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PROMOCJA NOWOROCZNA
Zapytaj naszego konsultanta 

o reklamę z rabatem 50%
tel. 22 756 79 39

reklama@kurierpoludniowy.pl

Największy nakład, największa skuteczność!

Liceum pod znakiem zapytania
NADARZYN W związku 
z planowaną reformą 
oświaty, gmina chciała-
by przekształcić  Gimna-
zjum im. św. Jana Paw-
ła II w publiczne liceum 
o profi lu sportowym. 
Plany te budzą jednak 
sprzeciw pruszkowskie-
go starostwa, bez któ-
rego zgody nowa szko-
ła nie powstanie

Michałowice: dwie ofiary pożaru

Rok rekordowych
inwestycji
RASZYN Pod koniec grudnia 
rada gminy uchwaliła budżet 
na 2017 rok. Dochody 
ustalono na ponad 114 mln zł, 
zaś wydatki na ponad 151 mln 
zł. Na inwestycje ma być 
przeznaczone aż 
55 mln złotych
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Rozbój, nocny pościg i areszt

Nie wolno mu zbliżać się do żony

Napad w monopolowym

Amatorzy kolejowego kabla

Odpowiedzą za pobicie na ulicy 

Agresywny mąż i ojciec

 Po pościgu z 5 na 6 stycznia ulicami Komorowa i Pruszkowa policjanci za-
trzymali 35-latka, który dokonał tzw. krótkiego zaboru samochodu w Komo-
rowie. W trakcie wykonywania czynności z zatrzymanym wyszło na jaw, że 
jest on podejrzany o dokonanie rozboju na właścicielu auta. Decyzją sądu re-
cydywista został zamknięty na 3 miesiące w areszcie. Postawiono mu łącznie 
trzy zarzuty.
 5 stycznia do komisariatu w Michałowicach zgłosił się pokrzywdzony i 
poinformował, że w listopadzie padł ofi arą rozboju. Z policyjnych ustaleń 
wynika, że na początku listopada 35-letni mieszkaniec Komorowa, grożąc 
poszkodowanemu nożem, zażądał od niego wydania pieniędzy, a następnie 
groźbami wymógł na nim kurs samochodem do Warszawy. Jak podaje poli-
cja, na miejscu podejrzany na krótki czas dokonał zaboru auta.

 Dotkliwie pobitą kobietę zastali w jednym z raszyńskich mieszkań po-
licjanci poproszeni 2 stycznia o interwencję. Okazało się, że na mieszkance 
pod koniec roku wyładował swoją agresję mąż. Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że 66-latek pastwił się nad małżonką od dwóch lat.  
 Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, i postawili mu zarzut znę-
cania się, zagrożony karą 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator postano-
wił natomiast o nałożeniu na mężczyznę nakazu meldowania się w komi-
sariacie policji cztery razy w tygodniu. Ponadto 66-latek otrzymał nakaz 
opuszczenia mieszkania, które zajmował z żoną i zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonej.  

 Pierwszego dnia roku, przed północą, na rogu ul. 3 Maja i Pańskiej w 
Pruszkowie nieustalony dotychczas, zamaskowany mężczyzna zaatakował 
sprzedawczynię w sklepie monopolowym. Sprawca rozboju uderzył kobietę  
butelką w głowę, przez co doznała urazu. Następnie ukradł znajdujące się w 
kasie pieniądze (około 9 tys. zł) i zbiegł w nieznanym kierunku. Pruszkowska 
policja zabezpieczyła m.in. nagrania z monitoringu, które być może pomogą 
w ustaleniu sprawcy. 

 Funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei ujęli 30-latka, po tym jak z torowi-
ska w pobliżu Milanówka usiłował ukraść kabel energetyczny. Mężczyznę oraz 
jego dwóch kompanów nakrył pracownik Polskich Kolei Państwowych. Przed 
ucieczką podejrzani zdołali wykopać przewód i go uszkodzić. Na miejscu po-
rzucili część sprzętu. Przy 30-latku znaleziono jedynie szczypce do cięcia kabli. 
 Dwóch pozostałych związanych ze sprawą mężczyzn dwa dni później 
zatrzymali kryminalni. Cała trójka (oprócz 30-latka, jeszcze 31- i 38-latek) 
przyznała się do winy i dobrowolnie poddała karze. Kradzież kabla energe-
tycznego oraz spowodowanie zakłócenia działania linii kolejowej zagrożone 
jest karą 8 lat więzienia.

 Stróże prawa schwytali dwóch mężczyzn (26 i 33 lata), którzy są podejrzani 
o pobicie mieszkańca Grodziska Mazowieckiego, a także kierowanie gróźb ka-
ralnych w jego kierunku. Do napaści  doszło na ulicy. Obydwaj zatrzymani byli 
już wcześniej karani za podobne przestępstwa. Mężczyźni zostali objęci dozo-
rem policyjnym. Prokurator zabronił im również kontaktowania się z pokrzyw-
dzonym. Sąd może wymierzyć podejrzanym karę do 3 lat więzienia. 

 Pięć lat pozbawienia wolności grozi 30-latkowi, który jest podejrzany 
o znęcanie się nad rodziną. Mężczyzna został zatrzymany przez munduro-
wych na jednej z grodziskich ulic wieczorem 2 stycznia. Osoba, która za-
wiadomiła policję, skarżyła się, że pijany 30-latek zachowuje się wulgarnie i 
agresywnie wobec przechodniów. Mężczyzna spędził noc za kratami. Naza-
jutrz do komendy zgłosiła się jego żona i złożyła zawiadomienie o psychicz-
nym i fi zycznym znęcaniu się przez 30-latka nad rodziną. Prokurator objął 
delikwenta dozorem policyjnym, nakazał mu opuszczenie miejsca zamiesz-
kania oraz zakazał kontaktowania się z żoną i dziećmi. 
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Rok rekordowych inwestycji
RASZYN Pod koniec grudnia rada gminy uchwaliła budżet na 2017 rok. Dochody ustalo-
no na ponad 114 mln zł, zaś wydatki na ponad 151 mln zł. Na inwestycje ma być prze-
znaczone aż 55 mln złotych
 Wójt Andrzej Zaręba nie ukrywa, 
że tegoroczny budżet jest pod wielo-
ma względami historyczny. Respekt 
budzi zwłaszcza kwota przeznaczo-
na na inwestycje, która naprawdę 
robi wrażenie, zwłaszcza jeśli porów-
na się ją z planowanymi wydatkami 
sąsiednich gmin o podobnej wielko-
ści i budżecie. Na przykład w pobli-
skiej Lesznowoli wydatki majątkowe 
mają wynieść raptem około 12 mln 
zł, a więc ponad cztery razy mniej!

Duży deficyt
 Wydatki bieżące gminy mają się-
gnąć w tym roku ponad 96 mln zł. W 
tę pulę zostały włączone również re-
monty, w tym w placówkach oświa-
towych. Niepokój może budzić duży 
deficyt, wynoszący ponad 37 mln zł. 
Ma on zostać sfinansowany z wol-
nych środków, pożyczek (3 mln zł) 
oraz emisji obligacji na 28 mln zł, 
które mają być wykupione do 2030 
roku. - Emisję obligacji planowali-
śmy już w 2015 i 2016 roku. Zrezy-
gnowaliśmy jednak, nastawiając się 
na rok 2017, w którym będą realizo-
wane duże i ważne inwestycje – mówi 
wójt Andrzej Zaręba. - Jeśli chodzi o 
deficyt, to jest on wysoki tylko na pa-
pierze. Mogę zapewnić, że pod ko-
niec roku będzie on znacznie niższy. 
Wynika to z tego, że zawsze rezer-
wujemy więcej środków na inwesty-
cje. W praktyce, po przeprowadzeniu 
przetargów okazuje się, że będą one 
znacznie tańsze.

Zainwestują w bazę oświatową
 Wśród najważniejszych zadań in-
westycyjnych, które mają być realizo-
wane w tym roku, wójt wymienia roz-
budowę kompleksu oświatowego w 
Ładach, która oprócz powiększenia 
szkoły ma objąć budowę przedszko-
la, hali sportowej, sali widowiskowej 
oraz modernizację boiska sportowe-
go. W tegorocznym budżecie zare-
zerwowano na ten cel 15,1 mln zł (1,8 
mln zł wyniesie dotacja z minister-
stwa sportu). Rozbudowa ma zakoń-
czyć się w trzecim kwartale 2018 roku. 
 Drugim ważnym zadaniem jest 
kontynuacja budowy przedszko-
la przy ulicy Poniatowskiego, któ-
re już 1 września ma przyjąć w 
swoje progi 200 dzieci. Przedszko-

le ma kosztować w sumie 9,65 mln 
zł, z czego w roku 2017 przeznaczo-
no na nie 6 mln zł. Jego powstanie 
spowoduje wygaszenie punktów 
przedszkolnych przy SP w Raszy-
nie oraz przy ulicy Godebskiego. 

 Kolejną inwestycją na którą gmi-
nie udało się pozyskać dofinansowa-
nie z ministerstwa sportu (7 mln zł) 
jest budowa hali sportowej przy ba-
senie. W połowie grudnia podpisano 
umowę z wykonawcą, który zajął się 
już porządkowaniem terenu. Budowa 
ma potrwać dwa lata i kosztować 18 
mln zł (w tym 7 mln zł ma wynieść 
dofinansowanie z ministerstwa spor-
tu). W tegorocznym budżecie zare-
zerwowano na nią 9,3 mln zł. 

