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"Apartamenty Jarzębina"
Apartamenty dwupoziomowe

 o pow. 121 m2

Cena 2.990 zł/m2
Magdalenka ul. Końcowa/Leśna

Gotowe do natychmiastowego odbioru

www.domymagdalenka.pl

"Willa Mirabelka"
Domy jednorodzinne o pow. 130 - 140 m2

Cena od 449.000 zł
Lesznowola, ul. GRN

300 m od Szkoły w Lesznowoli
Realizacja - wrzesień 2015

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy
 - inwestycja z rachunkiem powierniczym

www.willamirabelka.pl
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Będą kolejne pociągi WKD
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI We wto-
rek, 26 sierpnia władze spółek Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej i Newag z Nowe-
go Sącza podpisały umowę na zakup ko-
lejnych 6 pociągów. Inwestycja jest współ-
fi nansowana ze środków Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy. Nowy tabor 
będzie kosztował niemal 100 mln zł, z cze-
go prawie połowa to fundusze szwajcarskie

Afera o (a)polityczne 
dożynki
RASZYN – To jest skandal na skalę krajową – mówią członkowie Fo-
rum Rozwoju Gminy Raszyn, którym urząd gminy odmówił możliwo-
ści wystawienia stoiska w trakcie nadchodzących dożynek. - Chcemy, 
aby było to wydarzenie apolityczne, ponadto nie ma już możliwości 
zmiany projektu imprezy masowej, bo został zatwierdzony przez od-
powiednie służby – odpiera ataki wójt gminy Andrzej Zaręba. Wobec 
stanowiska urzędu, Forum Gminy Raszyn planuje w dniu dożynek pi-
kietę w pobliżu stadionu im. Kazimierza Jedynaka
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Dla kogo wyprawka szkolna?
W środę, 10 września upływa ter-
min składania wniosków o dofi -
nansowanie podręczników w ra-
mach rządowego programu po-
mocy uczniom „Wyprawka Szkol-
na”. Dofi nansowanie zakupu pod-
ręczników przysługuje w roku 
szkolnym 2014/2015 uczniom: 
klas II, III i VI szkoły podstawowej, 
pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza 
miesięcznie kwoty 539 zł netto

 W uzasadnionych przypad-
kach, takich jak: ubóstwo, sieroc-
two, bezdomność, bezrobocie, nie-
pełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, przemoc  w rodzi-
nie, wielodzietność, bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, alkoholizm, narkoma-

nia lub gdy wystąpiło zdarzenie 
losowe - dofinansowanie zakupu 
podręczników może być udzielone 
uczniom pochodzącym z rodzin, w 
których dochód na osobę przekra-
cza miesięcznie w/w kwotę. 

 Ponadto pomoc w formie do-
finansowania zakupu podręcz-
ników do kształcenia ogólnego, 
w tym podręczników do kształ-
cenia specjalnego jest udzielana 
uczniom: słabowidzącym, niesły-
szącym, słabosłyszącym, z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, z niepełnospraw-
nością ruchową, w tym z afazją, 
z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypad-
ku gdy jedną z niepełnosprawno-
ści jest niepełnosprawność wy-
mieniona wyżej, posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, uczęszczającym 
w roku szkolnym 2014/2015 do 
klas II-VI szkoły podstawowej i 
I-III gimnazjum.

 dokończenie na stronie 8

 Nowa ekspozycja będzie posze-
rzona o elementy elektroniczne. Zwie-
dzający będą mogli korzystać z multi-
medialno-narracyjnych urządzeń. 
 - Pozostały jeszcze prace zwią-
zane z uporządkowaniem oraz te-
stowanie wszystkich urządzeń, któ-
re zostały zamontowane – mówi Do-
rota Słowińska, dyrektor muzeum. 
- Sprawdzanie czy wszystko działa 
prawidłowo, jak ekspozycja oddzia-
łowuje na odwiedzających ją gości. 
Trzeba ekspozycję uprzątnąć, uło-
żyć zabytki i rzeczy z nią związane. 
Otwarcie muzeum nastąpi w poło-
wie października, ponieważ 19 wrze-
śnia odbieramy budynek magazy-
nu, w którym ma znaleźć się miej-
sce na kolekcję pruszkowskiego mu-
zeum. Pozostanie również uzupeł-
nienie ogrodzenia, jak również wsta-
wienie okien i zrobienie podłóg w jed-
nym pomieszczeniu. Budynek pięknie 
wkomponowuje się w cały kompleks 
pałacowo–dworski Pałacu Potulic-
kich – dodaje dyrektor Słowińska. 
 Remont muzeum rozpoczął się 
już w 2010 roku i był realizowany w 
kilku etapach. W 2011 roku wyko-
nane zostały prace związane z wy-
mianą instalacji elektrycznej i za-
montowaniem nowej instalacji prze-
ciwpożarowej. Wymieniono stolar-
kę okienną i drzwiową, pojawiła się 
również klimatyzacja i wentylacja w 
pomieszczeniach dla gości. W wy-
niku tych prac zdemontowano po-

przednią ekspozycję, która była do-
stępna od 1991 roku. 
 Jak mówi dyrektor muzeum, w 
pewnym momencie zrodziła się idea 
stworzenia zupełnie nowej multime-
dialnej i nowoczesnej ekspozycji od-
powiadającej potrzebom współcze-
snego widza. Już trzy lata wcześniej 
rozpoczęły się prace nad wstępnym 
szkicem i projektem koncepcji wysta-
wy. - Ekspozycja będzie prezentowa-
ła zagadnienia mazowieckiego cen-
trum metalurgicznego i zostanie po-
święcona życiu codziennemu ludzi, 
którzy mieszkali na tych ziemiach 
2000 lat temu. Nowa wystawa bę-
dzie prezentowała przebieg procesu 
hutniczego, który oparty jest na wiel-
kiej historii europejskiej . Dawniej 

był to teren, na którym istniał potęż-
ny ośrodek hutniczy, gdzie również 
mieszkali ludzie z aspiracjami, i w 
których również tkwił kolosalny po-
tencjał – mówi Dorota Słowińska. 
 Wystawie będą towarzyszyć róż-
nego rodzaju rekonstrukcje historycz-
ne oraz plastyczne, np. w postaci ry-
sunków utrzymanych w XIX-wiecznej 
konwencji. Pojawią się również fil-
my dokumentalne, projekcje holo-
gramowe oraz różnego rodzaju apli-
kacje, które zobrazują widzom, jak 
wyglądała egzystencja ich protopla-
stów. Pracownicy muzeum mają na-
dzieję, że dzięki zastosowaniu środ-
ków wizualizacyjnych uda im się 
ożywić wystawę. 

Daria Głowacka

Muzeum prawie gotowe na otwarcie
PRUSZKÓW Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie przygoto-
wuje się do otwarcia nowej ekspozycji stałej. Prace nad nią  zakończą się już w tym tygodniu, ale muzeum 
zostanie otwarte dopiero w połowie października
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Tunel – jest koncepcja
PRUSZKÓW Koncepcja budowy tunelu w śladzie ulicy Działkowej i Błońskiej jest gotowa. Inwestycja, jeżeli 
powstanie, zostanie sfi nansowana ze środków Polskich Linii Kolejowych oraz miasta Pruszków i starostwa. 
Na razie piesi używający dotychczasowej przeprawy będą mogli skorzystać z nowej linii autobusowej, któ-
ra rozpocznie kursowanie już 1 września

 

 Przejazd kolejowy w śladzie ulic 
Działkowej i Błońskiej został w maju 
przeniesiony o kilkaset metrów w 
stronę Brwinowa. To część realiza-
cji wielkiego projektu przebudowy li-
nii dalekobieżnej, przystosowujące-
go otoczenie torów do użycia pocią-
gów dużych prędkości. Niestety, dla 
mieszkańców, szczególnie pieszych, 
wiąże się to z utrudnieniami. 
 Przeniesiony przejazd znajduje się 
na skraju miasta. Po południowej stro-
nie torów prowadzi do niego długa i 
ruchliwa ulica 36 PP Legii Akademic-
kiej pozbawiona chodnika. W prakty-
ce wielu mieszkańców Gąsina starym 
zwyczajem przechodzi przez tory w 
miejscu dawnego przejazdu. Tyle, że 
teraz w miejscu niedozwolonym. 
 Nowy obiekt, zaplanowany przez 
PLK ma być przeznaczony tylko 
dla pieszych. Od samego początku 
władze samorządowe nie zgadzają 
się na takie rozwiązanie, ponieważ 
oznacza to, że w przyszłości miasto 
będzie posiadało tylko jeden możli-
wy przejazd dla zmotoryzowanych, 
czyli wiadukt. - Odbyliśmy spotka-
nia z przedstawicielami kolei i mi-
nisterstwa transportu, podczas któ-
rych zobowiązaliśmy się do przygo-
towania koncepcji tunelu drogowe-
go o skrajni 3,5 m dla samochodów 
osobowych, pieszych i pojazdów ra-
towniczych – mówi Andrzej Króli-
kowski, zastępca prezydenta Prusz-
kowa. - Projekt wykonaliśmy w kilku 
wariantach, ponieważ w tym miej-
scu panuje dość duży miszmasz z 
drogami i torami. 
 Jeden z nich, przedstawiony 
PLK, zakłada początek wjazdów 
do tunelu w śladzie ulic Działkowej 

i Błońskiej (choć nieco przesunięte-
go w stronę Brwinowa) i poprowa-
dzenie nad nimi ulicy Powstańców, 
przechodzącej w ulicę 36 PP Legii 
Akademickiej. Po północnej stronie 
ulica Bryły byłaby przedłużona, aż 
do ulicy Południowej. - PLK zgodzi-
ło się na tę koncepcję, podobnie mi-
nisterstwo transportu, które jest żywo 
jest zainteresowane kompleksowy-
mi rozwiązaniami komunikacyjnymi 
– dodaje Andrzej Królikowski. - Mó-
wiąc w skrócie, chodzi o to, aby budo-
wa szybkich kolei nie odcinała od sie-
bie poszczególnych części miasta. 
 Dużo zależy od decyzji Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska. - Jeżeli nie będzie potrzebny ra-
port oddziaływania na środowisko 
dla tej inwestycji, to wówczas pra-
ce zostaną przyśpieszone – tłuma-
czy Andrzej Królikowski. - PLK zgo-
dziło się na włączenie budowy tunelu 
do swojego projektu, tj. wykopanie go 
w granicach działek kolejowych, nato-
miast po stronie samorządów (gminy 
Pruszków i starostwa) będzie wyko-
nanie rozwiązań wprowadzających i 
rozprowadzających ruch z tunelu. 

Jak informują władze pruszkowskiego 
ratusza, właściwa realizacja inwestycji 
nastąpi w latach 2016-2017, kiedy prze-
budowywana będzie podmiejska linia 
kolejowa nr 447, czyli Warszawa Wło-
chy – Grodzisk Mazowiecki. 
 Ponadto władze miasta, mając 
na uwadze niedogodności mieszkań-
ców, zdecydowały się na uruchomie-
nie dodatkowej linii autobusowej nr 
5, łączącej Gąsin z Osiedlem Staszi-
ca. - Przetarg został rozstrzygnięty 
– mówi Andrzej Królikowski. - Ope-
ratorem został PKS Grodzisk Mazo-
wiecki. Autobusy ruszą od 1 wrze-
śnia z początkiem roku szkolnego. 
  „Pętla” będzie przy pawilonach 
przy ulicy Wojska Polskiego. Kolejne 
przystanki zostaną zlokalizowane 
na ulicach: Plantowej, Powstańców, 
Akacjowej, Działkowej, Przejazdo-
wej (przy Urzędzie Celnym, Trak-
towej), Promyka, Błońskiej, Groblo-
wej. Dalej autobusy pojadą tą samą 
trasą do Osiedla Staszica. 
 W dni powszednie będzie 25 kur-
sów, natomiast w soboty – 11. Bilety i 
zniżki ustalono takie same, jak w innych 
liniach, jeżdżących na terenie miasta. 

Sławomir Krejpowicz

Mistrzostwa ratowników
rozstrzygnięte
POWIAT PRUSZKOWSKI 21 i 22 sierpnia na terenie Pruszkowa 
i Brwinowa rozegrano IV Mistrzostwa w Ratownictwie 
Medycznym o Puchar Prezesa Falck Medycyna. W zma-
ganiach wzięło udział 36 ratowników. Najlepszy oka-
zał się zespół z Giżycka, druga w kolejności była ekipa z 
Opoczna, natomiast trzecia - z Piaseczna

 Ratownicy ruszyli do zadań w czwartek w godzinach wieczornych. Wcze-
śniej, otwarcie zawodów poprzedziła parada ambulansów. Kawalkada z włą-
czonymi światłami i sygnałami dźwiękowymi przejechała ulicami Pruszkowa i 
Brwinowa. Ćwiczących ratowników można było spotkać w okolicach kościoła 
św. Kazimierza oraz Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kościuszki. Reali-
styczne ćwiczenia mogły zaniepokoić przypadkowych przechodniów. 
 W szranki stanęło 36 ratowników z terenu kraju oraz z Danii i Słowacji, któ-
rzy zmagali się z zadaniami urazowymi, internistycznymi, a nawet wypadka-
mi masowymi. W roli poszkodowanych wystąpili ucharakteryzowani słucha-
cze stołecznej Wyższej Szkoły Rehabilitacji. 
 Zadania podzielono na nocne i dzienne. Te pierwsze odbyły się w Brwinowie. 
Ratownicy musieli sobie poradzić z osobą pod wpływem alkoholu (w rzeczywi-
stości cierpiącą na hipoglikemię), przeprowadzić prawidłową RKO (resuscytację 
krążeniowo-oddechową) dopiero narodzonego dziecka, osoby dorosłej oraz ko-
ordynować medyczne czynności ratunkowe podczas katastrofy lotniczej.
 Ćwiczenia dzienne obejmowały RKO dorosłego, który zasłabł pod kościo-
łem, udzielenia pomocy dziecku przygniecionemu belą słomy, opatrzenia 
mężczyzny poranionego przez niewybuch, pomoc mechanikowi, który za-
słabł w kanale diagnostycznym (tu należało odnaleźć kardiowerter) oraz koor-
dynacji zdarzenia masowego po wybuchu gazu w domu kultury.
 Najlepsi w klasyfi kacji generalnej okazali się ratownicy z Giżycka. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Opoczna, natomiast trzecie z Piaseczna. Była to już 
czwarta edycja mistrzostw w Ratownictwie Medycznym o Puchar Prezesa Za-
rządu Falck Medycyna. 

   WK 
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Pijany bez prawa jazdy
PRUSZKÓW

 Pruszkowska drogówka ujęła 21-latka, który kierował samochodem 
po pijanemu. Przebadany na zawartość alkoholu osiągnął wynik prawie 
1 promila. Okazało się także, że nie ma dokumentów uprawniających do 
jazdy samochodem oraz dowodu rejestracyjnego. 
 Już w komendzie policjanci dowiedzieli się, że sąd orzekł wobec 
21-latka zakaz prowadzenia motorowerów i pojazdów mechanicznych. 
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Afera o (a)polityczne dożynki
RASZYN – To jest skandal na skalę krajową – mówią członkowie Forum Rozwoju Gminy Ra-
szyn, którym urząd gminy odmówił możliwości wystawienia stoiska w trakcie nadchodzą-
cych dożynek. - Chcemy, aby było to wydarzenie apolityczne, ponadto nie ma już możli-
wości zmiany projektu imprezy masowej, bo został zatwierdzony przez odpowiednie służ-
by – odpiera ataki wójt gminy Andrzej Zaręba. Wobec stanowiska urzędu, Forum Gminy 
Raszyn planuje w dniu dożynek pikietę w pobliżu stadionu im. Kazimierza Jedynaka

 Gminne dożynki odbędą się w 
najbliższą niedzielę, 31 sierpnia. W 
programie są m.in. występy zespo-
łów lokalnych, pokazy taneczne, wy-
stęp kabaretu czy wesołe miastecz-
ko. Wszystko na stadionie im. Kazi-
mierza Jedynaka. Podczas tegorocz-
nej imprezy na pewno nie zobaczy-
my stoisk stowarzyszeń czy partii 
politycznych. 

Dyskutują i chcą współpracować
 - To skandal na skalę krajową – 
ocenia Jacek Wiśniewski z Forum 
Rozwoju Gminy Raszyn, które nie 
otrzymało zgody na rozłożenie swo-
jego stanowiska podczas zbliżające-
go się święta plonów.
 Forum powstało w wyniku po-
rozumienia zawartego pomię-
dzy organizacjami pozarządowy-
mi, działającymi na terenie gminy. 
Jego celem jest pobudzanie aktyw-
ności społeczności lokalnej poprzez 
wspieranie inicjatyw zmierzających 
do promocji i zrównoważonego roz-
woju Raszyna. Tworzą je m.in. Liga 
Ochrony Przyrody oddział w Sę-
kocinie Starym, Uczniowski Klub 
Sportowy „Pro Sport Raszyn”, Klub 
Sportowy Raszyn, Spółka Wodna 
Raszyn, Fundacja „A Jednak”, czy 
stowarzyszenia „Projekt Raszyn“, 
„Inicjatywa Obywatelska Gmina 
Raszyn“ i „Nasze Rybie“. 
 - Podczas naszych spotkań dys-
kutujemy nad tym, jak powinien 
wyglądać Raszyn – tłumaczy Ja-
rosław Wiśniewski, przewodniczą-
cy FRGR. - Organizujemy pane-
le dyskusyjne, występowaliśmy też 
do urzędu gminy i mazowieckiego 
konserwatora zabytków w sprawie 
Austerii. Od początku chcieliśmy 
współpracować nie tylko z inny-
mi organizacjami pozarządowy-
mi, ale też i samorządem. Na razie 
jednak nie układa się ona najlepiej. 
 
