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Al. Krakowska jak niechciane dziecko
POWIAT PRUSZKOWSKI W związku z budową trasy S8, Aleja Krakowska
straci status drogi krajowej, ale
chętnych na jej przejęcie nie ma.
- Łącznie do objęcia będzie 37 kilometrów, a ich utrzymanie w skali
roku może kosztować około 7-8 mln
zł – tłumaczy niechęć samorządów
Mirosław Chmielewski, członek zarządu powiatu pruszkowskiego

str. 2

Problematyczne bonifikaty
PRUSZKÓW Rada miejska zdecydowała o zniesieniu dotychczas obowiązujących 90-procentowych bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Władze ratusza liczą na dodatkowe wpływy do kasy miasta. Natomiast
kierownictwo Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca uwagę, że nowe prawo uderzy w mniej zasobnych mieszkańców
Pierwsza taka
operacja w Polsce
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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

Nietrzeźwa kierująca
spowodowała dwie kolizje
W sobotę, 14 marca około godz. 13.30 policjanci zostali poinformowani o kolizji
drogowej w Pruszkowie przy Alejach Jerozolimskich. Drugi uczestnik zdarzenia
powiadomił, że w jego ocenie kierująca białym samochodem jest nietrzeźwa.
Gdy mundurowi dojechali na miejsce fotel kierowcy był pusty, a obok siedziała
osoba, którą zgłaszający wskazał jako kierującą. Początkowo 31-latka tłumaczyła, że
nie ona prowadziła pojazd, a kierowca oddalił się w nieznanym jej kierunku.
Podczas przeprowadzania interwencji policjanci otrzymali kolejną informację, że w
okolicy pobliskiego hipermarketu doszło do innego zdarzenia. Z relacji wynikało,
że biały samochód uszkodził stojaki na rowery i odjechał. Mundurowi zaczęli podejrzewać, że sprawcą obu zdarzeń była ta sama osoba.
Ponieważ wstępne badanie wskazało, że kobieta jest pod wpływem alkoholu,
została przewieziona do komendy celem wykonania pomiaru na szczegółowym
urządzeniu. Okazało się, że osiągnęła wynik ponad 2 promili. Dodatkowo nie miała
uprawnień do kierowania pojazdami i nie posiadała przy sobie potwierdzenia
zawarcia ubezpieczenia OC.
Kobieta została zatrzymana. W poniedziałek podczas przesłuchania przyznała się
do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jednocześnie poddając się
dobrowolnej karze 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Ponadto ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, musi zapłacić grzywnę oraz
pokryć koszty dokonanych zniszczeń i opłat sądowych.

GRODZISK MAZOWIECKI

Narkotyki trzymała w kuchni
W mieszkaniu na terenie miasta, grodziscy kryminalni prowadzili czynności do
jednej ze wcześniej zgłoszonych spraw. Podczas działań policjanci dokładnie przeszukali wszystkie pomieszczenia. - W kuchennej szafce znaleźli kilkadziesiąt podejrzanych brązowych grudek, ukrytych w kubku – informuje st. asp. Katarzyna Zych z
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Obecna na miejscu właścicielka lokalu przyznała funkcjonariuszom, że to jej
„dopalacze“. Substancja została zabezpieczona, a kobieta zatrzymana.
Po badaniu przedmiotów okazało się, że znalezione przez mundurowych substancje to 33 porcje haszyszu. Justyna M. usłyszała zarzut nielegalnego posiadania
środków odurzających, których czarnorynkowa wartość wynosi ponad 1300 złotych. Na poczet przyszłych kar zostały zabezpieczone pieniądze. Kobiecie grożą
nawet 3 lata więzienia.

Dziewięć nielegalnych automatów
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z grodziskiej
komendy, wraz z funkcjonariuszami Izby Celnej, przeprowadzili wspólne działania.
Ich celem była kontrola legalności urządzeń do gier losowych w punktach oferujących takie usługi na terenie powiatu.
Funkcjonariusze obu służb sprawdzili kilka miejsc w powiecie. Podczas kontroli
jednego z punktów, w celu ukrycia nielegalnej działalności, wyłączony został prąd.
Po sprawdzeniu pochodzenia, legalności i obowiązujących zezwoleń, w dwóch
miejscach ujawnione zostały nieprawidłowości. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie dziewięć nielegalnych automatów. Wobec właścicieli lokali, w których znajdowały się urządzenia zostały już wszczęte postępowania karno-skarbowe.
Grodziscy policjanci zapowiadają dalsze systematyczne kontrole miejsc, w których odbywają się gry na automatach.

Wpadł poszukiwany listem gończym oszust
Po godzinie 21 na ul. Okulickiego w Grodzisku Mazowieckim policjanci zespołu
wywiadowczego zatrzymali do kontroli samochód, w którym podróżowało kilka
osób. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jednego z pasażerów, który próbował coś
ukryć w wewnętrznej kieszeni kurtki. Szybko okazało się, że w portfelu mężczyzny
jest opakowanie z białym proszkiem. Policjanci natychmiast zabezpieczyli znalezioną amfetaminę.
Podczas dalszej kontroli właściciela narkotyków na jaw wyszło kłamstwo dotyczące jego tożsamości. W podanych przez niego danych osobowych policjanci
stwierdzili niezgodności. Wszystko wyjaśniło się w komendzie po sprawdzeniu linii
papilarnych specjalnym urządzeniem. Zatrzymanym okazał się 30-letni Krzysztof B.
Policjanci szybko ustalili, że mężczyzna próbował ukryć swoją tożsamość, bo był
poszukiwany listem gończym przez sąd w Toruniu.
30-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z dyspozycją
sądu został już doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie karę za wcześniej popełnione przestępstwa narkotykowe, kradzieże i oszustwa.
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Al. Krakowska jak niechciane dziecko
POWIAT PRUSZKOWSKI W związku z budową trasy S8, Aleja Krakowska straci status drogi
krajowej, ale chętnych na jej przejęcie nie ma. - Łącznie do objęcia będzie 37 kilometrów, a ich utrzymanie w skali roku może kosztować około 7-8 mln zł – tłumaczy niechęć samorządów Mirosław Chmielewski, członek zarządu powiatu pruszkowskiego
Anna Żuber
Powstająca trasa S8 w naszym
rejonie zwana obwodnicą Raszyna,
ma odciążyć koszmarnie zakorkowaną od lat drogę krajową numer 7.
Nowo budowana inwestycja, oprócz
jak najbardziej pozytywnych zmian
dla kierowców, nie tylko tych lokalnych, ale i podróżnych z całego
kraju, niesie również obciążenia dla
miejscowych samorządów.
O tym, że część istniejących dróg
straci swój obecny status, mówiło się
jeszcze przed rozpoczęciem budowy
odcinka od węzła „Opacz“ do węzła
„Paszków“. Na przykład krajowa
„siódemka“ straci swój status na
rzecz powstającej trasy ekspresowej.
Tym samym zmienić się musi jej zarządca.
- Łącznie do przejęcia na terenie
gminy Raszyn, Michałowice i Nadarzyn będzie 37 kilometrów dróg
– mówi Mirosław Chmielewski,
członek zarządu powiatu pruszkowskiego. - Szacujemy, że rocznie ich
bieżące utrzymanie, a także odśnieżanie zimą, kosztować będzie od 7
do 8 mln złotych.
Blisko połowę z tego odcinka,
bo aż 17 km, ma przejąć raszyński
samorząd, a więc na utrzymanie
drogi musiałby on przeznaczyć niemało, bo 2-3 mln zł w skali roku.
Starostwo ma przejąć 13 km, a pozostałych 7 km Nadarzyn i Micha-

łowice. - Patrząc na tak wysokie
koszty, Aleja Krakowska to teraz
takie niechciane dziecko – przyznaje
Mirosław Chmielewski. - To dotyczy
też innych odcinków. Nic dziwnego,
że żaden z samorządów nie garnie
się do przejęcia dróg i myślę, że
uporządkowanie tych spraw potrwa
jeszcze minimum rok po zakończeniu inwestycji.
W ubiegłym tygodniu odbyło się
robocze spotkanie włodarzy zainteresowanych gmin z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, wykonawcy - firmy Strabag Sp. z o.o., Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich, ale do podzia-

Trwa Pruszkowska
Wiosna Teatralna

MILANÓWEK

Kolizja z WKD

PRUSZKÓW Spektakl „Edukacja Rity” Willego Russella w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury rozpoczął tegoroczną edycję
Pruszkowskiej Wiosny Teatralnej
W ramach tegorocznej Pruszkowskiej Wiosny Teatralnej widzowie
obejrzą cztery spektakle. Pierwszym
była oparta na kontrastach „Edukacja Rity”, przedstawiająca fryzjerkę,
która chce podjąć naukę na uniwersytecie oraz nauczyciela akademickiego w wykonaniu Agnieszki Sitek
(„Złotopolscy“, „Sztos“, „Wiedźmin“,
„Prawo Agaty“) i Tomasza Mędrzaka (znany głównie z roli Stasia Tarkowskiego w pierwszej ekranizacji „W
pustyni i w puszczy“ i Leszka Talara
w serialu „Dom“).
W ostatni weekend marca (28
marca) w Młodzieżowym Domu
Kultury kolejna propozycja PWT.
Spektakl jest połączeniem dwóch
humorystycznych jednoaktówek Antoniego Czechowa. Aktorzy z działającej przy Młodzieżowym Domu
Kultury grupy teatralnej Studio Bis
pokażą „Niedźwiedzia” i „Oświadczyny”. Obie sztuki w reżyserii Gerarda Położyńskiego.
W sobotę, 11 kwietnia o godz. 19
w oranżerii Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego (Plac Jana
Pawła II), w ramach spotkań z rodziO
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mą klasyką posłuchamy fragmentów
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tegoroczny cykl Pruszkowskiej
Wiosny Teatralnej zakończy się na
Żbikowie. Na scenie Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, czyli w Domu
Parafialnym przy ul. 3 Maja 124, w
niedzielę, 19 kwietnia o godz. 12.30
zobaczymy spektakl adresowany do
młodszej widowni. Teatr „Maska”
działający pod skrzydłami Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pruszkowie, pokaże sztukę „Pinokio” według Carla
Collodiego. To zabawna, a zarazem
przejmująca opowieść o naiwnym,
nieznośnym, żądnym poznania świata, drewnianym pajacyku, który pragnął zostać chłopcem. Przedstawienie
wyreżyserowała Marzena Kozłowska,
scenografia – Justyna Mańkowska. W
„Panu Tadeuszu“ widzowie ponownie
będą mieli okazję zobaczyć Agnieszkę
Sitek oraz Tomasza Mędrzaka.
PWT odbywa się pod auspicjami prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego.
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łu kompetencji jeszcze daleka droga.
Trasa S8 ma połączyć Al. Jerozolimskie w rejonie ul. Łopuszańskiej i Południową Obwodnicę Warszawy z Aleją Krakowską i Aleją Katowicką. To oczekiwana przez wielu
inwestycja, która łukiem ominie zakorkowany Raszyn i Janki, a w przyszłości – dzięki łącznikowi i trasie
721 Bis - poprowadzi do planowanej
drogi S7 (tzw. Puławska Bis).
Kością niezgody w kwestii realizacji „eskpresówki“ pozostają nadal
ekrany dźwiękochłonne w Sękocinie Starym, pomiędzy ul. Podleśną
i Sękocińską (DK nr 7). Pod koniec
marca odbędzie się kolejne spotkanie, na którym być może uda się wypracować jakąś decyzję.

W poniedziałek, 16 marca na
przejeździe kolejowym między
przystankami Milanówek Grudów
a Podkowa Leśna Główna doszło
do kolizji samochodu osobowego
z pociągiem Warszawskiej Kolei
Dojazdowej.
Do zdarzenia doszło przed
południem z winy kierowcy fiata,
który nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu składowi Warszawskiej
Kolei Dojazdowej, jadącemu z Milanówka do stolicy. - Na szczęście nikt
nie został ranny, dlatego mówimy o
kolizji – informuje st. asp. Katarzyna
Zych z Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku Mazowieckim. - Jednak ruch pociągów musiał zostać
wstrzymany. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.
Usunięcie skutków kolizji i
przywrócenie ruchu pociągów na
linii kolejowej nastąpiło dopiero
około godziny 14.

