członkowie Stowarzyszenia na rzecz 
Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” oraz  pracownicy Instytutu 
Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
 Dla uczestników zostaną przygotowane stoiska, gdzie prezentowane będą 
potrawy, wyposażenie i obyczaje kuchenne, przepisy na potrawy sprzed tysięcy 
lat. Prowadzący pokażą również, jak je wykonywać. Znawcy wygłoszą też mini 
prelekcje kuchenne. Dowiemy się z nich o mannie z nieba oraz pożywieniu w 
Starym Testamencie, o greckich i rzymskich stereotypach kulinarnych, a także o 
symbolice związanej z agape, czyli wspólnym spożywaniem posiłków. 
 A oto czego będzie można spróbować w ramach biblijnego menu: plac-
ków fi gowych Abigail, bobu z dodatkami, macy (podpłomyków z dodatkami), 
chleba z solą, chleba ze słodkimi dodatkami, owoców (fi gi, suszone owoce, 
melony i inne słodkości), ogórków z koprem (podanych w zaskakujący spo-
sób – na ciepło), gulaszu jagnięcego z morelami i kolendrą (potrawa rzadka i 
wykwintna), hummusu (pieczonych kulek z ciecierzycy), a także napojów: sy-
cery (sfermentowanego napoju alkoholowego z daktyli) i octu z wodą (to za-
skakujący sposób na ugaszenie pragnienia).
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Spotkanie odbędzie się w Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa Mazowieckiego

Rok z komunikacją zastępczą
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy etap prze-

budowy podmiejskiej trasy kolejowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Od 

pierwszej niedzieli września linia 447 zostanie całkowicie zamknięta

 Inwestor - Polskie Linie Kolejowe 
tłumaczą, że celem wyłączenia żela-
znej trasy na 12 miesięcy jest „przy-
spieszenie prac modernizacyjnych”. 

Z Grodziska po torach 

dalekobieżnych

 Pasażerowie w tym czasie będą 
mogli korzystać z przygotowanej 
przez przewoźników komunikacji 
zastępczej. Pociągi Kolei Mazowiec-
kich (w relacjach ze Skierniewic, Ży-
rardowa oraz Grodziska Mazowiec-
kiego) do Warszawy będą kursowa-
ły od Grodziska Mazowieckiego z 
pominięciem przystanków: Milanó-
wek, Brwinów, Pruszków, Piastów, 
Warszawa Niedźwiadek, Warszawa 
Ursus, Warszawa Włochy, po torach 
dalekobieżnych.  
 Jest już gotowy rozkład jazdy 
tych pociągów, obowiązujący od 3 
września do 14 października. W dni 
robocze, w godz. 5-8 przewiduje on 
kursy 13 składów z Grodziska do 
stolicy (w większości przez Warsza-
wę Centralną). W pozostałej części 
doby pojadą przeciętnie 2 pociągi na 
godzinę, z wyjątkiem godzin 10–11 i 
21–24, w których (także w dni wol-
ne od pracy) w kierunku stolicy bę-
dzie odjeżdżał 1 pociąg na godzinę. 
W soboty i dni świąteczne z Grodzi-
ska Mazowieckiego będą kursowały 
po 2 pociągi na godzinę, poza wspo-
mnianymi wyjątkami.
 Z kolei na trasie Warszawa – 
Grodzisk Mazowiecki w godz. 13-20 
w dni robocze przewidziano 21 po-
ciągów (średnio trzy na godzinę). W 
pozostałych godzinach pojadą prze-
ciętnie 2 pociągi na godzinę, z wy-
jątkiem godzin 3–4, 9–10, 12–13 i 
22–24, kiedy z Warszawy Śródmie-
ście w kierunku Grodziska Mazo-
wieckiego będzie odjeżdżał 1 pociąg 
na godzinę. W soboty i dni świątecz-
ne z Warszawy w kierunku Grodzi-
ska Mazowieckiego będą kursowa-
ły przeciętnie 2 pociągi na godzinę, 
poza godzinami 6–7, 9–12 i 21– 24, 

w których w kierunku Grodziska od-
jedzie 1 pociąg na godzinę.

„Zetki” zamiast pociągu

 Wzmocnione zostaną autobuso-
we linie miejskie w Warszawie (m.in. 
517, 127) oraz powstaną nowe linie. 
– Komunikacja autobusowa jest tak 
zaplanowana, aby każdy z pasaże-

rów mógł na czas dojechać do punk-
tu docelowego, nie odczuwając skut-
ków zamiany środka transportu. W 
przypadku przepełnienia się jedne-
go autobusu, automatycznie pod-
stawiany będzie kolejny – informu-
je biuro prasowe PKP PLK.
 Na trzon komunikacji zastępczej 
złoży się pięć linii autobusowych 
dedykowanych mieszkańcom Gro-
dziska Mazowieckiego, Pruszkowa, 
Milanówka, Brwinowa i Piastowa: 
autobusy linii ZG (Warszawa – Gro-
dzisk Mazowiecki) będą kursowały 
w dni robocze co 15 minut, a w dni 
świąteczne – co 30 minut i przejeż-
dżały w pobliżu przystanków kolejo-
wych. Autobusy linii ZM (Milanó-
wek – Grodzisk Mazowiecki) pojadą 
wahadłowo w dni robocze, w porach 
szczytu przewozowego co 15 minut. 
ZM umożliwi przesiadkę z autobusu 
do pociągu przejeżdżającego przez 
Grodzisk Mazowiecki po szynach 
dla składów dalekobieżnych. Linia 
ZB (Brwinów – Warszawa) będzie 
przyspieszona. W dni robocze auto-