Miejsca nie przewidziano
 W prezydium Forum Rozwoju 
Gminy zasiada radna opozycyjna Ce-
lina Szarek, jego członkami są inne 
osoby zaangażowane w sprawy samo-
rządu. - Dwa lata temu, podczas gmin-
nych dożynek, mieliśmy swoje stoisko 
wraz z „Projektem Raszyn“ – mówi 
Wiśniewski. - Wszystko wskazuje więc 
na to, że odmowa związana jest z nad-
chodzącymi wyborami samorządowy-
mi, które już za kilka miesięcy.  
 FRGR wystąpiło do organizato-
ra - Gminnego Ośrodka Kultury o 
nieodpłatne udostępnienie miejsca na 
namiot 14 sierpnia, czyli na dwa tygo-
dnie przed imprezą. W odpowiedzi, 
datowanej na 21 sierpnia, czytamy, że 
dożynki organizowane są w tym roku 
jako impreza masowa z zamknię-
tym planem stoisk. Ponadto po speł-
nieniu wszystkich ustawowych wy-
mogów otrzymano pozytywne opi-
nie m.in. SANEPID-u, Państwowej 
Straży Pożarnej czy policji. - Jedno-
cześnie informuję, że miejsca dla sto-
warzyszeń nie przewidziano ze wględu 
na stanowisko wójta gminy wyrażone 
w piśmie z 25 lipca – dodała Elżbieta 
Kuczara, dyrektor GOK-u. 

Dożynki muszą być apolityczne
 Jak czytamy w cytowanym przez 
GOK stanowisku, z uwagi na zbli-

żające się wybory, wójt prosi, aby do-
żynki miały charakter apolityczny w 
celu zapewnienia mieszkańcom spę-
dzenia czasu w miłej i radosnej atmos-
ferze. - Dlatego proszę o nieudzielanie 
zgód na prezentowanie programów 
oraz promocje partii politycznych i or-
ganizacji samorządowych w formie 
stoisk, wystaw itp. - napisał wójt.
 Gdyby FRGR wysłało prośbę o 
miejsce miesiąc, czy dwa wcześniej, i 
tak by jej zatem nie dostało. - Jeste-
śmy zdziwieni i oburzeni takimi dzia-
łaniami wójta – mówi Jacek Wiśniew-
ski. - Nasze stoisko w żadnym wypad-

ku nie miało być polityczne, zresztą 
regulamin Forum zabrania nam ta-
kich działań. W namiocie chcieliśmy 
przeprowadzić bezpłatne konsultacje 
dla rolników i przedsiębiorców zain-
teresowanych pozyskaniem środków 
unijnych. To byłaby  wartość dodana 
tej imprezy, ale widocznie wójt uznał 
to za zagrożenie. Owszem, jestem za-
angażowany w politykę samorządu, 
ale to nie oznacza, że wszystko, co ro-
bię, jest z nią związane. Tym bardziej, 
że nie mogę działać na innych płasz-
czyznach. Ponadto nawet w gminie 
Nadarzyn, gdzie wójt uważany jest 
przez wielu za satrapę, panuje wię-
cej demokracji. Tam jednak dopusz-
czono do udziału w dożynkach sto-

warzyszenie, które stało za referen-
dum w sprawie odwołania włodarza 
tej gminy – dodaje Wiśniewski.  

Precz z cenzurą!  
  Inną opinię ma Andrzej Zarę-
ba. - Być może Forum było dwa lata 
temu na święcie plonów, ale chy-

ba nikt tego za bardzo nie pamięta 
- mówi. - Ponadto nie jest apolitycz-
ne, gdyż jej członkowie będą kandy-
dować w nadchodzących wyborach. 
Zresztą o zgodę na stoisko wystą-
pić mogły wszystkie partie, ale i tak 
żadna by jej nie uzyskała.
 Jak mówi wójt, nie obawia się 
posądzania go o próbę uniemożli-
wienia ewentualnym konkurentom 
politycznym prezentacji siebie i swo-
ich idei. - Jeśli wnioskodawcy będą 
mówić takie rzeczy, to oznacza, że 
jednak mieli złe intencje, prosząc o 
stoisko na święcie plonów – dodaje. 

 FRGR zapowiada pikietę w pobli-
żu stadionu w dniu dożynek. -  To 

wstyd, żeby tak reagować – ocenia 
działania wójta Jacek Wiśniewski. 
- Nasz protest nie będzie jednak po-
legał na skandowaniu haseł „Precz 
z wójtem!“, a raczej „Precz z cenzu-
rą!“. Będziemy też propagować dzia-
łalność FRGR, na przykład rozno-
sząc ulotki. 
 - Może to i lepiej, że agitacja po-
lityczna odbędzie się gdzieś w po-
bliżu, a nie w centrum wydarze-
nia, jakim są dożynki – stwierdza 

na wieść o proteście wójt Zaręba. 
- Zresztą taki manifest może ozna-
czać, że chciano nas okłamać.   
   
To pogwałcenie demokracji
 Jak podkreśla Dorota Betko, pre-
zes „Projektu Raszyn“, ustawa z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie nakłada na jednostki samo-
rządu publicznego obowiązek współ-
pracy i wspierania organizacji poza-
rządowych. - Współpraca trzeciego 
sektora i władz samorządowych jest 
dziś rzeczywistą potrzebą, a jej ce-
lem skuteczne zaspokajanie potrzeb 
lokalnych społeczności we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego – 

mówi Betko. - Przykładem dobrych 
praktyk jest samorząd powiatu 

pruszkowskiego, który podczas te-
gorocznych powiatowych dożynek 
organizuje Miasteczko Organiza-
cji Pozarządowych, wręcz zachę-
cając do prezentacji w nim  do-
konań stowarzyszeń czy fundacji. 
Takie zaproszenie od pani staro-

sty Elżbiety Smolińskiej otrzyma-
ło też FRGR. Dlatego w odczuciu 
wielu osób, a zwłaszcza organizacji 
działających na terenie gminy Ra-
szyn, decyzja wójta odbierana jest 
jako pogwałcenie zasad demokra-
cji - dodaje Dorota Betko. 

Anna Żuber

Wójt Andrzej Zaręba (z lewej) podczas korowodu dożynkowego 
w 2012 roku

Dwa lata temu mieliśmy swoje sto-
isko wraz z „Projektem Raszyn“ pod-
czas gminnych dożynek. Wszyst-
ko wskazuje więc na to, że odmowa 
związana jest z nadchodzącymi wy-
borami samorządowymi, które już 
za kilka miesięcy.

Jacek Wiśniewski z 
FRGR

O zgodę na stoisko wystąpić mogły 
wszystkie partie, ale i tak żadna by 
jej nie uzyskała.

Andrzej Zaręba
wójt Raszyna

Kradzież artykułów dziecięcych
BRWINÓW

 Policjanci z Brwinowa zatrzymali dwie kobiety podejrzewane o kradzież 
artykułów dla dzieci. Jedna z nich okazała się pracownicą firmy sprzątają-
cej obiekt. Zgłaszająca poinformowała funkcjonariuszy, że młode kobiety 
dwukrotnie wjechały na teren sklepu i wyjechały nie płacąc za towar znaj-
dujący się w wózkach. - Były to rzeczy przeznaczone dla dzieci: pieluszki 
jednorazowe i inne artykuły higieniczne – informuje kom. Dorota Nowak z 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - W jednej z osób wywożących 
produkty rozpoznana została 19-latka pracująca w firmie sprzątającej. 
Zatrzymana zaprzeczyła, ale powiedziała, kto to robił. Policjanci pojechali 
do mieszkania drugiej kobiety, w którym znaleźli część zabranych przed-
miotów. Kobietom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

Kierowali pod wpływem
BRWINÓW/RASZYN

 Drogówka zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy prowadzili pojazdy 
będąc pod wpływem niedozwolonych substancji. 
 Do pierwszego zatrzymania doszło w Domaniewie. Funkcjonariusze 
przyjechali wezwani do kolizji. Z relacji świadków wynikało, że kierujący 
fordem z niejasnych przyczyn najechał na volvo. - Uwagę policjantów 
zwróciło zachowanie prawdopodobnego sprawcy, bo był ospały – infor-
muje kom. Dorota Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
-  Jako, że nie wyczuli od niego alkoholu, zaczęli przypuszczać, że męż-
czyzna jest pod wpływem innych środków. Po wykonanych badaniach 
okazało się, że 41-latek przyjmował narkotyki. 
 Do drugiego zatrzymania doszło w Nowych Grocholicach. Policjanci 
zatrzymali rowerzystę, który w badaniu alkomatem osiągnął wynik pra-
wie 1,5 promila. Oprócz tego okazało się, że 49-latek ma czynny zakaz 
prowadzenia rowerów. Zatrzymanym grozi do 3 lat więzienia.  

Sprawcy zatrzymani, sprzęt odzyskany
PIASTÓW

 Mundurowi z Piastowa zatrzymali osoby podejrzewane o to, że kilka 
godzin wcześniej ukradły sprzęt elektroniczny z jednego z marketów. 
 O kradzieży tabletu policję poinformowali pracownicy ochrony. Do zda-
rzenia miało dojść w nocy. - Kiedy załoga pojechała na miejsce, przejrzała 
zapis monitoringu sklepowego – informuje kom. Dorota Nowak z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Pomimo, że nie był on najlepszej jakości, 
policjanci zauważyli, że sprawcami są dwie osoby – najprawdopodobniej 
kobieta i mężczyzna. Ustalili ich ubiór i przybliżony rysopis.
 Tymczasem w komisariacie pojawił się mężczyzna. Po krótkiej chwili 
funkcjonariusz stwierdził, że może to być ten sam człowiek, którego 
widział na monitoringu. Mężczyzna został zatrzymany, a po krótkiej kon-
troli przyległego terenu funkcjonariusze ujęli kobietę. Ta miała przy sobie 
plecak, a w nim poszukiwany tablet. 31-latek i 26-latka zostali zatrzymani. 
Oboje byli pod wpływem alkoholu. Kiedy wytrzeźwieli usłyszeli zarzuty. 

Po alkoholu i z amfetaminą
MILANÓWEK

 W Milanówku doszło do kolizji. Kierujący mazdą na skrzyżowaniu naje-
chał na tył innego samochodu i uciekł, zostawiając swój pojazd. Policjanci 
ruszyli na poszukiwania właściciela. Kilka ulic dalej znaleźli mężczyznę odpo-
wiadającego rysopisowi przekazanemu przez świadków.  Poszkodowany roz-
poznał go jako kierowcę mazdy. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że 
46-latek ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
 Dodatkowa kontrola jego auta przyniosła zaskakujący wynik, ponie-
waż funkcjonariusze znaleźli prawie 12 gramów narkotyków (marihuany 
i amfetaminy). Wiesław K. usłyszał zarzuty kierowania pod wpływem 
alkoholu i posiadania środków odurzających. Mężczyzna przyznał się do 
ich popełnienia i dobrowolnie poddał karze.

Włamania i sprzedaż narkotyków
GRODZISK MAZOWIECKI

 Dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie szeregu włamań zostało 
zatrzymanych na terenie Grodziska Mazowieckiego. Funkcjonariusze 
udowodnili 31- i 32-latkowi udział w kilku tego typu przestępstwach. 
Dodatkowo u młodszego z nich znaleźli ponad 5 gramów amfetaminy i 
ustalili, że sprzedawał ją innym osobom. Obaj mężczyźni byli wcześniej 
karani za podobne czyny. Decyzją sądu Jan T. i Andrzej S. zostali tymcza-
sowo aresztowani na 3 miesiące.

Bez świateł, ale z narkotykami
 25-latek odpowie przed sądem za posiadanie znacznej ilości środków 
odurzających. Mężczyzna wpadł, gdy nocą jechał rowerem bez świateł. 
Podczas kontroli osobistej policjanci znaleźli w jego ubraniu torebki z 
marihuaną i amfetaminą. - Jak zawsze w takich sytuacjach, policjanci 
pojechali sprawdzić także miejsce zamieszkania zatrzymanej osoby – 
informuje asp. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. - W różnych miejscach domu Dariusza G. funkcjonariusze 
znaleźli gotową marihuanę oraz suszące się łodygi konopi. Waga zabez-
pieczonych w domu narkotyków wyniosła ponad 112 gramów.
 Zatrzymany został objęty policyjnym dozorem. Za popełnione prze-
stępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.
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Będą kolejne pociągi WKD
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI We wtorek, 26 sierpnia władze spółek Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej i Newag z Nowego Sącza podpisały umowę na zakup kolejnych 6 po-
ciągów. Inwestycja jest współfi nansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. Nowy tabor będzie kosztował niemal 100 mln zł, z czego prawie poło-
wa to fundusze szwajcarskie

 Nowe pociągi mają oznaczać 
w niedalekiej przyszłości lepszą ja-
kość i komfort podróży dla pasaże-
rów, przede wszystkim dla miesz-
kańców gmin: Michałowice, Prusz-
ków, Brwinów, Podkowa Leśna, 
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki 
oraz dwóch warszawskich dzielnic: 
Włoch i Ochoty. 
 Jak zapewniają władze spół-
ki Warszawska Kolej Dojazdowa, 
to także poprawa bezpieczeństwa. 
Wszystkie pojazdy zostaną wypo-
sażone w system monitoringu z re-
jestratorem zdarzeń, klimatyzację 
przestrzeni pasażerskiej z układem 
okien umożliwiającym swobodne 
przewietrzanie składu oraz system 
zliczania podróżnych. - Nowe pocią-
gi to składy o długości 60 m, złożo-
ne z 6 elementów, które pomieszczą 
164 pasażerów na miejscach siedzą-
cych – powiedział Zbigniew Konie-
czek, prezes zarządu spółki Newag 
w Nowym Sączu. - Ponadto przewi-
dziano 4 miejsca dla wózków inwa-
lidzkich z zastosowaniem ramp od-
kładanych, umożliwiających wjazd 
wózka oraz 8 miejsc do przewozów 
rowerów. 

Pociągi za niemal 100 mln zł
 Każdy pojazd zaopatrzony zo-
stanie w pełni zintegrowany system 
informacji pasażerskiej z zewnętrz-
nymi tablicami LED oraz wewnętrz-
nymi monitorami LCD. - Jednym 
słowem, będzie wyposażenie nie-
zbędne dla nowoczesnych pociągów 
– podsumował Zbigniew Konieczek. 
 Zakup nowego taboru za 98 mln 
złotych jest możliwy, dzięki wspar-
ciu finansowemu ze środków Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współ-
pracy. Z tej kwoty 45,5 mln zł sta-
nowi udział funduszy szwajcarskich. 
Pozostała kwota zapewniona zosta-
nie ze środków WKD. 
 - Odkąd samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego stał się współ-
właścicielem tej spółki kolejowej in-
westujemy w unowocześnienie ta-
boru i infrastruktury – podkre-
ślił obecny przy podpisaniu umo-
wy Adam Struzik, marszałek sejmi-
ku mazowieckiego. - WKD w pa-
śmie zachodnim to ważny element 
transportu publicznego. Szczegól-
nie dla mieszkańców gmin, któ-
re są jej współudziałowcami. Kiedy 
przejmowaliśmy spółkę funkcjono-
wał w niej tabor z lat 60. ubiegłego 

wieku. Dzisiaj czynimy duży kolejny 
krok naprzód. Obecnie WKD prze-
wozi około 8 mln pasażerów rocz-
nie. Mam nadzieję, że pociągi będą 
sprawne, dobre, nowoczesne i zosta-
ną dostarczone w terminie – dodał. 
 Roland Python, dyrektor biura 
Szwajcarsko-Polskiego podkreślił, 
że „narodowym” sportem Szwaj-
carów jest podróżowanie z wyko-
rzystaniem transportu publicznego. 
- Jesteśmy szczęśliwi i zaszczyceni, 
że możemy podzielić się z partnera-
mi naszym doświadczeniem i wie-
dzą na temat współczesnych środ-
ków transportu publicznego – po-
wiedział Roland Python.

Niezbędna zmiana napięcia
 Dostarczenie taboru Newag roz-
pocznie w lutym 2016 roku. Elek-
tryczne zespoły trakcyjne będą przy-
stosowane do pracy pod napię-
ciem zasilania 3000 V prądu stałe-
go. Maksymalna prędkość eksplo-
atacyjna pojazdów w ruchu pasa-
żerskim wyniesie 80 km/h. - Pro-
gram i współfinansowanie zakupu 
otworzyły nowe możliwości rozwoju 
WKD – powiedział prezes zarządu 
spółki Grzegorz Dymecki. - Dotych-
czasowe zakupy w 2012 roku miały 
na celu wymianę eksploatowanego 
taboru w stosunku jeden do jedne-
go. Te nowe to liczba, która pozwoli 
na wykorzystanie 21 składów, a więc 
stosownej liczby pociągów. Zostanie 
skrócony czas przejazdu i zmniej-
szony tłok w pociągach. Cieszę się z 

tego tłoku, bo to oznacza, że WKD 
jest potrzebna, ale codzienne dojeż-
dżanie w takich warunkach nie jest 
przyjemne i nikt nie chciałby tego 
doświadczać. 
 Zadowoleni byli obecni pod-
czas podpisywania umowy włoda-
rze Podkowy Leśnej i Brwinowa. - O 
tym, jak ważna jest WKD dla Pod-
kowy nie trzeba nikogo przekonywać 
– powiedziała burmistrz Małgorza-
ta Stępień-Przygoda. - Nie mamy 
innego środku transportu publicz-
nego, dlatego zależy nam bardzo 
na tym, aby podróżowanie odbywa-
ło się w komforcie. Wierzę, że pocią-
gi będą takie, jak zapewnia prezes 
WKD, czyli komfortowe, nieawaryj-
ne, przyjazne dla pasażerów. 