Powstaną nowe ścieżki rowerowe
 W tym roku gmina nadal zamie-
rza inwestować w rozwój sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Planowana jest 
budowa kanalizacji w Sękocinie Sta-
rym (został już rozstrzygnięty prze-
targ) oraz w Jankach, w rejonie ul. 
Godebskiego i Poniatowskiego. W 
tym roku zostanie przeznaczone na 
ten cel 12 mln zł. W ciągu najbliż-
szych dwóch lat na terenie Raszy-

na będą budowane też ścieżki rowe-
rowe, których za 6,7 mln zł ma po-
wstać łącznie około 7 km. Ciąg ro-
werowy będzie prowadził wzdłuż 
Alei Krakowskiej, od granicy z War-
szawą do kościoła, potem ulicą Nad-
rzeczną przez park do ul. Sportowej 
i dalej ul. Warszawską do Dawid, a 
potem ul. Górną do ul. Złote Łany, 
gdzie będzie znajdował się łącznik 
ze ścieżkami przy Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. Ścieżka rowero-
wa będzie prowadziła także od Al. 
Krakowskiej ulicą Pruszkowską do 
granicy z gminą Michałowice. In-
westycja ma zakończyć się w trzecim 
kwartale przyszłego roku.
 Spore środki zostaną przezna-
czone w tym roku również na popra-
wę stanu gminnych dróg. Największą 
inwestycją (za ponad 2,2 mln zł, 50 
proc. dofinansuje wojewoda) będzie 
przebudowa ul. Szkolnej w Raszy-
nie, która obejmie m.in. wymianę na-
wierzchni łącznie z podbudową, wy-
konanie odwodnienia, zatok autobu-
sowych, ścieżki rowerowej i oświetle-
nia. Za 300 tys. zł gmina planuje prze-
budować także ulicę Wypoczynkową. 
Cały czas trwają także przygotowania 
do budowy nowego komisariatu po-
licji. Tu inwestorem ma być wpraw-
dzie Komenda Stołeczna Policji, jed-
nak gmina – na zasadzie współfinan-
sowania – zarezerwowała w tegorocz-
nym budżecie na ten cel 1,5 mln zł.

Tomasz Wojciuk

Budowa przedszkola przy ul. Poniatowskiego przebiega 
na razie zgodnie z planem

Planowaną na ten rok 
kwotami na inwestycje 
można byłoby obdzielić 

kilka gminnych budżetów

Panowie z „lepkimi rękami”
GRODZISK MAZOWIECKI W ręce poli-
cji wpadli mężczyźni w wieku 24 i 21 
lat, podejrzewani o kilka kradzieży 
sklepowych
 Grodziscy policjanci natknę-
li się na nich przypadkiem pod-
czas patrolowania ulic. W jed-
nym z mężczyzn rozpoznali oso-
bę poszukiwaną w związku z kra-
dzieżą butów z jednej z miejsco-
wych placówek handlowych. Na 
widok zbliżającego się radiowo-
zu delikwenci dali nogę. Funk-
cjonariuszom udało się ich za-
trzymać. Przy mężczyznach zna-
leziono sprzęt elektryczny, alko-
hol, kawę oraz komplety skarpet. 
Jak się okazało, zostały one do-
piero co ukradzione z dwóch gro-
dziskich sklepów. Podczas po-
stępowania 24- i 21-latkowi po-
stawiono m.in. zarzut kradzieży 
obuwia o wartości  1600 zł. 

 – Obaj panowie przyznali się do 
popełnienia przestępstw oraz wy-
kroczeń i dobrowolnie poddali się 
karom grzywny oraz prac społecz-

nych – informuje asp. szt. Katarzy-
na Zych z Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

PC  



3nr 1 (653)/2017/W2 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Ratusz podwoił pulę na budowy i remonty
GRODZISK MAZOWIECKI 65 mln zł na inwestycje, z tego jedna trzecia na budowę i remonty 
dróg – to część założeń tegorocznego budżetu Grodziska Mazowieckiego
 Samorząd jeszcze przed świę-
tami zdecydował, że wyda w tym 
roku prawie 242 mln zł - to o oko-
ło 40 mln zł więcej niż w poprzed-
nim roku. – Budżet wzrósł głównie 
z powodu programu 500+, ale gmi-
nie zwiększyły się również dochody 
własne z podatków i pozyskaliśmy 
kilka dotacji na inwestycję – tłuma-
czy Piotr Leśniewski, skarbnik Gro-
dziska Mazowieckiego.
 Dla mieszkańców dobra infor-
macja jest taka, że wydatki inwesty-
cyjne w porównaniu z minionym ro-
kiem, w 2017 się podwoją (wynio-
są co najmniej 65 mln zł). Wśród 
zaplanowanych inwestycji, najwię-
cej (16 mln zł) ma pochłonąć budo-
wa nowej hali sportowej wraz z czę-
ścią edukacyjną przy ul. Sportowej. 
Aż 5,94 mln zł miasto przeznaczy 
na zagospodarowanie terenów zie-
lonych, a kolejne 1,1 mln zł na budo-
wę i modernizację placów zabaw w 
gminie. Około 5 mln zł zostanie wy-
dane na kontynuację budowy miesz-
kań komunalnych przy ul. Traugut-
ta w Grodzisku Mazowieckim, roz-
poczęcie kolejnego budynku w Na-
tolinie i remont istniejącego w Księ-
żenicach. Około 2,5 mln zł będzie 
kosztowała kontynuacja rozbudo-
wy szkoły na ul. Westfala i remonty 
w pozostałych placówkach oświato-
wych. Rozpocznie się także budowa 
sali sportowej przy gimnazjum nr 3 
przy ul. Zondka. Niebawem wystar-
tuje również remont i przebudowa 
grodziskiej willi Niespodzianka.    

 Jednak najwięcej funduszy na in-
westycje (około 21 mln zł) pochło-
ną przedsięwzięcia drogowe. Naj-
kosztowniejsza będzie komplek-
sowa przebudowa ul. Okrężnej od 
Królewskiej do Piaskowej (zarezer-
wowano na ten cel 9 mln zł). Ko-
lejne zadania to: budowa ronda na 
skrzyżowaniu ul. Królewskiej, Oręż-
nej i Cegielnianej oraz przebicia łą-
czącego ulice Chełmońskiego i Da-
leką, modernizacja ulic: Żydow-
skiej, Ślusarskiej, Wiewiórki, Mali-
nowej, Kresowej, Poziomkowej, Za-
gaje, Zakątek, Licealnej, Orzesz-
kowej w Grodzisku, ul. Olszowej w 

Książenicach, ul. Głównej w Koze-
rach, chodnika w Kłudnie Nowym. 
Gmina wesprze samorząd powia-
tu, aby przebudował pół kilometra 
ul. Chmielnej w Makówce oraz ul. 
Nadarzyńskiej w Grodzisku od to-
rów WKD do ul. Warszawskiej.
 Jeśli chodzi o mniejsze inwesty-
cje – m.in. gmina zakupi kolejne par-
kometry, zainstaluje dodatkowe ka-
mery monitoringu miejskiego i bę-
dzie rozbudowywała system wypo-
życzalni rowerowych.

Piotr Chmielewski

Kompleksowa przebudowa ul. Okrężnej jest wyceniona
 na około 9 mln zł

R E K L A M A

Niespodzianka 
będzie jak nowa
GRODZISK MAZOWIECKI Prawie 3 mln zł będzie kosztował gruntowny 
remont zabytkowej wilii przy ul. Tadeusza Kościuszki. Włodarze we 
wtorek podpisali umowę z wykonawcą robót

 Prace mają  ruszyć już za około miesiąc. Zakończenie inwestycji zaplano-
wano na kwiecień 2018 roku. W magistracie słyszymy jednak, że właściciel fi r-
my wykonawczej zapowiedział, że jeżeli nie pojawią się poważne komplika-
cje w trakcie prac, odda wyremontowany obiekt wcześniej. 
 – Niespodzianka stanie się nową siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
rady miejskiej – informuje wiceburmistrz Tomasz Krupski. Ma ona również 
być wykorzystywana na cele kulturalne. 
 Wybór fi rmy, która podejmie się realizacji kontraktu, udał się dopiero za 
drugim razem. Pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ oferty przedsię-
biorstw były zbyt wygórowane.  
 Willa Niespodzianka zostanie poddana gruntownemu remontowi i rozbu-
dowie, a teren wokół niej zagospodarowany. Wszystko odbędzie się przy za-
chowaniu zaleceń konserwatora zabytków. Zakres prac jest bardzo szeroki i 
obejmie m.in.: zaizolowanie ścian fundamentowych, wymianę pokrycia da-
chowego, renowację i odtworzenie stolarki, rozbiórkę oraz ponowne wyla-
nie stropów, renowację balustrad balkonowych, wymianę wszelkich instala-
cji, wykonanie od nowa elewacji, kotłowni, itp. Wokół zabytku zostaną ułożo-
ne płyty oraz kostka granitowa, a także nasadzona nowa zieleń. 
 Niespodzianka dzięki wyniosłej wieżyczce jest jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych budynków Grodziska Mazowieckiego. Willę wybudowano 
114 lat temu jako dom letniskowy. Na przestrzeni dziesięcioleci przechodzi-
ła w ręce kolejnych rodzin. Po II wojnie światowej zostali w niej zakwaterowa-
ni lokatorzy i w tym czasie rozpoczęło się jej powolne niszczenie. Dopiero w 
2014 roku zabytek stał się własnością gminy.