busy odjadą z przystanków końco-
wych co 10 minut w szczycie prze-
wozowym, w godzinach pozaszczy-
towych – co 15 minut, a w dni wolne 
od pracy – co 30 minut. Po południu 
w dni robocze co drugi kurs w kie-
runku Brwinowa będzie kierowany 
na drogę S2 i autostradę A2. Z kolei 
autobusy linii ZP (Pruszków – War-
szawa), również przyspieszone, będą 
jeździły w dni robocze w szczycie 
przewozowym co 8 minut, a w godzi-
nach pozaszczytowych i w dni wolne 
od pracy – co 15 minut. W przypad-
ku realizacji kursów krótszymi auto-
busami 12-metrowymi częstotliwość 
w szczycie przewozowym zostanie 
zwiększona. Jeśli chodzi o istnieją-
cą linię 717 z Piastowa do Warszawy, 
częstotliwość jej kursowania zwięk-
szy się. W szczycie przewozowym au-
tobusy będą odjeżdżały co 10 minut. 
W godzinach pozaszczytowych i w 
dni wolne od pracy – co 15 minut.

Po remoncie wygodniej i szybciej

 W efekcie kompleksowych prac 
modernizacyjnych prowadzonych 
na linii 447 przebudowanych zosta-
nie m.in. 9 peronów, powstaną dwa 
nowe przejścia podziemne (w Parz-
niewie i Brwinowie) oraz tunel dla 
samochodów w Pruszkowie, a nowe 
pruszkowskie osiedle zyska dodat-
kowy przystanek – Parzniew. Ko-
lejarze wymienią na 22-kilometro-
wej trasie łącznie 43 km torów oraz 
22 km sieci trakcyjnej, przebudują 7 
mostów i wiaduktów oraz 5 przejść 
podziemnych. Wszystkie obiekty zo-
staną dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Po zakończe-
niu robót pociągi do Grodziska Ma-
zowieckiego pojadą szybciej – bo 
z prędkością 120 km/h. Dodatko-
wo nowe urządzenia sterowania ru-
chem kolejowym podniosą bezpie-
czeństwo przejazdu.

Piotr Chmielewski

Od 3 września tylko z dworca 

w Grodzisku Mazowieckim 

będą odjeżdżały pociągi 

do Warszawy. Pojadą po to-

rach dla składów dalekobież-

nych. Dla mieszkańców 

pozostałych miejscowości 

położonych przy linii 

447 przygotowano zastęp-

cze linie autobusowe

Nowy przystanek na linii – w Parzniewie, wraz z podziemnym przejściem dla pieszych, zostanie 

oddany pod koniec przyszłego roku (wizualizacja PLK PKP)

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI

Tysiące przeciwników przebiegu linii 400 kV
 Przedstawiciele Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołta-
rzew oraz osobno mieszkańcy północnej części gminy Grodzisk Mazo-
wieckich złożyli razem przeszło 7 tysięcy wniosków o wykreślenie z planu 
zagospodarowania Mazowsza dotychczasowego przebiegu linii najwyż-
szych napięć 2x400 kV. Teraz urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego i samorząd muszą je przeanalizować.
 Przypomnijmy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne pracują obecnie 
nad nowymi wariantami połączenia nowego bloku elektrowni w Kozie-
nicach ze stacją transformatorową w Ołtarzewie. Mają być one poddane 
pod ocenę lokalnych społeczności.
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Za tydzień pierwszy mecz
BRWINÓW Od początku roku szkolnego dzieci z brwinowskiej szko-

ły „Jedynki” będą mogły korzystać z bardzo nowoczesnej hali sporto-

wej. Popołudniami i w weekendy obiekt będzie dostępny dla wszyst-

kich zainteresowanych

 Arena o wymiarach 45 na 23 metry jest podzielna kurtynami na trzy bo-
iska, dzięki czemu równocześnie w hali będą mogły odbywać się lekcje dla 
trzech grup. Oprócz gier zespołowych (dla kibiców przygotowano 224 miej-
sca) z nowego obiektu ucieszą się wielbiciele wspinaczki, dla których stanę-
ła ścianka. Dodatkowo powstało zaplecze z szatniami i sanitariatami, hol, po-
kój trenerów, siłownia, sala fi tness i magazyny. W magistracie podkreślają, że 
odpowiedni rozmiar boiska i wysokość hali, a także zastosowanie odpowied-
nich nawierzchni  umożliwi „rozgrywanie spotkań na poziomie krajowym”. 
 Kolejnym atutem nowoczesnej hali, której budowa kosztowała niecałe 
9,5 mln zł, jest jej energooszczędność. Na zastosowanie odnawialnych źró-
deł energii i dobrej izolacji termicznej  gmina Brwinów uzyskała 2 mln zł pre-
ferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Wcześniej samorząd pozyskał 2 mln zł bezzwrotnej pomocy z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 Uroczyste otwarcie hali sportowej planowane jest na 1 września. Tego sa-
mego dnia o godz. 18 w obiekcie odbędzie się też kolejne spotkanie burmi-
strza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami.
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fot. UMiG Brwinów

GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

Nauczą się przez eksperymentowanie

Wypożyczysz i pojeździsz

 Uczniowie grodziskich szkół oraz ich nauczyciele wezmą udział w fa-
scynujących lekcjach  przygotowanych przez specjalistów z warszaw-
skiego Centrum Nauki Kopernik. CNK pozyskało 4,7 mln zł unijnego dofi -
nansowania na organizację w placówkach zajęć dodatkowych opartych 
na metodzie eksperymentu dla łącznie 1,9 tys. uczniów z 38 szkół w sied-
miu gminach. Projekt „Szkoła bliżej nauk” i ma wspomóc „rozwój kom-
petencji przyrodniczych, informatycznych, a także kreatywności i umie-
jętności pracy zespołowej”. W jego ramach szkoły zostaną wyposażone 
w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
oraz informatyczne zestawy edukacyjne. Dodatkowo 164 nauczycieli 
przyrody, geografi i, fi zyki, chemii, biologii, matematyki czy informatyki 
weźmie udział w warsztatach edukacyjnych.
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 Na ul. Ewy (obok stacji WKD), ul. Helenowskiej (przy ujęciu wody oligoceń-
skiej), ul. Promyka (róg Robotniczej) oraz w Parku Mazowsze – w tych miej-
scach we wrześniu staną pierwsze wypożyczalnie Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego. W każdej stacji będzie do dyspozycji po 8 bicykli. W tym roku wy-
pożyczonymi rowerami będzie można jeździć do początku listopada.   

PC

ŻABIA WOLA

Nowe cztery kąty dla maluchów
 Zakończyła się budowa pierwszego przedszkola publicznego w Ża-
biej Woli. W sobotę 2 września  od godz. 15 każdy będzie mógł przyjść do 
nowej placówki i obejrzeć jej wnętrza w ramach dnia otwartego. Za 5,5 
mln zł z kasy gminy powstał obiekt z 4 salami dla łącznie 100 dzieci, za-
pleczem kuchenno-socjalnym.  

PC

Z Bundesligi do hali przy Westfala
GRODZISK MAZOWIECKI W połowie przyszłego tygodnia Grodzisk odwiedzi drużyna siatkar-

ska VBC Weiz. Będzie tu przez kilka dni trenować i rozgrywać otwarte sparingi

 Austriacka Weiz to partnerska 
gmina Grodziska Mazowieckiego. 
Zespół, który przyjedzie do Polski w 
swoim kraju gra w Bundeslidze, czy-
li tamtejszej ekstraklasie (ostatnio 
zajął w niej 7. miejsce) i prezentuje 
naprawdę wysoki poziom. W Gro-
dzisku siatkarze przez pięć dni będą 

odpoczywali, zwiedzali i, oczywi-
ście, grali. Ich sparingpartnerami 
w tym czasie będą m.in. seniorzy 
miejscowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Sparta, którzy w bieżą-
cym sezonie powalczą o jak najwyż-
szą lokatę w trzeciej lidze. 
 Mecz z udziałem Sparty, ale tak-

że z MOS Wola Warszawa w hali 
przy ul. Westfala 3A każdy będzie 
mógł obejrzeć bezpłatnie i kibico-
wać. Spotkania zostaną rozegrane 1 
września o godz. 17 i 2 września o 
godz. 16. 

PC

Drużyna z austriackiej ekstraklasy siatkarskiej spędzi w Grodzisku Mazowieckim 5 dni

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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POWIAT PRUSZKOWSKI

MICHAŁOWICE

ŻABIA WOLA

Sprawniejsza obsługa i oszczędność czasu

Zagrają w piłkę także zimą

Czas podziękować za chleb

 Starostwo w Pruszkowie wykonało kolejny krok do jeszcze łatwiej-
szego dostępu do e-usług. W poniedziałek włodarze powiatu podpisali 
umowę na ich realizację. Projekty dofi nansowany ze środków unijnych 
zakłada uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego w sta-
rostwie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do 32 e-
usług publicznych, m.in. rejestracji pojazdów i uzyskiwania prawa jazdy, 
a także z zakresu ochrony środowiska, spraw obywatelskich i prawa bu-
dowlanego. Wartość projektu wynosi prawie 2,5 mln zł. 
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 Boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach 
na okres zimowy będzie osłaniane dachem pneumatycznym. Dzięki 
temu piłkarze zagrają na nim przez cały rok. Gmina właśnie szuka wyko-
nawcy zadaszenia. Konstrukcja nad boiskiem przy ul. Szkolnej 15 ma po-
wstać w trzy miesiące od podpisania umowy z fi rmą, czyli jeszcze przed 
pierwszym śniegiem. 
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 Na Święto Chleba zaprasza gmina Żabia Wola. Uroczystości 3 wrze-
śnia rozpoczną się o godz. 12.30 od mszy św. w kościele w Skułach. Im-
preza przy żabiowolskim Domu Kultury (ul. Warszawska 27) wystartuje 
o godz. 15. Najpierw gospodarze gminy podzielą się chlebem z przyby-
łymi. Następnie, po występach lokalnych zespołów tanecznych i muzycz-
nych, o godz. 17, publiczność postara się rozbawić Kabaret OTTO, a po 
nim na scenie pojawi się zakopiański zespół Krywań. Część koncertową 
zakończy zespół młodzieżowy Reckless. Wśród atrakcji towarzyszących 
zapowiedziano stoiska sołeckie, animacje Gminnej Biblioteki Publicznej, 
warsztaty artystyczne, jazdę na kucykach, dmuchańce, pokazy w wyko-
naniu OSP Żelechów oraz ogródek piwny.  
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PRUSZKÓW

Nokturny Chopina w mistrzowskim wykonaniu
 Marcin Masecki z koncertem pt. „Chopin Nokturny” wystąpi jutro (26 
sierpnia) o godz. 20 w oranżerii Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie (pl. Jana Pawła II 2). Cena bi-
letów to 30 zł, ale przy zakupie co najmniej czterech każdy z nich będzie 
kosztował 15 zł. 
 Marcin Masecki to 35-letni pianista wykonujący muzykę jazzową i po-
ważną. Jest uznawany za jednego z najbardziej twórczych i oryginalnych 
polskich muzyków młodego pokolenia. Grywa z wieloma znanymi wy-
konawcami z całego świata. W 2014 roku został nagrodzony Paszportem 
Polityki, m.in. za „sprawne i konsekwentne poruszanie się własną ścieżką 
między gatunkami, za zacieranie podziałów pomiędzy sceną fi lharmo-
niczną a klubową”. Podobno na nokturnach Chopina Marcin Masecki jako 
dziecko uczył się gry na fortepianie.