Sławomir Krejpowicz

- Odkąd samorząd województwa mazowieckiego stał się współwła-
ścicielem tej spółki kolejowej inwestujemy w unowocześnienie ta-
boru i infrastruktury – podkreślił obecny przy podpisaniu umowy 
Adam Struzik, marszałek sejmiku mazowieckiego

Przeciw grypie niemal 
za darmo
NADARZYN W ośrodkach zdrowia w Nadarzynie i Młochowie mieszkań-
cy mogą zaszczepić się przeciwko grypie za zaledwie 5 złotych. Chęt-
ni skorzystają z oferty do wyczerpania środków fi nansowych przezna-
czonych na ten cel z budżetu gminy

Akcja szczepień za 5 złotych ruszy już  
w poniedziałek, 1 września

 Dla pacjentów, którzy ukończyli 69. rok życia, szczepienia przeciwko gry-
pie, jak co roku są bezpłatne. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nadarzynie przygotował specjalną ofertę dla tych, którzy mu-
szą zapłacić za szczepionkę. Jej koszt dla osób zameldowanych na terenie 
gminy i zapisanych do SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów to zaledwie 5 złotych. 
 Szczepienie przeciwko grypie jest zalecane nie tylko osobom starszym, 
ale także pacjentom z chorobami układu oddechowego (np. z astmą), z nie-
wydolnością układu krążenia, z osłabioną funkcją układu odpornościowego. 
U niektórych osób podczas grypy może bowiem dojść do niebezpiecznych 
dla życia powikłań, jak zapalenie płuc, pogorszenie wydolności nerek, a na-
wet zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zapalenie mózgu czy opon mózgo-
wo-rdzeniowych. 
 Szczepienia w nadarzyńskim ośrodku rozpoczną się od 1 września (co-
dziennie w godz. 10-17) i potrwają aż do wyczerpania środków  przeznaczo-
nych z budżetu gminy. 
 Dyrekcja  SPG ZOZ zapowiada też już kolejną akcję - Nadarzyński Tydzień 
Zdrowia, który odbywać się będzie w dniach od 29 września do 3 paździer-
nika. Pacjenci będą mogli wykonać bezpłatnie badania TSH (kobiety) i PSA 
(mężczyźni powyżej 35 roku życia). Na pozostałe badania otrzymają nato-
miast 25 proc. zniżki. 

AŻ
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Śmieci się piętrzą
PRUSZKÓW Mieszkańcy części Osiedla Staszica przy ulicy Zgody 11 
alarmują o odpadach piętrzących się wokół pergoli śmietnikowej. 
- Od dwóch tygodni nie pojawił się żaden samochód, który zabrałby 
je, aby nie szpeciły otoczenia – mówią

 Według zgłaszających problem mieszkańców bloków przy ulicy Zgoda 
śmieci wielkogabarytowe nie są odbierane od dłuższego czasu. - Wygląda 
to fatalnie – mówią. - Wokół pergoli walają się meble, gruz i nie wiadomo 
co jeszcze. Obok jest plac zabaw, sporo zieleni i nagle na samym środku po-
dwórka sterta śmieci. Nie wiemy, dlaczego administracja naszego osiedla 
nic z tym nie robi. Przecież ten widok jest niemal pod ich oknami. 
 Przedstawiciele administracji Osiedla Staszica cz. A Pruszkowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej tłumaczy, że niewiele od  nich zależy. - Po wprowa-
dzeniu „ustawy śmieciowej” odbiorem odpadów, w tym wielkogabaryto-
wych zajmuje się Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie – mówi Elż-
bieta Filipiak, administratorka osiedla. - Wcześniej robiliśmy to my, zgłasza-
liśmy według potrzeb przyjazd samochodów. Wokół wymienionej pergoli 
jest wiele bloków, ludzie remontują mieszkania, więc tego typu odpadów 
przybywa. Ze swej strony monitujemy do MZO i urzędu miasta. Tak było w 
ubiegłym tygodniu, kiedy pisałam, aby wielkogabarytowe śmieci były ode-
brane jeszcze przed długim weekendem i świętami z 15 sierpnia. 
 Jednak odpadów nikt z MZO nie zabrał. W samym zakładzie byliśmy od-
syłani do osób z różnych działów i każda z nich zapewniała nas, że termino-
wość wywozów jest dotrzymywana. W tej części osiedla wielkogabaryto-
we odpady powinny być zabierane w czwartki. - Tak się jednak nie dzieje od 
dwóch tygodni – mówią mieszkańcy. 
 Potwierdza taki stan rzeczy także administracja osiedla. - W czasie waka-
cji MZO ma problemy z terminowym wywiązywaniem się ze świadczonych 
usług – dodaje Elżbieta Filipiak. - Słyszymy, że jest sezon urlopowy, zmniej-
szone kadry, itp. 
 Mieszkańcy czekają na uporządkowanie ich podwórka i ... koniec sezonu 
na urlopy. 

  WK 

Kto kradnie wodę z hydrantów 
przeciwpożarowych?
BARANÓW W ostatnim czasie nasiliły się częste przypadki kradzieży wody z gminnego 
wodociągu. Władze samorządu proszą o zgłaszanie sprawców nielegalnego poboru 
wody z hydrantów przeciwpożarowych, gdyż tego rodzaju przestępstwo w znacznym 
stopniu utrudnia zabezpieczenie pożarowe gminy
 Hydranty wewnętrzne, jako 
część instalacji wodociągowej prze-
ciwpożarowej, są według nomen-
klatury europejskiej stałymi urzą-
dzeniami gaśniczymi. Umożliwia-
ją bardzo efektywne zwalczanie po-
żaru, dzięki natychmiastowemu do-
stępowi do ciągłego zaopatrzenia w 
wodę. Często zdarza się, że z takich 
hydrantów korzystają rolnicy, któ-
rzy wykonują opryski na uprawach. 
Postępując w ten sposób, nie za-
wsze zdają sobie sprawę, że ich nie-
ostrożność może  nieść z sobą zgub-
ne konsekwencje, gdyż istnieje wów-
czas możliwość skażenia całego wo-
dociągu. Nielegalny pobór wody 
przy użyciu hydrantów przeciwpo-
żarowych jest jednym z większych 
problemów, z jakim musi radzić so-
bie gmina. Na mocy art. 28 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  
odprowadzaniu ścieków, osoby któ-
re bezumownie korzystają z urzą-
dzeń wodociągowych mogą zostać 
pociągnięte do odpowiedzialności 
karnej. Grozi im kara grzywny, któ-
ra w takim przypadku może wyno-
sić nawet 5 tys. złotych.

Pierwsze efekty śledztwa
 Sieć wodociągowa w gminie Ba-
ranów ma ponad 120 kilometrów. 

Zgodnie z przepisami hydranty mu-
szą być zamontowane. Część z nich 
znajduje się w pasie autostrady i 
właśnie tutaj zostały zaobserwowa-
ne najczęstsze przypadki kradzie-
ży wody.  - Mogę tylko przypusz-
czać, że w dużej mierze sprawcami 
tego typu zajść są firmy działają-
ce przy nieskończonej autostradzie, 
która przebiega przez naszą gminę 
– mówi Andrzej Kolek, wójt gminy 
Baranów. 
 – Mogę także podejrzewać, że 
niektórzy inwestorzy budujący swo-

je nowe domy również korzystają z 
hydrantów. Udało nam się zlokali-
zować firmę, która pobierała wodę z 
hydrantów znajdujących się w pasie 
autostrady – dodaje. 
 Władze gminy apelują, żeby 
przypadki nielegalnego poboru 
wody z urządzeń gminnych zgła-
szać pod numerem telefonu 602  
650  971 lub do jednostki policji w 
Jaktorowie pod numerem telefonu 
46  856 40 92.

Daria Głowacka

Zaczęła się kampania wyborcza
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Premier zarządził wybory samorządowe. W środę, 
27 sierpnia ofi cjalnie ruszyła kampania wyborcza. Do urn pójdziemy 16 listopada, aby 
zagłosować na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz włodarzy na-
szych miejscowości. Druga tura wyborów odbędzie się 30 listopada

 Partie polityczne, koalicje, sto-
warzyszenia i grupy wyborców mają 
obowiązek zarejestrowania komite-
tów wyborczych w Państwowej Ko-
misji Wyborczej lub właściwemu ko-
misarzowi wyborczemu (w przy-
padku, kiedy komitet wystawia kan-
dydatów tylko w jednym wojewódz-
twie) do 7 września.
 Większość włodarzy gmin w po-
wiecie grodziskim i pruszkowskim 
już zapowiedziała, że będą starać 
się o reelekcję. Wkrótce poznamy ich 
kontrkandydatów. 
 Przez miesiąc, do 6 października 
będzie czas na przedstawienie listy 
kandydatów i zebranie wśród miesz-
kańców danego okręgu kolejnych 
podpisów poparcia. 
 Nowością są okręgi jednoman-
datowe, polegające na tym, że ko-
mitety nie wystawią list, tylko jed-
nego kandydata na okręg. Do tej 
pory w wielu samorządach wpro-
wadzono zmiany w liczbie i wielko-
ściach okręgów wyborczych. Dlate-
go wyborcy powinni zorientować 
się, gdzie będą głosować. Pomoc-
na wyszukiwarka będzie urucho-
miona na stronie internetowej Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. W wy-
borach do rad powiatów i sejmików 
oraz miastach na prawach powiatu 
wybieramy radnych w systemie pro-
porcjonalnym.
 W wyborach samorządowych 
nie ma możliwości głosowania 
poza miejscem zamieszkania – w 
innej gminie, za granicą lub na 
statku morskim. Aby dopisać się do 

rejestru wyborców należy  złożyć 
wniosek w urzędzie gminy, aktual-
nie zamieszkiwaną na stałe. Stałe 
miejsce zamieszkania wyborcy nie 
jest równoznaczne z jego miejscem 

zameldowania. Wniosek jest rozpa-
trywany około trzech dni, dlatego 
warto go złożyć nie później niż 11 
listopada. 

   WK 

Już wkrótce, jak cztery lata temu, na ulicach 
pojawią się plakaty kandydatów do samorządów

Parada uśmiechu 
w Pruszkowie
PRUSZKÓW Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zyskał dodatkowe 
środki, dzięki którym tegoroczny Pruszkowski Miesiąc Aktywnego 
Seniora będzie miał jeszcze bogatszy program. Uczestnicy projektu, 
ale i wszyscy mieszkańcy, będą bowiem mogli wziąć udział w para-
dzie uśmiechu

 Organizowany w październiku Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora  
to wiele atrakcji nie tylko dla osób starszych. W tym roku w programie znaj-
dą się chociażby zabawa taneczna, gimnastyka, zajęcia na basenie, spektakl 
teatralny, warsztaty śmiechoterapii, prelekcje: seksualność seniorów, bez-
pieczeństwo seniorów i Gala Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego Seniora. 
Ponadto odbędzie się konkurs na najaktywniejszego seniora w Pruszkowie.
  W tym roku oferta wzbogacona będzie dzięki pozyskaniu przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowych środków. Placówka jako partner 
wraz z Fundacją Samaritanus zrealizuje projekt „Senior jest w każdym z nas :)“, 
współfi nansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020. 
 W ramach projektu skierowanego do wszystkich mieszkańców Pruszko-
wa, 4 października odbędzie się Pruszkowska Parada Uśmiechu, która ma 
połączyć pokolenia, a przy okazji wprowadzić wszystkich w pozytywny na-
strój na jesienne dni.  
 Patronat medialny nad Pruszkowskim Miesiącem Aktywnego Seniora 
objął Kurier Południowy. 

AŻ
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Mieszkania dla młodych
Od stycznia obowiązuje rządowy program „Mieszkanie 
dla Młodych”, który cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem wśród kupujących mieszkania. Ponadto wyso-
kość stóp procentowych, wpływających na raty kredytów 
hipotecznych oraz ceny nieruchomości utrzymujące się 
na stałym, korzystnym poziomie sprawiają, że obecnie 
warto zastanowić się nad zakupem nowego mieszkania
 Obecnie na rynku bankowym 
odnotowuje się wzrost zdolności 
kredytowych osób zainteresowa-
nych zakupem mieszkania. Ko-
rzystnie na tę sytuację wpływa 
również wysokość stóp procento-
wych, które sprawiają, że raty kre-
dytowe maleją. Według kryteriów 
różnych banków, by wziąć kredyt 
na 250 tys. złotych dochód netto 
na osobę musi wynieść od ok. 3 do 
ok. 5 tys. złotych. Nieco niższe wy-
magania muszą natomiast spełnić 
2 lub 3-osobowe rodziny. Stabilne 
są również marże banków, a we-
dług prognoz ekspertów korzyst-
na sytuacja na rynku kredytowym 
ma się utrzymywać w najbliższych 
miesiącach.
 Młodzi ludzie mogą także uzy-
skać wsparcie w ramach programu 
„Mieszkanie dla młodych”. Skiero-
wany jest do osób, które chcą zaku-
pić na rynku pierwotnym pierwsze 
mieszkanie do 75 m kw. lub dom 
jednorodzinny do 100 m kw.  Jeżeli 
nabywca wychowuje minimum tro-
je dzieci powierzchnia mieszkania 

lub domu może wynieść odpowied-
nio do 85 m kw. i 110 m kw. Osoba, 
chcąca skorzystać z programu, nie 
może być właścicielem ani współ-
właścicielem jakiejkolwiek innej 
nieruchomości. Program jest skie-
rowany do osób w wieku do 35 lat, 
zarówno do rodzin z dziećmi, osób 
samotnych, jak i rodziców samot-
nie wychowujących dzieci. Żeby 
uzyskać pomoc w ramach progra-
mu rządowego, kwota kredytu musi 
stanowić minimum 50 proc. ceny 
lokalu. Kredyt musi być udzielony 
w złotówkach na nie mniej niż 15 
lat. W ramach programu dofinan-
sowany może być tylko taki kre-
dyt, który został udzielony wyłącz-
nie na zakup mieszkania. Wsparcie 
nie może obejmować finansowa-
nia zakupu garażu, miejsca posto-
jowego czy pomieszczenia gospo-
darczego, które są odrębnymi nie-
ruchomościami. Warto dodać, że 
jeśli osoba lub rodzina ubiegający 
się o kredyt nie spełniają kryteriów 
banku, program przewiduje możli-
wość przystąpienia do kredytu i do-

tacji członków najbliższej rodziny 
nabywcy danego mieszkania.
 Uczestnicy programu będą mo-
gli liczyć na dofinansowanie w wy-
sokości 10 proc. wartości kredytu. 
Będzie to jednorazowa pomoc fi-
nansowa, wypłacana w chwili za-
kupu nieruchomości, co ma zwięk-
szyć wkład własny rodziny, a co 
za tym idzie poprawić zdolności 
kredytowe i umożliwić zaciągnię-
cie mniejszej pożyczki.  Na wyż-
szą dopłatę w wysokości 15 proc. 
wartości lokalu mogą liczyć rodzi-
ny z dziećmi. Program przewiduje 
również dodatkową pomoc dla ro-
dzin wielodzietnych (powyżej troj-
ga), które będą mogły ubiegać się 
o dodatkową, 5-procentową dota-
cję. Nawet jeśli trzecie dziecko uro-
dzi się w ciągu pięciu lat od za-
kupu mieszkania. Dzięki dota-
cji będzie można zakupić miesz-
kanie na rynku pierwotnym, któ-
rego powierzchnia nie przekroczy 
75 m kw. Jednak suma dotacji bę-
dzie obliczona jedynie do 50 m kw. 

w przypadku rodzin i 30 m kw. dla 
osób samotnych. 
 Finansowego wsparcia w ra-
mach programu „Mieszkanie dla 
Młodych” udziela Bank Gospodar-
stwa Krajowego ze środków Fun-
duszu Dopłat. Wnioski należy skła-
dać za pośrednictwem wybranego 
banku lub innej instytucji udzielają-
cej kredyt do 30 września 2018 roku. 
Lista banków, które przystąpiły do 
programu jest na bieżąco aktuali-
zowana na stronach Banku Gospo-
darstwa Krajowego – obecnie jest 
ich 12. Wartość lokalu, którego za-
kup będzie mógł uzyskać dofinan-
sowanie, nie może przekroczyć kwo-
ty wskaźnika określonego dla danej 
lokalizacji - iloczynu współczynni-
ka 1,1 oraz powierzchni użytkowej 
mieszkania i średniego wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworze-
nia 1 m kw. powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych, obowiązu-
jącego w danym regionie. Wysokość 
tego wskaźnika w trzecim kwarta-
le dla Warszawy wynosi 5569,91 zł. 

W gminach sąsiadujących z War-
szawą kształtuje się na poziomie 
4052,28 zł, a na pozostałym ob-
szarze województwa mazowieckie-
go - 3376,90 zł.
 Biorąc pod uwagę średnie ceny 
mieszkań w podwarszawskich po-
wiatach, które wahają się między 5 
a 6 tys. zł/m kw., w naszym regionie 
dość trudno znaleźć lokal odpowia-
dający kryteriom programu. Jednak 
są deweloperzy, którzy dostosowu-
ją swoją ofertę do programu, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mło-
dych ludzi.
 Ponadto trwają prace nad no-
welizacją programu, który wkrót-
ce ma się stać bardziej dostępny 
dla rodzin. Wśród proponowanych 
zmian są m.in. zwiększenie wyso-
kości dofinansowania, korzyst-
niejsze warunki dla rodzin wielo-
dzietnych oraz możliwość uzyska-
nia wsparcia przy zakupie miesz-
kania z rynku wtórnego lub spół-
dzielczego oraz rozbudowy domu.

