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PRUSZKÓW Funkcjonariusze 
CBŚ zatrzymali w Warsza-
wie i na Śląsku 14 osób 
wchodzących, zdaniem 
śledczych, w skład groźnej 
grupy przestępczej. Wśród 
nich są członkowie starego 
gangu pruszkowskiego 
– „Słowik”, „Wańka” i „Pa-
rasol”, którzy po odsiedze-
niu wyroków kilka lat temu 
wyszli na wolność

Stary „Pruszków” znów w areszcie

Byle nie do Warszawy

Ma być nowocześnie, ale taniej
GRODZISK MAZOWIECKI Nowa 
hala widowiskowo-spor-
towa przy ul. Sportowej 
otworzy swoje podwo-
je niemal rok później niż 
zapowiadano. Inwesty-
cja będzie też częściowo 
okrojona. Wszystko po 
to, aby ograniczyć koszty 
jej budowy
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Gospodarz i goście spod ciemnej gwiazdy

Przez lata znęcał się nad rodzicami

Ogołocili ciężarówki z zasilania  

Amatorzy suszu, białego proszku i tabletek

Teraz jadą na jednym wózku

 Sąd zamknął w areszcie na trzy miesiące mężczyzn w wieku 25 i 33 lata 
podejrzanych o dokonanie rozboju w Raszynie. Delikwenci zostali schwy-
tani przez kryminalnych dość przypadkiem w mieszkaniu 37-letniego prusz-
kowianina, który – w piwnicy – ukrywał ponad 54 gramy amfetaminy. Kim są 
dwaj znajomi posiadacza narkotyków wyszło na jaw po sprawdzeniu ich da-
nych w policyjnej bazie. Okazało się, że są poszukiwani w związku z włama-
niem w Warszawie i grudniowym rozbojem w Raszynie. Z policyjnych usta-
leń wynika, że mężczyźni wtargnęli do salonu gier, obezwładnili jego pra-
cownicę i okradli ją z pieniędzy. Aresztowanym grozi do 12 lat więzienia, a 
37-latkowi do 10. 

 Czy to zakończy dramat rodzinny, który trwał długo w podgrodziskiej 
wsi? Prokuratura zabroniła 37-latkowi zbliżania się do swoich rodziców i na-
kazała wyprowadzenie się z domu, który z nimi dzielił, na 3 miesiące. Męż-
czyzna ma również regularnie meldować się w komendzie policji. Wszystko 
dlatego, że na początku tego tygodnia, wieczorem, wyszło na jaw, że deli-
kwent od przynajmniej 6 lat w najróżniejszy sposób znęcał się nad swoimi ro-
dzicami w podeszłym wieku. W trakcie ostatniej awantury, po której 37-latek 
został zatrzymany, popchnął matkę. Kobieta w wyniku upadku doznała zła-
mania obojczyka. Wcześniej Krzysztof C. szarpał i wyzywał rodziców.  
 Mężczyźnie został postawiony zarzut psychicznego i fi zycznego znęca-
nia się nad matką i ojcem. Rodzina została objęta procedurą tzw. niebieskiej 
karty dla ofi ar przemocy. 

 Dwaj mężczyźni oraz kobieta staną przed sądem za to, że ukradli 12 aku-
mulatorów z ciężarówek zaparkowanych na placu w Milanówku. Z policyj-
nych ustaleń wynika, że łup został wymontowany z sześciu samochodów 
jednej nocy. Dwaj właściciele pojazdów oszacowali swoje straty na 8 tys. zło-
tych. Wszyscy troje zatrzymani - w wieku 21-25 lat - są mieszkańcami stolicy. 
Kradzież jest zagrożona karą do 5 lat więzienia.

 Siedem osób z narkotykami schwytali jednego dnia grodziscy stróże 
prawa. Mężczyźni w wieku od 15 do  39 lat wpadli podczas legitymowania  
i kontroli drogowej, z kolei 28-latek i trzech nastolatków próbowali uniknąć 
kłopotów wyrzucając opakowania z zakazanymi mefedronem i marihuaną. 
Ostatni z mężczyzn (39 lat) – posiadacz marihuany - ratował się ucieczką. 
Wszyscy zostali schwytani na ulicach Grodziska Mazowieckiego: Montwiłła, 
Okrężnej oraz na peronie stacji w Baranowie. 
 W ostatnich dniach trzech posiadaczy zabronionych substancji (w wieku 
od 23 do 27 lat) złapali także mundurowi z Pruszkowa. Jeden z mężczyzn zo-
stał zatrzymany, ponieważ nie zapiął pasów w samochodzie. Okazało się, że 
27- latek ma więcej za uszami. W samochodzie wyczuwalna była woń palo-
nej „trawki”. Policjanci znaleźli w aucie więcej suszu i fi fkę. Mężczyzna przy-
znał się do posiadania narkotyków i dobrowolnie poddał karze. U kolejnego, 
tym razem 23-letniego pruszkowianina, znaleziono mefedron. Mundurowi 
przybyli na miejsce z powodu zakłócania ciszy nocnej w jednym z bloków. 
Ostatni z amatorów substancji odurzających miał w mieszkaniu LSD. 
 Cała dziesiątka odpowie za posiadanie środków odurzających. Osobom 
dorosłym grozi za to do 3 lat więzienia, o karze dla nieletnich zdecyduje sąd 
rodzinny.