WK
PRUSZKÓW

Marian Opania
w salonie
W niedzielę, 22 marca aktor Marian Opania wystąpi w Pruszkowie
w ramach Saloniku z Kulturą.
Od godziny 18 w Spółdzielczym
Domu Kultury przy ulicy Hubala 5
wystąpią Dzidka Muzolf (poetka,
autorka tekstów, kompozytorka i
wykonawczyni piosenki literackiej z
pogranicza jazzu) z zespołem, aktor
dramatyczny, komediowy i kabaretowy Marian Opania oraz Antoni
Muracki (bard, pieśniarz, poeta i tłumacz) z zespołem. Wstęp wolny!
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Nasz Piastów wzmocniony

3

Czas na wiosenne porządki

BRWINÓW Jedni mieszkańcy zaśmiecają przydrożne rowy, lasy i miejPIASTÓW W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory uzupełniające do rady miejskiej w Piasto- sca rekreacji, inni alarmują o stanie przestrzeni publicznej służby powie. Do urn poszli mieszkańcy z okręgu nr 4. Spośród trzech kandydatów najwięcej gło- rządkowe. Brwinowska straż miejska podjęła szereg interwencji skutsów otrzymał Piotr Wojtczak, startujący z KW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa kujących uporządkowaniem dzikich wysypisk
Wybory zarządzono po rezygnacji z mandatu radnego Grzegorza
Szuplewskiego (KW Nasz Piastów
– Wspólnota Samorządowa), który
w jesiennych wyborach samorządowych wygrał walkę o fotel burmistrza miasta. W głosowaniu do rady
miejskiej komitet nowego włodarza
zyskał 12 mandatów w 21-osobowej
radzie, co pozwoliło na samodzielne
sprawowanie władzy.
W ubiegłą niedzielę, o wolny mandat ubiegało się trzech kandydatów. Piotr Wojtczak, popierany przez Nasz Piastów – Wspólnota
Samorządowa, Krzysztof Smolaga
(KW Porozumienie dla Piastowa),
który wcześniej bezskutecznie ubie-

gał się o fotel burmistrza oraz Dariusz Rozbicki.
Wybory zwyciężył Piotr Wojtczak, zdobywając 87 głosów. 49 wyborców opowiedziało się za Krzysztofem Smolagą, natomiast 31 za
kandydaturą Dariusza Rozbickiego.
Mandat Wojtczaka pozwoli klubowi
Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa na utrzymanie w radzie
miejskiej bezpiecznej większości.
Piotr Wojtczak ma 49 lat, pochodzi z Kutna. Pracuje w firmie produkcyjno-handlowej w Warszawie w
dziale logistyki. Jest także przedsiębiorcą – właścicielem firmy wydawniczej. Od 1999 roku mieszka w Piastowie. Od 1987 roku jest Honoro-

wym Dawcą Krwi oraz szpiku kostnego, a także członkiem zarządu
Piastowskiego Klubu Krwiodawców.
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Nowe dowody osobiste z przeszkodami
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Podobnie jak w całej Polsce, tak i w urzędach z terenu naszych
powiatów, system obsługujący wydawanie dowodów osobistych zawodzi. Obsługa petentów może być wydłużona z kilku do nawet 15 minut. W Piastowie petenci mają problemy nie tylko przy składaniu wniosków
o wydanie dowodu, ale też z rejestracją oraz pobraniem aktów stanu cywilnego
Anna Żuber
O dwa miesiące - z 1 stycznia na
1 marca przesunięto termin wejścia w
życie przepisów wprowadzających System Rejestrów Państwowych, obejmujący rejestr PESEL, Rejestr Dowodów
Osobistych i rejestr stanu cywilnego.
Został on wydłużony z uwagi na skalę
i charakter przedsięwzięcia, jakim jest
wdrożenie systemów w 2479 gminach
w Polsce. Mimo że specjaliści otrzymali więcej czasu na realizację zadań,
nie pomogło to uniknąć problemów z
funkcjonowaniem systemów.
Jak poinformował na swojej
stronie internetowej urząd miejski w
Piastowie, w związku z wprowadzeniem nowego, centralnego systemu
informatycznego, pojawiły się utrudnienia w procesie wydawania dowodów osobistych. Kłopoty są też przy
załatwianiu formalności związanych
z meldunkiem oraz czynnościach rejestracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A winna jest temu – jak wszędzie
- mała wydajność serwerów i mankamenty w ministerialnych aplikacjach.
- Kolejek nie ma, ale mieszkańcy
muszą liczyć się z tym, że czas ich
obsługi się wydłużył – informowała
w ubiegłym tygodniu Anna Słowińska, kierownik referatu spraw obywatelskich w piastowskim urzędzie.
- Przy takich problemach z 5 minut
może się on wydłużyć nawet do 15
na jednego petenta. Pracownicy
urzędu dokładają wszelkich starań,

Strażnicy miejscy, po zgłoszeniach mieszkańców, sukcesywnie odwiedzają
zanieczyszczone tereny gminy i wzywają właścicieli posesji do ich uprzątnięcia. Jest to m.in. pas zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Grodziskiej z ulicą Sportową w Brwinowie, posesja przy ul. Armii Krajowej w centrum miasta i niezabudowana działka sąsiadująca z nowym osiedlem mieszkaniowym w Parzniewie. - Zalegały tam szklane i plastikowe butelki, folie, zużyte opakowania po
produktach spożywczych, itp. - informuje Mirosława Kosiaty z biura promocji
urzędu gminy w Brwinowie. - Wszystkie te lokalizacje znajdują się w najbliższym sąsiedztwie nowych osiedli mieszkaniowych. Warto pamiętać, że w złapaniu osoby zaśmiecającej pomocna może okazać się sąsiedzka czujność.
Odpady trafiają też do przydrożnych rowów, lasów i miejsc rekreacji i wypoczynku. Tak było np. w pasie ulicy Józefowskiej w Krośnie. Na skutek działań strażników
śmieci zostały uprzątnięte. - W ostatnich tygodniach strażnicy interweniowali też w
przypadku zaśmieconych nieogrodzonych działek – dodaje Mirosława Kosiaty.
Jak informuje Tomasz Kowalski, komendant straży miejskiej, funkcjonariusze
reagują na wszelkie sygnały, dotyczące naruszeń spokoju i porządku publicznego. W ubiegłym roku ujawniono 29 zaśmieconych miejsc. Działania straży doprowadziły do uprzątnięcia 21 z nich.

WK

Szukają zapisów pamięci
RASZYN W ramach projektu „Osadzanie pamięci – budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna” w bibliotece odbędą się liczne
wykłady, warsztaty, a nawet przedstawienie teatralne
by mimo utrudnień mieszkańcy jak
najmniej odczuli niedogodności.
Niestety jeśli chodzi o jakiekolwiek
usprawnienia systemu, to nie możemy nic zrobić, bo przecież został
wprowadzony przez ministerstwo.
W grodziskim Urzędzie Stanu
Cywilnego usłyszeliśmy, że system
działa wolno, ale i tak jest już lepiej niż
w pierwszych dniach jego funkcjonowania. W Pruszkowie również nie ma
tragedii, choć było szybciej. - Przed
wdrożeniem nowego systemu obsługa petenta, polegająca na przyjęciu
wniosku do momentu przekazania mu
potwierdzenia, trwała około 5 minut –
informuje Urszula Grzegorek, naczelnik wydziału spraw obywatelskich w
pruszkowskim magistracie. - Według
naszych wyliczeń, obecnie czas ten
wydłużył się do około 12 minut.
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Z pozoru różnice w długości oczekiwania nie są wielkie, ale... Jeśli w kolejce stoją przed nami trzy osoby, to
nasza wizyta w urzędzie wydłużyć się
może już nawet do 40 minut.
Dotychczasowe dowody osobiste
zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma
konieczności wymiany dokumentów,
chyba, że na przykład zostały nam
skradzione. Nowe dowody nie zawierają już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie
ma w nich też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy twój dowód jest już do odbioru, nie musisz już
iść do urzędu. Wystarczy wejść na uruchomioną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych stronę www.obywatel.
gov.pl i tam uzyskać informację.

Ośrodek KARTA otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację partnerskiego projektu „Osadzanie pamięci – budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna”. Jego celem jest zebranie
wspomnień, zdjęć, relacji, listów, dokumentów oraz integracja społeczności
różnych kultur i narodowości, zamieszkujących gminę Raszyn.
W ramach projektu odbędą się w bibliotece wykłady, warsztaty i spotkania dla
wszystkich grup wiekowych, projekcja filmu oraz przedstawienie teatralne. Wybór
z zebranych świadectw zostanie opublikowany w ukazującym się od przeszło 30
lat Kwartalniku Historycznym KARTA oraz w czasopiśmie Phuong Dong.
Zapisy pamięci można udostępniać już dziś w raszyńskiej placówce.
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Bezpłatne chipowanie psów

Złote pary na medal

BRWINÓW Mieszkańcy gminy mogą za darmo zachipować swoje psy. Akcja ma na celu PRUSZKÓW W ubiegłym tygodniu odbyła się pierwsza z serii uroczystołatwiejszą identyfikację czworonogów i ułatwienie im powrotu do domów. Ponadto ści wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym razem
właściciele, którzy zdecydują się na oznakowanie swoich podopiecznych, zapłacą o 20 prezydent miasta Jan Starzyński uhonorował siedem par
zł niższy podatek od posiadania psa

Gmina Brwinów kontynuuje w
2015 roku realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
prowadząc we współpracy z lekarzami weterynarii oraz Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt akcję bezpłatnego chipowania psów.
Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy. Jedynym warunkiem
skorzystania z niej jest posiadanie aktualnych książeczek zdrowia lub książeczek szczepień zwierzęcia. Chętni
mogą się zgłaszać do gabinetów weterynaryjnych w Brwinowie przy ulicach:
Rynek 13, Okopowej 10, Grodziskiej
46, w Żółwinie ul. Świerkowej 16 oraz
w Pruszkowie ul. Gordziałkowskiego 5.
Gmina zachęca do udziału w
programie niższymi podatkami.
- Na mocy podjętej jesienią ubiegłego roku uchwały rady miejskiej są
oni zobowiązani do zapłaty kwoty
30 zł w terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego – informuje
Mirosława Kosiaty z biura promocji
urzędu gminy w Brwinowie. - Podatek można wnieść na rachunek

bankowy lub w kasie urzędu gminy.
Pozostali właściciele płacą 50 zł,
chyba, że są z tej opłaty zwolnieni
na podstawie odrębnych regulacji.
Chipowanie polega na wszczepieniu szklanej kapsułki wielkości ziarenka ryżu, na grzbiecie zwierzęcia pomiędzy łopatkami, bądź podskórnie w
środkowej części szyi po jej lewej stronie. Zabieg jest dla psa prawie bezbo-

lesny. - Zaletami chipowania jest możliwość uzyskania dożywotniej identyfikacji zwierzęcia w szybki sposób,
całkowicie za darmo – dodaje Mirosława Kosiaty. - Czytniki chipów posiadają gabinety weterynaryjne oraz
straż miejska. W przypadku zaginięcia zwierzęcia, szanse jego powrotu
do domu znacznie się zwiększają.

WK

Sołtys wszystko załatwi
RASZYN W ubiegłym tygodniu w Centrum Kultury Raszyn świętowano Dzień Sołtysa. - To codzienne życie
mieszkańców nadaje biegu naszym obowiązkom – mówi Ewa Surmacz, sołtys Nowych Grocholic

WK

Ruszyła
przebudowa Zdziarskiej

Anna Żuber
Dzień Sołtysa zwykle obchodzony jest w Polsce 11 marca. W ostatnich latach święto jest coraz popularniejsze w gminach wiejskich, a i
obchodzone coraz huczniej.
W ubiegłą środę w Raszynie władze gminy zorganizowały koncert,
na który zaproszono ponad 20 sołtysów, w tym kilku przewodniczących zarządu osiedli.
Oprócz artystycznych uciech
nie zabrakło życzeń i podziękowań.
- Funkcja sołtysa jest wyjątkowa –
podkreślał podczas uroczystości Dariusz Marcinkowski, przewodniczący
rady gminy. - Ci, którzy ją pełnią, a
zwracam się tu także do przewodniczących osiedli, to ludzie oddani
społeczeństwu. Dzisiaj dziękujemy
im za cztery lata pracy, bo akurat
w tym roku upływa im kadencja i w
maju odbędą się wybory. Powiem
żartobliwie: szkoda, iż nie żyją w
XVI wieku. Wówczas funkcja sołtysa
była dziedziczna. - W czasach średniowiecznych ta zasada dotyczyła
również wójta – dodał Andrzej Zaręba, włodarz gminy, jeszcze bardziej
rozbawiając gości. - Myślę jednak, że
demokracja, kadencyjność i ocena
naszego działania jest dobra. Gorąco

Po zakończonym remoncie, uroczystości uhonorowania par, które przeżyły w
jednym związku małżeńskim przynajmniej 50 lat, wróciły do oranżerii Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. W czwartek i piątek (12
i 13 marca), włodarz miasta w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie siedmiu złotym parom.
Uhonorowani zostali: Jadwiga i Czesław Gaik, Alicja i Wacław Kucharscy,
Krystyna i Jerzy Lenkiewicz, Hanna i Jerzy Sidor, Czesława i Czesław Witerscy,
Wanda i Leon Zatorscy oraz Krystyna i Marian Żak. - Te uroczystości sprawiają mi największą radość i satysfakcję – zwrócił się do jubilatów Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa. - Reprezentujecie najbardziej pożądane z punktu
widzenia społeczności wzorce. Chylę nisko przed wami głowę, życząc wiele
zdrowia i miłości oraz wsparcia waszych bliskich.
Złote pary oraz ich goście wysłuchali recitalu piosenek Katarzyny Łochowskiej-Mazurek, aktorki Teatru Ateneum.