PC

Wizualizacja willi po przebudowie

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 
Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

R E K L A M A
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Renoma wydłuża kolejki
GRODZISK MAZOWIECKI Szpital Zachodni drugą lecznicą na Mazowszu i dwunastą w Polsce. 
– Popularność szpitala zaczyna nam doskwierać – nie kryje dyrektor Krystyna Płukis
 Zestawienie placówek zapewnia-
jących najlepszą opiekę medyczną w 
Polsce już po raz 13. przygotowały 
Centrum Monitorowania Jakości w 
Ochronie Zdrowia i firma doradcza 
IDEA Trade. 
 W klasyfikacji placówek ma-
zowieckich Samodzielny Publicz-
ny Specjalistyczny Szpital Zachod-
ni im. św. Jana Pawła II uplasował 
się pomiędzy renomowanym Insty-
tutem Hematologii i Transfuzjo-
logii na warszawskim Ursynowie, 
a Centralnym Szpitalem Klinicz-
nym MSWiA też w stolicy. W ran-
kingu ogólnopolskim w ciągu roku 
placówka z Grodziska Mazowiec-
kiego awansowała z 50. na 12. po-
zycję, uzyskując 879 pkt. na 1000 
możliwych. W tyle zostało 214 szpi-
tali z całej Polski. Oceniano nie tyl-
ko budynki i wyposażenie lecznic, 
jakość opieki, inwestycji, uzyskane 
certyfikaty, ale przede wszystkich 
to wszystko, co wpływa na zadowo-
lenie pacjentów, czyli m.in. komfort 
pobytu w oddziałach.
 Jak przekonuje Krystyna Płukis, 
dyrektor Szpitala Zachodniego, ko-
lejny sukces placówki nie daje już 
takiej satysfakcji jak dwa, trzy lata 
temu. Dlaczego? – Dobry wizerunek 
szpitala, jakość udzielanych świad-

czeń zdrowotnych, warunki pobytu 
pacjentów, świetna kadra specjali-
stów oraz efekty leczenia spowodo-
wały, że do naszego szpitala zgłasza 
się coraz więcej pacjentów powięk-
szających kolejkę do przyjęcia. Po-
pularność szpitala zaczyna nam do-
skwierać – tłumaczy. 
 Pani dyrektor wyjaśnia, że z lecz-
nicy powiatowej Szpital Zachodni 
stał się wielospecjalistyczną placów-
ką o zasięgu wojewódzkim. Ciągną 
do niej pacjenci z całego kraju. Ho-

spitalizowani spoza powiatu grodzi-
skiego stanowią już połowę wszyst-
kich. – Coraz trudniej nam odma-
wiać lub przesuwać w nieskończo-
ność kolejkę oczekujących. Z tego 
powodu szpital wykonuje świadcze-
nia ponad limit przyznanego kon-
traktu, średnio o 10-15 mln zł rocz-
nie, z tego tylko część jest finan-
sowana przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i to z dużym opóźnieniem 
– zauważa Krystyna Płukis. 

Piotr Chmielewski

Popularność szpitala bije coraz bardziej w jego finanse, 
ponieważ liczba pacjentów spoza powiatu rośnie      (fot. Szpitalzachodni.pl)  
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GRODZISK MAZOWIECKI

JAKTORÓW

POWIAT GRODZISKI

BRWINÓW

Spotkanie z Andrzejem Maracewiczem

Omal nie zaczadzieli 

Oszuści „zbierają na pomoce dydaktycze”

5 mln zł na remonty dróg

Pszczelińska nabierze gładkości

Wojenne i powojenne tułaczki

 W środę, 25 stycznia w bibliotece przy Placu Poniatowskiego 42 w  ra-
mach Literackiego Klubu Podróżnika odbędzie się spotkanie z Andrzejem 
Maracewiczem, dziennikarzem, podróżnikiem, autorem reportaży tury-
stycznych z różnych krajów świata. Tematem spotkania będzie Nepal. Począ-
tek o godz. 17.30, wstęp wolny. 

TW

 O dużym szczęściu może mówić czteroosobowa rodzina z ul. Kijowskiej 
w Grodzisku, która w nocy z niedzieli na poniedziałek uległa podtruciu tlen-
kiem węgla. Małżeństwo oraz dwóch synów w wieku 3 i 12 lat zdołali jednak 
o północy wezwać straż pożarną i opuścić dom. Wszyscy byli przytomni, po-
gotowie odwiozło ich do szpitala. 
 – Nasze urządzenie pomiarowe wskazało bardzo wysokie stężenie tlenku 
węgla w budynku  – informuje bryg. Krzysztof Tryniszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowiec-
kim. Dom ogrzewany jest piecem gazowym. W ocenie strażaków, czad – który 
jest bezbarwnym i bezwonnym gazem – ulatniał się, ponieważ urządzenie 
było niesprawne, ale przede wszystkim wentylacja w budynku była niedrożna.

PC

 Jacek Zbrzeżny, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktoro-
wie, przestrzega  przed osobami, które kontaktują się z okolicznymi fi rmami 
i namawiają ich właścicieli do wpłacania pieniędzy rzekomo na wyposażenie 
nowo powstającego przedszkola w Jaktorowie. Oszuści przekonują do przele-
wania datków na konto swojej fi rmy. – Nie mamy z tym nic wspólnego. Dzieje 
się to bezprawnie, bez wiedzy i zgody dyrekcji placówki. O całym procederze 
pracownicy naszego zespołu szkół dowiedzieli się przypadkowo – zastrzega 
się Jacek Zbrzeżny. Dyrektor prosi wszystkich, do których zgłoszą się osoby 
prowadzące taką „kwestę”, aby skontaktowały się ze szkołą (46 855 24 16).

PC

 Przebudowa ul. Skokowskiego w Jaktorowie (od ul. Ułanów do ul. Tra-
gutta), ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim (od torów WKD do ul. 
Warszawskiej) oraz dróg w Adamowiznie i Osowcu (na pograniczu gmin Ża-
bia Wola i Grodzisk Mazowieckich), a także rozbudowa skrzyżowania ul. Ka-
zimierzowskiej, Średniej i Brwinowskiej w Milanówku – to najważniejsze  te-
goroczne inwestycje powiatu grodziskiego. W sumie w budżecie na bieżący 
rok samorząd powiatowy przeznaczył na nie 5 mln zł.

PC

 Na wiosnę planowany jest początek remontu drogi wojewódzkiej nr 720, 
czyli ul. Pszczelińskiej. Robotami ma być objęty odcinek od skrzyżowania w 
Otrębusach do ul. Pedagogicznej w Brwinowie. Przetarg na inwestycję, któ-
rej koszt szacowany jest na 6 mln zł Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich ma ogłosić w najbliższych dniach. Jeżeli uda się sprawnie wybrać wyko-
nawcę, związane z pracami utrudnienia dla kierowców korzystających z tego 
ruchliwego połączenia, zakończą się na początku wakacji.

PC

 Losy pięciu rodzin zostaną zaprezentowane na wystawie „Wojenne Roz-
stania”, którą będzie można oglądać w dniach 16 stycznia – 16 lutego w foyer 
kina Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9). Ekspozycję przygotowało Muzeum 
Historii Polski, aby przekazać dramatyczne przeżycia cywilnych ofi ar II wojny 
światowej: codzienny terror, wysiedlenia, wywózki, wojenne i powojenne 
tułaczki. Dzień otwarcia wystawy, 16 stycznia to jednocześnie 72. rocznica 
sowieckiego bombardowania Grodziska Mazowieckiego. Złożenie kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą ofi ary nalotu w „Miejscu Straceń” na pl. Wolności 
odbędzie się o godz. 12.

PC

Stracili cierpliwość do wandali
GRODZISK MAZOWIECKI Magistrat zaapelował o pomoc w ujęciu sprawców zniszczenia ele-
wacji bloku przy ul. Teligi. Za wartościowe informacje wyznaczono 3 tys. zł nagrody
 Napisów i innych malunków 
główne na budynkach osiedlowych 
w Grodzisku Mazowieckim nie bra-
kuje. Jednak w listopadzie doszło do 
dewastacji muralu na ścianie gara-
ży przy skrzyżowaniu ulic Teligi i 3 
Maja, co szczególnie zbulwersowa-
ło włodarzy miasta. Kiedy w ostat-
nich dniach grudnia na elewacji blo-
ku przy ul. Teligi pojawił się kolejny, 
bardzo podobny bohomaz sławią-
cy Legię Warszawa, urzędnicy oraz 
straż miejska postanowili działać. 
 Magistrat zwrócił się do miesz-
kańców z apelem o pomoc w wykry-
ciu autora malowidła. Za informacje, 
które bezpośrednio przyczynią się do 
ustalenia sprawcy (sprawców) wy-
znaczono 3 tys. zł nagrody. Włoda-
rze zapewniają pełną anonimowość. 
Informacje należy przekazywać do 
dyżurnego straży miejskiej (tel. 986 
lub 22 755 54 31). – Nie wiem, czy na-
groda jest za niska, czy mieszkańcy 
nic na ten temat nie wiedzą, ale do 
tej pory nie zgłosił się do nas nikt – 
mówi Dariusz Zalesiński, komendant 
grodziskiej straży miejskiej. 