PC

Superman będzie mile widziany
MILANÓWEK Już 2 września na stadionie w Turczynku rowery i motocykle polecą wysoko 

do góry. Cykliści powalczą o tytuł mistrza Polski w dirt jumpingu

 Dirt jumping, albo w skrócie dirt, 
to dyscyplina rowerowa polegająca 
na wykonywaniu skoków i różnych 
ewolucji w powietrzu na specjal-
nie przygotowanym torze. Do ewo-
lucji służą rowery BMX lub MTB, 
albo najczęściej bardziej wytrzyma-
ła mieszkanka tych dwóch typów. 
Dzięki temu zawodnicy mogą pole-
cieć naprawdę wysoko.
 Początki dirtu sięgają lat 70., 
jego kolebką są Stany Zjednoczo-
ne. Przez lata rowerzyści  wyspe-
cjalizowani w tej dyscyplinie opi-
sali i nazwali kilkadziesiąt trików 
wykonywanych w powietrzu. Są 
zatem oryginalnie brzmiące: can-
can (przełożenie jednej nogi nad 
ramą), disco (podniesienie jed-
nej nogi i ręki przeciwlegle), indian 
air (kładziemy się na bok w czasie 
lotu i krzyżujemy nogi), karate can 
(puszczenie nóg na jedną stronę, 
nie dotykając pedałów, przy czym 
jedna z nóg jest wyprostowana, a 
druga zgięta), kiss of death (posta-
wienie roweru do pionu, przycią-
gnięcie kierownicy do bioder i po-
chylenie się głową do opony), no-
thing (całkowite puszczenie rowe-
ru i ponowne złapanie go) czy su-
perman (puszczenie się pedałów i 
wyprostowanie się).

 Zapisy uczestników zawodów 
na stadionie miejskim przy ul. Tur-
czynek 7 rozpoczną się o godz. 10. 
Sportowy spektakl dla publiczności 
ruszy o godz. 14. Najpierw zostaną 
zorganizowane kwalifikacje amato-
rów i profesjonalistów. O godz. 17.30 

wystartują finały. W przerwach po-
tyczek rowerowych, o godz. 16.45 i 
19.15, półgodzinne pokazy dadzą 
freestyle’owcy na motocyklach. O 
godz. 20 zostaną wręczone nagrody 
dla zwycięzców.

PC

Dirt jumping to bardzo widowiskowa dyscyplina 

(fot.downhill911)

Plony zebrane, 
czas na zabawę!
BARANÓW W niedzielę mieszkańcy gminy będą świętowali dożynki. 

Radosne wydarzenie rozpocznie tradycyjny korowód z wieńcami, a za-

kończy zabawa taneczna przy popularnej muzyce

 Fetowanie w Kaskach zostanie za-
inaugurowane o godz. 12.35 przemar-
szem korowodu dożynkowego z ul. Se-
rockiej na plac przy kościele św. Piotra i 
Pawła. Paradzie będzie przewodziła or-
kiestra strażacka. Na miejscu uroczysto-
ści słowa powitania wygłosi wójt gmi-
ny Andrzej Kolek, a następnie o godz. 
13 zostanie odprawiona msza św. dzięk-
czynna.  Część ofi cjalną zakończy trady-
cyjne wręczenie chleba dożynkowego. 
 O godz. 15.50 wystartuje festyn 
dożynkowy, a w jego programie m.in.: 
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
przy OSP Kaski pt. „To i owo na weso-
ło – konkurs na najlepszego dyrygen-
ta” (godz. 14.50), pokaz tańca w wy-
konaniu Stowarzyszenia – Aktywni z 
Gminy Baranów (godz. 16.35), koncert 
Andrzeja Rybińskiego - „Wspomn-
nień czar” (godz. 17), kabaret Pewnia-
czek (godz. 18.15), występ zespołu di-
sco polo Electiv (godz. 19), zabawa ta-
neczna z zespołem Kanon (godz. 20) 
i na zakończenie pokaz fajerwerków 
(godz. 22). Dożynkom patronuje Kurier 
Południowy.

PC

„Nie liczę godzin i lat” za-

śpiewa w niedzielę Andrzej 

Rybiński. Początek kon-

certu o godz. 17 
(fot. andrzejrybinski.com.pl)

Krótka uliczka, ale jakże ważna
PRUSZKÓW Magistrat informuje, że przygotowania do budowy łącznika ul. Piastowskiej z Dolną są mocno 

zaawansowane
 Nowa droga oraz prze-
budowany odcinek ul. Pia-
stowskiej znacząco uła-
twią mieszkańcom prusz-
kowskiej dzielnicy Malichy 
dojazd do centrum miasta 
oraz Piastowa. Gdy zapo-
wiadana inwestycja zosta-
nie zrealizowana, kierowcy 
wyjadą z ul. Piastowskiej w 
Al. Jerozolimskie w dowol-
nym kierunku.
 Jak informują urzęd-
nicy, projektantowi do 
tej pory udało się już uzy-
skać szereg uzgodnień 
dla tworzonych rozwią-
zań drogowych. Dotyczą 

one m.in. budowy kana-
łu technicznego, budowy 
oświetlenia i przyłączenia 
go do zasilania, powsta-
nia sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 
 Gmina podkreśla, że 
wykonawca zlecenia ma 
czas na pełne opracowa-
nie dokumentacji i pozy-
skanie zezwolenia na re-
alizację inwestycji drogo-
wej do końca pierwszego 
kwartału przyszłego roku. 
Później przyjdzie czas na 
wykonanie. 