 Na co mogą połasić się złodzieje? Okazuje się, że na wszystko. Grodziscy 
policjanci schwytali 23-latkę i jej o osiem lat starszego kompana podejrza-
nych o kradzież wartego 850 zł wózka dziecięcego. Sąd może ich skazać te-
raz na maksymalnie 5 lat więzienia.
 Do rabunku doszło we wrześniu zeszłego roku na jednej z grodziskich 
ulic. Później Sandra B. i Denis D. wyjechali za granicę. Kryminalni schwytali 
ich, gdy powrócili w rodzinne strony. Para przyznała się do popełnienia prze-
stępstwa. Wózka nie udało się odzyskać. Kryminalni zabezpieczyli u zatrzy-
manych pieniądze na poczet przyszłej kary. 
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Ma być nie mniej 
nowocześnie, ale taniej
GRODZISK MAZOWIECKI Nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej otworzy 
swoje podwoje niemal rok później niż zapowiadano. Inwestycja będzie też częściowo 
okrojona. Wszystko po to, aby ograniczyć koszty jej budowy

 Z nowoczesnego obiektu przy 
szkole „Szóstce” będą cieszyli się nie 
tylko tenisiści stołowi, koszykarze, 
piłkarze, judocy czy karatecy sku-
pieni w grodziskich klubach. Nowa 

hala, dzięki widowni na 3,5 tys. 
osób, będzie także pełniła rolę du-
żej sali koncertowej i areny sporto-
wej. Powstanie tu również pierwsza 
w mieście ścianka wspinaczkowa, a 
istniejący przy Sportowej  skate park 
przejdzie metamorfozę.
 Nie mniej atrakcyjna będzie część 
edukacyjna, w której powstanie „Mały 
Kopernik” na wzór warszawskiego, z 
niedużym obserwatorium astrono-
micznym oraz wieżą widokową. Ca-
łość zostanie zamknięta w budynku o 
bardzo nowoczesnej architekturze.

Odłożone źródła energii
 Przetarg na budowę Centrum In-
tegracji i Aktywizacji Sportowej, któ-
ry władze miasta ogłosiły pod koniec 
minionego roku pokazał, że tak za-
projektowany obiekt będzie kosz-
tował o kilkanaście milionów wię-
cej niż zaplanowane przez ratusz 48 
mln zł. Z tego względu burmistrz 
Grzegorz Benedykciński pod koniec 
stycznia podjął decyzję o unieważ-
nieniu postępowania. Włodarz za-
powiada, że drugi przetarg na wy-

konanie Centrum Integracji i Akty-
wizacji Sportowej zostanie ogłoszo-
ny w maju. – Bardzo chcieliśmy, żeby 
ta hala była niezwykle nowoczesna, 
ale z czymś chyba przesadziliśmy – 
przyznaje burmistrz. 
 Architekci otrzymali za zadanie 
okrojenie projektu o elementy, które 
kosztowałyby około 8 mln zł. – Mu-
szę wybaczyć projektantom. Kiedy 
dwa lata temu przygotowywali do-
kumentację, w Polsce była tenden-
cja do dofinansowania ekologicz-
nych, odnawialnych źródeł energii. 
To się skończyło. Dlatego na razie 
zrezygnujemy z pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych. Będzie możliwość 
powrotu do nich w przyszłości, jeże-
li fundusze na tego typu źródła ener-
gii ponownie się pojawią. Okroimy 
również projekt z techniki scenicznej 
– informuje Grzegorz Benedykciński. 

Otwarcie za 2,5 roku
 Obniżeniu ceny ma też sprzyjać 
okres wydłużenia budowy do waka-
cji 2019 roku. Ostatecznie, władze 
Grodziska Mazowieckiego liczą, 
że inwestycja pochłonie łącznie nie 
więcej niż 50 mln zł w ciągu trzech 
lat. – Ponieważ już udało nam się 
zdobyć 6 mln zł dotacji z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i wystąpiliśmy o 
wsparcie do resortu sportu, liczę, że 
hala będzie kosztowała gminę około 
38-40 mln  zł – zakłada burmistrz. 
 Ze względu na to, że budowa się 
opóźni, gmina nie wykorzysta 20 
mln zł zaplanowanych na ten rok 
na inwestycję przy Sportowej. Obec-
ny plan przewiduje, że tegoroczne 
pierwsze prace będą kosztowały 6 
mln zł. 