PRUSZKÓW Do końca sierpnia na gruntowej obecnie ul. Zdziarskiej ma
się pojawić asfalt. W ramach zadania powstanie także m.in. chodnik z
kostki betonowej, odwodnienie i oświetlenie

Z okazji Dnia Sołtysa w raszyńskim centrum kultury
wystąpiły m.in. Izabela Makarska i Alicja Siewiera
dziękuję za olbrzymi wkład pracy w
rozwój naszej społeczności, komunikację pomiędzy sprawami codziennymi i samorządem. Muszę przyznać, że często wiecie lepiej niż my,
co i gdzie należy zrobić. Przychodząc
do pracowników urzędu, potraficie
wszystko załatwić - dodał wójt.
W Dniu Sołtysa za zaangażowanie i wszelkie działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na stronie internetowej starostwa powiato-

W Raszynie z okazji Dnia Sołtysa odbył się koncert

wego dziękowali starosta Zdzisław
Sipiera, jego zastępca Krzysztof Rymuza, jak również zarząd powiatu.
- To codzienne życie mieszkańców nadaje bieg naszym obowiązkom – mówi Ewa Surmacz, która
kończy właśnie pierwszą kadencję
jako sołtys Nowych Grocholic. - Codziennie ludzie pytają o coś innego.
Pracy jest naprawdę bardzo dużo,
nie tylko w naszym sołectwie z uwagi na sprawę majątku Barbary Grocholskiej.
Jak przyznaje Ewa Surmacz,
ważna dla społeczności jest współpraca sołtysa z radnym z danego
okręgu. Obecnie pełni obie te funkcje jednocześnie i stara się pogodzić
je z pracą zawodową oraz życiem
osobistym. - Gdy czery lata temu
zostałam wybrana sołtysem, za cel
postawiłam sobie otwarcie ludzi na
siebie nawzajem - dodaje. - Remonty
ulic też są ważne, ale relacje międzyludzkie najważniejsze. Dziś obserwuję, że mieszkańcy rozmawiają
ze sobą, mówią sobie dzień dobry i
potrafią współpracować.

Prace obejmują odcinek w Pruszkowie od ul. Kwitnącej do granic miasta
oraz skrzyżowanie z ul. Kwitnącą i brakujący fragment ul. Tuwima.
Gruntowa obecnie droga zyska nową jezdnię i chodnik z kostki betonowej, odwodnienie, kanalizację teletechniczną oraz oświetlenie. Zadanie wymagać będzie także przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia, która
koliduje z inwestycją drogową.
Przebudowa ul. Zdziarskiej stanowi kolejny etap tworzenia drogowego
układu komunikacyjnego w dzielnicy Bąki. W ciągu ostatnich trzech lat nową
nawierzchnię uzyskały ulice Bąki, boczna od Bąki, Chabrowa i Kwitnąca o
łącznej długości blisko dwóch kilometrów. Budowany odcinek ul. Zdziarskiej
o długości 350 metrów umożliwi wyjazd z dzielnicy Bąki do ul. Żbikowskiej w
Piastowie oraz ul. Marii Dąbrowskiej w Pruszkowie.
Jak informuje wydział inwestycji, remontów i infrastruktury technicznej w
pruszkowskim urzędzie, inwestycja ma być gotowa pod koniec sierpnia tego roku.
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Wernisaż Urszuli Chmielowiec
Salon Pruszkowski zaprasza dzisiaj o godzinie 19 do Galerii Pałacu Ślubów w Pruszkowie na kolejną propozycją artystyczną - wernisaż wystawy
malarstwa Urszuli Chmielowiec, zatytułowanej „Głos natury”. Cykl obrazów
przygotowanych na tę okazję, to swoista apoteoza natury. Wystawę będzie
można obejrzeć do 16 kwietnia w godzinach 8-16. Wstęp wolny.

wk
PODKOWA LEŚNA

Wernisaż Urszuli Chmielowiec
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zaprasza
z okazji 35. rocznicy śmierci Jarosława Iwaszkiewicza na spotkanie z cyklu
„Akademia Myśli i Dźwięku”. Koncert „Muzyka wieczorem” będzie recitalem Mirosława Czyżykiewicza. W programie piosenki do wierszy Jarosława
Iwaszkiewicza z muzyką Adama Opatowicza. Wystąpią: Jacek Skowroński
(fortepian), Krzysztof Baranowski (instrumenty klawiszowe), Bogdan Szczerkowski (skrzypce), Marcin Henczke (kontrabas). Koncert odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godzinie 17. Wstęp wolny

wk

Pierwszy dzień w przedszkolu
W życiu młodego człowieka jest wiele przełomowych momentów. Jednym z nich jest z pewnością pierwszy dzień w przedszkolu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to w dużej mierze od rodziców dziecka zależy jak szybko zaadaptuje się ono w nowym dla niego środowisku. Jak więc sprawić, żeby przedszkole było dla naszego malucha radosnym, pełnym pozytywnych emocji, doświadczeniem?
Zanim jeszcze dojdzie do pierwszego, wielkiego dnia dla naszego
podopiecznego w nowym miejscu,
dobrze jest wcześniej nastawić go do
tego wyzwania pozytywnie. Choć
wydawać by się mogło, że pozornie
niewinnie brzmiące słowa w stylu
„nie będzie źle” powinny dodać mu
otuchy, w rzeczywistości przyniosą
one raczej odwrotny skutek. Dziecko
odczyta nasze intencje w taki sposób, że stawiamy je przed jakimś
dziwnym, trudnym zadaniem, którego instynktownie zaczynają się
obawiać. A więc im więcej rodzicielskiego „motywowania”, tym naturalnie więcej stresu i niepotrzebnych nerwów. Przedszkole powinno
się dziecku kojarzyć z czymś przy-

jemnym – miejscem pełnym świetnej
zabawy i kontaktu z rówieśnikami,
gdzie przy okazji można nauczyć się
wielu nowych, ciekawych rzeczy.
Spontaniczna adaptacja
W okresie wakacyjnym można
przygotować dziecko do przyjścia
do przedszkola, spacerując w jego
pobliżu i tłumacząc maluchowi, że
w tym budynku mieści się przedszkole i że po wakacjach będzie
tu przychodził bawić się z innymi
dziećmi. Obecnie wiele przedszkoli
organizuje na swoim terenie bezpłatne zajęcia adaptacyjne, w trakcie których przyszłe przedszkolaki
mogą zapoznać się z przedszkolem,
jego atmosferą i opiekunkami.

- Oczywiście najważniejsze jest, aby
wpierw właściwie dobrać odpowiednie miejsce dla swojego dziecka i być
wyczulonym na to, czy nie okazuje
ono jakichś oznak, że coś jest nie tak
– mówi pedagog Joanna Srebnicka.
Czy należy się martwić o to, jak nasze dziecko będzie sobie radzić z nowymi rówieśnikami? Okazuje się, że
niekoniecznie.
- Wydaje mi się, że nie ma co
przygotowywać dziecka na kontakt
z innymi dziećmi – uważa Joanna
Srebnicka. - Dzieciom najlepiej wychodzą kontakty społeczne spontanicznie, a wychowawcy dyskretnie
czuwają nad prawidłowością tych
relacji i ewentualnie je korygują.
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Nasz podopieczny będzie czuł
się bezpieczniej gdy pójdzie do
przedszkola z dzieckiem, które
już wcześniej zna i ma z nim dobry kontakt. Może warto więc
wcześniej popytać znajomych
gdzie planują posłać swoje pociechy i wybrać wspólnie odpowiednią placówkę. Razem będzie im z
pewnością raźniej – zwłaszcza na
początku. Niebagatelny wpływ na
to, jak nasze dziecko odnajdzie się
w przedszkolu ma również wcześniejsze wychowanie. Na pewno
dobrze byłoby nauczyć je wcześniej odrobiny samodzielności –
np. opanowania umiejętności jedzenia, korzystania z toalety czy
zakładania butów, a jeśli z czymś

sobie nie radzi – poproszenia o
pomoc opiekuna.
Okres adaptacyjny w przedszkolu trwa zazwyczaj około trzech
tygodni. Szczególnie w tym okresie dziecko powinno być regularnie odbierane o tej samej godzinie. Nie należy również lekceważyć spontanicznych wypowiedzi
malucha o tym, co danego dnia robił w przedszkolu. Jeśli coś zrobiło
na nim wyjątkowo pozytywne wrażenie (np. jakaś zabawka), warto o
tym jeszcze później rozmawiać, co
ma na celu przywołanie pozytywnych wspomnień.

Dokończenie na str. III
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Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tuptuś - 500zł
TUPTUŚ to brwinowska placówka oświatowa z 7-letnią tradycją, nastawiona na stały rozwój i doskonalenie tak wiedzy i
umiejętności kadry pedagogicznej jak i oferty. Stopniowo poszerzając zakres współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin oraz instruktorami w ramach realizacji zajęć dodatkowych
wspierających umiejętności i zainteresowania dzieci wychodzi
naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego. Sporym zainteresowaniem oraz uznaniem wśród rodziców cieszy się oddział integracyjny. Obecnie w ramach działalności placówka prowadzi
również Niepubliczny Żłobek Tuptuś, zapewniając opiekę dzieciom w wieku 1-3 lat, także tymi z deficytami rozwojowymi. Nasza kadra, w tym pedagog specjalny, posiada kwalifikacje do
objęcia dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju, które opiera
się na współpracy psychologa, logopedy, terapeuty SI, nauczyciela korektywy wysoko kwalifikowanej kadry wychowawców.
Ponadto pracujemy z dziećmi mającymi różny stopień zaburzeń psychoruchowych i nie tylko. Każde dziecko objęte jest fachową opieką pedagogiczną, w tym diagnozą osiągnięć dzieci

i ich możliwości rozwojowych. Dzięki temu każdy rodzic otrzymuje pełną informację o rozwoju dziecka w sferze fizycznej,
psychicznej oraz emocjonalnej. W Tuptusiu dzieci mogą rozwijać swoje predyspozycje i zainteresowania uczestnicząc w szerokiej ofercie zajęć dodatkowych. Dla dzieci, które dopiero rozpoczną przygodę z przedszkolem/żłobkiem organizujemy zajęcia adaptacyjne. Wiemy jak ważny dla rozwoju sfery poznawczej i społecznej jest kontakt ze środowiskiem przedszkolnym
a nasze doświadczenie stanowi wsparcie dla każdego nowego,
nieraz trudnego, kroku w przyszłość. Naszą siedzibą jest nowy,
nowocześnie wyposażony budynek w pobliżu centrum miasta. Duży parking umożliwia rodzicom bezkolizyjne parkowanie. Otoczona zielenią, w sąsiedztwie Parku Miejskiego i z dala
od ruchu ulicznego placówka zapewnia podopiecznym maksimum bezpieczeństwa a rozległy plac zabaw - swobodną aktywność ruchową. Budynek posiada 4 sale dydaktyczne z wyodrębnionymi łazienkami, salę zajęć specjalistycznych i rekreacyjnych, świetlicę, szatnię oraz stołówkę z własną kuchnią. Sale są

przestronne, kolorowe,
wyposażone w bogatą
bazę dydaktyczną oraz
sprzęt multimedialny.
Ponadto placówka prowadzi świetlicę dla
dzieci w wieku 7-10
lat, w której zapewniamy opiekę pedagogiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, udział w zajęciach z języka angielskiego oraz wybranych zajęciach dodatkowych. Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Polsce posiadającą w swojej ofercie możliwość transportu naszych podopiecznych z domu do placówki i z powrotem do domu. Dzieci przewożone są 7-osobowym Kinderbusem
TUPTUŚ wyposażonym w dostosowane do wieku dzieci foteliki samochodowe. Dzięki tej opcji rodzice nie musza martwić się
odległością do przedszkola oraz ryzykiem spóźnienia do pracy.