PC
Zezwolenie na realizację łącznika ma być 

wydane do wiosny przyszłego roku

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

R E K L A M A
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Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

największy nakład 
największa skuteczność

 
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

DAM PRACĘ

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna, 13 zł brutto/1h, tel. 533 281 247

Panie do sprzątania biura w Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Zatrudnię fryzjera/-kę z doświadczeniem, 
Konstancin tel. 501 637 090

Zatrudnię do prac wykończeniowych, tel. 601 33 65 40

Przyjmę Panie do sklepu spożywczego w Nowej 
Iwicznej tel. 609 56 35 02

Zatrudnię Panią do sprzątania w  Spokojnej Przystani, 
Jazgarzew, tel. 501 182 362 

Lektorom języka angielskiego, Piaseczno, 
tel. 22 757 06 13, CV: info@olpiaseczno.pl

Do warsztatu przyjmę mechanika samochodowego, 
Piaseczno, tel. 602 74 84 14

Piekarza piecowego oraz osoby do prac pomocniczych 
w piekarni. Piaseczno, ul. Dworska 1, tel. 536 002 001

Praca dla ekspedientki w Nowej Iwicznej, 8-16, 
od poniedziałku do piątku tel. 609 56 35 02

Sprzedawczynię do delikatesów w Złotokłosie, atrak-
cyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, atrak-
cyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, tel. 604 433 127

Praca w firmie ogrodniczej – z doświadczeniem,
tel. 607 811 727

Stolarz. Dobre warunki, Łazy, tel. 727 43 53 63 

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel. 600 803 611, 602 743 436 

Przyjmę ucznia na praktyki mechanik samochodowy 
w Wólce Kosowskiej, tel. 509 404 195

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

Mechanik poszukiwany FSS-garage.pl, tel. 601 602 624

Poszukujemy: SAMODZIELNYCH BRUKARZY, EKIPY 
BRUKARSKIEJ oraz PRACOWNIKÓW z DOŚWIAD-
CZENIEM PRZY ZAKŁADANIU OGRODÓW (męż-
czyzn,) wynagrodzenie wypłacane regularnie, w sys-
temie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię pracowników do sklepu ogólnospożyw-
czego w Konstancinie, wynagrodzenie 12 zł/godz 
netto, tel. 515 103 389

Zatrudnię osoby do sprzątania obiektu, wymagane 
doświadczenie w obsłudze maszyn, dobre warunki, 
Konstancin, tel. 721 228 094

Stolarza sprawnego – produkcja urządzeń placów 
zabaw , Piaseczno tel. 501 130 598

Instruktora plastyki, po pedagogice lub w trakcie, 
przedszkole w Piasecznie, tel. 602 686 951

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce 
pracy Piaseczno, tel. 602692964, 607230418

Zatrudnię pomocnika magazyniera do sklepu 
spożywczego w Ustanowie, tel. 602 601 676

RESTAURACJA I HOTEL DWÓR KONSTANCIN *** 
ZATRUDNI: Z DOŚWIADCZENIEM POMOC KUCHENNĄ 
I POKOJOWE. INFORMACJĘ POD NUMEREM 
TELEFONU 22 754-72-72 LUB KOM.500-702-033

KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net,  502 088 028 

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39

Zatrudnię kierowcę – magazyniera kat.B, mile widziane 
uprawnienia na wózki widłowe oraz ADR, tel. 508 199 426
Zatrudnię osobę do obsługi bufetu przy ul. Szamockiej, 
Wa-wa, tel. 504 180 430

Operator koparki z doświadczeniem przy budowie kanali-
zacji, monterzy sieci wod-kan, pomocnicy, zakwaterowa-
nie, ok. Piaseczna, tel. 501 22 95 73

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po kraju, 
tel. 506 00 00 69

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Kierowcę C+E z doświadczeniem na trasy międzynaro-
dowe, tel. 509 284 043

Mężczyznę do sprzątania osiedli, centrum Piaseczna, 
najchętniej z doświadczeniem tel. 691 15 44 11 

Firma zatrudni do sprzątania, Janki, ul. Mszczonowska, 
tel. 501 366 037

Przyjmę do ciekawej i dobrze płatnej pracy 
HANDLOWCA, tel. 604 624 875

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Firma zatrudni kucharza i osobę do pracy na zmywalni 
w Konstancinie. Kontakt: 508 318 341

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczy-
ciela wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni 
kucharkę, tel. 607 615 231

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel.601 20 20 59

Zatrudnię pracowników do magazynu - rekontrola towaru, 
umowa o pracę + premie, Centrum Dystrybucyjne Msz-
czonów, 786 857 912

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, 
marynarek, tel. 602 726 384 

Praca w ochronie. Obiekt Grodzisk Mazowiecki, 
tel. 601 072 731

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271

Stylistkę paznokci z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 503 361 300

Nauczyciel i pomoc do przedszkola k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Poszukiwani pracownicy kuchni do pracy w Natolinie, koło 
Grodziska Mazowieckiego, tel. 508 318 077

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, tel. 785 199 183

Zatrudnię tokarza, frezera, ślusarza. Piaseczno, tel. 22 756 10 05

Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie ul. Wojewódzka 
12 zatrudni kucharkę na 1 etat i pomoc kuchenną na 1 etat. 
CV prosimy przesłać na adres kancelaria_zsnr1@wp.pl lub 
dostarczyć osobiście.