 Ze swej strony straż zwiększy-
ła liczbę patroli w rejonie, w któ-
rym przybywa najwięcej nielegal-
nych graffiti. – Prosimy mieszkań-
ców, aby byli bardziej czujni i wraż-
liwsi w tym zakresie, ponieważ wan-
dale dewastują nasze wspólne dobro 
i najzwyczajniej psują estetykę mia-

sta – przekonuje Dariusz Zalesiński. 
Dodaje: – Bo na to, że naszą akcją 
sprawimy, że autorzy tych malowi-
deł zmądrzeją, nie liczymy. 
Za akty wandalizmu i zniszczenie 
mienia zgodnie z kodeksem karnym 
grozi do 5 lat więzienia. 

PC

Następne bohomazy na ul. Teligi przelały czarę goryczy

Dwie ofiary pożaru
MICHAŁOWICE W poniedziałek rano wybuchł pożar w budynku miesz-
kalno-magazynowym w Michałowicach. W zgliszczach strażacy zna-
leźli zwęglone zwłoki dwóch mężczyzn
 - Informacja o pożarze budynku przy ul. Rumuńskiej dotarła do nas około godz. 
4.20 – relacjonuje st. kpt. Karol Kroć, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie. Na miejsce natychmiast udało się 8 zastępów PSP i OSP w liczbie około 30 
ratowników. Jak się okazało, pożar rozwinięty był przede wszystkim na poziomie 
poddasza, gdzie mieszkali ludzie. Trzem osobom udało się uciec z płomieni. Dwie 
z nich potem zostały przewiezione do szpitala z objawami zatrucia dymem. Akcja 
gaśnicza trwała do godziny 8. - W trakcie przeszukiwania pogorzeliska znaleźliśmy 
zwłoki dwóch mężczyzn – informuje st. kpt. Kroć. - Przyczyna pożaru nie zosta-
ła ustalona. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokura-
tury. W celu ustalenia tożsamości mężczyzn zlecono wykonanie badań DNA.

TW
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Moda na czytanie tu nie mija
BARANÓW Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie to druga najlepsza książnica na Mazowszu

 Takie rozstrzygnięcie przyniósł 
najnowszy ranking „Rzeczpospo-
litej”, w którym wzięło udział 806 
bibliotek publicznych w kraju. – 
Nas najbardziej cieszy 37. miejsce 
w Polsce. Przez rok awansowali-
śmy o 19 oczek, wyprzedzając zna-
ne i wyróżniane biblioteki – cieszy 
się Bożena Stegienko, dyrektor ba-
ranowskiej biblioteki.
 Skąd tak duży skok GBP w Ba-
ranowie? – Premiowane były bi-
blioteki, które postawiły na nowo-
czesność. Nasi pracownicy wyko-
nali bardzo dużo pracy, aby przy-
stosować bibliotekę do XXI wie-
ku – tłumaczy pani dyrektor. O 
czym mówi? Książnica w Barano-
wie została w pełni skomputery-
zowana, a katalog jej zbiorów jest 
obecnie w całości dostępny w inter-
necie (takie udogodnienie posia-
da 37 proc. bibliotek znajdujących 
się w rankingu). Ponadto na  po-

zycję GBP miała wpływ ilość pozy-
skanych funduszy z zewnątrz – w 
2016 roku biblioteka w Baranowie 
zdobyła 58 tys. zł. Przeznaczono te 
pieniądze m.in. na rozbudowę ofer-
ty o audiobooki i filmy oraz orga-
nizację bezpłatnych dla mieszkań-
ców imprez, adresowanych szcze-
gólnie do dzieci. Bo warto podkre-
ślić, że GBP wraz ze swoimi filia-
mi w Kaskach i Golach pełnią jed-
nocześnie rolę jedynych ośrodków 
kultury. – W swojej pracy skupia-
my się na najmłodszych, aby wy-
robić w nich nawyk czytania. Bo 
tak jak w całym kraju, tracimy mło-
dych czytelników powyżej 14. roku 
życia. Ale jeśli wcześniej sięgali po 
książki, wracają do nas jako doro-
śli – stwierdza Bożena Stegienko.
 W związku z tymi działaniami, 
baranowskiej bibliotece udało się 
odwrócić ogólnopolskie trendy. Ze-
wsząd słychać narzekania, że Polacy 

coraz mniej czytają. W gminie Ba-
ranów w 2016 roku do książnic za-
pisały się 192 osoby, co oznacza, że 
przybyła ich ponad jedna piąta. W 
sumie wypożyczyli 10 tys. książek, 
po dwie na głowę jednego mieszkań-
ca gminy. Aby przyciągnąć czytel-
ników, biblioteka każdego miesiąca 
powiększa zbiory o nowości.
 Jak zapowiada Bożena Ste-
gienko, biblioteka w Baranowie 
nie powiedziała jeszcze ostatniego 
słowa i zamierza rozwijać swoją 
działalność. – W minionym roku 
było bardzo trudno o fundusze 
zewnętrzne. Jak tylko pojawią się 
większe możliwości ich pozyska-
nia, na pewno z nich skorzystamy 
– zapowiada pani dyrektor. 
 Inne biblioteki z okolicy zaję-
ły odleglejsze pozycje – książnica w 
Podkowie Leśnej była 78., a bibliote-
ka w Milanówku – 364. 

Piotr Chmielewski  

Biblioteka w Baranowie organizuje wiele imprez dla dzieci, aby wyrobić u nich nawyk  czytania książek
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Tu oddasz odpady
 Od 2 stycznie przy ul. Turystycznej naprzeciwko zakładu Hetman działa 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można 
przywozić m.in. odpady remontowo-budowlane, chemię, zużyty sprzęt 
elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe. Punkt jest czynny trzy razy w 
tygodniu: w poniedziałki, środy i soboty. 

TW

MILANÓWEK

Licealiści znów będą kwestowali
 Już po raz 10. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku 
zorganizuje u siebie fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez te 
lata społecznej placówce udało się wesprzeć Orkiestrę kwotą 76 336,74 zł. W 
tym roku imprezy w liceum odbędą się w godz. 10-14. W programie muzyka, 
wspólna gra w „zośkę” , kawiarenka, od 11.15 pokaz fascynujących ekspery-
mentów fi zycznych i chemicznych, a około 12.15 licytacje dwóch obrazów 
Iwony Grzeli i różnych gadżetów.
 LO wesprze swym graniem harcerzy z hufca im. J. Kusocińskiego, którzy 
są głównymi organizatorami sztabu WOŚP w Milanówku i tradycyjnie zorga-
nizują swoje wydarzenia w Zespole Szkół Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej.

PC

PODKOWA LEŚNA

Na deser Gorgonzolla

O tych, co nieśli pomoc wypędzonym

 W niedzielę, tak jak w całej Polsce, w Podkowie zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Młodzież z dwóch miejscowych szkół (65 wolontariu-
szy) zbierać będzie datki na ratowanie życia dzieci oraz na godną opiekę dla 
seniorów. W zeszłym roku podkowianie wsparli fundację Jerzego Owsiaka 
znaczną kwotą ponad 24 tys. zł. W programie tegorocznego fi nału: godz. 
14 – pokaz bojowy jednostki OSP w Żółwinie i mini konkurs pierwszej po-
mocy, o godz 16 rozpocznie się Aukcja z Gwiazdą, a około 17 koncert war-
szawskiego zespołu rockowego Gorgonzolla. 
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 Wystawę „Solidarność i wsparcie” przygotowana przez pruszkowskie 
Muzeum Dulag 121 od dziś (wernisaż o godz. 18) można oglądać w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18. Otwarciu ekspozycji 
będzie towarzyszył pokaz fi lmu „Exodus Warszawy 1944”. 
Wystawa poświęcona jest mało znanemu tematowi – zakrojonej na szeroką 
skalę akcji pomocowej dla ludności Warszawy wypędzonej ze stolicy w cza-
sie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu. Wśród niosących po-
moc byli również podkowianie. Wystawa miała swój wernisaż w zeszłym 
roku w Sejmie RP. Wstęp wolny.