 Grzegorz Traczyk
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Wanna czy prysznic – trudny wybór
Często, będąc na etapie urządzania łazienki zastanawiamy się, czy za-
montować w niej wannę czy prysznic. Obydwa rozwiązania mają swoje 
wady i zalety. Choć wanna jest bardziej uniwersalna i wygodna, ograni-
czeniem może być niewielka powierzchnia pomieszczenia. Z kolei prysz-
nic jest funkcjonalny, oszczędny, zajmuje bez porównania mniej miej-
sca, ale nie jest tak komfortowy. Można zdecydować się również na pew-
ne rozwiązania kompromisowe, o których będzie mowa za chwilę
 W dawnych czasach w łazien-
kach montowano przeważnie sta-
lowe lub żeliwne wanny. Zdarzało 
się, że miały one długość zaledwie 
80 cm. Dziś takie wanny niekiedy 
instaluje się jeszcze w pomieszcze-
niach gospodarczych. 
 Dużym albo największym ogra-
niczeniem, jeśli chodzi o montaż w 
łazience wanny, jest wielkość po-
mieszczenia. Przyjmuje się, że wan-
ny nie powinny być instalowane w 
łazienkach o powierzchni mniejszej 
niż 5 m kw. Obecnie wanny produ-
kowane są przeważnie z akrylu, o 

wiele rzadziej – z emaliowanej sta-
li, żeliwa, miedzi, drewna, włókna 
szklanego czy kamiennych konglo-
meratów.  
 Jednak to wanny akrylowe nie-
zmiennie cieszą się największą po-
pularnością. Są tanie, trwałe, lek-
kie stosunkowo odporne na zary-
sowania, ciepłe w dotyku. Poza tym 
dostępne są w szerokiej palecie ko-
lorów i mogą mieć różne kształty. 
Wanny akrylowe sprzedawane są 
przeważnie z opcjonalną obudo-
wą. Można także zabudowywać je 
samemu, np. płytkami. Inne rodza-
je wanien mają zdecydowanie wię-
cej wad. Wanny z emaliowanej sta-
li są zimne, występują w mniejszej 

liczbie kolorów i kształtów, drew-
niane – wymagają okresowych za-
biegów konserwacyjnych, żeliwne  i 
kompozytowe są niezwykle ciężkie i 
drogie.  

Co do małej łazienki?
 Jeśli mamy w domu lub miesz-
kaniu dużą łazienkę, wówczas 
tylko od nas zależy czy zdecydu-
jemy się na wannę czy na prysz-
nic. Jednak jeśli łazienka jest ra-
czej mała, warto przyjrzeć się do-
stępnym na rynku rozwiązaniom. 
Do mniejszych łazienek znako-
micie nadają się wanny narożne 
lub o nieregularnych kształtach. 
Te najmniejsze mają wymiary 
120×80 cm. Najmniejsze wanny 
prostokątne przylegające jednym 
bokiem do ściany, które zapew-
niają kąpiącemu minimum wygo-
dy, mają natomiast 100 cm dłu-
gości i 70 cm szerokości. Wanny 
wolno stojące zajmują najwięcej 
miejsca i sprawdzą się w zasadzie 
jedynie w większych salonach ła-
zienkowych. Mała wanna jest też 
bardziej ekonomiczna – zmieści 
się do niej mniej wody, którą naj-
pierw trzeba podgrzać, a potem 
skanalizować.
 W niewielkiej łazience kabinę 
prysznicową najlepiej jest umie-
ścić w rogu. Ale może być ona tak-
że we wnęce. Można zdecydować 
się także na sam natrysk, oddzie-
lony od reszty pomieszczenia ko-
tarą (wersja ekonomiczna) lub 
szklaną szybą. Minimalne wymia-

ry brodzika w kabinie prysznico-
wej wynoszą 70×70 cm, za duże 
i wygodne uważane są brodzi-
ki o wymiarach 90×90 cm. Bro-
dziki mogą mieć różną wysokość, 
od 4 cm do nawet 30 cm. Brodzi-
ki niższe są o wiele ładniejsze, z 
kolei wyższe – bardziej praktycz-
ne (można umyć w nich np. dziec-
ko czy zrobić pranie). Mogą one 
występować w różnych kształtach, 
kolorach i być zrobione z różnych 
materiałów. Zwykle elementy kon-
strukcyjne kabin prysznicowych 
oraz zawiasy w drzwiach są  chro-
mowane. Ścianki wykonane są z 
polistyrenu, akrylu lub hartowa-
nego szkła. Przeszklenia mogą 
być bezbarwne, gładkie lub mato-
we. Drzwi otwiera się na prawą lub 
lewą stronę. Często są też przesu-
wane lub składane, uszczelnio-
ne silikonowymi wstawkami i za-
trzaskują się na magnesy. Kabiny 
prysznicowe przeważnie mają wy-
sokość od 175 cm do 195 cm. 

Rozwiązania kompromisowe
 Ciekawym pomysłem łączącym 
funkcje wanny i prysznica może być 
zainstalowanie nad wanną parawa-
nu, dzięki czemu można brać szybki 
prysznic nie rozchlapując wody. Pa-
rawany nawannowe mogą być jed-
no lub kilku częściowe, przesuwane, 
składane w harmonijkę lub otwiera-
ne wahadłowo. W tańszej wersji za-
miast mocowanych na stałe do ścian 
aluminiowych profili można kupić 
zwykłą zasłonę prysznicową z cera-
ty. Innym pomysłem może być kup-
no gotowej wanno-kabiny. Jest to jed-
nak rozwiązanie nieco droższe, ale 
też bardziej dopracowane i mogące 
pełnić więcej funkcji (np. domowego 
spa). 
 Wybór między wanną a pryszni-
cem na pewno nie jest prosty. Doko-
nując go powinniśmy mieć na wzglę-
dzie nie tylko funkcjonalność i prefe-
rencje domowników, ale też czynni-
ki ekonomiczne. Podczas 5-minuto-
wej kąpieli pod prysznicem zużywa 

się średnio około 30 l wody, podczas 
kąpieli w wannie tej wody jest zwykle 
nie mniej niż 80 l. Prysznic jest więc 
nie tylko rozwiązaniem szybszym i 
prostszym, ale także tańszym. Wan-
na natomiast jest bardziej komforto-
wa i uniwersalna. Jest także świet-
nym rozwiązaniem, jeśli mamy w 
domu osoby starsze i dzieci.

Tomasz Wojciuk

Prysznic wymyślił Niemiec 
 Wynalazcą prysznica był Nie-
miec Vincenz Priessnitz, który przy-
szedł na świat 4 października 1799 
roku w Grafenbergu (dzisiejszy Je-
senik w Republice Czeskiej). Pries-
snitz, uważany za jednego z twór-
ców hydroterapii, prysznic wymy-
ślił niejako przy okazji, opracowu-
jąc kolejne metody kuracji z wyko-
rzystaniem zimnej, źródlanej wody. 
Nie zmienia to faktu, że jego wyna-
lazek szybko znalazł uznanie na ca-
łym świecie i dziś uważany jest za 
najwygodniejszy i najprostszy spo-
sób kąpieli. 

100-300 litrów 
wody mieści się przeważnie 

w domowych wannach
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Blisko 6 tysięcy mieszkań na sprzedaż, czyli pierwsze po wakacjach 
Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE na Torwarze
 Bez mała 200 wystawców: de-
weloperów, spółdzielni mieszka-
niowych, banków i pośredników 
kredytowych, Centrum Projekto-
wania i Urządzania Wnętrz. Pro-
mocje, premiery, wyjątkowe ofer-
ty i rabaty oraz… aktualne oferty 
wszystkich typów nieruchomości z 
rynku wtórnego w organizowanym 
przez Warszawskie Stowarzyszenie 
Pośredników w Obrocie Nierucho-
mościami Centrum Rynku Wtór-
nego. Bogatej ofercie wystawców 
towarzyszy szereg wydarzeń po-
magających zwiedzającym w pod-
jęciu właściwej decyzji o zakupie 
nowego lokum, z dziedziny m.in.: 
prawa, finansów czy podatków. A 
wszystko to już 6 i 7 września na 
warszawskim Torwarze - 47. edy-
cja targów mieszkaniowych Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE.

Centrum Projektowania
i Urządzania Wnętrz 
 Pierwszej po wakacjach edycji 
Targów Mieszkaniowych towarzy-
szyć będzie Centrum Projektowania i 
Urządzania Wnętrz. W specjalnie wy-
dzielonej strefie odwiedzający targi 
uzyskają dodatkową pomoc – archi-
tektów wnętrz oraz stylistów, z który-

mi bezpłatnie zaaranżują własny dom 
czy mieszkanie, dostosują do wła-
snych potrzeb mieszkanie od dewelo-
pera, przebudują mieszkanie z rynku 
wtórnego. Projektanci wnętrz pomo-
gą zainteresowanym w wyborze funk-
cjonalnych rozwiązań i interesujących 
pomysłów aranżacji i modernizacji 
pomieszczeń tak, aby wnętrze było 
funkcjonalne nie tracąc przy tym in-
dywidualnego charakteru. Styliści 
podpowiedzą, jakie rozwiązania za-
stosować w dekoracji wnętrz, pomo-
gą w wyborze odpowiednich tkanin, 
zarówno pod względem barwy jak i 
faktury, aby tworzyły one harmonij-
ną całość we wnętrzu. Konsultanci 
dobiorą właściwy rodzaj światła do 
określonego pomieszczenia, dora-
dzą, na jakie rozwiązanie zdecydo-
wać się przy wyborze oświetlenia np. 
dużego salonu połączonego z jadal-
nią, a na jakie, w przypadku sypialni, 
jak połączyć rozwiązania praktyczne 
z dekoracyjnymi.
 Zaś architekci krajobrazu udzie-
lą porad w zakresie projektowania 
ogrodu, zastosowania nowych roz-
wiązań w zagospodarowaniu ogro-
du, projektowania użytkowych 
ogrodów o największej funkcjonal-
ności przestrzennej. Zaprezentują 

drogę od pomysłu do udanej reali-
zacji. Radą służyć będą także i tym, 
dla których ogrodem będzie dziedzi-
niec osiedla widziany z okien miesz-
kania – zainteresowani dowiedzą 
się, czego i od kogo powinni odważ-
nie wymagać, by zamiast zielonego 
raju wdzianego na wizualizacjach 
promujących osiedle nie patrzyli na 
błotnistą pustynię.

Wykłady, bezpłatne porady, debaty
 Część wystawiennicza jest uzu-
pełniona programem merytorycz-
nym: wykładami, specjalistyczny-
mi poradami, raportami nt. rynku 
mieszkaniowego. W trakcie wykła-
dów nie zabraknie dużej porcji wie-
dzy z zakresu prawa, szczególnej 
uwadze polecane są zawsze spotka-
nia poświęcone klauzulom niedo-
zwolonym w umowach deweloper-
skich, usuwaniu negatywnych wpi-
sów w rejestrach bankowych i kon-
sumenckich czy ustawie deweloper-
skiej. Omawiane są także: bezpiecz-
ne kupowanie na rynku wtórnym i 
pierwotnym oraz rozliczenia podat-
kowe przy zakupie i sprzedaży nie-
ruchomości. Przede wszystkim jed-
nak nie do przecenienia są spotka-
nia z inspektorem nadzoru budow-
lanego, na których można poznać 
techniczne wskazówki pomagające 
w uniknięciu błędów przy odbiorze 
mieszkania od dewelopera. 
 W Strefie Porad na potrzebu-
jących czekać będzie sztab konsul-
tantów. Funkcjonować będą punk-
ty doradcze: porady finansowe, po-
datki, prawo, zakup mieszkania na 
rynku wtórnym, wycena nierucho-

mości, architektura wnętrz i styliza-
cja. W stoisku Warszawskiego Sto-
warzyszenia Pośredników w Obro-
cie Nieruchomościami można uzy-
skać porady prawne i poznać zakres 
czynności pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami, a także zo-
rientować się w bieżącej sytuacji na 
wtórnym rynku mieszkaniowym.
 Niezwykle ciekawie zapowia-
da się wrześniowa debata targo-
wa, którą poprowadzi Marek Wiel-
go dziennikarz Gazety Wyborczej, 
pod hasłem „Czy ceny mieszkań 
odbiły się już od dna?” W prasie 
i serwisach internetowych zaczęły 
się pojawiać doniesienia o droże-
jących mieszkaniach. Ale czy fak-
tycznie mamy już do czynienia ze 
zmianą trendu spadkowego cen 
na wzrostowy? W oparciu, o jakie 
dane można to stwierdzić? Jakie 

dane należy wziąć pod uwagę w 
prognozach dotyczących cen? Czy 
informacje o nich wpływają na de-
cyzje sprzedających i kupujących 
nieruchomości?
 W dyskusji o cenach, które znów 
zaczęły wzbudzać emocje, wezmą 
udział: Katarzyna Kuniewicz, fir-
ma doradcza REAS; Jerzy Pta-
szyński, System Analiz i Monitoro-
wania Rynku Obrotu Nieruchomo-
ściami (AMRON); Dariusz Ksią-
żak, firma oferująca wyceny nieru-
chomości Emmerson Evaluation; 
Krzysztof Oppenheim, agencja w 
obrocie nieruchomościami Nieru-
chomości Boża Krówka.
 Debata odbedzie się w dniu 
6 września (sobota) o godzinie 
13.30 w sali konferencyjnej C na 
warszawskim Torwarze w trakcie 
Targów.

WSTĘP NA TARGI
6 i 7 września (sobota-niedziela) w godzinach: 10.00-17.00
TORWAR, ul. Łazienkowska 6a

odwiedzający otrzymują: Raport „Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe – 
jesień 2014” z obszernym działem prezentującym inwestycje mieszkaniowe 
realizowane na terenie Warszawy i okolic, dokładne informacje o lokalizacji, 
cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura sprzedaży i 
wizualizację budynku. Atlas Inwestycji Mieszkaniowych w Warszawie i oko-
licach zawierający lokalizacje aktualnej oferty deweloperów - osiedla miesz-
kaniowe, kamienice, osiedla domów jednorodzinnych - indywidualnych, 
bliźniaczych i segmentów oraz Atlas zawiera też mapy wybranych dzielnic 
Warszawy lub ich części, wyróżnionych ze względu na szybko postępujące 
procesy urbanizacyjne.
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 Rozmieszczenie gniazd i kon-
taktów należy zaplanować podczas 
projektowania instalacji elektrycz-
nej. Panuje zasada, że włączniki 
umieszcza się wewnątrz pomiesz-
czeń, po tej samej stronie co klamka 
od drzwi. W mniejszych pomiesz-
czeniach jak spiżarnia czy gardero-
ba, ale także łazienka, włączniki za-
leca się montować przed wejściem. 
Aby były wygodne w użytkowaniu, 
powinny znajdować się 110-120 cm 
od poziomu podłogi. 
 Gniazda wtykowe, czyli popu-
larne kontakty, nie mogą być mon-
towane w zbyt małej liczbie. Przyj-
muje się, że na 5 m kw. powierzchni 
powinno przypadać przynajmniej 
jedno podwójne gniazdo. Jeszcze 
więcej powinno znaleźć się ich w 
kuchni – przynajmniej 5-6. W ła-
zience natomiast wystarczą trzy, 
trzeba jednak pamiętać aby przy-
najmniej jedno było wysokona-
pięciowe. Planując rozmieszcze-
nie gniazd powinniśmy brać pod 
uwagę fakt, że sprzętów zasilanych 
energią elektryczną stale przybywa, 
a korzystanie z przedłużaczy jest 
mało komfortowe. Przynajmniej 
jedno gniazdo powinno znaleźć się 
też w korytarzu, zaś w garażu po-
winniśmy zainstalować dodatko-
wo gniazdo zasilane trójfazowo, do 
którego można podłączyć betoniar-

kę lub spawarkę. Gniazda wtykowe 
montuje się pojedynczo lub sekcyj-
nie, zwykle na wysokości do 30 cm 
od poziomu podłogi. Nie dotyczy 
to kuchni i łazienki, gdzie powin-
ny znajdować się one powyżej po-
ziomu szafek, a więc na wysokości 
około 110 cm w odpowiednim od-
daleniu od strefy mokrej. W salo-
nach i na tarasach gniazda wtyko-
we osłonięte specjalną klapką co-
raz częściej umieszcza się także w 
podłodze. 

Schowane w ścianie czy wystające?
 Obecnie w domach i mieszka-
niach najczęściej stosuje się łączni-
ki podtynkowe, rzadziej natynko-
we. Te pierwsze mocuje się w scho-
wanych w ścianie puszkach insta-
lacyjnych, wykorzystując do mon-
tażu metalowe pazurki lub łapki 
rozporowe. Elementy zewnętrzne, 
czyli włączniki i maskownice przy-
mocowuje się do puszek już po 
ułożeniu na ścianach tynków i po-
malowaniu pomieszczeń. Zarów-
no włączniki, jak i gniazda natyn-
kowe obecnie stosowane są prze-
ważnie w pomieszczeniach gospo-
darczych. Nie są atrakcyjne wizu-
alnie, ale mają tę zaletę, że nie wy-
magają wcześniejszego umieszcze-
nia w ścianach puszek instalacyj-
nych.

Kolory i wzory
 Zarówno włączniki oświetlenia, 
jak i kontakty różnią się wzornictwem, 
funkcjami, sposobem montażu i ob-
sługi. Występują w szerokiej palecie 
kolorów (najpopularniejsze cały czas 
są białe i kremowe) i są wykonane z 
różnych materiałów. Choć najczęściej 
spotyka się osprzęt wykonany z od-
pornego na zarysowania tworzywa 
sztucznego, można spotkać łączniki 
wykonane ze szkła, metalu, kamienia 
(lub kamiennego konglomeratu), por-
celany, drewna. Często pokryte są też 
okładzinami, np. ze skóry. W eksklu-
zywnych modelach stosowane są tak-
że tak nietypowe materiały, jak np. 
kryształki Swarovskiego. Wyobraź-
nia projektantów w tej materii nie ma 
praktycznie żadnych ograniczeń. 