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracow-
nika nocnej ochrony +prace gospodarcze. Pełne ubez-
pieczenie ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87 

Agenta z licencją KNF do ubezpieczeń motoryzacyjnych, 
majątkowych i innych, Mroków k/Janek, CV: 
erf@euro-rent-finance.pl

Pracownika do działu administracji w firmie transporto-
wo-budowlanej z biegłą znajomością komputera, mile wi-
dziane uprawnienia np. elektryczne, Mroków, CV: erf@eu-
ro-rent-finance.pl

Handlowca do sprzedaży samochodów osobowych 
i ciężarowych z bardzo dobrą znajomością branży 
motoryzacyjnej, Mroków, CV: erf@euro-rent-finance.pl

Fakturzystkę do firmy transportowej, Mroków, 
CV: erf@euro-rent-finance.pl

Samodzielną księgową, Mroków, 
CV: kontakt@euro-truck.pl

Stolarz z doświadczeniem, Janki, tel. 601 897 727

Blacharza, lakiernika samochodowego, etat, praca Góra 
Kalwaria. Tel. 510 200 323

Dekarza z dośw., pomocnika, praca stała, tel. 601 306 853

Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu międzynarodowym. 
Tarczyn, tel. 796 344 554

Zatrudnimy pomocnika operatora maszyn pakujących 
BVM, w wieku od 20 – 45 lat. Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
Tel 662 021 309

Szkoła Języków Obcych  Elephant zatrudni  lektorów, 
zwłaszcza  języka angielskiego. Wymagane: znajomość  
języka, dobry kontakt  z dziećmi, prawo  jazdy kat. B. Zgło-
szenia:  info@elephant.edu.pl  

Posadzki! Zatrudnię na stale chętnych do pracy przy 
wylewaniu posadzek z okolic Piaseczno, Góra Kalwaria. 
Doświadczenie niekonieczne. Krzysztof: 603 633 529

Pomoc Kuchni, Młoda Osoba dobrze płatne praca od 
środy do niedzieli, tel. 694 006 663

Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy, 
dobre warunki, weekendy wolne, tel. 507 796 120

Hydraulika z doświadczeniem, bez nałogów, praca od 
zaraz, obcokrajowcom dziękujemy, tel. 691 056 402

Zatrudnię pomoc do kuchni do karczmy w Czaplinku, 
Góra Kalwaria, mile widziana emerytka, tel. 504 590 197

Zatrudnię panią do prac domowych + pomoc przy 
dziecku, okolice Góry Kalwarii, tel. 606 985 502

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42

Brukarzy, tel. 504 008 309

Zatrudnię na stanowisko pilarz - stolarnia, tel. 602 424 170

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Elektromonter, tel. 501 236 987

Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego, Piaseczno, 
tel. 604 094 034

Osobę do sprzątania w Domu Opieki, tel. 601 870 594

Specjalista ds. Sprzedaży. Poszukujemy energicznych, zde-
cydowanych, pewnych siebie osób do telefonicznej obsługi 
klientów oraz do realizacji założeń sprzedażowych !!! Ofe-
rujemy: pracę w młodym zespole, atrakcyjne wynagrodze-
nie podstawowe oraz motywujący system prowizyjny, moż-
liwość rozwoju, wewnętrzne szkolenia handlowe, pracę w 
miłej atmosferze. Wyślij CV na adres rekrutacja@loanme.pl 

Firma HiTec Film Sp. z o.o. z siedzibą w Drwalewicach k 
Grójca poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. 
sprzedaży - praca biurowa. Cv proszę wysyłać na adres: 
kadry@hitecfilm.com

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Sprzątanie, tel. 889 680 625

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, 
malowanie dachów, rynny), tel. 739 691 278

Sprzątanie i prasowanie, tel. 736 403 617

Uczciwa Ukrainka z referencjami podejmie sprzątanie, 
tel. 784 378 865

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię antyki, srebra, platery, brązy, odznaczenia, 
militaria, obrazy, ul. Dąbrowskiego 1, Warszawa, 
tel. 22 848 03 70, 601 352 129

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Przedsionek do przyczepy N-126P, 600 zł, 
tel. 668 038 737

Drewno kominkowe,  opałowe, każda ilość, tanio, 
tel. 502 544 959

Rower, tel. 601 31 77 61

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sprzedam maszyny stolarskie: frezarka dolnowrzecio-
nowa, dłutownica, piła poprzeczna i wzdłużna, zaginarka 
do postformingu, prasa balansowa, tel. 601 897 727

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Seicento 2000, tel. 506 251 008 

Mini Cooper RS 1.6, 2003, 13 900 zł, tel. 662 128 913 

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 797 146 016

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam stanowisko postojowe w centrum 
Góry Kalwarii, tel. 609 303 154

Wykonam bezpłatnie baner 2 m kw w zamian za możli-
wość wywieszenia baneru reklamowego (okolice 
Piaseczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

Działki budowlane w Koceranach k. Tarczyna, 
tel. 502 082 759

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Konstancin dom 190/1300 m kw. okazja 890 tys. zł, 
tel. 601 720 840

Konstancin, 2200m kw, ładna, 270 tys. zł tel. 601 720 840

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,4 mln, 
tel. 601 720 840

Sprzedam super działkę budowlaną w NOWEJ WOLI.
Tylko 100 zł/ m kw. Tanio ze względu na podatek spad-
kowy, tel. 604 624 875, 698 225 965

Sprzedam SUPER działki budowlane. Dobry dojazd PKP 
Warszawa – Radom. Koszt działki 1050 m kw., ze wszyst-
kimi opłatami (podatek, notariusz, księga wieczysta) WY-
NOSI ok. 29 500 zł. Propozycja szczególnie dla młodych 
małżeństw a także na doskonałą lokatę, tel. 698 225 965, 
604 624 875