PC

Lodowisko już od jutra
 W sobotę od godz. 8 łyżwiarze będą mogli korzystać ze sztucznej ta-
fl i przy ul. Sportowej (na terenie kąpieliska miejskiego). Każdego dnia śli-
zgawka będzie czynna w godz. 8-22, ale w dni nauki szkolnej do godz. 15. z 
lodowiska korzystać będą głównie uczniowie miejscowych szkół. Ofi cjalne 
otwarcie obiektu odbędzie się w niedzielę o godz. 15.
 Koszt wejścia na ślizgawkę wyniesie 7 zł dla dorosłych mieszkańców Mila-
nówka oraz 5 zł dla dzieci. Osoby spoza miasta zapłacą odpowiednio 9 i 6 zł. 
Na miejscu będzie wypożyczalnia łyżew (trzeba za nie dodatkowo zapłacić).
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Wyrosną nowe parkingi
PRUSZKÓW/PIASTÓW/MICHAŁOWICE Projekt partnerski Pruszkowa, Pia-
stowa i gminy Michałowice, zakładający budowę czterech parkingów 
Parkuj i Jedź na 630 miejsc, otrzymał ponad 15 mln zł dofi nansowania
 Projekt otrzymał wsparcie w ra-
mach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych WOF z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Zakłada on budowę czte-
rech parkingów: wielopoziomowe-
go przy ul. Sienkiewicza w Pruszko-
wie na około 390 miejsc, naziemne-
go przy ul. Waryńskiego w Pruszko-
wie na około 110 miejsc, naziemnego 
przy ul. Hallera w Piastowie na około 
50 miejsc oraz parkingu przy ul. Ku-
chy w Regułach na 78 miejsc. W ra-
mach projektu ma powstać także 212 
miejsc postojowych dla rowerów. 
 Jak przekonują specjaliści, bu-
dowa parkingów ma także wymiar ekologiczny ponieważ dzięki nim kie-
rowcy chętniej będą przesiadać się do komunikacji publicznej. Wszystkie 
parkingi mają być podobnie oznakowane, a za korzystanie z nich nie trze-
ba będzie płacić. Koszt ich budowy oszacowano na 19,3 mln zł, z czego po-
nad 15,4 mln zł ma wynieść dofinansowanie. 

TW



Liceum pod znakiem zapytania
NADARZYN W związku z planowaną reformą oświaty, gmina chciałaby przekształcić  Gimna-
zjum im. św. Jana Pawła II w publiczne liceum o profi lu sportowym. Plany te budzą jed-
nak sprzeciw pruszkowskiego starostwa, bez którego zgody nowa szkoła nie powstanie
 Budynek gimnazjum w Nada-
rzynie był planowany na około 500 
uczniów. W tej chwili w jego murach 
uczy się ponad dwa razy mniej dzie-
ci. W ciągu najbliższych trzech lat 
nastąpi wygaszenie szkoły. Dlate-
go władze gminy wpadły na pomysł, 
aby przekształcić je w liceum ogól-
nokształcące o profilu sportowym.

Chcą postawić na sport
 – Jako gmina nigdy nie szczędzi-
liśmy wydatków na sport, rocznie 
przeznaczaliśmy na ten cel około 3 
mln zł, w różnej formie – mówi wójt 
Janusz Grzyb. – Dochowaliśmy się 
wielu dobrych zawodników, zwłasz-
cza w tenisie stołowym. Wychowa-
liśmy też wiele młodych talentów w 
piłce nożnej, koszykówce i siatków-
ce. Żeby wzmocnić działalność klu-
bów zaczęliśmy tworzyć klasy spor-
towe w gimnazjum. Nasza młodzież 
osiągała fantastyczne wyniki. I to 
nie tylko sportowe. 
 Wójt wyjaśnia, że powoła-
nie do życia liceum da dzieciom 
i młodzieży możliwość kontynu-
owania kariery sportowej. Wcze-
śniej bywało z tym ponoć różnie, 
a po ukończeniu gimnazjum mło-
dzi, utalentowani zawodnicy czę-
sto przepadali i odchodzili od sys-
tematycznych treningów. 
 – Chcielibyśmy, aby w każdym 
roczniku nowej szkoły funkcjono-
wały po trzy 25-osobowe oddzia-
ły – ujawnia Janusz Grzyb. Z tych 
trzech klas dwie byłyby sporto-
we (o profilach tenis stołowy-piłka 
nożna oraz koszykówka-siatkówka) 
i jedna językowa. 

Starostwo niechętne propozycji
 Aby na terenie gminy mogło po-
wstać liceum ogólnokształcące, po-
trzebna jest zgoda władz powia-
tu. – Wysłaliśmy do starostwa kil-
ka pism w tej sprawie przedstawia-
jąc nasze argumenty – wyjaśnia wójt 
Nadarzyna. – Odmówiono nam, po-
nieważ powstaje szkoła sportowa 

w Pruszkowie i rzekomo nasza pla-
cówka mogłaby stanowić dla niej 
konkurencję ściągając najlepszych 
zawodników do Nadarzyna. Mnie 
jednak taki scenariusz wydaje się 
mało prawdopodobny. W naszych 
oddziałach sportowych będzie uczy-
ło się maksymalnie 75 uczniów, a 
na terenie powiatu mieszka 135 tys. 
osób. No, chyba że w Pruszkowie 
będzie niski poziom nauczania, a u 
nas niezwykle wysoki... Nasza szko-
ła nie będzie także generowała dla 
starostwa dodatkowych kosztów, 
powiat będzie transferował nam tyl-
ko subwencję, za resztę zapłacimy 
sami – deklaruje. 
 Sprawą przekształcenia gimna-
zjum w liceum w końcu zaintereso-
wały się też lokalne media. Podob-
no wówczas klimat do rozmów mię-
dzy starostwem a gminą ocieplił się. 
W grudniu władze gminy poinfor-
mowały, że robią wszystko aby prze-
konać starostwo do pomysłu utwo-
rzenia szkoły średniej. Jak się oka-
zało, większość mieszkańców rów-
nież poparła tę inicjatywę. Decyzja 
miała początkowo zapaść do końca 
roku (uchwałę w sprawie powołania 
liceum musi podjąć rada powiatu), 
jednak została przesunięta na sty-
czeń. – Wierzę, że ten pomysł docze-
ka się realizacji. Być może w tym sa-
mym budynku będzie jeszcze szkoła 
zawodowa – nie krył przed kilkoma 
tygodniami swego optymizmu wójt 
Janusz Grzyb.

Liceum - tak, ale nie sportowe
 W czwartek, 5 stycznia odby-
ło się zebranie zarządu starostwa, 
na którym raz jeszcze pochylono 
się nad tematem ewentualnego po-
wołania do życia liceum w Nada-
rzynie. – Niestety, decyzji jako ta-
kiej jeszcze nie ma – poinformował 
nas przed kilkoma dniami Krzysz-
tof Bukowski, rzecznik starostwa. 
– Zgodnie z tym, co było zapo-
wiadane przez starostę jakiś czas 
temu, jest zgoda na utworzenie li-
ceum. Sporna kwestia dotyczy klas 
sportowych. Po prostu mamy już 
szkołę o profilu sportowym przy 
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie i 
nie widzimy potrzeby, aby kolejna 
podobna placówka powstawała w 
tak bliskiej odległości.
 Krzysztof Bukowski podkreśla, 
że starostwo nie jest obojętne na 
głosy mieszkańców Nadarzyna, któ-
rzy chcą tej szkoły. Dlatego też pla-
nuje zorganizowanie cyklu spotkań 
i konsultacji, podczas których każ-
da ze stron będzie mogła przedsta-
wić swoje racje. – Wierzymy, że pod-
czas rozmów z rodzicami uda nam 
się osiągnąć porozumienie – uważa 
Krzysztof Bukowski. – Popieramy 
inicjatywę stworzenia szkoły śred-
niej, ale może o nieco innym profi-
lu. W tej chwili najszersze rekomen-
dacje dotyczą tworzenia szkół tech-
nicznych i zawodowych.

Tomasz Wojciuk

W związku z planowaną reformą oświaty gimnazjum 
w Nadarzynie wkrótce przestanie istnieć

Starostwo zgadza się na 
utworzenie szkoły średniej, 
ale nie o profilu sportowym
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Butelką i tłuczkiem
w konkubinę
PRUSZKÓW Na trzy miesiące do aresztu trafi ł 38-latek, który z wyjątko-
wą brutalnością pobił swoją partnerkę życiową
 Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 2 w nocy w mieszkaniu przy 
jednej z pruszkowskich ulic. Kiedy policjanci wezwani na miejsce przez po-
szkodowaną kobietę weszli do lokalu, zastali pijanego, rozsierdzonego 38-lat-
ka. – Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu we krwi – informuje st. asp. 
Karolina Kańka, ofi cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.   
 Nie wiadomo, co wywołało furię u podejrzanego. W każdym razie z rela-
cji kobiety wynika, że konkubent najpierw uderzył ją butelką w głowę i kilku-
krotnie zadał jej ciosy tłuczkiem do mięsa powodując u niej m.in. obrażenia 
głowy i twarzy. Na koniec furiat wymachując nożem zagroził swojej partner-
ce pozbawieniem życia. – Policjanci do poszkodowanej natychmiast wezwali 
pogotowie, które zabrało ją do szpitala – mówi st. asp. Kańka. 
 Awanturnik został obezwładniony i zabrany do policyjnego aresztu. Po 
zgromadzeniu materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty uszkodze-
nia ciała i kierowania gróźb karalnych. Są one na tyle poważne, że sąd posta-
nowił o zatrzymaniu 38-latka za kratami na trzy miesiące. Z dotychczasowych 
informacji wynika, że mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję. 