Rodzaje gniazd i włączników
 Gniazda wtykowe najczęściej 
występują w wersji pojedynczej lub 
podwójnej. Czasami łączy się je tak-
że w sekcje. Łączniki oświetlenio-
we najczęściej załączają albo jeden 
obwód oświetleniowy albo dwa nie-
zależne od siebie obwody (łączniki 
świecznikowe). W pomieszczeniach 
z więcej niż jednym wejściem jak np. 
korytarz warto zamontować nato-
miast łączniki schodowe, dzięki któ-
rym można zapalać i gasić światło z 
dwóch różnych miejsc. 

Nastrojowo i oszczędnie
 Część włączników ma tzw. 
ściemniacze, umożliwiające 
oprócz funkcji włączania i wyłą-
czania światła także zmianę jego 
natężenia. Ze ściemniaczy najczę-
ściej korzysta się, aby stworzyć 
odpowiedni nastrój, np. podczas 
oglądania filmu. Niektóre ściem-
niacze wyposażone są w specjal-
ne diody, umożliwiające wizualiza-
cję poziomu oświetlenia. Ich pracą 
można sterować ręcznie lub za po-
mocą pilota. Kupując włącznik ze 
ściemniaczem warto zwrócić uwa-
gę na to, czy zmienia on także natę-
żenie oświetlenia lamp energoosz-
czędnych i diodowych typu LED.
 Gniazda elektryczne również 
można łączyć ze sterownikami 
natężenia oświetlenia, ale także 
łącznikami czasowymi, łącznika-
mi scenariuszy czy też zwykłymi 
wyłącznikami. Ma to sens zwłasz-
cza wtedy, gdy do gniazd podłą-
czonych jest kilka urządzeń pozo-
stających w trybie czuwania. Aby 
uniknąć niepotrzebnych kosztów, 
wystarczy za pomocą przełączni-
ka odciąć dopływ prądu.

Bezpieczeństwo najważniejsze
 Każde gniazdo wtykowe po-
winno mieć styk ochronny (bo-
lec) połączony z przewodem PE, 

chroniącym przed porażeniem 
elektrycznym. W łazienkach i 
pralniach należy stosować gniaz-
da bryzgoszczelne klasy IP 44, 
zaopatrzone w klapkę i uszczel-
ki chroniące przed dostaniem 
się do środka wody. Na zewnątrz 
budynku natomiast gniazda po-
winny mieć jeszcze wyższą kla-
sę szczelności, bowiem styki mu-
szą być odpowiednio chronio-
ne przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi. Produ-
cenci gniazd wtyczkowych co-
raz częściej standardowo wypo-
sażają je także w przesłony sty-
ków, zapobiegające użyciu kon-
taktu niezgodnie z przeznacze-
niem. Jest to zabezpieczenie pod 
kątem dzieci, ale też znakomita 
ochrona styków przed kurzem. 
Blokada ustępuje po włożeniu do 
gniazda wtyczki. Zabezpiecze-
nia chroniące przed przedosta-
niem się do środka wody stoso-
wane są także w łącznikach in-
stalacyjnych. Często do podsta-
wowych linii produktów można 
nabyć zestaw uszczelek. Dzięki 
temu można zachować w domu 
spójność pod względem wzornic-
twa i kolorystyki.

Tomasz Wojciuk
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Zakładamy włączniki i kontakty
Łączniki instalacyjne i gniazda wtykowe powinny być nie tylko ładne, ale także funk-
cjonalne. Powinny zostać rozmieszczone na ścianach przed ułożeniem tynków, co 
uchroni nas przed uciążliwym kuciem

Przegląd ofert deweloperów 
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Remont z pleśnią w tle
PRUSZKÓW Część mieszkańców budynku przy ulicy Nieca-
łej, administrowanego przez pruszkowskie Towarzystwo 
Budownictwa Mieszkaniowego „Zieleń Miejska” uważa, 
że wadliwie przeprowadzone przez spółkę remonty do-
prowadziły do zagrzybień mieszkań. TBS odpowiada, że 
ich modernizacje poprawiły stan techniczny obiektu

Sławomir Krejpowicz

 Do naszej redakcji i jednocześnie 
do rady miejskiej w Pruszkowie tra-
fił wniosek jednego z mieszkańców 
budynku przy ulicy Niecałej 7, aby 
jego lokal wyłączyć z administro-
wania przez pruszkowskie Towarzy-
stwo Budownictwa Mieszkaniowe-
go. - Motywuję to tym, że TBS nie 
wykonuje niezbędnych napraw i li-
kwidacji usterek zgłaszanych przez 
najemcę – mówi Roman Gośniak. 
- Na zgłoszenia prezes TBS nie re-
aguje, a jeśli już, to po długiej zwło-
ce, a dokonane naprawy są niedbałe. 
 TBS tłumaczy, że w 2002 roku 
wykonany został remont elewacji, 
dachu, wymiana stolarki okiennej i 
drzwi wejściowych do klatki scho-
dowej w budynku przy ulicy Nieca-
łej. - Zakres prac został uzgodniony 
z Mazowieckim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków – informu-
je Renata Ostafin, kierownik dzia-
łu obsługi technicznej inwestycji i 
remontów w TBS „Zieleń Miejska” 
w Pruszkowie. - Zgodnie z wydaną 
opinią konserwatorską zapropono-
wany przez TBS „Zieleń Miejska” 
zakres prac remontowych nie naru-
sza zasad ochrony konserwatorskiej, 

obowiązujących dla budynków. Pra-
ce remontowe wykonywała firma 
wybrana w drodze przetargu.
 Mieszkaniec podkreśla, że kło-
poty zaczęły się kilka lat temu, od 
remontu elewacji. - Kiedy pomalo-
wano cegły i wymieniono dotych-
czasowe wapienno-piaskowe fugi, 
w lokalach zaczęła pojawiać się wil-
goć – dodaje Roman Gośniak. - Kie-
dy podczas odbiorów robót zwróci-
łem uwagę, że nowa fuga jest z ma-
teriału nieprzepuszczającego po-
wietrza, przez co ściany nie „oddy-
chają”, usłyszałem w odpowiedzi od 
prezesa TBS, że to są materiały zale-
cone przez konserwatora zabytków. 
Sprawdziłem to i okazało się, że wo-
jewódzki konserwator zabytków w 
Warszawie nie miał żadnego zgło-
szenia remontu naszego budynku. 
Nie mógł więc wskazać właściwych 
materiałów. 
 Słowa prezesa TBS potwier-
dza Renata Ostafin. - Podczas 
remontu nie był zmieniony układ 
funkcjonalny mieszkań i wenty-
lacji grawitacyjnej, a tym samym 
cyrkulacji powietrza - mówi. - 
Szczelna stolarka okienna wy-

maga rozszczelnienia, szczegól-
nie w czasie gotowania, kąpie-
li, prania itp. Komfort zamiesz-
kiwania w lokalach przy ul. Nie-
całej 7 zależy głównie od samych 
mieszkańców, właściwej eksplo-
atacji mieszkań.
 Ponadto przedstawiciel TBS 
podkreśla, że od 1997 roku wyko-
nano szereg prac modernizacyjnych, 
które poprawiły stan techniczny za-
niedbanej nieruchomości, zarówno 
pod względem sanitarnym, jak i wi-
zualnym. - Komfort życia mieszkań-
ców uległ zdecydowanej poprawie 
(WC w budynku/lokalach, centralne 
ogrzewanie, nowa stolarka okienna 
itp.) - wylicza Renata Ostafin.

 Jednak sami mieszkańcy mają 
inną opinię, szczególnie dotyczą-
cą zagrzybienia. Jak wylicza Roman 
Gośniak, ponowne trzy odnowienia, 
w celu usunięcia wilgoci oraz pleśni 
w lokalach, miały miejsce w latach 
2008-2011. - Po zakończeniu prac 
stan budynku wracał do poprzed-
niego – dodaje mieszkaniec. - Mam 
dosyć takiej sytuacji i płacenia ad-
ministratorowi, który niewiele jest w 
stanie zdziałać. Stąd mój wniosek. 
Chcę zaangażować specjalistyczną 
firmę, która skutecznie wykona re-
mont, abym mógł mieszkać zgod-
nie z normami przysługującymi lu-
dziom. 

 W piątek, 15 sierpnia brwinowia-
nie uczcili 94. rocznicę Bitwy War-
szawskiej tzw. Cudu nad Wisłą. Ofi cjal-
ne uroczystości odbyły się przed Po-
mnikiem Niepodległości na brwinow-
skim rynku. Kwiaty złożyli przedsta-
wiciele władz samorządowych gmi-
ny, powiatu pruszkowskiego, społecz-
ności szkolnej, Brwinowskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 
Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliote-
ki Publicznej im. Wacława Wernera w 
Brwinowie, komitetu Prawa i Sprawie-
dliwości, Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół” oraz Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. –  W 1920 roku 
zostały zatarte podziały miedzy par-
tiami, między ludźmi spierającymi się 
o swoją wizję rozwoju Polski po od-
zyskaniu niepodległości – powiedział 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwino-
wa. - W 1920 roku najważniejsza była 
Polska i jedność walki o tę Polskę. Mu-
simy pamiętać o tym także teraz, że 
Polska jest jedna. 
 Włodarz samorządu nawiązał do 
historii Pomnika Niepodległości wznie-
sionego w 1930 roku i do postaci dok-
tora Stanisława Skudry, stającego wów-
czas na czele komitetu jego budowy. 
Podziękował weteranom i uczestni-
kom walk ostatniej wojny światowej, 
w tym brwinowianom: Stefanowi Wol-
cendorfowi oraz Stanisławowi Rumian-
kowi. - To oni są krzewicielami historii, 
o której należy pamiętać i przekazywać 
ją młodemu pokoleniu – dodał. 
 Zbigniew Kurządkowski, wiceprze-
wodniczący rady miejskiej w Brwino-
wie, przedstawił zebranym rys histo-
ryczny „Cudu nad Wisłą”, natomiast ob-
chody poprzedziła msza odprawiona 
w kościele św. Floriana.                         WK 

Rocznica Bitwy 
Warszawskiej

BRWINÓW
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Nie chcą torów kosztem górki
PIASTÓW Idea budowy torów do gry w bocce przy ul. 11 Listopada nie zyskała aprobaty mieszkańców. 
Większość nie chce bowiem likwidacji górki, na której planowano zlokalizować obiekt
 Na początku lipca piastowski 
urząd gminy ogłosił konsultacje 
w sprawie tzw. boccedromu, któ-
ry miałby się składać z trzech to-
rów. Pierwotnie myślano o zbudo-
waniu go przy ul. 11 Listopada, 
przy siedzibie  P ias towsk iego 
Towarzystwa Tenisa i Bocce, któ-
re od kilku lat organizuje mistrzo-
stwa w tej coraz bardziej popular-
nej dyscyplinie w Polsce. Towa-
rzystwo skupia też kilkudziesię-
ciu miłośników tej formy zabawy i 
sportu, a przy jego budynku kilka 
lat temu powstał już jeden tor.
 Jak informuje urząd, w sprawie 
inwestycji wpłynęło 31 opinii, z cze-
go 14 osób było za budową torów. 
Część ze zwolenników idei miała 
jednak pewne zastrzeżenia. Chodzi-
ło głównie o wiążącą się z budową 
boccedromu likwidacją górki. Po-
dobne opinie pojawiły się zresztą na 
stronie internetowej  Kuriera Połu-
dniowego po opublikowaniu artyku-
łu na temat Planowanej inwestycji.
 - A gdzie dzieci zimą będą zjeż-

dżać na sankach – pytał jeden z in-
ternautów. - Grupka zapaleńców 
będzie szczęśliwa, a dzieci? Moż-
na wybudować, ale nie kosztem gór-
ki rekreacyjnej tak popularnej wśród 
najmłodszych w zimę!
 Zdecydowany sprzeciw wobec to-
rów do bocce wyraziło 17 osób. Więk-
szość z nich wolałaby przeznaczyć 
środki na poprawę stanu ulic czy bu-
dowę placu zabaw w południowej czę-
ści gminy, zamiast na boccedrom. 

 W związku z tym, że inwestycja 
w zaproponowanej lokalizacji nie 
zyskała uznania wśród mieszkań-
ców (łącznie 24 osoby były przeciw-
ko likwidacji górki), tory nie powsta-
ną w tym miejscu. Jak się dowiedzie-
liśmy, trwają poszukiwania innej lo-
kalizacji miejsca, gdzie obiekt byłby 
oceniony bardziej przychylnie.

MS 

Drugie życie koszulek
GRODZISK MAZOWIECKI W czwartek, 21 sierpnia w Willi Rado-
goszcz w Grodzisku Mazowieckim zostały zorganizowa-
ne młodzieżowe warsztaty „cut–up T- shirt”, pod hasłem 
„Stary ciuch na nowo!”

 To już trzecie tego typu spotkanie. Z pewnością do wzięcia udziału w 
projekcie zachęciło plakatowe hasło, które informowało o możliwości po-
znania nowych technik modyfi kowania odzieży oraz ponownego wykorzy-
stania luźnych t-shirtów. Każdy przyniósł do przeróbki swoje stare, nadają-
ce się do wyrzucenia ciuchy.
 – Warsztaty zgromadziły osoby, które po raz pierwszy korzystały z za-
jęć w naszej placówce. Choćby jedna z pań, która, jak sama stwierdziła zo-
baczyła nasz plakat rano na przystanku i od razu zdecydowała, że przyjdzie. 
Odwiedziły nas też młode matki z dziećmi oraz młodzież – mówi Mariola 
Goździkowska, animator kultury i prowadząca zajęcia. 
 Warsztaty odbyły się pod hasłem „Stary ciuch na nowo!”, a ich celem 
było przerobienie ubrań metodą cut–up w indywidualne, designerskie pro-
jekty. – Chciałam pokazać, że nie trzeba wszystkiego wyrzucać i niszczyć, 
ale można wykorzystać stare rzeczy w inny sposób. Tworząc przy tym od-
mienione, nietuzinkowe i przede wszystkim modne ubrania. Dać im dru-
gie życie – przekonuje Mariola Goździkowska. - Przedstawiłam kilka projek-
tów, które były zaczerpnięte z modowych gazet albo z internetu. Natomiast 
przeważnie panie tworzyły własne, indywidualne projekty. Żadne dzieło 
nie było identyczne. 
 Wzajemna pomoc przy tworzeniu nowego stroju okazała się nie tylko 
ciekawym doświadczeniem, ale także doskonałą formą integracji. Po skoń-
czonych zajęciach większość osób zadeklarowała, że stworzone podczas 
warsztatów nowe stroje wejdą do ich codziennej garderoby, a może nawet 
w połączeniu z inną rzeczą będą uzupełnieniem bardziej ekstrawaganckiej 
kreacji na wyjątkowe okazje. Ze względu na duże zainteresowanie warszta-
tami organizatorzy zapowiadają także kolejne spotkania w przyszłym roku. 

Daria Głowacka

Przyjdź i zobacz wystawę
NADARZYN Do 2 października na nadarzyńskim rynku dostępna jest 
dla publiczności wystawa lokalnego historyka i społecznika Ryszar-
da Zalewskiego. Wzorem ubiegłych lat na kilkunastu panelach moż-
na prześledzić losy nadarzynian i mieszkańców okolicznych wsi w cza-
sie Powstania Warszawskiego

 Ekspozycja stała się tradycyjnym punktem na kulturalnej mapie Nadarzy-
na. Podobnie jak w ubiegłych latach jej autorem jest Ryszard Zalewski, któ-
ry od dawna śledzi dzieje swojej miejscowości i jej mieszkańców. Wystawę 
otwarto 1 sierpnia, w godzinę „W”. Ekspozycji towarzyszyła prezentacja po-
wstańczej prasy, była barykada i ludzie w strojach z epoki. Nie zabrakło woj-
skowego sprzętu i grupy rekonstrukcyjnej. Pojawił się mural nawiązujący do 
powstańczej epopei. 
 W otwarciu wzięli udział starsi mieszkańcy, w tym mjr Henryk Filipski - 
nadarzynianin i uczestnik walk z sierpnia i września 1944 roku. Tradycyjnie 
już złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.   
 Ekspozycja „Mieszkańcy Nadarzyna i okolic w Powstaniu Warszawskim 
1.08.1944 – 2.10.1944” dostępna będzie do 2 października – daty kapitulacji 
powstańczej Warszawy.   

WK 

Długi, ale spokojny weekend
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Podczas ostatniego długiego weekendu na drogach 
powiatu grodziskiego i pruszkowskiego nie doszło do żadnego wypadku, ale policjan-
ci zatrzymali kilku nietrzeźwych kierujących
 - Podczas długiego weekendu do-
szło do siedmiu kolizji, ale obyło się 
bez wypadków – informuje asp. Ka-
tarzyna Zych, Oficer Prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji w 
Grodzisku Mazowieckim. - Ponadto 
Funkcjonariusze wyeliminowali z ru-
chu trzech nietrzeźwych kierowców. 
Mężczyźni przemieszczali się nocą 
ulicami w Grodzisku Mazowieckim, 
Żabiej Woli i Henryszewie.

Jazdę zakończyli na komendzie
 Do pierwszego zatrzymania do-
szło w sobotnią noc około godz. 2. 
Policjantki grodziskiej drogówki, 
pełniące służbę na ulicach miasta, 
skontrolowały kierującego hondą. 
Podczas badania stanu trzeźwo-
ści okazało się, że 24-latek ma w 
organizmie ponad promil alkoho-
lu. Tomasz S. zakończył swoją po-
dróż w grodziskiej komendzie. 
 Tej samej nocy podobnie za-
kończyła się kontrola kierujące-
go skodą, który około godz. 3.30 
przemieszczał się ulicami Żabiej 
Woli. Badanie trzeźwości 29-latka 
wykazało, że ma on prawie 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. Sła-
womir P. również trafił do grodzi-
skiej jednostki policji. 
 Ostatniej nocy grodziscy poli-
cjanci udaremnili także dalszą jazdę 
kierowcy seata. Pojazd z włączonym 
silnikiem i światami funkcjonariusze 
zauważyli po godz. 2 w pobliżu dro-
gi w Henryszewie. Szybko okazało 
się, że kierujący nim 40-latek jest nie-
trzeźwy. Mężczyzna miał w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu. Ro-
bert W. także został zatrzymany.