Piotr Chmielewski

Firmy oszacowały koszt budowy hali na co najmniej 60 mln zł. 
Dlatego zakres inwestycji będzie nieco zmniejszony

– Bardzo chcieliśmy, żeby ta 
hala była niezwykle nowo-
czesna, ale z czymś chyba 

przesadziliśmy – przyznaje 
burmistrz

Pasażer ma wszystko na ekranie
POWIAT GRODZISKI/PRUSZKOWSKI 
Wczoraj ofi cjalnie uruchomiono 
nowoczesny system informacji dla 
pasażerów Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. Inauguracja odbyła się 
wieczorem w Podkowie Leśnej
 System powiadamiający o tym, 
kiedy na peron wjadą najbliższe skła-
dy WKD był testowany od ponad 
dwóch miesięcy. Pasażerowie zdąży-
li się już przyzwyczaić do kolorowych 
ekranów na solidnych słupach. 
 Wczoraj z okazji oficjalnego uru-
chomienia systemu (oraz monitorin-
gu) na stacji Podkowa Leśna Głów-
na odbyło się wydarzenie pod nazwą 
„Z informacją WKD do celu podró-
ży”. Po uroczystym rozświetleniu ta-
blic obecni obejrzeli pokaz laserowy. 
Wieczorną imprezę poprzedziła ak-
cja pod nazwą „Zawsze dzień dobry z 
WKD”. Podróżni korzystający z kolei 
dojazdowej w godzinach 6-8 na przy-
stankach Warszawa Śródmieście, 
Michałowice, Pruszków, Komorów, 
Otrębusy, Podkowa Leśna Główna i 
Grodzisk Mazowiecki Radońska byli 
częstowani kawą i herbatą.
 Przedsięwzięcie było jednocze-
śnie podsumowaniem dotychcza-
sowych działań związanych z re-
alizacją projektu mającego na celu 
zwiększenie wydajności, niezawod-
ności i bezpieczeństwa WKD. Pro-
gram dofinansowała Szwajcaria w 
ramach współpracy z nowymi kra-

jami członkowskimi Unii Europej-
skiej. Trzeba dodać, że Helweci bez-
zwrotnej pomocy udzielili także na 
zakup 6 nowych zespołów trakcyj-

nych. Tabor WKD powiększono 
również dzięki dotacjom unijnym.

PC

Przed wczorajszym oficjalnym uruchomieniem system 
był testowany od końca listopada

PODKOWA LEŚNA

O literaturze i malarstwie
 Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zaprasza 
na 12 lutego, na godz. 17 na wieczór wspomnieniowy „Spotkania z Jaro-
sławem Iwaszkiewiczem”. Wystąpi Tomasz Burek, krytyk literacki. Po spo-
tkaniu odbędzie się wernisaż wystawy „Genius loci” Roberta Berlina, ma-
larza z Milanówka. 

PC
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Członkowie gangu 
pruszkowskiego w areszcie
PRUSZKÓW Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali w Warszawie i na Śląsku 
14 osób wchodzących, zdaniem śledczych, w skład groźnej grupy prze-
stępczej. Wśród nich są członkowie starego gangu pruszkowskiego – 
„Słowik”, „Wańka” i „Parasol”, którzy po odsiedzeniu wyroków kilka 
lat temu wyszli na wolność

 Zatrzymania dokonane 31 stycznia, miały związek ze śledztwem prowadzo-
nym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Na ślad zorganizowanej grupy 
przestępczej kierowanej przez niejakiego Sebastiana W. śledczy wpadli około 
2 lat temu. Dowiedzieli się, że ochroną jej interesów zajmowali się członkowie 
starego gangu pruszkowskiego, którzy po wyjściu na wolność zaczęli odbudo-
wywać dawne przestępcze struktury. Grupa działała od 2013 roku, m.in. w War-
szawie, Poznaniu, Gdańsku oraz we Wrocławiu, i zajmowała się wyłudzaniem 
podatku VAT na ogromną skalę (chodzi o dziesiątki milionów złotych) oraz le-
galizowaniem tych pieniędzy. Popełniała też jednak przestępstwa typowo kry-
minalne, jak rozboje, wymuszenia rozbójnicze i pobicia. Wśród osób zatrzyma-
nych przed tygodniem przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji 
znaleźli się Andrzej Z. ps. Słowik, Janusz P. ps. Parasol oraz Leszek D. ps. Wańka, 
którzy usłyszeli w sumie kilkanaście zarzutów. Decyzją sądu, wszyscy trzej naj-
bliższe trzy miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

TW

R E K L A M A

MILANÓWEK

Bal dla łyżwiarzy
 W najbliższą sobotę o godz. 15. na sztucznym lodowisku przy ul. Spor-
towej rozpocznie się zabawa karnawałowa dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Mile widziane będą przebrania. Organizatorzy zapewniają dobra 
zabawę i ciekawe konkursy. Tego dnia do godz. 22.00 wstęp na lodowi-
sko będzie bezpłatny.  