Działkę 1000 m kw., z domkiem 60 m kw., Gołków, 
tel. 695 080 112

Dom, tanio, tel. 535 487 338

56 m kw., Mysiadło, bezpośrednio, tel. 607 107 726

Piaseczno, ul. Dworcowa 20, mieszkanie 46 m + miejsce 
postojowe, możliwość dokupienia garażu, 330 tys. zł, 
tel. 602 470 061

Mazury, działka nad jeziorem Śniardwy, tel. 795 041 054 

Kontener, tel. 574 664 008

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
budowa domów,  tel. 602 397 714

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Mieszkanie dwupokojowe 56 m kw. Piaseczno, 
tel. 601 28 90 47

Działkę 2900 m kw. W Ustanowie przy ul. Leśnej, 
tel. 509 308 026

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję/Wynajmę mieszkanie Konstancin-Jeziorna. 
3-pokojowe, cicha lokalizacja, wysoki standard, z ogród-
kiem/tarasem, Tel. 506 817 934

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum), 
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) tel. 607 509 996

Pokój z dostępem do łazienki i kuchni, w domu, Chylice, 
tel. 508 869 511

Wynajmę domek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, Bąkówka, 
tel. 508 562 025, 22 848 55 00 

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Wynajmę pokój w zamian za odpracowanie. Szczegóły 
do uzgodnienia. Tel. 600 903 558

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Malarskie, tel. 696 120 208

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. 
Piaseczno i okoliczne gminy, tel. 605 079 907

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,  
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Wykonam prace budowlane: wykończeniowo-remon-
towe. Szybkie terminy. Referencje, tel. 880 584 389

Kominki, tel. 609 644 757

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Tynki tradycyjne, maszynowe i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?20 lat 
doświadczenia, tel. 502 214 817

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - 
kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Porządkowanie działek, tel. 501 050 907

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

 RÓŻNE 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 690 016 555

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, ali-
mentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, spad-
kowe tel. 508 743 620 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – 
skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie mak-
symalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Masaże klasyczne, relaksacyjne, tel. 791 924 164  

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Stylizacja rzęs metodą 1:1 i objętości. Piaseczno,
 tel. 578 591 852 lub LashesPati@wp.pl

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Przyjmiemy szczeniaczka, tel. 609 644 757

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

Publiczne Przedszkole Radosne w Piasecznie 
zatrudni pomoc nauczyciela. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres info@przedszkoleradosne.pl 

Kucharzowi, kucharce i absolwentom w tym 
zawodzie, tel. 600 052 583

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system 
KONSTANCJA w Bielawie zatrudnimy personel 
sprzątający, tel. 22 754 39 40

Do Ośrodka  MEDI-system KONSTANCJA w Bielawie 
zatrudnimy opiekunki, tel. 22 754 39 45

Sprzątającą / Pokojową do Hotelu w Otrębusach, 
503 164 828

Zatrudnię ekspedientkę w Jaroszowej Woli na cały 
etat-umowa o pracę, tel. 22 790 25 92, 518 180 766

Zatrudnimy  magazyniera, Góra Kalwaria i okolice,  
wymagana książeczka sanepidu, kontakt po godzinie 
13 tel. 510 197 142

Zatrudnimy kierowcę z kat.B, Góra Kalwaria i okolice, 
samochód dostawczy, praca w hurtowni spożywczej, 
kontakt po godzinie 14 tel. 510 197 142

Nawiążę  współpracę z mechanikiem maszyn 
budowlanych i ogrodniczych, tel. 501 314 711

Fryzjer/ka pilnie poszukiwani do Konstancina. 
Instytut Eris . Tel 695 151 616

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Praca w sklepie spożywczym TIM w Kawęczynie. 
Wolne niedziele, umowa o pracę co 2 sobota wolna. 
Tel. 608 298 397

Krawca/krawcową do zakładu poprawek krawieckich 
na Okęciu praca od zaraz, 503 018 848

Szewca z doświadczeniem, od zaraz, do zakładu 
usługowego w  Konstancinie – naprawa obuwia 
tel. 503 018 848

Budowlańców do remontów, tel. 602 230 452

Sprzątanie, mycie okien, tel. 886 218 898

Sprzedam prasę mimośrodową 40 ton o skoku 1,5 
cm (stalki do butów), tel. 605 079 907

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU TEL. 602 489 649

NOWY ATRAKCYJNY DOM CENTRUM PIASECZNA, 
TEL. 668 120 272, 666 051 882 

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 
1860 m kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, 
tel. 602 10 85 65

ZIEMIA OGRODOWA, TORFOWA, 
PRZESORTOWANA, TEL. 505 664 412

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Auto skup, tel. 535 661 903

Kupię samochód od pierwszego właściciela, 
krajowy, benzyna, benzyna + gaz, bezwypadkowy, 
do 10 tys., do prywatnego użytku, tel. 666 924 505 

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Wydzierżawię od zaraz wyposażony zakład szewski 
w Konstancinie, tel. 503 018 880, 503 018 848, 

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181, 883 434 737

BRUKARSTWO, meritumbruk@o2.pl, 
TEL. 696 437 501

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, 
WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, 
TEL. 692 569 927 