Kilkanaście niegroźnych kolizji 
 Również na drogach powiatu 
pruszkowskiego od czwartku, 14 sierp-
nia, do porannych godzin w ponie-
działek, 18 sierpnia, policjanci dro-
gówki pełnili wzmożoną służbę na 
naszych drogach. Zwracali uwagę na 
przestrzeganie zasad przez kierowców: 
dostosowanie prędkości do warunków 
drogowych, sposób przewożenia dzie-
ci oraz trzeźwość kierujących.

 - W okresie nasilonych wyjazdów 
i powrotów na terenie naszego po-
wiatu policjanci odnotowali 16 koli-
zji drogowych – informuje kom. Do-
rota Nowak, rzecznik pruszkowskiej 
komendy policji. - Nie było natomiast 
żadnych wypadków. Funkcjonariusze 
podczas wykonywanych kontroli za-
trzymali cztery osoby, których stan 
trzeźwości budził wątpliwości. Jeden 
z kierowców był pod wpływem in-
nych środków niż alkohol.

Nowy obowiązek dla pieszych
 Od niedzieli, 31 sierpnia wchodzi 
w życie nowelizacja „Prawa o ruchu 
drogowym“. Od tego dnia każdy pie-
szy, poruszający się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabudowa-
nym, ma obowiązek używania ele-
mentów odblaskowych. Wyjątek do-
tyczy tylko pieszego, który znajdu-
je się na drodze przeznaczonej wy-
łącznie dla pieszych lub po chodniku 
oraz w strefie zamieszkania, gdzie  
ma pierwszeństwo przed pojazdem. 
Dotychczas taki obowiązek dotyczył 
tylko dzieci poniżej 15. roku życia. 
Osobom, które nie zastosują się do 
tego przepisu, grozi mandat w wyso-
kości nawet do 500 złotych. 
 Każdego roku na polskich dro-
gach giną setki osób. Wiele ofiar to 
osoby poruszające się po zmierzchu 
wzdłuż nieoświetlonych dróg. 

Odblaski ratują życie
 W ubiegłym roku tylko w Warsza-
wie w ponad 1200 wypadkach zginę-
ło 21 pieszych, a 140 zostało rannych. 
Najczęstszą przyczyną wypadków z 
winy kierującego było nieprawidłowe 
przejeżdżanie przejścia dla pieszych 
(247). W 17 wypadkach kierujący nie 
udzielił pierwszeństwa pieszemu. Na-
tomiast najczęstszą przyczyną wypad-
ków z winy pieszego było nieostrożne 
wejście na jezdnię przed jadącym po-
jazdem (52) oraz przekraczanie jezdni 
w miejscu niedozwolonym (45).
 Jak wynika z analiz, po zmroku, 
pieszy ubrany w ciemny strój jest wi-
dziany przez kierującego pojazdem z 
odległości około 40 metrów. Zakła-
dając, że minimalna droga zatrzy-
mania samochodu jadącego z pręd-
kością 50 km/godz. to około 30 me-
trów, a przy prędkości 90 km/godz. 
– 90 metrów, kierujący nie ma prak-
tycznie czasu na reakcję. Mając na 
sobie elementy odblaskowe, stajemy 
się widoczni już nawet z odległości 
150 metrów, co daje kierowcom czas 
na wykonanie dowolnego manewru: 
może zwolnić, wyhamować, a na-
stępnie bezpiecznie ominąć pieszego.
 Kamizelka odblaskowa, którą 
kupimy już za kilka złotych, może 
ocalić życie. 

Anna Żuber

Mając na sobie elementy odblaskowe, stajemy się 
widoczni już nawet z odległości 150 metrów



VIInr 30 (542)/2014 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Budka Suflera w Milanówku
MILANÓWEK Już w najbliższą niedzielę odbędzie się XIV Dzień Milanówka. Na Stadionie 
Miejskim przy ulicy Turczynek na mieszkańców czekać będzie wiele atrakcji. W tym 
roku gwiazdą wieczoru jest zespół Budka Sufl era

 Imprezę rozpoczną (o godzinie 
11) X Mistrzostwa Polski w eks-
tremalnych skokach rowerowych 
MTBMX. - Niezwykłe i ryzykow-
ne umiejętności pokażą młodzi 
sportowcy z Milanówka, goście z 
miast Polski, a także zza grani-
cy – zachęca Aneta Majak, dyrek-
tor Milanowskiego Centrum Kul-
tury. - Dopingować i trzymać kciu-
ki możemy aż do późnego wieczo-
ra. Sportowe popołudnie to tak-
że szansa na zobaczenie drużyn 
Milanowskiego Klubu Milan. We 
wspaniałej prezentacji zobaczą 
państwo milanowskie barwy na 
strojach dobrze zapowiadających 
się, młodych sportowców. 
 Blok rozrywkowy ruszy o go-
dzinie 15. - Zapraszamy do za-
bawy całe rodziny – dodaje Ane-
ta Majak. - Atrakcje dla dzieci za-
pewni Orkiestra Dni Naszych, 
która przygotowała moc anima-
cji, konkursów i zabaw dla naj-
młodszych. Otwarte zostaną ma-
nualne kąciki. Orkiestra Dni Na-
szych to znany i lubiany zespół 

folkowy, który od 20 lat gra i śpie-
wa pod hasłem folk&roll. Grupa 
przygotowała dla dzieci specjalny 
program na żywo. Będzie interak-
tywnie, wesoło i mądrze, a muzyka 
popłynie ze skrzypiec, gitar i akor-
deonu. Orkiestra zagra także dla 
dorosłych na dużej scenie o godzi-
nie 17.15. 
 Wcześniej zagra swój koncert 
lokalna grupa młodzieżowa Gru-
by Biznes. Zespół młodych milano-
wian zaprezentuje połączenie roc-
ka z funkiem. - Podczas tegorocznej 
edycji zapraszamy do udziału w licz-
nych warsztatach – wylicza dyrektor 
MCK. - Będą to warsztaty tańca, ry-
sunku i malarstwa, architektonicz-
ne, a także bębniarskie. O godzi-
nie 16.30 zapraszamy do nauki gry 
na bębnach, warsztaty poprowadzi 
Grupa L’ombelico del Mondo.
 Dzień Milanówka to także poka-
zy, rodzinne konkursy, taniec, roz-
grywki sportowe, dyskoteka pod 
chmurką. Całość dopełni wesołe 
miasteczko oraz kramiki z pyszno-
ściami. 

 Wieczorem odbędą się dwa 
duże koncerty. Najpierw wystąpi 
zespół Red Room. - Natomiast do 
występu gwiazdy wieczoru przy-
gotuje nas DJ, a przy skocznej 
muzyce zatańczymy zumbę – za-
chęca Aneta Majak. - Już od 14 
lat głównym punktem Dnia Mila-
nówka jest koncert jednej z gwiazd 
polskiej sceny muzycznej. W tym 
roku specjalnie dla państwa za-
gra Budka Suflera,  zespół zna-
ny i lubiany przez wszystkie po-
kolenia. Usłyszymy z pewnością 
„Bal wszystkich świętych”, „Ta-
kie tango”, „Jolka, Jolka pamię-
tasz”. Wieczór zakończymy poka-
zem niespodzianką, który zacznie 
się już w czasie koncertu. 
 Wstęp na imprezę jest wolny. Pa-
tronem medialnym XIV Dni Mila-
nówka jest tygodnik Kurier Połu-
dniowy. 

   WK 

PRUSZKÓW W najbliższych dniach kontynuowane będą 
uroczyste obchody upamiętniające 70. rocznicę Po-
wstania Warszawskiego. W programie m.in. Marsz Pa-
mięci, czyli inscenizacja wejścia grupy warszawiaków 
do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie

 To do Pruszkowa przed 70-ciu laty trafiała ludność wypędzana z 
Warszawy,  nierzadko całe rodziny, które następnie rozsyłane były do 
obozów koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec. 
 Mieszkancy powiatu pruszkowskiego, ale także lokalne władze, 
chcąc oddać hołd zarówno ofiarom tamtych wydarzeń, ale także 
niosącym im pomoc, będą mieli ku temu okazję już w najbliższym 
tygodniu.
 W piątek, 5 września o godz. 18 w starostwie powiatowym w 
Pruszkowie odbędzie się prezentacja książki „Mieszkańcy Powia-
tu Pruszkowskiego w Powstaniu Warszawskim”. Składa się na nią 
460 not biograficznych mieszkańców obecnego powiatu, którzy 
uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Materiał został opraco-
wany przez Zdzisława Zaborskiego, Jana Cierlińskiego i Aleksan-
drę Wojdę, pracownika Muzeum Dulag 121. Jest to pierwszy tom 
zbioru, który będzie uzupełniany przysyłanymi przez rodziny in-
formacjami o kolejnych osobach.
 Ponadto odbędzie się spotkanie z bohaterkami książki „Sierp-
niowe Dziewczęta – 44” i jej autorką Patrycją Bukalską oraz werni-
saż wystawy „Kobiety w Powstaniu Warszawskim”.
 W sobotę, 6 września o godz. 20 na terenie Millennium Logistic 
Parks w pobliżu Muzeum Dulag 12 odbędzie się spektakl teatral-
ny „Babie lato” oparty na tekście Jerzego Kowalskiego – uciekinie-
ra z Warszawy. Przedstawia on Podkowę Leśną w okresie, kiedy tere-
ny podwarszawskie stały się przystanią dla mieszkańców stolicy: po-
wstańców, ukrywających się Żydów i uciekinierów z pruszkowskiego 
Dulagu 121. Akcja i bohaterowie dramatu stanowią wierne odzwier-
ciedlenie ówczesnych mieszkańców miasteczka, ich dyskusji, dylema-
tów i wyborów.
 W niedzielę, 7 września o godz. 9.30 również na terenie Millenium 
Logistic Parks, odbędą się główne uroczystości. Najpierw odbędzie 
się Marsz Pamięci, czyli inscenizacja wejścia grupy warszawiaków do 
obozu przejściowego Dulag 121. O godz. 10 odbędzie się msza w in-
tencji byłych więźniów obozu i osób pomagających wypędzonym 
warszawiakom, celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza, Me-
tropolitę Warszawskiego.
 W programie także okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci i 
zapalenie imiennych Zniczy Pamięci, uroczyste złożenie wieńców 
pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” oraz koncert „Wolni niepo-
konani”w wykonaniu Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego pod 
dyrekcją Teresy Gręziak. 
 Pod koniec września oraz w październiku odbędą się kolejne uro-
czystości związane z rocznicą Powstania Warszawskiego. 

Anna Żuber

Tak, jak przeszła WarszawaNowe inwestycje w planach, 
stare wciąż naprawiane
BARANÓW W Bożej Woli rozpoczną się prace przy budowie drenażu kanalizacji deszczo-
wej. Tymczasem władze gminy ogłosiły przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miej-
scowości  Cegłów. W tym roku na realizację tych inwestycji gmina otrzymała dotację 
wyłącznie ze środków krajowych. Realizacja nowych przedsięwzięć zbiegła się z robo-
tami drogowymi przy ulicy Królewskiej w Kaskach
 Już niedługo w gminie Baranów 
rozpocznie się realizacja nowych in-
westycji. Jeden przetarg został już 
rozstrzygnięty, drugi dopiero ogło-
szono. Budowa drenażu przy ulicy 
Krótkiej i Ogrodowej w Bożej Woli 
była sprawą priorytetową dla miesz-
kańców gminy.                               
 - Zdecydowaliśmy się na ta-
kie rozwiązanie, ponieważ woda 
zalega na działkach i inaczej nie 
możemy odwodnić tej drogi, na 
przykład poprzez wykopanie 
rowu. W takiej sytuacji pozostaje 
jedynie budowa drenażu kanali-
zacji deszczowej – tłumaczy decy-
zję Michał Miastowski, inspektor 
inwestycji i zamówień publicz-
nych. Koszt tej inwestycji wynie-
sie 250 tys. złotych. 

Unia nie przyznała dotacji
 Drugim planowanym przed-
sięwzięciem jest budowa świetlicy 
wiejskiej w Cegłowie. Na realiza-
cję tej inwestycji gmina otrzymała 
dotację w ramach działania PRO 
2007/2013 „Odnowa i rozwój wsi”. 
Pozostała część pieniędzy prze-
znaczona na realizację inwesty-
cji pochodzi z budżetu gminy. – W 
tym roku nie udało nam się pozy-
skać dotacji ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Odrzucono nasz wnio-
sek - mówi inspektor Michał Mia-
stowski. 

Królewska do remontu
 Radni podjęli decyzję, że przebu-
dowane zostaną ulice Jaśminowa 
i Rysowa w Bożej Woli. Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniesie około 

151 tys. złotych.  – W tym tygo-
dniu możemy spodziewać się, że 
wykonawca rozpocznie już reali-
zację prac – mówi Michał Mia-
stowski. Oprócz tego także w po-
przednich latach wykonano szereg 
robót, które wymagały natych-
miastowej realizacji. W ramach 
rewitalizacji dróg wiejskich przy 
użyciu destruktu zrobiono cztery 
kilometry nawierzchni o szeroko-
ści od 3,5 do 4 metrów. W miej-
scowości Cegłów tuż przy przed-
szkolu została położona nowa na-
kładka o długości około 300 me-
trów. Jak informują urzędnicy, 

remont tak bardzo zniszczonej 
jezdni był niezbędny. Tymczasem 
wciąż trwają prace drogowe przy 
ulicy Królewskiej w miejscowo-
ści Kaski. Nawierzchnia jest tam 
permanentnie naprawiana. Oka-
zuje się, że fatalny stan poboczy 
powoduje niebezpieczeństwo dla 
jej użytkowników, szczególnie dla 
pieszych oraz rowerzystów, któ-
rzy, omijając dziury, mogą ulec 
wypadkowi, jeśli kierowcy nie za-
chowają ostrożności.

Daria Głowacka

Część nawierzchni przy ul. Królewskiej 
w Kaskach została już naprawiona



 Przed czwartą kolejką drugiej ligi 
Znicz miał na swoim koncie remis i 
dwa zwycięstwa, w tym cenne wy-
jazdowe z Siarką Tarnobrzeg (2:0). 
Uskrzydlony awansem do 1/16 fina-
łu Pucharu Polski zespół Dariusza 
Banasika w kolejnym spotkaniu po-
dejmował w Pruszkowie Stal Mielec, 
która na inaugurację sezonu dozna-
ła dotkliwej porażki w Sosnowcu, 
tracąc aż cztery gole. Miejscowe Za-
głębie pokonało Stal aż 4:1, i choć 
w drugiej kolejce ekipa trenera Rafa-
ła Wójcika wygrała z Kotwicą 1:0, w 
następnej ponownie nie wywalczyła 
nawet punktu, przegrywając u siebie 
z Puszczą 0:2.    

Efektowny gol Górskiego
 Pierwsza połowa meczu Znicza 
ze Stalą to dość wyrównane zawody, 
których ozdobą było trafienie Ma-
cieja Górskiego. Wcześniej jednak 
na bramkę gości uderzał Bartosz 
Niksiński, ale dobrą interwencją po-
pisał się golkiper Stali Wojciech Da-
niel. W 13. minucie gola zdobyli ry-
wale, ale na szczęście dla miejsco-
wych arbiter spotkania odgwizdał 
pozycję spaloną i bramki nie uznał. 
 W końcu, w 40. minucie kibice 
doczekali się gola i to nie byle jakiej 
urody. Najpierw Paweł Tomczyk ze 
środka boiska przerzucił futbolówkę 
na prawą stronę do Michała Kuchar-
skiego, a ten zagrał do wbiegające-
go w pole karne Macieja Górskiego. 
Napastnik Znicza sprytnie odwrócił 
się z piłką, zmylając obrońcow Sta-
li i uderzył w prawy dolny róg, wy-
prowadzając swój zespół w efektow-
ny sposób na prowadzenie.
 Na początku drugiej połowy 
Znicz miał kilka okazji, by pod-
wyższyć prowadzenie, ale ostatecz-

nie żadnej nie wykorzystał. Im bli-
żej końca spotkania tym bardziej 
zmotywowani byli zawodnicy Stali. 
Groźnie pod bramką Michała Bigaj-
skiego zrobiło się w 63. minucie, na 
szczęście bramkarz Znicza dobrze 
interweniował. W 70. minucie strze-
lał Krystian Getinger, ale piłka po-
wędrowała obok bramki strzeżonej 
przez Bigajskiego.

Założenia były inne
 Niestety piłkarze Znicza chyba 
przedwcześnie cieszyli się z trzech 
punktów, bo znów zabrakło im dys-
cypliny w ostatnich sekundach me-
czu. Podobnie jak przed dwoma ty-
godniami w  meczu z Puszczą, stra-
cili gola już w doliczonym czasie 
gry. W ostatniej akcji Stal wywalczy-
ła rzut rożny. Wrzutkę w pole karne 
musnął głową jeden z zawodników, 
ta spadła pod nogi Mateusza Chole-
wiaka, a jego strzał przedłużył Ma-
teusz Załucki, pokonując Michała 
Bigajskiego. 
 - W kolejnym meczu tracimy 
gola w końcówce i to już jest za-
stanawiające – mówił po spotka-
niu Dariusz Banasik, szkoleniowiec 
Znicza. - Na pewno nie jestem za-
dowolony, bo znów tracimy punk-
ty w ostatniej akcji. Zawodnicy po-
winni być skoncentrowani do końca. 
Poza tym chciałbym, żeby gra w pił-
kę nie polegała tylko na obronie wy-
niku. W drugiej połowie cofnęliśmy 
się za głęboko, choć przed meczem 
założenia były inne.         