PC
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Miasto ma nowego 
wiceprezydenta
PRUSZKÓW Od 1 lutego funkcję wiceprezydenta Pruszkowa pełni Mi-
chał Landowski, który zastąpił na stanowisku Andrzeja Królikowskie-
go. Nowy wiceprezydent ma czuwać m.in. nad sprawnym wdrożeniem 
reformy oświaty
 Michał Landowski jest pruszko-
wianinem, ma 33 lata i przez ostat-
nich 9 lat pracował w biurze rady 
miejskiej. Ukończył prawo na Uni-
wersytecie im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i politologię na Uni-
wersytecie Warszawskim. Jest tak-
że współautorem części komenta-
rza do ustawy o fi nansach publicz-
nych. W urzędzie był audytorem we-
wnętrznym ds. ISO, przewodniczył 
także zespołowi wdrażającemu bu-
dżet obywatelski na 2017 rok. W za-
kres jego kompetencji będą wcho-
dzić m.in.: edukacja, ochrona środo-
wiska, sport, promocja i kultura oraz 
pomoc społeczna. Michał Landow-
ski pełnił funkcję komendanta Hufca 
ZHP w Pruszkowie. Jego wielką pasją 
jest żeglarstwo, bardzo lubi też jeź-
dzić na nartach.

TW

Kurtka na wieszaku,
czyli jak dać ciepło
MILANÓWEK Z wieszaka stojącego obok stacji kolejowej w Milanówku 
można bezpłatnie wziąć ubrania, a także zostawić inne. Mieszkańcy w 
ten sposób włączyli się w ogólnopolską „Wymianę ciepła”
 Akcja wzbudziła entuzjazm 
w dużych miastach: Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu czy Łodzi i 
powoli rozlewa się na cały kraj. 
Jej założenie jest proste: w wy-
znaczonych ogólnodostępnych 
miejscach, na ustawionych wie-
szakach, można zostawić ciepłą 
odzież, a potrzebujący, zachowując 
anonimowość, mogą ją zabrać. 
 Kilka dni temu taki punkt wy-
miany ubrań powstał na ul. War-
szawskiej, obok stacji PKP i kawiar-
ni Podmiejska. W ustawienie wie-
szaka oraz kosza na rzeczy dla dzie-
ci zaangażował się m.in. Milanow-
ski Klub Mam, którego celem się 
„stworzenie z Milanówka miasta 
przyjaznego rodzinie”. Wcześniej 
klub organizował akcje wymiany 
książek czy wyprzedaże garażowe. 
 „Wisi tam już kilka ciepłych 
kurtek, polarów i swetrów, więc je-
śli znacie kogoś, kto marznie, powiedzcie mu, gdzie się udać. (...) Dziękujemy 
Magdzie Konstantynowicz – bo to jej inicjatywa – i Podmiejskiej za udostęp-
nienie przestrzeni” - napisały kilka dni temu mamy-klubowiczki.
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Na Warszawską każdy może 
przynieść ubrania, aby wzięli 
je potrzebujący

Czekaj, mieszkańcu, na obwodnicę
GRODZISK MAZOWIECKI Mieszkańcy Kozerek domagają się od władz, aby przywróciły im możliwość przejaz-
du przez linię kolejową. – Musimy nadkładać po 10 kilometrów – skarżą się
 Chodzi o połączenie pomiędzy 
ulicami Krajobrazową i Merkurego, 
którym można było pokonywać to-
rowisko jeszcze przeszło rok temu. 
Obecnie w tym miejscu stoją beto-
nowe bariery oraz znaki  uniemoż-
liwiające przejazd  na drugą stronę 
linii kolejowej. Powód? Po remoncie 
torowiska  Pendolino jeździ po nim 
z prędkością nawet 180 km/h.

Traktorem przez miasto
 Pod koniec stycznia w Kozer-
kach odbyło się w tej sprawie spo-
tkanie kilkudziesięciu osób zorgani-
zowane przez miejscowe stowarzy-
szenie „Czas Mieszkańców”. – Nie-
stety, pan burmistrz, mimo że został 
zaproszony, nie przyjechał. Chcieli-
śmy usłyszeć od niego dlaczego za-
mknięto przejazd z dnia na dzień 
bez informowania nas o tym. Liczy-
liśmy, że porozmawiamy też o budo-
wie tunelu pod torami, bo tego od 
niego oczekujemy – mówi Sebastian 
Łojszczyk. 
 Podczas spotkania, zebrani uty-
skiwali na sytuację, w której ich po-
stawiono. Jeden z rolników, aby do-
stać się ciężkim traktorem na swoje 
pole po drugiej stronie linii kolejo-
wej, musi przejeżdżać przez wiadukt 
i główne skrzyżowanie w Grodzi-
sku Mazowieckim. Inni mieszkań-
cy narzekali na utratę wartości dzia-
łek, które zostały odcięte od najważ-
niejszej w tym rejonie drogi nr 719. 