www.tuptus.net.pl
ul. Dworska 5, 05-840 Brwinów, kom. 601 989 473
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Zabawy na świeżym powietrzu
Wiosna i lato sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Warto zatem zachęcić dziecko do aktywności na
dworze. Poniżej prezentujemy kilka propozycji zabaw,
które mogą być alternatywą dla dobrze znanych berka i
ciuciubabki. Sprawią one, że nasze dzieci chętnie odejdą
od telewizorów i komputerów
Kiedy już temperatury za oknem
będą pozwalały na coraz dłuższe
przebywanie na dworze, zapewne u
wielu rodziców pojawi się odwieczny
dylemat - jak zapobiec dziecięcej nudzie. Dlatego właśnie warto zapamiętać zasady kilku zabaw i gier podwórkowych, w które możemy bawić
się z dziećmi w mniejszych i większych grupach, a dodatkowo unikać
przy tym rutyny. Ponadto te gry nauczą dzieci współdziałania w grupie, a także przyjmowania z godnością porażek.
Ruch to zdrowie
Postarajmy się wykorzystać naturalne upodobanie dzieci do rywalizacji oraz aktywnych zabaw i na
rozgrzewkę zaproponujmy różnego
rodzaju wyścigi. Żeby je urozmaicić,
ustawmy kijki lub inne przedmioty
i urządźmy dzieciom slalom lub
tor przeszkód. Ciekawą propozycją
mogą być także wyścigi na rowerach
– doskonała zabawa dla co najmniej
dwojga dzieci. Pamiętajmy o przygotowaniu stopera tak, by wyłonić
zwycięzcę rywalizacji. Wiele radości
dzieciom sprawiają również żółwie
wyścigi - dzieci w dwóch rzędach
ścigają się do mety w żółwim tempie,
idąc noga za nogą. Natomiast do zabawy w „powódź” można wykorzystać gazety, które trzeba rozłożyć
na ziemi. Dzieci biegają, a na hasło
„powódź” muszą stanąć na gazecie, natomiast na hasło „woda opadła” kontynuują bieganie. Odpada
ta osoba, która jako ostatnia stanie na gazecie. Koordynację poprawiają też wyścigi z szyszkami na głowie, bądź zabawa w mostek, do której można wykorzystać pień drzewa.
Dzieci idą po nim z dwóch stron i
próbują się zepchnąć, przegrywa
ten, kto pierwszy dotknie ziemi.
Nietoperze, kury albo statuy
Można również bawić się w polecenia i statuy. Wydajemy dzieciom

polecenia typu „zbieramy grzybki”,
„kucamy” czy „skaczemy na jednej
nodze”. W momencie, gdy powiemy
„stop” dzieci zatrzymują się w nieruchomej pozie - zamieniając się w
statuę. Do zabawy można wykorzystać także muzykę. Na świeżym powietrzu dzieci mogą się bawić też w
„klapsy”. Przedszkolaki chwytają
się prawym lub lewym ramieniem,
a drugim próbują się klepnąć. Inną
propozycją jest zabawa w „lawinę” jedna osoba dostaje jakiś przedmiot
i goni pozostałych uczestników. Złapany przejmuje przedmiot i próbuje
złapać swojego następcę. Natomiast
zabawa w ćmy i nietoperze polega
na tym, że jedno dziecko ma zasłonięte oczy i jako nietoperz próbuje
złapać inne dzieci-ćmy. Dzieci mogą
udawać również kury. Najpierw chodzą w kółku, w które nagle wpada
jastrząb, który ma za zadnie złapać
kurę. Kury uciekają, ale gdy kucną i
schowają głowę to jastrząb nie może
ich złapać. Złapana kura staje się jastrzębiem.
Poszukiwacze skarbów i policjanci
Dzieciom można również zaproponować zabawę w poszukiwanie
skarbów, czyli alternatywną wersję
gry w ciepło-zimno, którą również
można z powodzeniem wykorzystać
w terenie. Ukrywamy kilka „skarbów” na podwórku i dajemy czas
maluchom, by je odnalazły. Możemy też dać im różne wskazówki,
zagadki do rozwiązania albo przygotować piracką mapę. Natomiast
„lustro” polega na tym, że jedna
osoba pokazuje miny, a reszta ją
naśladuje. Do zabaw na podwórku
można wykorzystać również skakankę – dwie osoby nią kręcą, a
„żabki” skaczą. Dodatkowe walory
edukacyjne ma zabawa w policjanta,
w którego wciela się rodzic i kieruje
ruchem – wydaje polecenia dzieciom-samochodom. Dzięki tej zabawie można w bardzo przyjemny spoR
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sób nauczyć przedszkolaka podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze.
Zabawy z piłką
Zabawy z piłką są również niezwykle lubiane przez maluchy w
każdym wieku. Piłka, jednocześnie, pozwala na wykorzystanie
wielu różnorodnych gier. Wiele radości sprawi maluchom ponadczasowa zabawa w „głupiego Jasia”.
Dwie osoby stają naprzeciwko siebie i rzucają piłką, a trzeci uczestnik, stojący w środku, próbuje przejąć piłkę. Gdy mu się uda, zamienia się miejscem z osobą przegraną.
Można też urządzić rzucanie piłką
do celu, np. kosza i urozmaicić grą,
proponując dzieciom dodatkowe
zdania do wykonania np. podskoki
na jednej nodze. Unikniemy wtedy
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sytuacji, gdy jakiś maluch nie będzie miał w ogóle punktów i nie będzie chciał dalej uczestniczyć w zabawie. Z piłką można również zagrać w „kolory”. Maluchy rzucają
do siebie piłkę i wymawiają różne
kolory. Gdy jednak padnie kolor
czarny to nie wolno złapać piłki.
Oczywiście pomysłów na aktywne spędzanie czasu z dziećmi
jest nieskończenie wiele a każdy,
nawet najprostszy, sprawi, że
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uśmiech z twarzy malucha z pewnością na długo nie zniknie. Ważne
są zaangażowanie i pomysłowość.
Wszystkie te zabawy sprawią, że
przedszkolaki nie będę narzekały na
nudę i doskonale zintegrują rodzinę.
Pokażą maluchom, że rodzice również mogą być doskonałymi partnerami w zabawie.

Grzegorz Traczyk
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- Jeśli maluch od pierwszego dnia
leżakuje, należy wytłumaczyć mu,
że po obiedzie będzie musiał przebrać się w piżamkę, aby trochę odpocząć, ale później wstanie, zje
podwieczorek i zostanie odebrany
– mówi Marta Kita, nauczycielka
z przedszkola.

Dokończenie ze str. I
Podstawą bezpieczeństwo
i dobre przygotowanie
Nie wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że pierwszy dzień
dziecka w przedszkolu może być
trudniejszy dla rodziców niż dla samego dziecka.
- Ważne jest, aby samemu być
w tej sytuacji spokojnym, czule, ale
sprawnie i stanowczo pożegnać się z
dzieckiem i wyjść nawet jeśli słyszy
się płacz – mówi Joanna Srebnicka.
- Dziecko musi mieć pewność, że
jest bezpieczne, a jeśli rodzice okażą
swój strach i niepokój to, zwiększą
strach i niepokój swojego dziecka.
To zupełnie naturalne, że moment rozstania jest trudny dla obu
stron, ale dobrzy opiekunowie powinni szybko sprawić, że humor
malucha się poprawi i w sprytny
sposób odwrócić jego uwagę od tej
nietypowej, bo nowej dla dziecka,
sytuacji. W wielu przedszkolach
w pierwszych dniach malcowi
może towarzyszyć jego ulubiona
zabawka. Pamiętajmy też o tym,
by przygotować dla dziecka wygodne ubranie: kapcie - najlepiej
wsuwane lub na rzepy, bez sznurówek; jak najmniej guzików przy
swetrach itp. Pracującym w przedszkolu na pewno ułatwi pracę podpisanie ubrań, bo w pierwszych
dniach jest takie zamieszanie, że
można się pogubić. Dzieci często zapominają, w co były ubrane
przed leżakowaniem, a chodzenie
w nie swoich rzeczach jest dla nich
dodatkowym stresem. Należy więc
pamiętać o ubraniach na zmianę –
na wypadek gdyby dziecko zalało
się zupą czy posiusiało.
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Wróćmy na czas
Maluch najczęściej najbardziej obawia się tego, czy rodzice
po niego wrócą. Warto więc wcześniej kilkakrotnie opowiadać mu
o tym, jak teraz będzie wyglądał
jego dzień, co będzie się działo w
przedszkolu, co będziemy robić po
powrocie do domu. Bardzo ważne
jest także poinformowanie go, kto i
kiedy go odbiera. Pamiętajmy przy
tym, że małe dziecko ma jednak
nieco inne poczucie czasu niż dorośli. Zamiast więc umawiać się na
konkretną godzinę, powiedzmy mu
raczej, że będziemy np. po podwieczorku (znając wcześniej jego plan
zajęć), co będzie dla niego czytelne i
zrozumiałe. Do maluchów przemawiają najlepiej konkrety, np. propozycja „teraz zjesz połówkę batonika,
a drugą jak wrócę”. Świadomość, że
rodzice na pewno po niego wrócą
sprawi, że dziecko poczuje się bezpiecznie i skoncentruje się na przedszkolnych zabawach z rówieśnikami.
- Warto przez kilka pierwszych dni
odbierać dziecko wcześniej, np. po obiedzie, aby stopniowo przyzwyczajać go
do pozostawania w nowym miejscu bez
rodziców – mówi Joanna Srebnicka.
W przygotowaniach dziecka do
rozpoczęcia przygody przedszkolnej pomocni bywają bohaterowie
jego ulubionych bajek. Na rynku
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dostępne są książeczki i filmy, w
których różni bohaterowie przeżywają swój pierwszy dzień w przedszkolu. Bajkowi przyjaciele doświadczają tego samego strachu i
niepokoju co nasze dziecko i uczą
go, jak sobie z tym poradzić. Z
książeczek dziecko dowiaduje się
co przedszkolaki robią, jak fajnie
spędzają swój czas z rówieśnikami
i że rodzice zawsze po nich przychodzą w ustalonym czasie.
Dość często zdarza się, że
dziecko które nie płakało w pierwszych dniach swojego pobytu w
przedszkolu, zaczyna okazywać
niechęć do tego miejsca, buntuje
się, płacze. Taki kryzys pojawia się
zwykle w drugim tygodniu uczęszczania dziecka do przedszkola.
Dzieje się tak dlatego, że zaspokoiło już ono swoją ciekawość nowym miejscem.
- W takiej sytuacji rodzic powinien być konsekwentny i nie okazywać przy swoim podopiecznym
wahania przed dalszym przyprowadzeniem go do przedszkola –
radzi Marta Kita. - Dzieci szybko
wyczuwają takie sytuacje i jeśli
maluch wyczuje wątpliwość rodzica, sam poczuje się niepewnie.

Grzegorz Tylec
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Przedszkole Bavi w Pęcicach –
nowoczesne przedszkole językowo-sportowe.

Jedyne w Polsce z własnym kortem tenisowym. Współpracujące z Polskim Związkiem Tenisowym

A

Od września 2015 rozpocznie działalność nowe przedszkole językowo-sportowe
w Pęcicach.
Bazując na ponad 10 letnim doświadczeniu w prowadzeniu z wielkim sukcesem przedszkola dwujęzycznego
w Warszawie, tworzymy nowoczesną
placówkę językowo-sportową dla naszej społeczności.

Miejsce na Twoją
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REKLAMĘ

tel. 22 758 70 52

Przedszkole Bavi będzie mieściło się
w nowo wybudowanym budynku przy
ul. Pęcickiej 10 w Pęcicach, w gminie
Michałowice, przy drodze łączącej
Pruszków, Komorów, Granicę i Pęcice
Małe z Warszawą, w sąsiedztwie obszaru przyrodniczo-krajobrazowego
Stawów Pęcickich.
Na działce o pow. 10 tys. m2 powsta-

je nowoczesny budynek przedszkolny
o pow. 600 m2, z profesjonalnym zapleczem kuchennym oraz nowoczesnym,
dużym terenem rekreacyjno-sportowym z placem zabaw, boiskiem i kortami tenisowymi. Wyposażenie przedszkola i terenu wokół to bezpieczny,
najwyższej jakości sprzęt, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Zakończenie inwestycji – lipiec 2015.
Już w sierpniu zapraszamy przyszłych przedszkolaków na zajęcia
adaptacyjne.
Dlaczego warto nas wybrać? Bavi to:
- gwarancja wysokiego poziomu nauczania dzieci w języku polskim i angielskim,
- najlepsze przygotowanie do szkoły,
- promowanie „wychowania przez
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sport” - aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
- bogaty, ogólnodostępny pakiet zajęć
dodatkowych (język angielski, plastyka,
rytmika, zajęcia sportowe - tenis, gimnastyka, taniec),
- rozwijanie talentów i zainteresowań
w Akademii Bavi, wspieranie dziecka i
rodziców
- opieka specjalistów,
- doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- profesjonalni instruktorzy sportowi,
- małe kameralne grupy,
- miejsce przyjazne i bezpieczne dla
dziecka i rodziców.
Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania rodziców, szukających
dla swojego maluszka miejsca wyjątkowego – po prostu „idealnego”.
Bavi to – uśmiechnięte i zadowolone
Dziecko, radosne przeżywanie dzieciństwa, wspaniała zabawa, wielka
przygoda i niezapomniane przeżycia.