 
 

W ramach piątej kolejki drugiej ligi 
Znicz zagrał na wyjeździe z Ener-
getykiem ROW Rybnik. Dzięki zwy-
cięstwu po golach Macieja Górskie-
go oraz Arkadiusza Jędrycha prusz-
kowianie wygrali 2:1 i zajęli fotel wi-
celidera.
 Kolejnym rywalem pruszkowian 
będzie Legionovia. Mecz już w naj-
bliższą niedzielę, 31 sierpnia o godz. 
17 w Pruszkowie. 
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Znów stracili gola w końcówce
PIŁKA NOŻNA II LIGA Po wspaniałej bramce Macieja Górskiego Znicz Pruszków prowadził u 
siebie ze Stalą Mielec, jednak znów zabrakło koncentracji w doliczonym czasie gry. Ry-
wale zdołali wyrównać w ostatniej akcji meczu i zespoły podzieliły się punktami

Znicz Pruszków – Stal Mielec 
1:1 (1:0)
 
Znicz Pruszków: Michał Bigajski - Michał Ku-
charski, Andrzej Niewulis, Arkadiusz Jędrych,  
Mateusz Pielak - Michał Glanowski (‚83 Artur 
Januszewski), Paweł Tomczyk, Karol Grud-
niewski (‚65 Michał Zapaśnik), Maksymilian 
Banaszewski (‚89 Daniel Nawrocki), Bartosz 
Niksiński (‚72 Daniel Kraska) - Maciej Górski.

Ławka rezerwowych: Oliwer Wienczatek, Da-
niel Kraska, Artur Januszewski, Michał Zapa-
śnik, . Daniel Nawrocki, Igor Biedrzycki, Mar-
cin Rackiewicz.

Stal Mielec: Wojciech Daniel - Mateusz Załuc-
ki, Sebastian Głaz,  Kamil Radulj (‚81 Damian 
Skiba), Maciej Domański (‚53 Tomasz Ostal-
czyk) - Rafał Jankowski, Kamil Kościelny, Ma-
teusz Cholewiak, Mateusz Podstolak, Łukasz 
Żegleń (‚53 Wojciech Mącior) - Krystian Ge-
tinger.

Bramki: ‚40 Maciej Górski - ‚90 Mateusz Za-
łucki

Żółte kartki: Andrzej Niewulis, Mateusz Pie-
lak, Michał Glanowski, Maciej Górski - Se-
bastian Głaz, Mateusz Cholewiak, Kamil Ko-
ścielny, Rafał Jankowski.

Anna Żuber

Na inaugurację 
z Pogonią
KOSZYKÓWKA I LIGA Znicz Basket rozegra swoje pierwsze spotkanie w no-
wym sezonie pod koniec września. W meczu, który odbędzie się w Prusz-
kowie, rywalem zespołu trenera Michała Spychały będzie Pogoń Prudnik

W nowym sezonie kapitanem zespołu będzie Adam Linowski

 Pierwszy rywal Znicza Basket Pruszków to beniaminek, który zagra na za-
pleczu ekstraklasy po 10 latach występów w drugiej lidze. Inauguracja sezo-
nu odbędzie się w hali w Pruszkowie w sobotę, 27 września. 
 Również drugi mecz pruszkowianie rozegrają przed swoją publicznością. 
W czwartek, 2 października podejmować będą warszawską Legię. 
 W tym tygodniu Znicz rozegrał swój pierwszy sparing. Trener Michał Spychała 
miał możliwość sprawdzić formę zawodników w spotkaniu z Księżakiem Łowicz. 
Na sobotę, 30 sierpnia zaplanowano mecz z Legią Warszawa (w Pomiechówku).
  Po odejściu z drużyny Marcina Matuszewskiego, dotychczasowego ka-
pitana, pałeczkę przejął po nim Adam Linowski. Ze „starego“ składu szkole-
niowiec będzie miał do dyspozycji także Kamila Czosnowskiego i Filipa Puta. 
Ponadto w składzie zobaczymy Pawła Hybiaka, Adama Kaczmarzyka, Da-
miana Janiaka, Marcina Kowalewskiego, Damiana Tokarskiego i Łukasza Jaś-
kiewicza.  

ms

Turniej siatkówki plażowej 
SIATKÓWKA

 W niedzielę, 7 września w Nadarzynie odbędzie się turniej siatkówki plażowej 
 Rywalizacja odbywać się będzie na nowo otwartym obiekcie przy ulicy 
Żółwińskiej. System turnieju zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń, 
a warunkiem rozegrania zawodów będzie bezdeszczowa pogoda.
 Zgłoszenia można wysyłać na adres: darek.zwolinski@op.pl lub telefo-
nicznie 604 462 392 w terminie do 1 września. Udział w zawodach jest bez-
płatny. 

AŻ
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DAM PRACĘ

Osobę z bardzo dobrą znajomością j.angiel-
skiego do nauki dzieci i dorosłych w Szkole 
Językowej w Górze Kalwarii, tel. 609-568-008, 
english-club@english-club.edu.pl

Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje 
kandydatów na stanowisko: Agent Ochrony na 
obiektach handlowych w rejonie Warszawy. Ofe-
rujemy atrakcyjne stawki wynagrodzenia od 8,50 
do 9,00zł netto/rbg, system premiowy za wyniki 
w pracy oraz szkolenia. Kontakt: tel. 722 030 300

Zatrudnię mężczyzn na budowie w Piasecz-
nie, 12 zł/h, 509 732 538

Firma spożywcza zatrudni magazyniera. Wy-
magania: uprawnienia na wózki widłowe, 
znajomość pakietu Office, prawo jazdy kat. 
B. Wymagana książeczka Sanepidu. Praca 
zmianowa. Dawidy k. Raszyna,  
praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 125

Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pra-
cy na produkcji, przy obróbce warzyw oraz 
w magazynie. Wymagana książeczka Sane-
pidu. Praca zmianowa. Dawidy k. Raszyna: 
praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 125

Lekarza internistę, medycyny rodzinnej oraz 
kardiologa do przychodni na Mokotowie, 
tel. 22 651 70 75, 609 373 582, 783 964 592

Zatrudnię uczciwą dziewczynę na stoisko cu-
kiernicze, Piaseczno tel. 601 727 181

Zatrudnię kucharza-azjatę do pracy z cen-
trum Warszawy tel. 601 98 66 84 

Manikiurzystkę do salonu tel. 601 457 655 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z okolic Pia-
seczna – ciągnik siodłowy z naczepą – wy-
wrotką, kraj i UE, tel. 603 972 612, 693 376 276

Stałe dochody, znajomość internetu, 
tel. 501 394 074

Lakiernika do stolarni, tel. 503 606 578

Zatrudnię kucharza/rkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropol-
ski, Konstancin-Jeziorna, 
tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Fryzjerkę, manikiurzystkę i kosmetyczkę 
przyjmie salon w Łazach k. Magdalenki 
tel. 503 018 891 

Do ochrony, Sękocin, tel. 603 454 131, 607 212 383

Stacja Paliw w Tarczynie zatrudni pracowni-
ka obsługi klienta.tel. 605 276 594 

Fryzjerkę damsko - męską, uczniów, Pia-
seczno - centrum. CV: 
fryzjerpiaseczno@o2.pl, tel. 600 590 003

Firma w Mrokowie zatrudni krawcową - szy-
cie materiałów kaletniczych, tel. 501 262 361, 
elzbieta@rir.com.pl

Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piasecz-
na, Tarczyna, Góry Kalwarii i Lesznowoli. In-
formacje: ul. Wojska Polskiego 9, Piaseczno, 
tel. 791 647 639

Zatrudnimy osobę do pracy w sklepie z kawą 
i herbatą w Piasecznie, tel. 791 647 639

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodo-
wych w Konstancinie, tel. 606 598 015

Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem, możli-
wość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Kon-
stancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Cieśla, blacharz - dekarz, tel. 502 473 605

Stolarza meblowego z doświadczeniem, 
Piaseczno, tel. 604 094 034

Elektryk, tel. 501 236 987

Pomoc kuchenna/ kucharka, Mysiadło, 
tel. 510 92 14 50 ( proszę dzwonić 15.00 - 17.00 )

Kelnera, kelnerkę, Wólka Kosowska, ul. Nad-
rzeczna 3 B, tel. 22 708 98 96

Pracowników ochrony Wólka Kosowska 
tel. 513 291 188

Kucharza/rkę z doświadczeniem, 
zascianek@arche.pl, tel. 515 001 050

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego w 
Grójcu, tel. 663 412 041

Hurtownia Elektrotechniczna DORIAN oddział 
Kanie zatrudni 2 handlowców ze znajomością 
branży.aplikację wysyłać na adres:
sekretariat@dorian.com.pl

Do działu serwisu młodego z podstawową wie-
dzą na temat elektroniki, elektryki. Kontakt: 
praca@globe.net.pl 

Na wytaczarkę (wiertarko-frezarkę) przyjmę 
pracownika w Głoskowie. Tel. 501 160 149

Firma z Mrokowa Al.Krakowska zatrudni:
- Specj. d/s obsługi i administracji nieruchomo-
ści komercyjnych - Asystentkę działu handlo-
wego CV:rekrutacja@pw-podkowa.pl

Sklep spożywczy w Stefanowie k/Mrokowa za-
trudni ekspedientkę. Praca na dwie zmiany, 
tel. 22 756 10 60

Opieka, dzieci szkolne, sporadycznie, młodą, 
Piaseczno tel. 605 20 61 61 

Elektryków, akord, tel. 600 499 826

Zatrudnimy Kierownika zmiany serwisu samo-
chodów ciężarowych i naczep z doświadcze-
niem w branży, okolice Janek rtc@rtc.com.pl 

Firma z branży transportowej k/Janek zatrud-
ni osobę z wykształceniem technicznym do 
serwisu samochodów ciężarowych i naczep 
tel.605 980 204 info@euro-truck.pl 

Zatrudnimy Magazyniera-Zaopatrzeniowca do 
firmy z okolic Tarczyna, wymagane prawo jazdy 
kat.B i znajomość topografii połud-zach. okolic 
Warszawy tel. 605 553 377 info@euro-truck.pl 

Firma poszukuje na samodzielne stanowisko 
osoby do zarządzania grupą pracowników na te-
renie Karczewa. Wymagana znajomość jęz. ro-
syjskiego,  prawo jazdy, dyspozycyjność, obsłu-
ga komputera. Oferujemy umowę o pracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie. CV prosimy przesyłać na 
adres:  biuro@apsolano.pl, tel. 22 736 32 18

Zatrudnię kierowcę kat.C+E. Chłodnia. Praca-
kraj. Załadunki-Mszczonów  
tel. 693 178 415, 502 310 162

Doświadczoną fryzjerkę w K.Jeziornie, 
tel. 606 817 356

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go , Wygoda al. Krakowska 103 tel. 691684 252

Zatrudnię fryzjerki i uczennice, Piaseczno 
tel. 601 520 044 

Zatrudnię panią do sprzątania biura w Gó-
rze Kalwarii, praca w godzinach wieczornych, 
stawka: 9 zł netto/h, tel. 660 720 764

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Praca w C.H Janki przy 
Ul. Mszczonowskiej. Tel. 798-926-772

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego Praca w Piasecznie 
(mile widziane kobiety Tel. 508-133-359.

Pilnie presera w Piasecznie, 
tel. 602 29 28 27, tes_2@wp.pl

Fryzjerkę do salonu (dużo pracy), bliska okoli-
ca Piaseczna ,  dobre warunki tel. 602 864 348

Piekarnia z Prażmowa zatrudni piekarzy z do-
świadczeniem, tel. 22 727 05 80

Przyjmę sprzedawcę do sklepu spożywczego 
w Łosiu, tel. 601 970 036

Praca w sklepie całodobowym w Piasecznie, 
tel. 787 380 200

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go, Piaseczno Józefosław, tel. 790 016 890

Instruktora nauki jazdy w Piasecznie i Ursusie, 
tel. 501 141 113, biuro@alfa.info.pl

Kierowców C i C+E, praca w kraju, tel. 504 212 224

Przyjmę na staż kosmetyczkę do salonu w Piasecz-
nie, z możliwością zatrudnienia tel. 691 964 620 

Sprzedam firmę handlowo-usługową w Pia-
secznie tel. 602 463 705 

Firma sprzątająca zatrudni pracownika do ser-
wisu sprzątającego, Praca w Centrum Handlo-
wym Janki.  Tel. 798 926 772.

Firma transportowa zatrudni kierowcę kat.C, 
okolice Złotokłosu tel. 501 574 697 

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę, Piaseczno, 
tel. 728 56 57 58

Uczennicę do Salonu Fryzjerskiego, Konstan-
cin, tel. 501 333 956

PILNE. Przyjmę do pracy na stanowisku kasjer 
-sprzedawca. Delikatesy w Nowej Iwicznej 
tel. 502 159 936 

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie za-
trudni Nauczyciela wychowania przedszkolne-
go i pomoc nauczyciela, tel. 607 615 231

Przyjmę do pracy mężczyznę z doświadcze-
niem w pracach ogrodniczych,z prawem jazdy 
kat B, tel. 501 741 658

Zatrudnię kosmetyczkę, manicurzystkę, pedi-
curzystkę z doświadczeniem do obsługi dużej 
bazy klientów. CV proszę wysłać: 
praca@makitu.pl tel: 663 999 204
 

SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio za-
awansowany, dobra prezencja, zamiłowa-
nie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Uczciwa pani poszukuje pracy, opieka nad 
starszymi osobami, doświadczenie, Ukrain-
ka, tel. 538 748 211

Sprzątanie, mycie okien, prace w ogródku, 
tel. 884 259 862

Prowadzenie domu, sprzątanie, gotowanie, 
Konstancin, Wilanów i okolice, tel. 787 077 540

Sprzątanie, prasowanie i inne prace, Ukrain-
ka z wizą pracowniczą, tel. 786 961 953

Polka – prasowanie, sprzątanie, mycie okien, 
tel. 534 073 033

KUPIĘ

Skupujemy wszystko ze srebra, tel. 509 447 601

Kuchnię gazową, dobry stan, tel. 668 074 302

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

Kupię stare odznaczenia, ordery, srebra, 
tel. 729 392 241

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Przyczepę Niewiadów, tel. 664 695 444

Sprzedam Pellet, tel. 694 357 589

Odkurzacz antyalergiczny, tel. 694 141 193

Chodzik gimnastyczny Gazela, tel. 694 141 193

Grafiki, obrazy, tel. 519 470 497

Opony zimowe 13 po 50 zł za sztukę, 
tel. 665 918 531

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679 

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk), 
tel. 665 008 357

AUTO-MOTO SPRZEDAM

BMW 525, diesel, 1994r., lub zamienię na mniej-
szą pojemność, tel. 699 177 541

Peugeot 307, 2,0l, HDJ, 138KM, 2005r, 126 tys 
km., tel. 22 756 87 64

Honda Civic 1.4. 2000r,  5500 zł, tel. 693 743 101

Żuk A11B, 88r., 1200 zł, do negocjacji, 
tel. 698 453 911

AUTO-MOTO KUPIĘ

Każde auto, tel. 519 455 452

Części zamienne, blacharskie, Fiat 125 p. 126 
p. Polonez, tel. 697 689 593

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od Warszawy, tel. 605 099 422

Działki nad jeziorami, www.cesardzialki.pl 
tel. 605 099 422

Sprzedam Działke budowlaną 1100 m kw. 
wszystkie media Janówek ul.Słoneczna gm. 
Tarczyn, tel. 790 600 203

Działka budowlana 1860 m kw. Ładnie poło-
żona w otulinie Parku chojnowskiego w Pi-
skórce ul. Świerkowa,,media w działce, ogro-
dzona, zagospodarowana, tel. 602 10 85 65

Działki w Prażmowie idealne pod osiedle 
602 238 496

Miejsca postojowe w garażu podziemnym, Pia-
seczno centrum, hipoteczne, tanio. Tel. 501 615 244

Działka budowlana, 1240 m kw., media, Do-
biesz k.Piaseczna, tel. 661 885 525

Działka 550 m kw., z domem do remontu (98 
mkw.), Piaseczno, dobra lokalizacja, wszyst-
kie media, tel. 602 11 37 37

2 – pokojowe, Piaseczno, tel. 519 470 497

Budowlana,1366 m kw. Pęchey, tel. 600 852 292

Budowlana 1000 m kw., Krupia Wólka, tel. 600 852 292

Działkę budowlaną, 808 m kw.,  w Konstanci-
nie-Jeziornie, tel. 502 164 272

Mieszkanie  47 m kw., Piaseczno, komórka lo-
katorska + garaż, tel. 660 442 483

Ziemia rolna 1,3ha i 0,75ha , Nowa Wola  
tel. 514 970 514 

Mieszkanie 47 m kw., 2 pokoje, 2p, Służew nad 
Dolinką, ul. Bacha, widok na Dolinkę, blisko me-
tro, cena do uzgodnienia, tel. 504 524 446

Łoś, całoroczny dom z bali 170 m kw., na dział-
ce 2240 m kw., starodrzew, tel. 504 022 389

Konstancin działka 1968 m kw z domem, 
tel. 0043 699 1104 8713, L.stan@gmx.at

2-pokojowe, 56 m kw., bezczynszowe, garaż, 
ogródek, Jastrzębiec gm. Lesznowola, 210 tys. 
zł, tel. 607 168 063