PC
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największy nakład 
największa 

skuteczność 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

R E K L A M A

DAM PRACĘ

Zatrudnię do sklepu obuwniczego 
w Piasecznie, mail: obuwie.piaseczno@wp.pl
Poszukujemy operatorów maszyn produk-
cyjnych oraz Pań do pakowania. Miejsce 
pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii), cv na: 
office@eipolska.pl, tel. 22 262 86 47

Poszukujemy Magazyniera, uprawnienia na 
wózki, doświadczenie 3 letnie na magazy-
nie, w tym wysokiego składowania, średnie 
wykształcenie. Miejsce pracy: Karolina (koło 
Góry Kalwarii), cv na: office@eipolska.pl, 
tel. 22 262 86 47

Zatrudnię  stolarza z doświadczeniem  
w Bogatkach k. Piaseczno tel. 503 606 578

Kierowcy kat. C, dostarczanie piwa do 
sklepu, magazyn w Baniosze tel. 535 292 450

ZATRUDNIĘ OSOSBE DO BIURA OBSŁUGI 
KLIENTA W FIRMIE DEWELOPERSKIEJ.
Oczekiwania: doświadczenie w bezpośred-
nim kontakcie z Klientem, otwarty umysł, po-
goda ducha, znajomość pakietu office.
Oferujemy: pracę w aktywnym zespole, w fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku, sta-
bilność zatrudnienia - możliwość uzgodnie-
nia formy zatrudnienia Kandydatów prosimy 
o kontakt poprzez wysłanie CV na adres: 
info@pbekodom.pl

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni 
osobę do sprzątania biur. Zapewniamy 
umowę o pracę. Kontakt tel: 22 7366820

Kasjer/sprzedawca w sklepie spożywczym 
w Głoskowie, tel. 605 252 232

Przedszkole w Piasecznie w zatrudni 
nauczyciela. Cv na maila: 
przedszkole@koala.com.pl

Opiekunki – dom opieki, tel. 607 034 382

Nawiążę współpracę ze zgraną ekipą 
brukarską, stałe zlecenia,  ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Firma Dawidczyk Sp. j. zatrudni lakiernika 
meblowego, miejsce zatrudnienia Kolonia 
Mrokowska, tel. 501 86 86 57

Zieleń, wycinka drzew, z doświadczeniem 
do firmy, tel. 509 920 388

Pomoc kuchenną (kucharkę) i pokojówkę, 
tel. 609 80 20 33

Zatrudnimy kierowcę kat.C na skład drewna 
w Lesznowoli. Tel. 660 434 862

Firma L’appart w Lesznowoli zatrudni do 
sprzedaży w sklepie z meblami francuskimi.
Praca dodatkowa 3 dni w tyg 4-5 godz. 
Tel. 882 600 680

Zatrudnię elektryków, elektromonterów,
tel. 510 225 945

Poszukuję pracowników do pakowania 
posiłków. Catering dietetyczny, 
Józefosław. Tel.  733 008 768

Salon BB z Piaseczna poszukuje fryzjera
damsko-męskiego, tel. 692 488 278

ZATRUDNIĘ MECHANIKA, KIEROWCE C+E,
tel. 501 406 111

Zatrudnię kierowcę C+E z uprawnieniami 
na HDS. Praca na terenie Piaseczna i okolic. 
Umowa o pracę, praca całoroczna, tel. 798 
646 825 

Zatrudnię pracownika do działu obsługi klienta 
(sprzedawca) na Skład Drewna i Materiałów 
Budowlanych „OL-BUD” w Żabienicu przy ul. 
Asfaltowej 1E. CV proszę wysyłać na adres e-
mail:biuro@ol-bud.com.pl, tel. 601 719 822 

Do remontów, hydraulik, tel. 514 746 561, 
691 263 276

Zatrudnię kucharkę lub pomoc kuchni, praca 
w Piasecznie, 8 godzin, 881 011 161 po 17

Zatrudnię kierowców, kat. B i C po Warszawie,
kat. C+E po Polsce, tel. 504 212 224

Żłobek w Piasecznie poszukuje wychowawcy 
i pomocy wychowawcy, cały etat 
tel. 601 791 888 

W gospodarstwie rolno – ogrodniczym 
mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, 
tel. 574 162 964

Babik Transport – zatrudnimy osobę do pracy 
w biurze w Górze Kalwarii. Zakres obowiąz-
ków: fakturowanie, rozliczanie kosztów, kadry, 
tel. 662 303 176

Magazyniera, uprawnienia na wózki, mile 
widziane doświadczenie, Góra Kalwaria,
tel. 662 021 324

Sprzątanie C.H. Janki, ul. Mszczonowska,
Mile widziane Panie, tel. 798-926-772 

Własny biznes!! Firma handlowo-usługowa – 
sprzedam wyposażenie, klienci, przeszkolenie 
tel. 602 463 705 

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z 
własnym samochodem oraz osoby do pracy 
w lokalu. Stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, teren kraj, 
aktualne badania tel. 601 177 935

Zatrudnimy pracownika ochrony na obiekt lo-
gistyczny w Piasecznie. Stawka 13 zł brutto. Ze 
względu na to, że jednym z obowiązków nowo 
zatrudnionej osoby jest rewizja osobista pra-
cownic klienta, preferujemy kobiety. 601 206 874

W komisie damskim w Piasecznie, 
ul. Młynarska 4d, tel. 505 091 634

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicz-
nego, Piaseczno, Młynarska, tel. 784 225 861

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu „Jarzynka”, 
Piaseczno, ul. Szkolna 13c p. 12 (bazarek), 
tel. 570 566 005

Firma utrzymania czystości poszukuję osób 
do sprzątania szpitala w Konstancinie Jezior-
nej. Praca w systemie 12godzinym. Wymagana 
jest książeczka sanitarno-epidemiologiczna. W 
pracy mile widziane osoby niepełnosprawne. 
Kontakt 510-014-898 oraz 571-330-184 

Ślusarz/spawacz migomat, Piaseczno, 
tel. 501 130 598

Szpachlarza/pomocnika, tel. 502 061 942

Zatrudnimy do serwisu sprzątającego w Kaniach 
k.Pruszkowa.Umowa o pracę. Tel: 885 446 621

Zatrudnię Emeryta lub Rencistę 
w charakterze dozorcy, tel. 884 850 535

Kasjer na stacji Paliw Orlen w Tarczynie. 
Tel. 605 276 594

Pomocnika i lakiernika sam. Tel. 22 727 01 17, 
607 348 271

Technik serwisu instalacji budynkowych HVAC 
Gabryelin, CV wyślij na e-mail: info@brtexo.pl 

Szukamy do pracy na  hali przy składaniu  okien 
oraz kierownika  produkcji. w godz. 7- 16, wyna-
grodzenie  stałe. Kontakt: 509 995 053  mail:  
ksiegowosc@mfoid.pl 

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej do 
prowadzenia ksiąg handlowych i podatko-
wych ze znajomością programów finansowo-
księgowych i Płatnika, CV przesyłać ma maila 
korn@korn.pl 

Ekspedientkę do sklepu spożywczo – przemy-
słowego w Jeziórku ( przy samej stacji PKP) – 
dobre warunki tel.  602 512 677

Fryzjerce, Łoś tel. 723 482 657

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie 
zatrudni ekspedientki, tel. 506 146 905

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa 

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

Ekspedientkę, ekspedienta Carrefour Express
Piaseczno, tel. 508 288 773

Firma reklamowa z Piaseczna zatrudni 
do wyklejania folii z doświadczeniem i prawem 
jazdy, CV na maila: marcin@trace.pl

Hurtownia w Tarczynie zatrudni kierowców 
z kat. C, umowa o pracę, tel. 22 715 69 70

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Poszukuję pracowników na zmywak. Catering 
dietetyczny, Józefosław. Tel. 733 008 768

Poszukuję pomocy kuchennych. Catering 
dietetyczny, Józefosław. Tel. 733 008 768

Poszukuję osoby do sprzątania biura. Catering 
dietetyczny, Józefosław. Tel. 733 008 768

Pracowników ochrony, Piaseczno-Wólka Kozo-
dawska, do 50 lat, stawka 13 zł. Tel. 509 740 966

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Uczciwa Ukrainka , referencje tel. 538 572 971

KUPIĘ

Kupię używany agregat prądotwórczy, 
ok. 3 kW, tel. 698 698 839

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

Kupie Ślęzę, tel. 515 486 338

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

Antyki, srebro, złoto, tel. 509 838 293

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

SPRZEDAM

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

Podnośnik samochodowy Fos, 3 tony, 
mało używany, tel. 661 854 476

Butle z acetylem plus tlen i palnik, 
tel. 601 229 86

Chemia profesjonalna tel. 728 758 738

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN PRZYCZEPY I AKCESORIA:
 nowe, remonty,przeróbki 
www.przyczepy.waw.pl , tel. + 48 601 44 98 98

Części i akcesoria Saab 9000, tel. 787 451 337

Dacia, 1,5 DCI, 2006r, tanio, tel. 501 955 245

Micra II, tel. 511 386 951

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 509 475 323

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

Kupię auta każdy stan, 
tel.514 520 524

Lanos, Tico, Nubira, Nexia, 
tel. 530 540 555

Skup aut, stare, uszkodzone, skorodowane, 
tel. 530 540 555

Skup aut tel. 663 844 800 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

Mieszkanie 30 m kw. Tarczyn, 107 tys. zł, 
662 128 913 

Mieszkanie 44 m.kw odnowione, 
Piaseczno 600 604 547

32 m kw. - 180 tys. zł z  miejscem garażowym, 
Piaseczno, os. Prestige, tel. 512 691 867

Działka 1000 m, okolice Konstancina, 
tel. 535 467 856

Dom gotowy do zamieszkania, okolice 
Konstancina, tel. 535 467 856

Działkę budowlaną 200 metrów w Solcu, 
tel. 501 327 912

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel.  602 810 143 

Działki Lasy Jeziora warunki zabudowy Huta 
k/Rypina 15 zl/ m kw., tel. 601 540 436