Zapraszamy!
Dyrekcja Bavi
tel. 737 37 42 41
przedszkole@bavi.com.pl
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Miejsce na
Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52
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Pierwsza taka operacja w Polsce

PIASTÓW

717 kursuje częściej

NADARZYN Kolejny przełom w leczeniu głuchoty – specjaliści z Kajetan przeprowadzili pierwszą w Polsce operację wszczepienia nowej generacji implantu ślimakowego. Pozwala on na wykrywanie zmian w obrębie głowy,
w tym nowotworowych i ma obniżyć koszty monitoringu
pooperacyjnego pacjentów
Anna Żuber
Od kilkunastu lat w Polsce liczba
osób głuchych zmniejsza się. Coraz
ważniejszy staje się jednak problem
niedosłyszących, którzy mają coraz
większe trudności w komunikacji z
otoczeniem. Polskie społeczeństwo,
podobnie jak i inne, zwłaszcza z zachodniej Europy, starzeje się. Zatem
powiększa się grono osób w wieku
senioralnym. W tej grupie, powyżej
70. roku życia prawie 3/4 populacji
odczuwa problemy ze zrozumieniem mowy lub ma różne poziomy
częściowej głuchoty.
Niższe koszty leczenia
We wtorek 3 marca, w Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu,
w jednym z najnowocześniejszych
ośrodków leczenia głuchoty na świecie odbyła się operacja wszczepienia
nowej generacji implantu ślimakowego. Pozwala on na wykonywanie
specjalistycznych badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca
akustycznego oraz elektrycznego.
Zastosowanie ich po raz pierwszy w leczeniu częściowej głuchoty
na takim poziomie jest pierwszym

doniesieniem naukowym i medycznym we współczesnej medycynie na
świecie. - Stanowi wielki przełom w
śledzeniu zmian drogi słuchowej i
wybranych struktur mózgu i stwarza to nowe możliwości terapeutyczne, w tym wykrywanie zmian nowotworowych, naczyniowych i pourazowych w obrębie głowy; pozwala
także na obniżenie kosztów leczenia
pacjenta – podkreślają specjaliści z
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Nowe implanty będą mogły być stosowane w mniej licznej, ale bardzo
trudnej do diagnozowania grupie pacjentów z różnymi, w tym nowotworowymi, zmianami w obrębie głowy
Dla „trudnej“ grupy
Wszczepienie nowej generacji implantów ślimakowych umożliwia po
raz pierwszy w Polsce monitorowanie zmian w obrębie głowy, w tym
obserwacji rozwoju lub nawrotu chorób nowotworowych bez konieczności usuwania na czas badania całego
implantu lub jego części i ponownego jego operacyjnego wszczepiania.
Jak informuje placówka z Kaje-

tan, nowe implanty w praktyce oznaczają też uruchomienie dwóch przełomowych programów. Chodzi o
pierwszy na świecie program naukowy badania drogi słuchowej po wszczepieniu nowej generacji implantów
w częściowej głuchocie oraz pierwszy
w Polsce program kliniczny - przełomowe zastosowanie nowej generacji
implantów umożliwiających wykorzystanie badań rezonansem magnetycznym. Będą one mogły być stosowane w mniej licznej, ale bardzo
trudnej do diagnozowania grupie pacjentów z różnymi, w tym nowotworowymi, zmianami w obrębie głowy.
Bez ingerencji chirurga
Przy stosowanych obecnie implantach pełna obserwacja zmian
w obrębie głowy jest ograniczona i
często niewystarczająca dla potrzeb
monitorowania określonej terapii.
W nowej generacji tych urządzeń,
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część wszczepiana pod skórę jest odpowiednio zabezpieczona przed działaniem silnego pola magnetycznego
skanera, natomiast problemem był
do tej pory magnes, który znajdował
się w silikonowej kieszonce w centralnej części cewki indukcyjnej. Pacjent
wyposażony w implant nowej generacji będzie mógł w pełni korzystać z
nowoczesnych systemów obrazowania MR, bez konieczności ingerencji
chirurga. Magnes będzie powodował
pewne zakłócenia w obrazie, ale tylko
w obrębie ok. 5 cm od niego.
Nowe implanty opracowali i wyprodukowali naukowcy z Austrii.
IFiPS powstał 19 lat temu, a na
jego bazie w późniejszych latach w Kajetanach stworzono Międzynarodowe
Centrum Słuchu i Mowy oraz Światowe Centrum Słuchu. Za organizacją wszystkich tych placówek stoi prof.
Henryk Skarżyński, światowej sławy
otolaryngolog, audiolog i foniatra.

A

BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel.: 22 738 14 00, www.powiat.pruszkow.pl
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Od poniedziałku, 16 marca autobusy linii 717 będą kursowały
częściej w godzinach porannego
szczytu komunikacyjnego. Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadził zmiany po uwagach mieszkańców
Dodatkowe dwie pary kursów
wprowadzono z Dworca Zachodniego oraz z pętli przy ulicy Ogińskiego. Autobusy odjeżdżają z
Dworca Zachodniego o godzinie:
6.02; 6.22; 6.42; 7.02; 7.22; 7.42, natomiast z z pętli przy ulicy Ogińskiego o 7.05; 7.25; 7.45; 8.05; 8.25;
8.45. Pozostałe godziny odjazdów
nie ulegają zmianie.
Zarząd Transportu Miejskiego w
Warszawie wprowadził zmiany, bo
mieszkańcy skarżyli się na przepełnione autobusy w godzinach porannego szczytu. Jak informują władze
piastowskiego ratusza, dodatkowe
kursy były możliwe m.in. dzięki obniżeniu przez ZTM stawki odpłatności za wozokilometr. W związku
z tym miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.

WK
GRODZISK MAZOWIECKI

Zrób to sam
Willa Radogoszcz zaprasza w sobotę, 21 marca w godzinach 16.30.
- 18 na warsztaty rękodzielnicze dla
dzieci i młodzieży „Zrób To Sam – Papier Mache” z Mariolą Goździkowską.
Obowiązują zapisy pod numerem
(22) 755 51 45.

WK
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Klinika szansą dla dzieci
BRWINÓW W ciągu 2-3 lat na terenie byłej Szkoły Rolniczej w Pszczelinie ma powstać nowoczesny ośrodek leczenia i rehabilitacji dla dzieci
z rzadkimi schorzeniami kończyn. Obecnie trwają rozmowy zarządu
powiatu pruszkowskiego z inwestorami oraz niezbędne ustalenia planistyczne i własnościowe
Zamiar wybudowania Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej potwierdzili starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera oraz Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. Inwestycja ma być zrealizowana przez Fundację Zdrowia i
Kultury „Kochaj Życie”. Jak informują jej przedstawiciele, obecnie dzieci z wrodzoną deformacją kończyn mogą liczyć na pomoc w jedynej na świecie tego
typu klinice w West Palm Beach na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Koszt
jednej operacji i rocznej rehabilitacji dla polskiego dziecka to kwota rzędu 600
tys. złotych. - Kiedy rodzice słyszą diagnozę, wpadają w rozpacz, bo jak spokojnie przyjąć informację, że ich dziecko nigdy nie będzie chodzić – dodają.
Taką szansę dla dzieci z rzadkimi schorzeniami ma stanowić klinika w brwinowskim Pszczelinie. Włodarze samorządu powiatowego i gminnego są zgodni, że ECOD może powtórzyć sukces Światowego Centrum Słuchu w podnadarzyńskich Kajetanach, utworzonego przez prof. Henryka Skarżyńskiego.
Rozmowy w sprawie budowy kliniki rozpoczęto już w 2013 roku. Arkadiusz Kosiński wspólnie z ówczesną starostą Elżbietą Smolińską podjęli działania na rzecz pomocy w lokalizacji kliniki ortopedii i traumatologii na terenie dawnej Szkoły Rolniczej w Pszczelinie (Brwinów, ul. Pszczelińska 99). Teren należy do powiatu, a sam szpital znalazłby się w głębi kompleksu tj. w rejonie boiska-strzelnicy. - Z naszej strony zobowiązaliśmy się wprowadzić do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisy, które pozwolą na przygotowanie i realizację tej inwestycji oraz uregulować na
rzecz gminy sprawy własnościowe dróg prowadzących do planowanej inwestycji – dodaje burmistrz Brwinowa. - Pierwsze zobowiązanie zostało dopełnione i odpowiednie zapisy pojawiły się w projekcie planu, który jest obecnie
w fazie uzgodnień z różnymi instytucjami zewnętrznymi. Na przełomie kwietnia i maja powinien zostać wyłożony do publicznego wglądu.
Na uregulowanie czeka jeszcze sprawa dróg. Przedstawiciele Fundacji
Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” planują przyjąć pierwszego małego pacjenta
już w 2017 roku. Z optymizmem patrzą w przyszłość także władze samorządowe. - Wierzę, że w Brwinowie powstanie nowoczesny ośrodek, który w serca wielu rodziców wleje najpierw nadzieję, a potem radość i szczęście z odzyskanej sprawności lub poprawy sprawności ich dzieci – dodaje Arkadiusz
Kosiński. - Ufam, że idea Fundacji oraz prof. Jarosława Deszczyńskiego, Wojewódzkiego Konsultanta ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu zostanie zwieńczona olbrzymim sukcesem, rozsławiając na cały świat naukowe
i kliniczne dokonania polskich lekarzy specjalistów pracujących w Brwinowie.
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Rozpylił w szkole gaz łzawiący
MILANÓWEK Ewakuacją szkoły i problemami z prawem zakończył się
dla milanowskiego gimnazjalisty głupi żart. 15-latek rozpylił w szkole gaz łzawiący
Policjanci zespołu do spraw nieletnich grodziskiej komendy zostali wezwani do jednej ze szkół w Milanówku. - Od dyrekcji dowiedzieli się, że w
placówce była przeprowadzana ewakuacja uczniów, spowodowana rozpyleniem gazu w szatni – informuje st. asp. Katarzyna Zych, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. - Funkcjonariusze
natychmiast rozpoczęli ustalanie osoby, odpowiedzialnej za spowodowanie
zagrożenia dla zdrowia.
Po wykonaniu wielu czynności na miejscu i rozmowach z uczniami, mundurowi ustalili, że niebezpieczną sytuację w szkole spowodował 15-latek.
Uczeń nie przyznał się do winy, jednak zeznania świadków umożliwiły przesłuchanie nastolatka w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego.
Teraz chłopak odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia wielu osób. Wdychanie gazu, zwłaszcza przez
dłuższy czas, powoduje nie tylko łzawienie, ale może też doprowadzić do zatrucia, a nawet pogłębienia niektórych chorób dróg oddechowych czy trwałej ślepoty.
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Problematyczne bonifikaty
PRUSZKÓW Rada miejska zdecydowała o zniesieniu dotychczas obowiązujących 90-procentowych bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Władze ratusza liczą na dodatkowe wpływy do kasy miasta. Natomiast
kierownictwo Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca uwagę, że nowe prawo uderzy w mniej zasobnych mieszkańców
Sławomir Krejpowicz
Główną zmianą jest zniesienie
dotychczasowej 90-procentowej bonifikaty dla wnioskodawców, która teraz udzielana będzie na podstawie współczynnika procentowego, ustalanego proporcjonalnie do
czasu trwania prawa za każdy pełny rok, licząc od daty ustanowienia
użytkowania wieczystego. Wyjątek stanowi 50-procentowa ulga dla
tych, którzy wpłacili opłatę podczas spisywania aktu notarialnego
za cały okres użytkowania wieczystego. Warunkiem skorzystania jest
przeznaczenie nieruchomości na
cele mieszkaniowe, brak zadłużenia
wobec gminy. - Proponowana bonifikata nadal jest bardzo wysoka, ale
nie nadmiernie duża jak do chwili
obecnej – uzasadniał podczas lutowej sesji rady miejskiej Andrzej Kurzela, zastępca prezydenta Pruszkowa. - Wcześniej można było zapłacić 10 procent wartości gruntu i
jeszcze rozłożyć tę kwotę na raty na
10 czy 20 lat. Opłaty za przekształcanie były symboliczne, a miasto
dodatkowo całkowicie traciło wpływy z tego tytułu.
Projekt wprowadza nierówność
Z posunięciami władz ratusza nie zgodziło się kierownictwo
Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które w piśmie do radnych zwróciło się o odrzucenie proponowanego projektu uchwały, ponieważ wprowadza on nierówności
podmiotów wobec prawa, stawiając w uprzywilejowanej pozycji osoby, które nabyły własność gruntów z
90-procentową bonifikatą w stosunku do pozostałych użytkowników
wieczystych.
Według zarządu PSM obecne
warunki wręcz uniemożliwiają skorzystanie z przekształcenia. - Takie działania nie sprzyjają budowaniu zaufania obywateli do władz samorządowych – argumentował Dariusz Grubek, prezes Pruszkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. - Projekt uchwały uderza w osoby o niskich dochodach, natomiast promuje osoby zamożne, które było stać na
wniesienie jednorazowej opłaty i które zamieszkują w domach jednorodzinnych. Zdecydowana większość
użytkowników wieczystych mieszka
w budynkach wielorodzinnych.
Obecnie PSM posiada około 70
ha gruntów w użytkowaniu wieczystym, z budynkami wielomieszkaniowymi. - Członkowie spółdzielni nie są osobami zamożnymi, a
duży ich procent należy do najbardziej potrzebujących – dodał prezes spółdzielni. - Wprowadzenie
nowych zapisów zwiększy opłatę ponad dziesięciokrotnie. Natomiast brak możliwości rozłożenia jej na raty spowoduje zamknięcie drogi członkom spółdzielni do
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Zwłaszcza
w następstwie wzrostu opłat rocznych w przedziale od 500-700 procent wprowadzonych przez gminę
w ostatnich latach.
Wniosków może być mniej
Zarząd PSM podkreślił, że w
związku z tak znacznym wzrostem