Jednak mieszkańców najbardziej de-
nerwują codzienne niedogodności. 
– Mój syn, aby spotkać się z kolegą z 
drugiej części wsi, musi jechać dwo-
ma autobusami, nadkładać 10 km 
– mówi Sebastian Łojszczyk.

Trzeba czekać na wiadukt
 Burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński studzi emocje. W jego oce-
nie rozpoczynanie starań o budo-
wę przejazdu pod torowiskiem, któ-
re połączyłoby ul. Krajobrazową z 
Merkurego, byłoby w obecnej sytu-
acji nielogiczne. – Z praktyki wiem, 
że załatwienie wszystkich skompli-
kowanych procedur związanych z 
tą inwestycją zajęłoby około pięciu 
lat, do tego gmina musiałaby zre-
alizować tunel za własne fundu-
sze. Podczas gdy budowa obwodni-
cy zachodniej Grodziska, w ramach 

której powstanie w Kozyrkach wia-
dukt nad torami, ma rozpocząć się 
w przyszłym roku, trwają ostatnie 
przygotowania, są zapewnione na to 
pieniądze. Spodziewam się, że za 2,5 
roku problem z przejazdem nad li-
nią kolejową w tej miejscowości się 
zakończy – przekonuje burmistrz. 
– Nasze działania skupiły się na 
tym, aby mieszkańcy mieli dogodny 
wjazd na wiadukt i możliwość bez-
piecznego przejścia po nim. 
 Grzegorz Benedykciński zapew-
nia, że jeśli brak przejazdu jest tak 
dużym utrudnieniem dla mieszkań-
ców Kozerek, bo utrudnia im co-
dzienną komunikację, gmina zor-
ganizuje spotkanie, aby wysłuchać 
oczekiwań. – Jeśli trzeba będzie, 
podstawimy dodatkowe autobusy, 
żeby dowozić ludzi – tłumaczy. 

Piotr Chmielewski

Zamiast przejazdu jest dziś ślepa ulica. Mieszkańcy chcieliby 
w tym miejscu tunel

– Spodziewam się, że za 2,5 
roku problem z przejazdem 

nad linią kolejową w tej miej-
scowości się zakończy – prze-

konuje burmistrz.

R E K L A M A

K jak kurnik, k jak kultura
MILANÓWEK „Kurnik – wylęgarnia kultury” została w sobotę uroczyście 
otwarta przy ul. Piasta, obok Zespołu Szkół nr 1
 Nowa, nieduża, bo składająca się 
z dwóch pomieszczeń, filia Milanow-
skiego Centrum Kultury przyciągnę-
ła w dniu otwartym dzieci i dorosłych 
w każdym wieku. Dla licznych gości 
były zabawy animacyjno-plastycz-
ne, warsztaty qullingu, rysowania ko-
miksu i malarstwa. Zorganizowano 
także warsztaty beatboksu w wyko-
naniu mistrza Polski. Kurnik to od-
powiedź na brak w mieście pomiesz-
czeń na zajęcia edukacyjno-kultu-
ralne, szczególnie dla najmłodszych. 
MCK zaprasza do odwiedzania „wy-
lęgarni” i zgłaszania pomysłów, co 
jeszcze można w niej robić.

PC Fot. MCK
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Razem bezpieczniej
BRWINÓW Na ulicach miasta pojawiły się mieszane patrole policjan-
tów i strażników miejskich. Ale to nie jedyne rozwiązanie, które ma 
podnieść bezpieczeństwo mieszkańców

 W ramach porozumienia zawartego przez gminę z Komendą Powiatową 
Policji w Pruszkowie i obowiązującego w bieżącym roku, po ulicach Brwinowa 
będą przemieszczały się wspólne, ponadnormatywne patrole. - Obecność na 
ulicach dodatkowego patrolu skutkuje większą liczbą podejmowanych inter-
wencji oraz skróceniem czasu dojazdu do miejsc zgłoszeń – przekonuje ko-
mendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski. - Współpraca z po-
licją będzie kontynuowana nie tylko w zakresie prewencyjnych służb patro-
lowych, ale także podczas zabezpieczania wszelkich uroczystości, festynów i 
innych wydarzeń organizowanych na terenie gminy 
 Gmina stara się wspierać działania policjantów także na innych polach. 
W ubiegłym roku partycypowała w zakupie dwóch policyjnych radiowozów 
przeznaczonych dla komisariatu w Brwinowie. Do opla corsy i kii cee’d samo-
rząd dołożył 55 tys. zł. 