Mieszkanie 3 – pokojowe  60 m kw., Piaseczno, 
tel. 694 851 008

Mieszkanie, Piaseczno, 3 pokoje, tel. 601 854 167 

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705

Bezpośrednio 2 pokoje, Mysiadło, tel. 607 107 726

Atrakcyjna działka budowlana w Piasecznie, 
2800 m kw tel. 605 580 403 

Działka 1400 m kw. Wola Prażmowska, 
ul. Główna, tel. 725 135 706

Działka budowlana, media, Prace Duże, 
80 zł/m kw., tel. 509 433 768

Mieszkanie 81m kw, Piaseczno tel. 666 862 511 

Działka 9500 m kw., Szczęna k. Grójca, tel. 661 553 697

42 m kw., 2 pokoje, 3/3, Rejtana + garaż, bez-
pośrednio, tel. 791 929 222

Działki budowlane Jaroszowa Wola,rolne tar-
czyn Okazja, tel. 595 111 500

Mieszkanie 52 m kw. wykończone, Piaseczno 
Jarząbka, tel. 601 273 099

Sprzedam mieszkanie( po remoncie) o pow.49 
m kw. w centrum Grójca. Tel. 508 392 706
Dom, tel. 46 856 07 74

Dom w centrum Piaseczna 270/1000, 
tel. 515 322 756 

Okazja ! z powodu wyjazdu do Anglii: budy-
nek stan surowy 207 m kw, prąd, woda, działka 
1400 m kw. 260 tys. zł, Nowy Prażmów, w osie-
dlu, tel. 602 77 03 61

Pawilon 35m kw, bazarek-Piaseczno, 
tel. 608 342 622

Sprzedam działkę budowlaną 950 m kw. w War-
ce, tel. 601 325 578

Dom w Piasecznie 120/ 686, tel. 798 175 963

Działka rekreacyjna 1000 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

1000 m kw. Łoziska, Fabryczna, tel. 501 406 191

Działka 3000 m kw. z pozwoleniem na budowę, 
Prażmów, tel. 602 77 03 61

Gospodarstwo rolno - sadownicze z zabudowa-
niami 9 ha, ogrodzone, zmeliorowane, nawod-
nione, wszystkie media, z możliwością powięk-
szenia o 12 ha, gmina Jasieniec, tel. 669 444 033

Działkę Łoziska, tel. 791 531 039

Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam działkę budowlaną 850 m kw. cena 
60 zł/ m kw. w Warce, tel. 601 325 578

Pawilon 35m kw, bazarek-Piaseczno, 
tel. 608 342 622

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kupię siedlisko lub ziemię, tel. 501 219 527

Mieszkanie z garażem, Piaseczno, tel. 664 695 444

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Dwupokojowe w Piasecznie tel. 508 739 993 

36m kw , umeblowane, rtv+agd, 800zł , oko-
lice Piaseczna tel. 502 129 189

Magazyn z biurem (300 m kw), ok. Piaseczna, 
tel. 600 852 292

Mieszkanie w okolicach Piaseczna tel. 886 287 861

Mieszkanie, 40 m kw., pokój, kuchnia, łazienka, 
Łoziska, 600 zł, tel. 697 327 449

Wynajmę obiekt użytkowy – magazyn, 120 m 
kw., wys. - 4 m., w Zalesiu Dolnym, ul. Sosno-
wa, tel. 22 757 40 66

Lokal 100 m kw z parkingiem, przy trasie Pia-
seczno-Konstancin, najchętniej na sklep 
tel. 691 07 66 55

Pokój na poddaszu, okolice Bobrowca 
tel. 601 807 302 

Lokal 40mkw lub 25 mkw , pod gastronomię lub 
inną działalność, w Tarczynie tel 513 100 705

Mieszkanie w Tarczynie, 30 m kw tel. 513 100 705 

Plac – komis 1200 m kw., + biuro 50 m kw., 
utwardzony, chroniony Al. Krakowska  
tel. 788 473 420

Wynajmę lub sprzedam warsztat samochodo-
wy 200 m kw., plac 1500 m kw., wszystkie me-
dia, Piaseczno, tel. 505 795 962

Mieszkanie w Konstancinie, stare budownictwo, 
wynajmę za syboliczną kwotę tel. 505 355 228 

Pokój lub mieszkanie w Starej Iwicznej w domu 
jednorodzinnym, tel. 601 29 74 89

Kawalerka Piaseczno 666 258 912

Tanio, kawalerka w Gołkowie, tel. 661 220 973

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Kwatery Chyliczki, tel. 509 310 592

2-pokoje + aneks, małe, ul. Strusia, Piaseczno 
tel. 514 037 006 

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Mieszkanie w domu wolnostojącym w centrum 
Piaseczna, tel. 515 127 636

Kawalerka, Konstancin, tel. 616 396 293

Mieszkanie 45 m kw , umeblowane w Piasecz-
nie tel. 501 781 953

Wynajmę lokal 80m kw na produkcje lub inne 
tel. 500 30 64 75 

Planujesz przyjęcie weselne, chrzciny, ko-
munię, imieniny lub inne? Na staropolskie je-
dzenie, miłą obsługę oraz niskie ceny Zapra-
sza jedna z najładniejszych sal w okolicy “Bia-
ły Dworek”; w Prażmowie, sala do 300 osób. 
Do ślubu zawieziemy błękitnym Jaguarem JX. 
Kontakt: 722 202 966

Wynajmę pomieszczenie 250 m kw. pod dzia-
łalność gospodarczą przy trasie 79 Góra Kal-
waria - Warka, miejscowość Czersk, 
tel. 606 259 458

Lokal gastronomiczny w Magdalence, 
tel. 508 092 657

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, 
tel. 785 147 211

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ 

Starsze małżeństwo z psem poszukuje poko-
ju z kuchnią i łazienką na dwa lata, najchętniej 
na Józefosławiu lub Julianowie tel. 607 243 372

USŁUGI

 
CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO-
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

OGRODY-PROJEKTY ZAKŁADANIE, 
tel. 501 233 483

BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY. GWA-
RANCJA. tel. 504 008 309

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

ODWODNIENIA. DRENAŻE. tel. 504 008 309

OGRODY. TRAWNIKI. ZAKŁADANIE. PIELĘ-
GNACJA. tel. 504 008 309

Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

Budowa domów, dachy, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Wykończenie mieszkań pod klucz. Profesjo-
nalne projekty i wykonanie. tel. 600 019 158

Budowa domów, tel. 518 420 242

Brukarstwo 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Studnie tel. 601 231 836

Remonty, glazurnik, zabudowy kg, tel. 570 670 938

Glazura, malowanie, wykończenia,  tel.  798 828 783

Remonty tel. 667 156 939

Murarz, tynkarz, podejmie pracę, tel. 505 877 194

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektry-
ka pełny zakres, tel. 601 304 250

Posadzki betonowe  mixokretem,  tel. 508 017 870

Układanie glazury, terakoty, gresu tel. 601 722 578

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Tynki, wylewki mixokretem, tel. 502 788 561

Elektryk, tel. 666 890 886

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, da-
chy, remonty, tel.  501 386 629

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Organizujemy przyjęcia ogrodowe: chrzciny, 
komunie, pikniki, imieniny, urodziny, 
tel. 533 938 338,www.smakiprowincji.pl 

KOTŁY GAZOWE, OGRZEWACZE, GRZEJNIKI, 
HYDRAULIKA, DORADZTWO, WYCENA GRA-
TIS, TEL. 721 386 973 

Hydraulika  - domy, tel. 505 762 018

Transport, cały kraj, kontener lub chłodnia, win-
da, 18 palet, tel. 609 492 392

Remonty tel. 505 970 480 

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Remonty, docieplenia, wykończenia, glazurnic-
two, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Prace ziemne minikoparką, szerokość  od 30cm 
do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Ogrodzenia, ogrody i porządkowanie, 
tel. 661 812 387

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Warsztat samochodowy, Wojciechowice, 
tel. 513 804 830

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Krycie dachów, tel. 601 82 42 07

Hydraulika tel. 605 563 034

Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel. 22 643 06 54, 
601 20 14 75

Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75
Ogrody – zakładanie i pielęgnacja, tel. 665 547 
902 www.aspo.com.pl

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Elektryk – instalacje, tel. 694 025 507

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Budowa budynków przemysłowych, usługowych, 
mieszkalnych i przedszkoli. Projekty, pozwolenie 
na budowę, tel. 533 99 88 72 www.domwarowny.pl

Wózki widłowe/serwis/sprzedaż/wynajem/udt. 
windy załadowcze. Tel. 503 618 290

Tynki, tel. 518 488 335

Wiercenie studni, tel. 608 109 108

Ocieplanie poddaszy pianką. Tel. 607 119 247 

Odrobaczanieozonowanie odkomarzanie de-
zynsekcja24h.com, tel. 601 227 246

Hydraulik, tel. 535 872 455

Hydraulik, domki, atrakcyjna cena, tel. 606 646 935

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Malowanie od 7 zł za m kw., szybko i solidnie, 
tel. 788 882 780

Usługi dekarskie krycie, naprawa  dachów. montaż  
podbitki, okna  dachowe, szybko, tanio i  solidnie!!! 
Łuk Bud  tel.518 334 356, mail  adek178@vp.pl 

Docieplanie budynków, tel. 603 722 837

Wykaszanie zarośli, tel. 519 874 891

Studnie, tel. 793 73 44 85

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

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

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

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. 
tel. 507 740 469

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, 
www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Elewacje, remonty, dachy, tel. 602 238 620

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Sufity, ścianki k/g, malowanie, panele, gładzie, 
ocieplanie, tynki, tel. 885 397 821

Dachy papą, tel. 725 229 079

Obkaszanie pól, ugorów kosiarko-rozdrabniar-
ką tel. 505 728 348

Porządkowanie terenu, tel. 518 452 245

Wycinka drzew alpinistycznie i z podnośnika, 
tel. 518 452 245

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

RÓŻNE

Wyjazdy do Niemiec po samochody. Koszty 
wyjazdów i terminy do ustalenia telefonicz-
nie, tel. 504 041 879, Piaseczno

Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wy-
godna spłata. Provident Polska S.A. 
600 400 288 (taryfa wg opłat operatora)

Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.! Pro-
vident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg 
opłat operatora)

Przyjmę ziemie, glinę, bez gruzu, tel. 503 706 115

 NAUKA 

LOGOPEDIA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, RE-
HABILITACJA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI, 
TEL. 692 845 957

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Angielski, korepetycje z dojazdem, 
tel. 888 369 699

Koreański, tel. 606 623 606

Matematyka, tel. 602 690 229

Matematyka korepetycje poprawki, Piaseczno, 
tel. 791 574 494

Angielski z dojazdem, tel. 792 481 867

CRUZ Piaseczno tel. 608 651 034 , 694 635 610 - 
polski, angielski, polski dla obcokrajowców, roz-
wijanie zainteresowań literackich, reedukacja

Chemia, te. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

REFLEKSOTERAPIA, KINEZJOLOGIA, MASAŻ 
KLASYCZNY, CIĄŻOWY I INNE. 
TEL. 606 635 581

Masaż klasyczny na terenie Piaseczna,  
tel. 731 710 578, 603 304 250

Yumeiho - skoliozy, korekcja wad postawy. 
Piaseczno, tel. 505 610 257

Protezy zębowe 350 zł, Pruszków, 
tel. 508 35 73 34

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 781 287 396

Masaż, tel. 504 825 005

ZWIERZĘTA 

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Hotel dla zwierząt, behawiorysta, szkolenia, 
tel. 534 059 059

Psy do adopcji, czekają na ciepły dom, podaruj 
im swoje serce,  tel. 606 989 442, 501 434 618

Przyjmę do pracy mężczyznę, min. śred-
nie wykształcenie, Zgłoszenia osobiście. 
Sklep meblowy UFO ul. Plac Piłsudzkiego 6 

KIEROWCĘ MAGAZYNIERA. Wymagania: 
prawo jazdy kat. „B” oraz doświadczenie w 
branży sanitarnej i grzewczej, CV na: 
mariusz-hydraulik@wp.pl

Do zakładu kamieniarskiego polerowników ze 
stażem, krajzegowych i montażystów nagrob-
ków,z prawo jazdy, Warszawa tel. 607 149 243

Grafik, operator DTP, 
redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl

Stolarza meblowego, lakiernika meblowego, 
praca w Piasecznie, tel. 664 732 482

Do kwiaciarni z doświadczeniem, 
tel. 695 910 263

Zatrudnię pracownika do montażu klimatyza-
cji i urządzeń chłodniczych tel. 502 357 899 

Firma sprzątająca zatrudni pracowników na 
terenie Piaseczna tel. 798 114 973 

Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA,  
info@palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

Kelnerów na etat lub na bankiety do Hotelu,  
info@palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

Kucharza / Pomoc Kuchenna do Hotelu 
w Otrębusach, tel. 503 164 828

Kopaczka elewatorowa, tel. 605 738 735

SKUP SAMOCHODÓW, WSZYSTKIE MAR-
KI, OD 97R., BEZ OPŁAT, GOTÓWKA, 
TEL. 501 830 898

AUTOKASACJA. AUTO SKUP. CAŁE, JEŻ-
DŻĄCE I USZKODZONE. GOTÓWKA  
TEL. 510 357 529

SKUP AUT. Autokasacja, 
tel.  796 165 139, 517 799 183 

Auto skup, tel. 535 661 903

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874

Skup aut, tel. 666 274 444

Skup aut, skutery, busy. Całe, rozbite, skoro-
dowane, tel. 609 001 824

Działki budowlane pod Konstancinem, 
tel. 787 380 200

Sprzedam ziemie użytek rolny o powierzch-
ni 1 ha w Krupiej Wólce k. Zalesia Górnego, 
tel. 601 600 269 

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., me-
dia przy działce, 95 zł/m kw., tel. 501 297 558

Domy do 590 tys za stan deweloperski, 
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Powierzchnia biurowo-uslugowa 175m, 172 m 
w centrum Piaseczna.  Tel. 501615244

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, 
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

OGRODY ZAKŁADANIE A-Z, TEL.  501 371 831

KOMPLEKSOWO REMONTY, GLAZURNIC-
TWO, TEL. 509 226 078

Układanie kostki brukowej, profesjonal-
nie i terminowo, gwarancja, www.dobry-
brukarz.pl tel. 698 698 839

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa.  Tel. 508 329 491 

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, 
ostatnie wolne terminy 2014, lemonpho-
to13@gmail.com, tel. 692 569 927 

Docieplanie budynków, konkurencyjne 
ceny, tel. 795 96 96 96

Malowanie, tapetowanie, remonty, 
tel. 600 254 705

MALOWANIE DACHÓW, TEL. 601 524 670

TYNKI, TEL. 513 008 131

BUDOWA DOMÓW, TEL.501 129 679

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szyb-
ko, tanio, tel. 605 079 907

Koszenie trawników, wysokich traw i nieużyt-
ków tel. 695 066 300 

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, ele-
wacje, tel. 601 304 250

Układanie kostki brukowej, chodniki, podjazdy,  
tel. 603 304 250

Tynki, wylewki, tel. 604 415 352

Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje 
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Elewacje - docieplanie budynków - 16 lat do-
świadczenia, tel. 602 482 572, 696 734 807

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115 
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z do-
jazdem, tel. 881 966 833

Odchudzanie, www.bodykey.pl, tel. 602 690 229

Wylewki betonowe mixokretem 
spalinowym, tel. 695 04 22 88

Remonty  tel.509 638 884

Elewacje budynków tel. 509 638 884

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

BRUKARSTWO, tel. 517 477 531

Hydraulika, pompy ciepła  tel.  509 638 884

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 

Anteny TV-sat, sprzedaż, montaż, 
naprawa tel. 502 129 161 
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 W celu uzyskania pomocy, 
wniosek wraz z odpowiednimi za-
świadczeniami należy złożyć do 
dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2014/2015 w terminie do 5 
września 2014 r. Szczegóły w se-
kretariatach szkół i na stronach 
internetowych gmin.

Stypendium szkolne przysługuje:
*uczniom szkół publicznych i nie-
publicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dla do-
rosłych oraz słuchaczom publicz-
nych kolegiów nauczycielskich, na-
uczycielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej niż do ukoń-
czenia 24 roku życia; wychowan-
kom publicznych i niepublicznych 
ośrodków umożliwiających dzie-
ciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo w stopniu głębokim, a 
także dzieciom i młodzieży upośle-
dzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki – do czasu ukończenia reali-
zacji obowiązku nauki;
*uczniom szkół niepublicznych nie-
posiadających uprawnień szkół pu-
blicznych dla młodzieży i dla doro-
słych – do czasu ukończenia reali-
zacji obowiązku nauki;
*słuchaczom niepublicznych kole-
giów nauczycielskich i nauczyciel-

skich kolegiów języków obcych – do 
czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku 
życia.
 Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący się w 
trudnej sytuacji materialnej, wy-
nikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie, w szczególno-
ści, gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność 
ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina 
jest niepełna lub wystąpiło zdarze-
nie losowe.
 Miesięczna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie ucznia upraw-
niająca do ubiegania się o stypen-

dium szkolne nie może być wyższa 
niż 456 zł.
 Stypendium szkolne jest przy-
znawane na wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych), pełno-
letniego ucznia, dyrektora szkoły 
lub placówki oświatowej, w której 
uczeń pobiera naukę.
 Druki wniosku o przyznanie sty-
pendium szkolnego dla ucznia moż-
na pobrać u urzędach, w szkołach, 
na stronach internetowych gmin.
 Wypełniony wniosek wraz z wy-
maganymi załącznikami należy zło-
żyć od dnia 1 września 2014 r. do 
dnia 15 września 2014 r., a w przy-
padku słuchaczy kolegiów w termi-
nie do dnia 15 października 2014 r.

inf.
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Czytaj on-line!
www.kurierpoludniowy.pl

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Dla kogo wyprawka szkolna?