opłat rocznych spółdzielnia od
września 2013 roku, złożyła łącznie 8 wniosków o przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego we
własność (dotyczących 82 bloków
mieszkalnych), z których 3 zostały
rozpatrzone pozytywnie, 3 zawieszono z uwagi na wniesione sprzeciwy, a 2 są w trakcie rozpatrywania.
Do końca ubiegłego roku przekształcono około 5 ha gruntów za łączną kwotę ok. 1,250 mln złotych. W
przygotowaniu są kolejne na około
30 ha, które w ocenie zarządu PSM
zostaną wstrzymane z powodu ustanowienia nowych zasad.
Argumentacji zarządu spółdzielni nie podzieliły władze miasta. - Rozłożenie na raty jest prawem ustawowym, co umożliwia
dokonanie przekształcenia osobom o niskich dochodach – powiedziała Danuta Brzezińska, naczelnik wydziału geodezji i gospodarki gruntami w urzędzie
miejskim w Pruszkowie. - Przy
ujednoliceniu użytkowania wieczystego i łączeniu nieruchomości, najdłuższe użytkowanie wieczyste dla PSM to rok 2084. To
oznacza, że do tego czasu do budżetu miasta opłaty wieczyste
będą wpływały. Przy dotychczasowym udzielaniu bonifikat i rozkładaniu opłat na raty wynikające
z ustawy, miasto po dziesięciu latach nie będzie miało już dochodów z tego tytułu.
Ponowne szacowanie
wartości gruntów
Naczelnik nie zgodziła się
również z zarzutem spółdzielni,
dotyczącym
nieudzielania
pomocy najbardziej potrzebującym. - Członkowie PSM, będący

współużytkownikami wieczystymi
w chwili obecnej, korzystają z możliwości zastosowania w stosunku
do nich 50-procentowej bonifikaty
z tytułu opłat rocznych – tłumaczyła. - W ubiegłym roku złożono 100
wniosków w tej sprawie, a w bieżącym wpłynęło ich już ponad 80. Do
chwili obecnej osoby fizyczne składające wnioski o przekształcenie
nie wnosiły o rozłożenie opłaty na
raty. Takie składała jedynie spółdzielnia, o jednoczesne zastosowanie bonifikaty i rozłożenie opłaty
na raty, co wiąże się z utratą znacznej części dochodów dla miasta.
Według pruszkowskiego ratusza
wzrost opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nie był gwałtowny i
następował w ciągu kilku ostatnich lat. - Wynikał z tego, że ostatnie przeszacowania wartości dla
gruntów, na których PSM posiada
nieruchomości były wykonywane w
listopadzie 1999 roku – tłumaczyła
Danuta Brzezińska. - Ceny, jakie
od tego czasu były brane po uwagę
przy naliczaniu opłat rocznych, w
dzielnicach centralnych, wynosiły
77, 81, 91 zł za metr kwadratowy
gruntu. W związku z obowiązkiem
ustawowym gmina musi aktualizować opłaty roczne, jednak nie częściej niż raz na trzy lata. Zauważając znaczny wzrost cen rynkowych
nieruchomości, gmina powinna
dokonać
przeszacowania.
Ich
wzrost następował w ciągu czterech lat, czyli nie był jednorazowy
500-procentowy, o którym napisał
prezes PSM.
W głosowaniu 20 radnych opowiedziało się za podjęciem uchwały, przy jednym głosie przeciwnym i
jednym wstrzymującym.
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KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr10 (568)/2015/W2
Fryzjerka d/m w Piasecznie, tel. 607 230 981

DAM PRACĘ
Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile
widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Praca na etat w biurze w Pruszkowie.
CV proszę kierować na mail:
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl
Stolarza w Piasecznie, tel. 664 732 482
Szwaczki, Piaseczno, ul. Dworcowa 4,
tel. 22 757 26 00, 794 562 942
Pomocnik lakiernika tel. 607 348 271
Emeryci lub renciści, kobiety i mężczyźni,
Konstancin Jeziorna, tel. 514 162 143

Zatrudnię
kierowcę
tel. 501 574 697

kat.

C,

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Ford Transit, 1995r tel. 667 069 425

Przyjmę fryzjerkę z doświadczeniem, Piaseczno, tel. 790 590 603
Zatrudnię kucharza z doświadczeniem, specjalizującego się w kuchni zdrowej, dietetycznej Piaseczno, proszę o przesłanie cv na adres:
rd78-84@op.pl
Firma
sprzątająca
zatrudni
pracowników w godzinach nocnych i osoby na teren
zewnętrzny.
Praca
w
Piasecznie.
tel 508 133 356 lub tel. 500 401 494
Kierowca dodatkowo do transportu mebli, Piaseczno, tel. 606 750 517
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem, C+E,
na kraj tel. 531-774-699

Agencja reklamowa zatrudni osoby do oklejania samochodów, wymagane doświadczenie i
prawo jazdy, tel. 22 233 10 1771

Przyjmę
do pracy na stanowisko ekspedientka/sprzedawca/kasjer/kasjerka/kierownik sklepu, w Mrokowie, cv na delikatesy15@
gmail.com, tel. 507 182 926

Opiekunki do domu opieki, Zalesie Górne,
tel. 607 034 382
KUCHARZA Z DOSWIADCZENIEM OD ZARAZ, tel. 601 633 330
AVON poszukuje konsultantek, tel. 609 227 525
Przyjmę do pracy mechanika, pomocnika
mechanika i ślusarza - spawacza do warsztatu samochodów ciężarowych Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444
Przyjmę młodego mężczyznę do pracy biurowej z prawem jazdy kat. C, tel. 604 626 444
Piekarza i cukiernika do piekarni - cukierni w
Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com,
tel. 22 756 71 76
Kucharka z doświadczeniem do barku gastronomicznego w Tomicach, tel. 889 008 944
Sprzedawczynię w delikatesach w Zalesiu
Dolnym tel. 797 188 368, 22 737 35 83
Pomoc - woźna do przedszkola, Piaseczno,
tel. 794 239 728
Młodą osobę na staż do biura rachunkowosci, tel. 604 559 182

Zatrudnię ślusarza- spawacza do 40 lat , Prażmów tel. 693 653 165

AUTO - MOTO KUPIĘ
SKUP AUT, CAŁE I USZKODZONE,
TEL. 604 168 147

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI- CAŁE,
USZKODZONE, SKORODOWANE, SZYBKO,
SOLIDNIE. GOTÓWKA TEL. 510 357 529

Firma w Baniosze zatrudni presera z doświadczeniem do obsługi wtryskarek. Praca
3 – zmianowa. Tel. 22 736 68 20
Energiczną osobę do lodziarni w Piasecznie
(Zielona Budka), na etat. Oraz dodatkową
osobę na weekendy, tel. 503 13 05 05
Do cięcia borówki, tel. 693 426 375
internetu,

Zatrudnię ślusarza-spawacza, praca k/Piaseczna, tel. 606 794 902
Zakład kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego mężczyznę z doświadczeniem lub do
przyuczenia CV na e-maila granitland6@
wp.pl
Elektromonterów , tel. 506 274 413
Mechanik rowerowy do pracy w sklepie rowerowym w Piasecznie tel. 501 51 66 52
Firma sprzątająca zatrudni osoby do obsługi
centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Tel.
kont. 515 165 198
Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle zatrudni
od zaraz na pełen etat: kucharza, pomoc kuchenną, nauczyciela wspomagającego, asystenta nauczyciela. CV prosimy przesyłać na
adres sekretariat.spwm@gmail.com
Osoby do ochrony na obiekt w powiecie
piaseczyńskim.Tel: 691 737 741
Statyści W-wa, tel. 784 476 149
Ogrody Podkowa Leśna, tel. 696 039 978
Spawacz –ślusarz - praca piaseczyńskie,
tel. 601 449 898 lub 500 701 785
Do serwisu opon z doświadczeniem, Piaseczno, tel. 505 040 047
Pomocnik mechanika, przygotowywanie samochodów do sprzedaży, tel. 504 555 159
Przyjmę do pracy mężczyznę wykształcenie
średnie, Piaseczno Sklep Meblowy UFO, Pl. Piłsudskiego 6, zapraszamy osobiście
Ogrodnik – pracownik fizyczny, tel. 739 001 230
Nauczyciela z doświadczeniem do przedszkola
w Piasecznie, Cv na adres : sloneczneprzedszkole@op.pl
Zatrudnię kierowcę C+E, na stałe w trasach
Warszawa-Rumunia, praca na ciągnik siodłowy + naczepa-plandeka, również emeryt
tel. 501 19 66 83
Do montażu okien z PCV i AL., tel. 601 30 36 40
Firma sprzątająca zatrudni pracowników z terenu Piaseczna i Baniochy, panów ze znajomością mechaniki i ogrodnictwa, tel. 513 282 777
Pracowników ogólnobudowlanych, zbrojarzy
tel. 601 33 65 40
Przyjmę do pracy lakiernika/blacharza samochodowego, okolice Głoskowa tel. 501 781 984.

Pilnie mechanik/elektronik, do serwisu samochodowego w Konstancinie, tel. 792 621 277
Kosmetyczkę do salonu na Mokotowie,
tel. 501 844 934

Działka 3000 m kw z pozwoleniem na budowę;
działka rekreacyjna 1000 m kw Prażmów,
tel. 602 770 361
Grunt rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha Prażmów,
tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37
Do wykładania towaru, sklep spożywczy Ustanów, tel. 604 851 885

Magazyn z biurem 500 m kw , Podolszyn
Nowy k. Janek tel. 506 716 905

Lokal handlowo - usługowy pow. 100 m kw.
dobra lokalizacja, Konstancin - Jeziorna,
tel. 721 554 688

Skup aut, tel. 666 274 444
Skup aut wszystkie marki, całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824
Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta,
tel. 512 391 270

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022
Ogrodnicze, tel. 661 920 022

DOCIEPLENIA, tel. 601 200 388

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Pokoje, Piaseczno, ul. Staropolska, tel. 601 994 664

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Mieszkanie dwupokojowe – Ursynów,
tel. 601 293 500

Dachy, krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Lakiernik proszkowy, ślusarz - spawacz, Gołków k. Piaseczna, tel. 602 253 180,
casmet-system@wp.pl
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogólnospożywczego Konstancin - Jeziorna, tel. 602 126 840
Konstruktor - wyroby z blachy, rur i profili. Gołków k. Piaseczna, tel. 602 253 180,
casmet-system@wp.pl
Kelnera, kelnerkę, Wólka Kosowska, Nadrzeczna 3 B, tel. 22 708 98 96
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem. Transport krajowy. Firma koło Grójca. Telefon kontaktowy: 504 003 491 lub 510 005 650

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Lokal handlowo-usługowy, 36 m kw, centrum
Góry Kalwarii tel. 500 14 66 77

Usługi hydrauliczne i gazowe, tel. 782 948 952
OGRODNICZE. WIOSENNE PORZĄDKI.
tel. 504 008 309

Warsztat samochodowy lub na inna działalność,
200 m kw., wysokość – 4 m, działka 1500 m kw.,
wszystkie media, Piaseczno, tel. 505 79 59 62

BRUKARSTWO. GWARANCJA. tel. 504 008 309

2 pokojowe w centrum Piaseczna, tel. 605 896 425

SZUKAM PRACY

Wiosenna aeracja trawników, tel. 698 698 839,
www.ogrodybrukarstwo.pl
Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Sprzedam działkę 1,2ha, Wola Wągrodzka,
przeznaczoną pod zabudowę zagrodową,
bezpośrednio tel. 604 97 60 48

Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870
Lokal usługowy 40 m kw., bazarek, Piaseczno,
tel. 606 391 592
Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynajmie tanio pawilon handlowo-usługowy w
powierzchni 54 m kw , w centrum Piaseczna
tel. 22 757 09 56
Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynajmie tanio pomieszczenie magazynowe o
powierzchni 100 m kw w centrum Piaseczna
tel. 22 757 09 56

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, www.kominkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666
Dachy, rynny, tel. 512 256 799
Docieplanie budynków, malowanie elewacji, tanio, solidnie, tel. 507 768 230
Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wypożyczalnia samochodów od 50 zł,
tel. 696 319 521

Hydraulik, tel. 884 016 690

Mieszkanie 52 m kw., Piaseczno, tel. 606 391 592
KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE SKUTECZNIE POMAGAMY W UZYSKANIU
ODSZKODOWANIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI TEL. 508 743 620

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

Dachy pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Szukam współlokatorki do mieszkania w Piasecznie, tel. 662 190 730

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

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

Kominki tel. 509 916 548 ,

Wynajmę lub sprzedam lokal na bazarku w Piasecznie, tel. 607 23 09 81, 694 441 025

Domofony, tel. 603 375 875

Biuro rachunkowe, prowadzenie, pomoc, konsultacje, tel. 502 354 917

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

Brukarstwo, tel. 501 683 631 www.gost-bruk.p
Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Detektyw, tel. 534 928 330

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Magazyny w Antoninowie. Ochrona całodobowa. tel. 604 470 270, 604 470 370

Mieszkanie, umeblowane, Piaseczno
tel. 698 491 981

Budowa domów, rozbudowy, pokrycia dachowe
tel. 730 358 998

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup aut, tel. 793 304 091
Zatrudnię magazyniera do sklepu spożywczego Ustanów, tel. 604 851 885

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym,
tel. 695 04 22 88

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

Kwatery pracownicze, tel. 509 310 592

Zatrudnię ekspedientki do sklepu „Emilka” w
Ustanowie, tel. 604 851 885

Elewacje – docieplanie budynków – prace
wykończeniowe – doświadczone ekipy, tel.
602 482 572

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

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

Zatrudnię stolarza tel. 503 606 578,

znajomość

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

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

Dodatkową młodym, komputer, Zalesie
tel. 510 988 900

Hydraulik tel. 609 079 764

Stałe
dochody,
tel. 501 394 074

Opony Uniroyal RainExpert, letnie 165-70 R13
na alufelgach, stan bardzo dobry, do VW Polo,
tel. 515 626 796

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

Agencja reklamowa zatrudni osoby do zdejmowania grafiki samochodowej,
tel. 22 233 10 1771

Pracownik produkcji spożywczej , pomoc
kuchni.Praca w godzinach nocnych. Wymagana aktualna książeczka Sanepid.Józefosław. Tel. 535 604 000

Sprzedam działki w centrum Złotokłosu, ok 900
m kw., www.ZloteDzialki.pl, tel. 793 04 12 84

Złotokłos,

Organizujemy przyjęcia ogrodowe i u Klienta:
chrzciny, komunie, pikniki, imieniny, urodziny,
tel. 533 938 338,http://www.smakiprowincji.pl
Remonty od a do z, tel. 882 579 808
Remonty, glazurnik, zabudowy k/g,
tel. 570 670 938

Hydrauliczne, tel. 794 706 556

RÓŻNE
Kancelaria Prawa Administracyjnego. Odszkodowania za działki wydzielone pod drogi
publiczne - skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości
tel. 508 743 620
Nieodpłatnie wywiozę złom, stare pralki, komputery, piece, bojlery, kaloryfery itp. Piaseczno,
Konstancin-Jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

NAUKA

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Remont jak w BAJCE, tel. 511 182 748

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 881 966 833

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833
Sumienna Ukrainka, 3-letni staż w Polsce,
szuka pracy - prace domowe, opieka nad
osobą starszą, chorą. Referencje. tel. 507 036
937
Sprzątanie, tel. 788 124 024

Sprzedam 2 działki rekreacyjne, leżące obok
siebie, na terenie ogrodów działkowych, Piskórka, przy głównej drodze, posiadają
księgę wieczystą. Razem 830m.kw. Cena - 50
000 zł. za obie. Tel. 602 489 649
Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, Piaseczno, ul. Kauna, tel. 501 482 997 www.inwestkul.pl
2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764
Atrakcyjna działka budowlana, 1240 m. kw.,
Dobiesz k/Piaseczna, tel. 661 885 525

Sprzątanie, tel. 88 99 75 129

Mieszkanie, 32 m kw. + Loggia, komórka lokatorska, miejsce garażowe, monitorowane,
umeblowane, 185 tys. zł, Piaseczno, oś. Prestige, tel. 512 691 867

Sprzątanie i prasowanie tel. 539 778 817
Sprzątanie biur, po 18 – tej, tel. 880 357 660

Murarz, tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194
Żabieniec. Do wynajęcia obiekt na działalność
o pow. ok. 700 m kw. działka 3164 m kw., cena
12tys.zł, tel. 601 285 555
Piaseczno Kościuszki lokal biurowy o pow. ok.
110 mkw na I piętrze wraz z umeblowaniem,
cena 5500 zł+vat, tel. 601 213 634
Piaseczno Kościuszki do wynajęcia lokal biurowy o pow. 45 m kw. na II piętrze, cena
2600zł+vat, tel. 601 213 634
Dwupokojowe mieszkanie w Mysiadle, 70 m kw.
Słoneczne, umeblowane, w cichej okolicy, blisko nowej szkoły, tel. 608 00 59 57
Do wynajęcia duży pokój w Zalesiu Górnym 5
minut od stacji PKP , tel. 607 031 851

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860
Korepetycje, biologia, chemia, tel. 607 107 726
Wycinka i pielęgnacja drzew, karczowanie samosiewów (do 10 lat bez pozwoleń), drewno
opałowe po 90 zł za mp z dostawą (min 5 mp),
tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Angielski – polecam, tel. 721 406 227
Matematyka, gimnazjum, liceum – mgr.inż.,
W.Franczak, tel. 501 071 023

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy,
remonty, tel. 501 386 629

Francuski tel. 607 924 999

Elektryk, tel. 666 890 886

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

Studnie, tel. 601 231 836

Angielski, tel. 603 403 892

OGRODY
WIOSENNA
TEL. 501 233 483

PIELĘGNACJA,

ZDROWIE I URODA

SPRZĄTANIE TEL. 608 500 205

Sprzątanie, mycie okien, tel. 696 078 906

Sprzedam działkę zagospodarowaną o pow.
2186 m kw., w miejscowości Przyrowa, gm.
Brzóze (12 km od Rypina – kujawsko – pomorskie), z linią brzegową, własnym pomostem oraz domkiem drewnianym – media,
185 tys.zł., tel. 502 328 510

KUPIĘ
Każde elektronarzędzia i narzędzia
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

,
Tanio pół bliźniaka w Czersku tel. 602 810 143

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

Segment w centrum Góry Kalwarii
tel. 602 810 143

Skup książek dojazd, tel. 606 517 512

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

Pawilon 25 m kw. Szkolna 13c Piaseczno,
tel. 509 201 066

NEUROLOG JOLANTA ZAKRZEWSKA JAZGARZEW K/PIASECZNA, UL. SZKOLNA 95,
TEL. 501 015 549

REMONTY TEL. 608 500 205
GLAZURNIK TEL. 608 500 205

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

MALARZ TEL. 608 500 205

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA
WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

WYMIAR,

Działkę budowlaną w Piasecznie, tel. 501 482 997
Ziemię rolną kupię, 1 ha lub więcej, tel. 665 932 507

MALOWANIE OD 7 ZŁ, SZYBKO I SOLIDNIE,
TEL. 788 882 780

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594
Logopeda z dojazdem do domu 504 333 216

ZWIERZĘTA

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA TEL. 601 219 482
W nocy z 7 na 8 marca w okolicy ul. M.
Skłodowskiej-Curie na granicy Piastowa i
Pruszkowa zaginął duży, czarny, wykastrowany kot Lucjan. Dla znalazcy nagroda.
Tel. 501 333 881

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

USŁUGI

Działki,warunki zabudowy,lasy,jeziora,Huta k/
Rypina, tel. 601 540 436

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

Drewno kominkowe -20% tel. 607 133 222

MIeszkanie 56 m kw.,dookoła 5 jezior,lasy,Żałe
k/Rypina, 82 tys. Tel. 601 540 436

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Architekt krajobrazu,
tel. 698 242 415

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

2 pokoje, 42 m kw,na parterze z tarasem.
Ul.Strusia,Piaseczno. Tel. 662 434 506

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Oddam 2 letnią suczkę. Tel. 506 080 250

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770

A-Z remonty
tel. 512 660 990

Szynszyle, tel. 798 760 519

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770

Transport, piasek, ziemia, wykopy tel. 501 231 980

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Glazurnictwo, wykończenia, Vat, tel. 798 760 519

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

Remonty, docieplanie, glazura, tel. 503 004 639

SPRZEDAM

Brukarstwo, solidnie, tel. 696 437 501
Brukarstwo tel. 609 755 190
Kostka brukowa, ogrodzenia tel. 502 379 809

Hotel dla zwierząt, tel. 533 109 039

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Nowa odzież damska w rozmiarach 36-52,
ul.Szkolna 13D paw. 6 (Bazarek, obok Metki).
Sprawdź na FuksjaFashion.pl Tel. 697 056 779
Profesjonalna chemia, środki czystości dla
firm sprzątających, przedszkoli, instytucji oraz klientów indywidualnych. Systemy
oszczędności wody (do 40% mniej zużycia),
tel. 504 899 840
Tuje żywopłotowe, szmaragd, kórnik, brabant,
tanio, Gołków, tel. 502 331 887
Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400
Sprzedaż i transport obornika z pieczarek,
tel. 603 685 588
Solarium, tel. 509 310 592
Brykiet dębowy 550zł/tona, tel. 607 133 222
Łóżko rechabilitacyjne, stan bardzo dobry,
tel. 694 594 992

Sprzedam Działkę 1200 m kw. hala 300 m kw.
lub wynajem, tel. 602 383 108
Działkę budowlaną 1700 m kw. Piaseczno Zalesinek. Media w ulicy Tel..609 888 901
Łoś, działka 1300 m kw., z budynkiem do adaptacji - 84 m kw., ogrodzona, prąd, woda, 105
tys. zł, tel. 501 120 310
Mieszkanie, Piaseczno, tel. 537 789 346
Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 519 470 497
Henryków Urocze działka budowlana 1000m
kw, ogrodzona. Cena 158tys.zł, tel. 605 405 100
Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697
Mazury, 2 działki nad jeziorem Śniardwy k/Pisza, tel. 795 041 054

www.lesznowola24.pl,

wykończenia

Psy do adopcji, tel. 533 109 039

kompleksowo,

Oddam szczeniaki, tel. 501 087 859
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA
TEL. 792456 182

Hydraulika – domy, tel. 505 762 018
Układanie kostki brukowej, tel 604 174 152
Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268
Budowa domów na działce klienta, stan pod
klucz – 2000zł +Vat/m kw www.multiservis.com.
pl, tel. 22 72 73 094, 607 598 574

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE,
RĘCZNE, TEL. 792 456 182
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE
SUFITY TEL. 572 910 770

Instalacje elektryczne, pomiary tel. 601 41 88 01

STANY SUROWE TEL. 572 910 770

Meble kuchenne z wyposażeniem, tel. 695 439 184
Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sztachety ogrodzeniowe-olcha,
tel. 504 477 302

Sprzedam dzialki, okolice Tarczyna
tel. 509 803 938

ELEWACJE TEL. 572 910 770

Glazurnicze, tel. 660 130 799

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

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

Atrakcyjne działki budowlane pod Konstancinem tel. 787 380 200

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

Transport, przeprowadzki, sprzątanie, garaży,
piwnic, tel. 603 304 250

tanio,

59 m kw. + garaż, I piętro, Józefosław, 320 tys.
zł, tel. 694 302 552

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

Budowy domów tel. 798 836 860

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane 1000 i 1650 m kw. W Tomicach, tel. 511 398 617

Skład folii dachowych, budowlanych i ogrodniczych www.multiservis.com.pl, tel. 22 72 73 094,
607 598 574
i

opałowe

-

Zamów
ogłoszenie drobne

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

największy nakład,
największa skuteczność,
w każdy piątek,
cena od 3 zł za słowo

!
Czytaj on-line

Remonty, tel. 505 970 480

GLAZURA, GRESS, TEL. 601 21 94 82

producent,

niowy.pl
www.kurierpolud

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tanie remonty tel. 721 448 278
Sprzedam budowlano-rolną w Jazgarzewie, 2200 m kw, 10,5 x 220, cena 160 tys zł
tel. 606 501 439