TW

60 tys. zł będą kosztowały w tym roku ponadnormatywne 
patrole policji i straży miejskiej

Wypędzeni 1944. Przymusowe wysiedlenia
podczas II wojny światowej

PRUSZKÓW

 Już jutro, w sobotę 11 lutego Muzeum Dulag 121 w siedzibą przy ul. 3 Maja 
8A w Pruszkowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Karty Historii. Tym 
razem gościem specjalnym będzie Dariusz Pawłoś z Fundacji „Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie”, który opowie o przymusowych wysiedleniach podczas 
II wojny światowej m.in. z terenów Wielkopolski, Pomorza, Żywiecczyzny, a 
także Zamojszczyzny i zniszczonej w wyniku powstania Warszawy. Początek 
spotkania o godz. 15, wstęp wolny. 

TW

Liceum na razie nie będzie
NADARZYN 

 W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie starosty pruszkowskiego Mak-
syma Gołosia z przedstawicielami społecznego komitetu na rzecz budowy li-
ceum ogólnokształcącego w Nadarzynie. Podczas spotkania starosta przed-
stawił swoje stanowisko. - W tej chwili zarząd nie chce wydawać zgody na 
utworzenie liceum – mówi Krzysztof Bukowski, rzecznik starostwa pruszkow-
skiego. - Widzimy potrzebę utworzenia takiej szkoły, ale chcemy poprzedzić 
tę decyzję konsultacjami społecznymi. 

TW
R E K L A M A

Jesteśmy również na: 
www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!
www.kurierpoludniowy.pl

P R O M O C J A
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Dwa miesiące do biegu raszyńskiego
RASZYN Od początku lutego można zapisywać się na VIII edycję Ogólnopolskiego Biegu 
Raszyńskiego. Impreza ma wspaniałą oprawę, dzięki czemu cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem zawodników zarówno z kraju, jak i zagranicy. Bieg odbędzie się w 
niedzielę 9 kwietnia
 Ogólnopolski Bieg Raszyński na 
dystansie 10 km jest organizowa-
ny od 2010 roku i startują w nim za-
równo amatorzy, jak i zawodowcy. 
- Chcieliśmy zorganizować profe-
sjonalną imprezę, która będzie mia-
ła określoną renomę – mówi Janusz 
Górka, dyrektor Biegu Raszyńskie-
go. - Sądzę, że to się udało. Zawo-
dy z roku na rok, przy wsparciu gmi-
ny Raszyn, rosną w siłę, pozyskuje-
my też kolejnych sponsorów. Teraz 
mogę śmiało powiedzieć, że jest to 
największe wydarzenie biegowe po-
łudniowej części województwa ma-
zowieckiego.

Do Raszyna przyjeżdżają najlepsi
 Od kilku lat w raszyńskim biegu 
biorą udział coraz lepsi zawodnicy. 
W ubiegłym roku w kategorii OPEN 

zwyciężył z czasem 30:37 Jakub No-
wak, a na trzecim stopniu podium 
po raz pierwszy w historii stanę-
ła kobieta – Katarzyna Kowalska 
(33:06). Zawodnicy lubią przyjeż-
dżać do Raszyna ponieważ trasa 
biegu ma atest Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, a rywaliza-
cji towarzyszy gorący doping kibi-
ców. Dla najlepiej dopingującej gru-

py organizatorzy przewidują nagro-
dę w wysokości 1000 zł, jest więc o 
co walczyć. Od kilku lat przed bie-
giem głównym startują mieszkań-
cy gminy uprawiający Nordic Wal-
king. Wędrówka z kijkami cieszy się 
coraz większą popularnością, bo-
wiem na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. 

Atrakcyjne pakiety startowe
 Wszyscy, którzy chcą wziąć 
udział w tegorocznej edycji biegu, 
mogą zapisywać się na niego za po-
średnictwem strony www.biegra-
szynski.pl (zakładka ZAPISY). Do 
20 marca opłata startowa wynosi 
55 zł, zaś od 20 marca do 7 kwiet-

nia – 65 zł. W skład pakietu starto-
wego, oprócz koszulek technicznych, 
wchodzą także gadżety od sponso-
rów, bony rabatowe i specjalne dże-
my dla biegaczy. Na każdego będzie 
czekał także ciepły posiłek i napój 
izotoniczny. - Lista startowa szyb-
ko się zapełnia – mówi Janusz Gór-
ka. - Namawiam wszystkich, aby 
jak najszybciej się zapisywali. Emo-
cje i dobra zabawa gwarantowane. 
Wśród wszystkich, którzy ukończą 
bieg, rozlosujemy atrakcyjne nagro-
dy, takie jak tablety Samsung, zegar-
ki, karty podarunkowe czy vouchery.