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

ELEWACJE TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

Anteny TV/SAT. Montaż – Serwis, tel. 508 329 491 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
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Skoki, slalomy, swawole
PRUSZKÓW Od tygodnia mieszkańcy miasta, a właściwie ich psy, mogą 

korzystać z placu zabaw dla czworonogów, który wykonano w ramach 

budżetu obywatelskiego

 Na widok sprzętów, które zamontowano na tyłach garaży zlokalizowa-
nych na przedłużeniu ul. Ewy (obok toru kolarskiego), niejednej pupil zamer-
da ogonem. Na wygrodzonym placu nawierzchnią jest piasek albo trawa, a 
alejki wykonano ze żwiru. Na wybiegu, którego realizacja kosztowała miasto 
95,6 tys. zł, ustawiono: równoważnię, płotki, szałas, kładkę, drążki i obręcze do 
przeskoków, tunel, ścieżkę grzybki i słupki do slalomu. Dodatkowo zamonto-
wano ławki i kosze (także na psie odchody, które należy zbierać w dostępne 
na miejscu torebeczki). 
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fot. UM Pruszków fot. UM Pruszków

MILANÓWEK

GRODZISK MAZOWIECKI 

PRUSZKÓW

Fundacja McDonalda przebada dzieci

Na deser zaśpiewa „Piasek”

Szpital już spokojny o przyszłość

 Po raz trzeci Fundacja Ronalda McDonalda odwiedzi Milanówek, aby 
przeprowadzić bezpłatne badania profi laktyczne USG w ramach akcji „Nie 
nowotworom u dzieci”. Akcja dotyczy zameldowanych w gminie malu-
chów w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, które nie brały udział w takim ba-
daniu w poprzednim roku. Wcześniej – w nieprzekraczalnym terminie do 
31 sierpnia – należy zapisać swoją pociechę pod nr tel. 22 758 30 61 wew. 
185 (w godz. 8.30-15). Badanie jest bezbolesne i trwa około 15 minut. Spe-
cjalny ambulans stanie przy magistracie (ul. Kościuszki 45) 2 i 3 września. 
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 Dawid Kwiatkowski i Andrzej Piaseczny – te dwie gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej wystąpią 2 września dla grodziszczan na zakończenie 
tegorocznego Święta Miasta w Parku Skarbków. Impreza rozpocznie się o 
godz. 12 od zabaw i gier dla dzieci. Po godz. 13 wszyscy będą mogli wziąć 
udział w organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Narodowym Czyta-
niu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Około godz. 14.30 Teatr Kulture-
ska wystąpi z programem dla dzieci pt. „Bajeczna Fiesta”. Występy mu-
zyczne otworzy orkiestra Gedeon Richter (godz. 16), a po niej sceną za-
władnie idol młodzieży Dawid Kwiatkowski (godz. 18), a dwie godziny 
później Andrzej Piaseczny. 
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 Aby mieć szansę na znalezienie się w tworzonej przez Ministerstwo 
Zdrowia tzw. sieci szpitali, spółka Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzi-
mierza Roefl era w Pruszkowie z początkiem sierpnia połączył się z Mazo-
wieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” w Konstancinie-Jeziornie. Pla-
cówki uwzględnione w „sieci szpitali” od października będą miały za-
gwarantowane fi nansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital 
Kolejowy – jak stwierdził w umowie jego zarząd – nie miał perspektyw na 
samodzielnie zakwalifi kowanie się do „sieci” ze względu na ograniczoną 
specjalizację. Najważniejsza informacja jest taka, że po wchłonięciu przez 
STOCER Szpital Kolejowy nie zmieni swojego profi lu działalności. 
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Suntago Wodny Świat rośnie. 
Otwarcie w 2018 roku
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Olbrzymi park wodny koło Mszczonowa powoli za-

czyna wyłaniać się z ziemi

 Suntago Wodny Świat – park 
rozrywki, którego realizacja roz-
poczęła się wiosną na 20 hekta-
rach we Wręczy ma kosztować oko-
ło 140 mln euro. Obiekt powstaje 
we współpracy z niemieckim part-
nerem, który jest odpowiedzialny 
za wykonanie kompleksu, a następ-
nie będzie nim zarządzał, bo ma w 
tym duże doświadczenie. – W dru-
giej połowie lipca zostały wylane 
pierwsze fundamenty pod słupy w 
części obiektu, gdzie zlokalizowany 
będzie basen termalny Suntago. Ak-
tualnie kończymy prace nad kana-
lizacją podposadzkową – poinfor-
mował niedawno inwestor na swo-
jej stronie internetowej. 
 W skład kompleksu, który ma li-
czyć 62 tys. mkw. pod dachem (roz-
suwanym w słoneczne dni) znajdzie 
się m.in. zespół najróżniejszych 
saun oraz liczący 1000 mkw. basen, 
którzy zostanie naokoło obsadzo-
ny setkami prawdziwych palm i in-
nych tropikalnych roślin. Dla dzie-
ci i osób, które lubią adrenalinę po-
wstanie „Centrum Galaxy” – 30 
zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 
km (w tym 320-metrowa, najdłuż-
sza w Europie). Oczywiście towa-
rzyszył im będzie wodny plac za-
baw dla najmłodszych. W Suntago 
znajdzie się też duża strefa zdrowia 
m.in. z gabinetami masażu oraz ba-

senami mineralnymi. 
 Obok aquaparku zostanie przy-
gotowanych 2500 miejsc parkingo-
wych, aby równocześnie z zespołu 
basenów i usług towarzyszących mo-
gło korzystać do 15 tys. osób (co da 
około 2 mln osób rocznie). Dogodny 

dojazd ma zagwarantować bliskość 
autostrady A2, trasy ekspresowej S8 
oraz szosy krajowej nr 50.
 Inwestor zapowiada, że park wod-
ny we Wręczy będzie gotowy w przy-
szłym roku. 
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We Wręczy wykonano już pierwsze fundamenty
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