Dom Jaktorów-143 m kw.-Rok bud 2013-go-
towy do zamieszkania 680 tys. Tel. 666 927 692

Dwa pokoje w Piasecznie, tel. 601 28 90 47

Sprzedam działki budowlane w SIEDLISKACH 
k. Piaseczna. W połowie ceny rynkowej. 
Cena za 1 m kw. TYLKO 150 zł. OKAZJA!!! 
tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam super działki budowlane blisko War-
szawy – 38 km od Pałacu kultury. Koszt jednej 
działki ze wszystkimi opłatami jak podatek, no-
tariusz, księga wieczysta WYNOSI ok. 27 000 
zł. Propozycja dla ludzi niezamożnych, 
tel. 698 225 965 lub 22 750 33 66

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję siedliska do wynajęcia, bliskie 
okolice Piaseczna, 601 272 716

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal usługowy 31m kw w Tarczy-
nie w centrum osiedla Ziółkowskiego, obok 
apteka, salon kosmetyczny i szkoła językowa
tel kontaktowy 888 142 420

Pokoje pracownicze, tel. 604 606 102

Wynajmę lub sprzedam pawilon 40 m kw., 
Piaseczno przy ul. Szkolnej, tel. 779 763 621

3 pokoje z kuchnią, 60 m kw.,  + pomieszczenia 
na działalność gospodarczą, Chylice, 
tel. 516 228 558

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Pokój, 800 zł, Zalesie Dolne, tel. 512 769 034

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, 
tel. 505 111 381

Pokój, tel. 730 76 75 59

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, tel. 662 128 913

Nieduży dom, Wola Prażmowska, 
tel. 607 983 600

Tanio mieszkanie Góra Kalwaria, 694 851 008

Kwatery, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kupię mały domek – mazowieckie lub ROD 
tel. 725 808 770

Kupię działkę w Głoskowie, blisko szkoły, media, 
dobry dojazd, max 175 tys. zł, tel. 503 130 648

Kupię działkę budowlaną w okolicach 
Piaseczna, Góry Kalwarii, Prażmowa min.
600 m kw. do 40 tys. Tel. 723 223 304

Dwupokojowe, tel. 664 695 444

USŁUGI

BRUKARSTWO. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW 
ROZWODOWYCH, tel. 508 743 620 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
 tel. 730 338 721

Obiady domowe, lunche i posiłki regenera-
cyjne z dostawą do domu, firmy, tel. 510 757 
779, 663 994 447 

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g,
tel. 570 670 938

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Usługi księgowo – płacowe KPiR, księgi han-
dlowe, odbiór dokumentów, profesjonalnie, 
tel. 512 461 601

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Odśnieżanie, tel. 608 390 733

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

BIURO RACHUNKOWE FIN - SAFE, 
tel. 660 179 513

Sprzątanie, Piaseczno i okolice, tel. 506 032 771

Remonty, wykończenia wnętrz, Piaseczno, 
tel. 537 211 200

Kominki tel. 697 199 342

Glazura, terakota, samodzielnie,
tel. 694 126 583

Usługi tokarskie – produkcja, tel. 693 653 173

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Autoholowanie, transport pojazdów. Tanio, 
tel. 530 540 555

Odśnieżanie dachów i posesji tel. 663 844 800

Tanie malowanie, złota rączka, tel. 664 279 666

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352 

Dachy-krycie,naprawa,podbitka 
tel. 530 248 771

Obsługa techniczna- mieszkanie, dom, działka, 
tel. 607 566 503

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

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

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

Remonty, tel. 505 970 480

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Krycie dachów, naprawy, 
tel. 511 928 895

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Ocieplanie poddaszy pianą pur, 
tel. 668 327 588

Remonty, tel. 505 586 728

Malujemy, tel. 794 706 556

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

 RÓŻNE 

NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare pralki, 
komputery, piece, kaloryfery itp.. Piaseczno, 
Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI 
PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyska-
niu odszkodowanie maksymalnej wysokości. OD-
WOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. 
tel. 508 743 620

Odstąpimy termin wesela 9.09.2017 r. 
w dużej sali w Zamku w Osieczku k. Grójca.
Tel.: 502 105 779

Oddam jabłonie za oczyszczenie terenu bez kar-
py,około 100 sztuk, tel. 514 175 350

NAUKA 

ZDROWIE I URODA 

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na 
dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski 
małe, większe i całkiem duże, a także koty. 
Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwie-
rzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Oddam yorka, 22 750 24 12

MATRYMONIALNE

Mężczyzna w średnim wieku, kulturalny, 
uczciwy, bez nałogów, zmotoryzowany zaopie-
kuje się osobą samotną z zamieszkaniem, 
tel. 533 354 352

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogólno-
spożywczego Piaseczno, tel. 501 406 160

Zatrudnię pana do sprzątania obiektu. Do-
bre warunki. Konstancin, tel. 721 228 094

Praca w ochronie, Góra Kalwaria, 
stawka 9,70 tel. 603 454 131, 607 212 383

Młodych kucharza lub kucharkę do kate-
ringu, praca Piaseczno, poniedziałek-piątek, 
6:00-15:00, tel. 600 471 834 

Poszukujemy osób do utrzymania czystości 
szpitala w Konstancinie-Jeziornej przy 
ul. Wierzejewskiego. Praca w godzinach 7-19 
i 19-7. Umowa o pracę lub umowa zlecenie 
(do uzgodnienia) Kontakt 510 015 776 lub 
510 014 898

Dom opieki w Chylicach zatrudni opiekunkę i 
pielęgniarkę. Wymagane doświadczenie, tel. 
787 160 800

Zatrudnię masarza/rzeźnika/pracownika 
produkcyjnego z doświadczeniem. Kontakt:
22 756 79 82

Przyjmę do sprzątania obiektu w  godzinach: 
7-15, w Piasecznie przy ul. Puławskiej, 
tel. 697 630 321

Kurier Południowy poszukuje kolportera 
z własnym samochodem i znajomością po-
wiatu pruszkowskiego, praca co drugi piątek, 
tel. 22 756 79 39

Kurier Południowy przyjmie osoby do 
rozdawania gazet na skrzyżowaniach 
w Piasecznie, praca w piątki ,11 zł/godz, 
tel. 22 756 79 39

Malarz, tapeciarz, 512 769 034

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE 
OKAZJE, WOLNE TERMINY 2016, 
LEMONPHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Naprawa, regulacja, smarowanie okien, 
wymiana szyb, tel. 697 051 266 

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Malowanie, tapetowanie, układanie
glazury, tel. 600 254 705

Remonty od a do z, tel. 666 713 372

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

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

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

Remonty malowanie panele gładzie, 
tel. 604 754 217

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 662 128 913

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWO-
DOWYCH, alimentacyjnych – sprawy 
rodzinne, karne, cywilne, spadkowe 
tel. 508 743 620 

POZWY ROZWODOWE,PISMA SĄDOW, 
PODZIAŁ MAJĄTKU. TEL. 607 669 964

ANTENY, TV-SAT-GSM-LTE, MONTAŻ 
– SERWIS,  tel. 508 329 491 

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

Auto skup, tel. 535 661 903

PILNIE SPRZEDAM PIĘKNĄ, ZADRZE-
WIONĄ DZIAŁKĘ 3900 MKW, Z DOMEM 80 
M KW, W CHYNOWIE TEL. 508 743 620  

Sprzedam działkę pod Zakopanym, z wido-
kiem na Giewont - 3250 m kw, budowlana. 
Rzepiska tel. 508 743 620  

Podnajmę powierzchnię magazynową na 
80 miejsc paletowych. Strzeżony kompleks 
magazynowy w Piasecznie, ogrzewany, 
wysokie składowanie, rampa wysoka - au-
tomatyczna. Pełna obsługa logistyczna. 
Dogodny dojazd. Cena do uzgodnienia. 
Telefon kontaktowy 606-269-086
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Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