Drewno kominkowe
tel. 791 394 791

7

Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
Piaseczno, ul. Ludowa 2;
tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41;
tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17
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Znicz pożegnał się z Pucharem Polski Porażka w Tychach
PIŁKA NOŻNA II LIGA Aż sześć goli padło w Mielcu, w ligowym meczu pomiędzy Stalą i Zni- KOSZYKÓWKA I LIGA Znicz Basket znów nie może wygrać na wyjeździe.
czem w minioną sobotę. W środę zespół trenera Dariusza Banasika pożegnał się z Pu- Trzeciej wyjazdowej porażki z rzędu pruszkowianie doznali w Tychach
charem Polski, przegrywając w Poznaniu z Lechem 0:1, a już w niedzielę podejmie u
Dla zespołu trenera Michała Spychały obecny sezon jest najlepszy w historii klubu.
Po dwóch ostatnich to wyjątkowo miła odmiana, bo przecież zarówno w ubiesiebie wicelidera II ligi
Anna Żuber
W tabeli, wyjątkowo wyrównanej
drugiej ligi sezonu 2014/2015, przed
meczem w Mielcu Stal i Znicza dzieliła różnica zaledwie trzech oczek na
korzyść pruszkowian. Nie zmieniła
się ona po sobotnim spotkaniu, bo
zespoły podzieliły się punktami.
Grad goli w Mielcu
Już w 7. minucie na prowadzenie
wysunął się Znicz po celnym uderzeniu
głową Artura Januszewskiego przy asyście Bartosza Żurka. Już cztery minuty
później pięknym golem popisał się Jakub Żubrowski i był remis, który utrzymał się do przerwy. Siedem minut po
wznowieniu gry Daniel Nawrocki wykorzystał błąd defensywy Stali i pewnym strzałem wyprowadził żółto-czerwonych na prowadzenie. Niestety Znicz
znów nie cieszył się prowadzeniem zbyt
długo, bo po 4 minutach wyrównał
Bartosz Nowak, a w 66. minucie to Stal
prowadziła. Z zamieszania w polu karnym skorzystał Mateusz Cholewiak i
trzy punkty były po stronie rywali.
Od 85. minuty miejscowi grali w
dziesiątkę bo drugą żółtą kartkę ujrzał
Adrian Ślęzak. Znicz potrafił wykorzystać osłabienie. W samej końcówce
do bramki rywali trafił Maciej Górski,
dla którego był to 10 gol w sezonie i
dzięki któremu stał się samodzielnym
wiceliderem klasyfikacji strzelców. Z
19 bramkami na koncie prowadzi Łukasz Sekulski (Stal Stalowa Wola).
Czołówka solidarnie zgubiła punkty
Po ostatniej kolejce drugiej ligi
sytuacja jest jeszcze ciekawsza.
Wszystkie zespoły z czołówki zgubiły bowiem punkty. Najbardziej
zaskakująca jest porażka lidera tabeli. Kibice miejscowego MKS-u

Kluczbork w liczbie około pół tysiąca, musieli przeżyć prawdziwy szok,
bo ich zespół przegrał z Limanovią
aż 0:4 (bramki Łukasz Wolsztyński 7. min, Martin Pribula ‚16, ‚48,
Donczo Atanasow ‚90). Dodajmy,
że Limanovia to czerwona latarnia
drugiej ligi. Mimo tego zwycięstwa
z 15 punktami zamyka tabelę.
Ani jednego punktu nie wywalczył
też wicelider – Energetyk, który podobnie jak MKS grał u siebie i przegrał
z Siarką Tarnobrzeg 0:1 (Przemysław
Oziębała 42. min). W poprzedniej kolejce Siarka uległa w Pruszkowie 1:3.
Do grona gubiących punkty dołączyła
też Stal Stalowa Wola, która przegrała na swoim boisku z Nadwiślanem
Góra 0:1. Porażki doznał również
czwarty Rozwój Katowice, który grał
z przedostatnią drużyną tabeli. Gospodarze meczu, czyli Górnik Wałbrzych, wygrali skromnie 1:0 (Marcin
Orłowski – 7. min).
Jeden gol przy Bułgarskiej
W środę Znicz pojechał do Poznania na rewanżowy mecz z Le-

chem Poznań w ramach ćwierćfinału
Pucharu Polski. Zarówno w składzie
zespołu Dariusza Banasika, jak i
gospodarzy, sporo było zmian w porównaniu do meczu w Pruszkowie,
przegranego przez Znicza 1:5. Za
kartki pauzowali Łukasz Trałka, a w
drużynie przyjezdnych z tego samego powodu zabrakło Macieja Górskiego i Andrzeja Niewulisa. Pojawił
się za to długo niewidziany w pierwszym składzie Krzysztof Kopciński.
W pierwszej połowie Lech miał
przewagę, ale nie potrafił jej udokumentować. Również w drugiej
połowie poznaniacy długo nie mogli
znaleźć sposobu na liczną i szczelną
obronę Znicza. Dopiero w 89. minucie Lech przypieczętował awans
golem przed swoją publicznością, a
zdobył go Dariusz Formella.
Po sukcesie, jakim jest dotarcie
do ćwierćfinału PP, z kolejnymi doświadczeniami Znicz może skupić
się teraz na lidze. W niedzielę, 22
marca o godz. 16 podejmować będzie u siebie Energetyka.

Finały jednak w Pruszkowie

głym roku, jak i w 2013, drużyna z Pruszkowa była o włos od spadku. W bieżącym
sezonie Znicz wdrapał się nawet na trzecie miejsce i jest pewny gry w fazie play-off.
W ostatnich tygodniach pruszkoGKS Tychy - MKS Znicz
wianie nie mogą być jednak zadowoBasket Pruszków 80:64
leni z meczów, które rozgrywają na
(22:19, 23:19, 16:19, 19:7)
parkietach rywali. Tym razem przegrali w Tychach z GKS-em 64:80. Dla Zni- GKS Tychy: Radosław Basiński 18, Tomasz Bzdyra
Marceli Dziemba 15, Rafał Sebrala 15, Tomasz
cza najwięcej punktów w tym meczu 18,
Deja 6, Marcin Dymała 4, Mariusz Markowicz 2,
zdobyli Marcin Kowalewski - 19 punk- Marcin Wróbel 2, Piotr Hałas 0, Paweł Olczak 0.
tów oraz Adam Kaczmarzyk – 18.
Znicz Basket: Marcin Kowalewski 19, Adam
W następnej kolejce Znicz pauzuje, Kaczmarzyk 18, Adam Linowski 10, Damian Jabo swoje spotkanie z AZS-em Poznań niak 6, Paweł Hybiak 2, Łukasz Jaśkiewicz 2, Rorozegrali jeszcze w lutym. Ostatni mecz man Janik 2, Filip Put 2, Damian Tokarski 2, Kamil
Czosnowski 1.
fazy zasadniczej rozegrają na wyjeździe
Pkt M Z
P
w niedzielę, 29 marca z liderem - Stalą Tabela I ligi
Ostrów Wielkopolski. Do rywali prusz- 1 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
42 24 18 6
kowianie tracą dwa punkty. W pierwszej 2 PTG Sokół Łańcut
42 24 18 6
41 23 18 5
rundzie, w meczu w Pruszkowie lepsi 3 Miasto Szkła Krosno
4 MKS Znicz Basket Pruszków 40 25 15 10
byli gospodarze, wygrywając 78:64.
5 Legia Warszawa
38 24 14 10
Wyniki dwóch ostatnich kolejek za- 6 KS Spójnia Stargard Szczeciński
37 24 13 11
decydują o miejscu w tabeli i rozstawie- 7 Zagłębie Sosnowiec
36 23 13 10
niu w fazie play-off. Znicz Basket zajmuje 8 Rosa Radom
36 24 12 12
35 24 11 13
obecnie 4. miejsce, ale rozegrał jedno 9 GTK Fluor Gliwice
10 GKS Tychy
33 24 9 15
spotkanie więcej niż pozostałe ekipy, z 11 Meritumkredyt Pogoń Prudnik
wyjątkiem SKK Siedlce (13. miejsce), Mia32 24 8 16
32 24 8 16
sta Szkła (3) i Zagłębia Sosnowiec (7), któ- 12 Astoria Bydgoszcz
13 SKK Siedlce
29 23 6 17
re rozegrały dwa mecze mniej.
14 AZS Politechnika Poznań
28 24 4 20

ms

Złota Koluch blisko rekordu
PŁYWANIE Julia Koluch wygrała zmagania na dystansie 50 m stylem
grzbietowym podczas Mistrzostw Polski Juniorów
Reprezentantka klubu Kapry Armexim Pruszków uzyskała czas 28.84 s,
czyli gorszy od rekordu Polski o zaledwie szesnaście setnych sekundy. Na
drugim miejscu znalazła się Andżelika Łyczek z Płetwala Mława (29.49 s), a na
trzecim Karolina Smyłek ze Skarpy Lublin (29.62 s).
W Mistrzostwach Polski Juniorów 15-letnich w Ostrowcu Świetokrzyskim
podopieczna trenera Łukasza Borkowskiego zdobyła też srebrny medal na
200 m stylem grzbietowym oraz srebro na 100 m stylem grzbietowym. Dołożyła również dwa czwarte miejsca na 50 m stylem dowolnym oraz 100 m
stylem grzbietowym.
Natomiast 9. lokatę w Polsce „wypływała“ Weronika Kacprzycka na 50 m stylem motylkowym. Zawodniczka na co dzień trenuje pod okiem Piotra Golika.
Rewelacyjnie na Mistrzostwach Polski Juniorów 14-letnich w Olsztynie
spisała się Wiktoria Wojtanek (trener Piotr Golik), która zakwalifikowała się do
finału A na 400 m stylem zmiennym, zajmując ostatecznie 9. miejsce.

ms/inf.

KOSZYKÓWKA II LIGA W dniach 27-29 marca odbędą się turnieje półfinałowe II ligi kobiet, Festiwal strzelecki Pogoni
gdzie prawo startu wywalczył Lider Pruszków. Zespół trenera Jacka Rybczyńskiego,
PIŁKA NOŻNA III LIGA Aż 10 goli padło w pierwszym w tym roku meczu
który wciąż ma szanse na awans do I ligi, poznał najbliższych rywali
Pogoni Grodzisk Mazowiecki
Zespół trenera Jacka Rybczyń- wszystkich klubów mających prawo cydowanie najsilniejszym rywalem
skiego z finałów strefy mazowieckiej
wyszedł z drugiego miejsca. Oprócz
pruszkowianek, do półfinałów drugiej ligi awansowało także TK Alles
Głowno, które od początku sezonu
nie doznało ani jednej porażki.
Jak poinformował w ubiegłym tygodniu Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Koszykówki, decyzją
Wydziału Szkolenia Departamentu
Sportu PZKosz, z uwagi na wnioski

uczestnictwa w turniejach półfinałowych, ostatecznym terminem ich
rozegrania jest 27-29 marca. Turniej
niespodziewanie rozegrany zostanie w Pruszkowie, a jego stawką jest
awans do pierwszej ligi.
W poniedziałek, 16 marca w
samo południe odbyło się losowanie
grup półfinałowych. Liderki zagrają z MUKS-em Poznań, Basketem
Miastko i AZS-em Katowice. - Zde-

będzie zespół z Poznania – ocenił
tuż po losowaniu Rafał Nowakowski, kierownik drużyny. - Żeby myśleć o wyjściu z grupy, musimy wygrać przynajmniej dwa, a najlepiej
trzy mecze.
Awans do kolejnej fazy rozgrywek, których stawką jest I liga, wywalczą dwa pierwsze zespoły.
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Takiego wznowienia sezonu po zimowej przerwie w Grodzisku Mazowieckim zapewne nikt się nie spodziewał. Do przerwy na boisku przy ullicy Mokronoskich prowadził Start Otwock 2:1. jednak kolejne trzy kwadranse to gol za golem.
Ostatecznie miejscowi wygrali 6:4, a na listę strzelców wpisali się grodziszczanie
Maciej Tataj 13. i 66. minuta, Łukasz Sierociński (‚70, ‚73, ‚87), Marcin Gregorowicz
‚90. Dla drużyny z Otwocka dwa gole zdobył Sebastian Szerszeń (‚20, ‚60), a po
jednym Rafał Wiśniowski (‚43) i były piłkarz Znicza Pruszków Paweł Bylak (‚48).
Pogoń zajmuje w tabeli 11. lokatę i zgromadziła 22 punkty. W kolejnym
meczu zagra na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi (21 marca). Liderem tabeli grupy łódzko-mazowieckiej jest Radomiak (45 punktów).
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