Tomasz Wojciuk

W biegu mogą startować 
osoby, które w dniu zawo-

dów mają ukończone 16 lat

Znicz powalczy o pozostanie w pierwszej lidze
PRUSZKÓW Już 4 marca 20. kolejka zainauguruje rundę wiosenną I ligi piłki nożnej. Będą-
cy na 16. miejscu w tabeli Znicz Pruszków ma duże szanse na utrzymanie
 Drużyna trenowana przez Da-
riusza Kubickiego nie będzie miała 
łatwego zadania. Pierwszy mecz za-
gra z Chrobrym Głogów, który zaj-
muje w tabeli 12. miejsce i ma rap-
tem 5 punktów więcej od Znicza. W 
następnej kolejce, 11 marca, zagra 
natomiast u siebie z liderem – Choj-
niczanką Chojnice.

Solidnie przepracowali 
okres przygotowawczy
 Zespół wznowił treningi 5 stycz-
nia. Zaczęły się regularne przygo-
towania, podczas których pruszko-
wianie rozegrali także kilka sparin-
gów (wygrali ze Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz Pelikanem Ło-
wicz, a ulegli GKS-owi Tychy). Od 
1 do 8 lutego zawodnicy przebywa-

li na obozie szkoleniowym we Wła-
dysławowie-Cetniewie. Tam 5 lute-
go wygrali 3:0 z Pogonią Siedlce, a 
trzy dni później ulegli Bytovii. Jutro, 
w sobotę 11 lutego o godz. 12, pla-

nowany jest sparing z Wisłą Puławy, 
15 lutego z Legionovią Legionowo, 
18 lutego z GKS-em Bełchatów i 25 
lutego z Radomiakiem Radom. 

Trzon zespołu pozostał bez zmian
 Po rundzie jesiennej z druży-
ny odeszli Rafał Zaborowski, Rafał 
Zembrowski i Bartosz Jaroch.

 Doszedł 26-letni Damian Ja-
kubik, obrońca występujący wcze-
śniej w Podbeskidziu Bielsko-Bia-
ła, który zadebiutował w sparingu 
z trzecioligowym Pelikanem Ło-
wicz. Jakubik to piłkarz, który wy-
stępował w ubiegłym sezonie także 
w ekstraklasie, gdzie rozegrał kilka 
spotkań w barwach Górnika Łęcz-
na. Znicz Pruszków cały czas te-
stuje kilku zawodników, jednak jak 
się dowiedzieliśmy, nie ma kon-
kretnych planów transferowych. W 
klubie zapewniono nas, że współ-
praca trenera z drużyną układa się 
bardzo dobrze, a wszystkich łączy 
jeden cel, którym jest utrzymanie 
się w I lidze. 

Tomasz Wojciuk 

Czy nowy zawodnik Damian 
Jakubik załata dziury 

w obronie Znicza?

R E K L A M A

Sportowa złość 
przynosi medale
GRODZISK MAZOWIECKI Dominik Parol, reprezentant grodziskiego UKS 
Sparta, zakwalifi kował się do Mistrzostw Europy Kyokushin Karate, 
które odbędą się w kwietniu w Danii

 Zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego wystartował w turnieju 
kwalifi kacyjnym w Końskich w bardzo dobrze obsadzonej kategorii - 65 kg. 
Zajął drugie miejsce, które umożliwi mu start w mistrzostwach Starego Kon-
tynentu. Teraz przez Dominikiem ciężki okres przygotowawczy, kilka wyjaz-
dów sparingowych, 1-2 turnieje sprawdzające, dyscyplina przy utrzymaniu 
wagi i... w kwietniu wylot do Kopenhagi. 
 W ostatnią sobotę UKS Sparta zorganizował tradycyjną, doroczną sparta-
kiadę w swoim mateczniku – sali sportowej grodziskiego gimnazjum nr 3. Na 
matach spotkali się najmłodsi zawodnicy Sparty oraz zaproszeni goście z za-
przyjaźnionych klubów. Emocji, jak i ducha walki, woli wygranej, zaciętość i 
sportowej złości nie brakowało. 