Otrębusy: są zalecenia kuratora
BRWINÓW Warszawskie Kuratorium Oświaty, po kontroli w szkole w 
Otrębusach, nakazało dyrekcji placówki, by przywiązywała większą 
wagę do bezpieczeństwa uczniów
 Przypomnijmy, 29 listopada zeszłego roku w Szkole Podstawowej im. Wł. 
Puchalskiego doszło do incydentu na korytarzu, w wyniku którego ucierpiał 
10-letni Tymoteusz Janczak. Chłopiec został popchnięty przez rówieśników, 
upadł twarzą na podłogę i doznał złamania nosa. Ojciec dziecka był zbulwer-
sowany faktem, że pracownicy szkoły nie wezwali na miejsce pogotowia ra-
tunkowego. Nazwał ich działanie „bezdusznym”. 
 Po zdarzeniu, w ramach nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele Kura-
torium Oświaty (KO) przeprowadzili w placówce kontrolę, by sprawdzić jak za-
pewnia ona dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć. W rezultacie KO naka-
zało dyrektorowi placówki wprowadzenie szeregu zaleceń: powołanie zgod-
nie z przepisami członków zespołu powypadkowego, zapewnienie bezpie-
czeństwa uczniom w czasie zajęć oraz współpracy dyrektora z rodzicami w 
wykonywaniu zadań. – Dyrektor szkoły pismem z 2 stycznia poinformował o 
sposobie realizacji tych zaleceń zawartych w protokole kontroli. Informacje 
przekazane przez dyrektora są przez nas obecnie analizowane – podaje An-
drzej Kulmatycki, rzecznik prasowy stołecznego kuratorium.
 Przedstawiciel KO dodaje, że dodatkowo pani dyrektor została zobowią-
zana przez kuratora do zapewnienia bezpieczeństwa fi zycznego i psychicz-
nego poszkodowanemu uczniowi, podjęcia działań w zakresie zapewnienia 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wystąpienia o pomoc w rozwiąza-
niu konfl iktu do profesjonalnych mediatorów oraz ponownego przeanalizo-
wania procedur powypadkowych, tak by w sposób jednoznaczny określały 
sposób działania podczas wypadku.
 Jak ustaliliśmy, Tymoteusz ze zwolnienia lekarskiego ma powrócić do 
szkoły w najbliższych dniach. Jego ojciec nie zamierza zamknąć tematu po-
prawy bezpieczeństwa w placówce. – W tym zakresie w szkole w Otrębusach 
jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, urzędnicy nie wszystko dostrzegają. Z 
tego względu od zaleceń pokontrolnych kuratora oświaty zamierzam odwo-
łać się do Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej – tłumaczy Arkadiusz Janczak.  
 Z informacji, jakie otrzymujemy od rodziców uczniów tej szkoły wynika, 
że nie jest on w swojej ocenie odosobniony.
 W sprawie incydentu z udziałem 10-latków osobne postępowania prowa-
dzi wydział rodzinny i nieletnich sądu, a także prokuratura w Pruszkowie.
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Czy WKD musi być droższa
POWIAT PRUSZKOWSKI/GRODZISKI Od stycznia o około 10 proc. zdrożały bilety okresowe War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. Jest to związane z poczynionymi przez przewoźnika inwe-
stycjami, które mają podnieść komfort podróżowania

 Warto dodać, że od stycznia po-
drożały tylko bilety okresowe (naj-
bardziej na trasie z Warszawy do 
Grodziska Mazowieckiego), nato-
miast ceny biletów jednorazowych 
pozostały bez zmian. 

Nowe wagony i infrastruktura
 - Podwyżka cen biletów WKD jest 
związana z finalizowanymi na prze-
łomie 2016 i 2017 roku zasadniczy-
mi etapami modernizacji taboru oraz 
infrastruktury kolejowej – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD. 
Zmodernizowane zostało torowisko, 
po którym poruszają się pociągi oraz 
przejazdy kolejowe. Wykonany został 
także system dynamicznej informacji 
pasażerskiej. W ramach nowego roz-
kładu jazdy, obowiązującego od po-
łowy grudnia, WKD rozpoczęła tak-
że zwiększanie oferty przewozowej, 
co ma być kontynuowane w tym roku. 
Nie tylko uruchomiono dodatkowe 
połączenia, ale także wdrożono nowe 
systemy monitorowania ruchu. Zmia-
ny te wiążą się jednak z koniecznością 
zatrudnienia dodatkowego persone-
lu, m.in. maszynistów. - Od blisko 4 
lat ceny biletów pozostawały na sta-
łym poziomie – mówi Krzysztof Ku-
lesza. - Ostatnia podwyżka cen bile-
tów okresowych miała miejsce na po-
czątku stycznia 2013 roku, zaś bile-
tów jednorazowych (wzrost wyłącz-
nie dla III strefy czasowej) od począt-
ku października 2009 roku.
 Czy jednak wymiana taboru ko-
lejowego, dokonana w ubiegłym 
roku, była absolutną koniecznością? 
Krzysztof Kulesza uważa, że tak. 
- Pojazdy starej generacji były eks-

ploatowane od roku 1972 – mówi. 
- Granicznym terminem żywotności 
ostatnich egzemplarzy był przełom 
2016 i 2017 roku. 

 Jak się okazuje, w ostatnich la-
tach WKD zainwestowała także 
sporo w infrastrukturę. Zmoder-
nizowano system zasilania elektro-
energetycznego linii wraz z pod-
wyższeniem napięcia zasilania w 
sieci trakcyjnej do 3000V, dokona-
no także kompleksowych napraw 
torowiska na najbardziej obciążo-
nych szlakach, tj. pomiędzy War-
szawą przez Komorów do Podko-
wy Leśnej. - W nadchodzących la-
tach spółka planuje rozbudowę in-
frastruktury kolejowej na jedno-
torowym obecnie szlaku pomię-
dzy Grodziskiem Mazowieckim i 
Podkową Leśną – dodaje rzecznik 
WKD. 

Cięższy tabor, wyższe koszty
 Te argumenty nie przekonują jed-
nak Marcina Banacha, specjalistę 

transportu. - Nie bardzo rozumiem, 
dlaczego w tak krótkim czasie WKD 
wymieniła 100 proc. taboru – dziwi się 
Marcin Banach. - Ta decyzja w natu-
ralny sposób przyczyniła się do wzro-
stu kosztów. Nie rozumiem również 
powodów zmiany napięcia w sieci. Ar-
gumentacja, że niskie napięcie było 
ograniczeniem dla zwiększenia czę-
stotliwości kursowania pociągów jest 
niedorzecznością. Warszawskie metro 
obsługuje sieć o długości odpowiada-
jącej długości linii WKD, a mimo to 
składy zasilane są napięciem 750 V. W 
moim przekonaniu bezcelowy był rów-
nież kosztowny remont pruszkowskiej 
łącznicy. Ostatnim argumentem dla 
jej funkcjonowania była różnica w na-
pięciu w sieci kolejowej i w sieci WKD. 
Łącznica powstała w czasach, gdy ko-
lejka kursowała po ulicach Warsza-
wy z dala od torów kolejowych. Dzi-
siaj, zwłaszcza po ujednoliceniu napię-
cia, wystarczył prosty weksel złożony z 
dwóch zwrotnic w rejonie Dworca Za-
chodniego. Podwyżki cen biletów niby 
są niewielkie, ale dla mniej zamożnych 
osób jeżdżących na dłuższych trasach 
mogą być dotkliwe. Gdyby został wy-
łoniony operator prywatny, sądzę że 
tego problemu by nie było.

Tomasz Wojciuk

Większy komfort 
podróżowania wiąże się 
z wyższą ceną biletów

Z rynku w każdym kierunku
BRWINÓW Od początku roku po terenie gminy i jej okolicy kursują au-
tobusy 10 nowych linii B komunikacji miejskiej
 Pasażerowie mogą nimi dojechać nie tylko do Owczarni, Żółwina i Prusz-
kowa, lecz także do Osiedla Słonecznego w Kaniach, Nadarzyna, Błonia i Pod-
kowy Leśnej. Wszystkie kursy rozpoczynają się na brwinowskim rynku. Li-
nie obsługuje, przy wykorzystaniu nowych autobusów, wybrany w przetar-
gu PKS Grodzisk Mazowiecki. Podpisana z fi rmą umowa (opiewa na 5,5 mln zł 
i będzie obowiązywała przez 3 lata) zawiera też zapisy o włączaniu klimaty-
zacji w pojazdach w upalne dni, oraz o monitoringu przy użyciu systemu GPS 
zapewniającym kontrolę punktualności autobusów. 
 Mieszkańcy gminy posiadający Brwinowską Kartę Mieszkańca będą mogli 
skorzystać ze specjalnych zniżek: dorośli zapłacą za bilet jednorazowy normal-
ny 1 zł (bez zniżki kosztuje 3 zł), a dzieci, uczniowie szkół do 21. roku życia oraz 
studenci studiów dziennych do 26. roku życia pojadą autobusami za darmo.
   Ponieważ brwinowska komunikacja miejska przekracza granice gminy 
Brwinów,   zostały zawarte porozumienia z gminą Nadarzyn,   gminą Błonie, 
  miastem Podkowa Leśna i miastem Pruszków. Nadarzyn i Błonie będą par-
tycypować w kosztach funkcjonowania linii,   dopłacając za kilometry na 
swoim terenie.
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Powrót do ratusza, ale brwinowskiego
 Jerzy Wysocki od początku tego roku piastuje stanowisko drugiego wi-
ceburmistrza Brwinowa. – Gmina Brwinów intensywnie się rozwija, a nasz 
budżet – również ten inwestycyjny – corocznie rośnie. Jednocześnie przy-
bywa nam sporo nowych zadań i obowiązków – tłumaczy decyzję o zatrud-
nieniu Wysockiego burmistrz Arkadiusz Kosiński. Jednocześnie chwali swo-
jego nowego zastępcę, który w latach 1998-2014 był burmistrzem sąsied-
niego Milanówka. –  Bardzo wysoko oceniam jego wiedzę, doświadczenie 
i umiejętności, co bez wątpienia pozwoliło mu „z marszu” podjąć pracę dla 
mieszkańców gminy Brwinów – przekonuje.
 Jerzy Wysocki będzie nadzorował m.in. referaty oświaty, spraw obywa-
telskich i samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej. Zajmie się 
też sprawami szkół oraz Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Koncert kolęd w kościele św. Kazimierza
W najbliższą sobotę, 14 stycznia w kościele św. Kazimierza przy ul. Kraszew-
skiego odbędzie się XVIII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy 
i grajmy Mu...”. Początek o godz. 15, wstęp wolny.
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