PC

Reprezentanta Sparty (na drugim stopniu podium) wiosną 
czekają zmagania w Kopenhadze

Zawodnicy Znicza intensywnie 
przygotowują się do rundy wiosennej
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 

ze znajomością powiatu pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,
 tel. 22 756 79 39

DAM PRACĘ

Fryzjerowi/fryzjerce do salonu w Ustanowie 
koło Zalesia Górnego, tel. 513 434 443

Zatrudnię Kuriera z samochodem na gaz, 
tel. 602 637 732

Przyjmę do pracy Panią jako pomoc 
kuchenną, możliwość przyuczenia, 
Henryków-Urocze tel. 516 709 732

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Pralnia na Ursynowie i Piasecznie zatrudni 
2 panie. Tel. 575 942 929

Ustanów, zatrudnię osobę z doświadcze-
niem na stoisko mięsno - wędliniarskie, bar-
dzo dobre warunki, tel. 602 119 041

Od zaraz fryzjerowi, fryzjerce z doświadcze-
niem w salonie w Piasecznie, tel. 501 083 350, 
22 716 37 83
 
Handlowca z językiem angielskim, doświad-
czenie nie wymagane, Miejsce pracy: Karolina 
(koło Góry Kalwarii) , cv na: praca@eipolska.pl 

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

Ochrona Apartamentowców w Piasecznie, 
tel. 22 834 34 00
 
Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem i znajomością powiatu prusz-
kowskiego, praca co drugi piątek, tel. 22 756 79 39
 
Zatrudnię manicurzystkę, pedicurzystkę, 
praca akrylem (najlepiej z doświadczeniem), 
Piaseczno, tel. 607 144 341

Kierownik kuchni z doświadczeniem 
w żywieniu zbiorowym w szpitalach do pracy 
w Konstancinie, tel. 508 318 341

Kucharz, pomoc kuchenna i kierowca 
do przewożenia posiłków cateringowych 
w Konstancinie, tel. 600 250 437

ENERGICZNE OSOBY JAKO POMOCE KU-
CHARZA DO CATERINGU.PRACA PIASECZNO 
PON.-PIĄT.6.00-15.00 TEL: 600 471 834

DEKARZA, POMOCNIKA DEKARZA,
WOJ.MAZ.PROSZĘ O KONTAKT 608 854 286

Zatrudnię kucharkę do restauracji w Zalesiu 
Dolnym, tel. 606 492 420

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

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym, Łazy, tel. 609 477 481

Zatrudnię nauczyciela wychowania 
przedszkolnego, tel. 503 331 731

Opiekunkę do osoby starszej, Piaseczno, 
tel. 601 38 34 60

Pielęgniarka, neurolog, lekarz medycyny pracy, in-
ternista, tel. 609 373 582, 605 440 831, 22 651 70 75

Pomieszczenie na gabinet lub usługi, Góra 
Kalwaria, tel 500 018 720

Firma zatrudni do sprzątania, praca Janki, 
ul. Mszczonowska (mile  widziane Panie), 
tel. 501 366 037

Kucharkę do restauracji k./ Piaseczna, 
przygotowanie przyjęć, tel. 725 547 737

Fryzjera samodzielnego, Piaseczno, tel. 664 454 868

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

Stolarzy meblowych, pomocników, 
Tarczyn, tel. 608 207 265, 668 495 001

Do biura, znajomość WF-MAG, branża budow-
lana, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 525 429

Ekspedientkę do spożywczego, Błonie,  
tel. 508 793 173

Pracownik obsługi klienta na podjeździe 
na stacji Orlen w Tarczynie. Tel. 605 276 594

Zatrudnimy tokarza z doświadczeniem, 
maszyny konwencjonalne, praca w Kozerkach,  
tel. 889 370 282

Agentów ochrony, stawka 13 zł. 506 158 658

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni osoby 
z doświadczeniem na stanowisko recepcjonisty i 
fizjoterapeuty. kontakt: na adres e-mail d.lasek@
uzdrowisko-konstancin.pl lub 667 771 149 

Pracuj z PROMEDICA24 jako opiekun/ka senio-
rów w Niemczech. Trwają zapisy na bezpłatny 
kurs z języka niemieckiego! Zadzwoń po wię-
cej informacji pod nr 501 356 229

Firma z Piaseczna k.Warszawy zatrudni 
TOKARZY CNC tel. 668 128 571, 604 220 442. 
mail: e.jaworska@sertapolska.pl 

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

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

Ekspedientkę/ -a Carrefour Express 
ul. Pomorska Piaseczno, tel. 508 288 773

Zatrudnię stolarza, tel. 501 21 29 37

Zatrudnię blacharzy budowlanych. Praca stała, 
zakwaterowanie, wynagrodzenie: akord. 
Piaseczno, tel. 22 756 84 89 

Restauracja w Konstancinie zatrudni kelnerkę, 
504 581 354 

Poszukuję brygady brukarskiej i ogrodniczej 
z własnym samochodem, tel. 504 008 309

Kierowca krajowy i międzynarodowy, kat C+E, 
atrakcyjne wynagrodzenie tel. 668 499 758

SZUKAM PRACY 

Opiekunka do dziecka, doświadczenie, 
referencje, tel. 507 021 655

KUPIĘ

Każde elektronarzędzia i narzędzia, 
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl
 
Kupię używany agregat prądotwórczy, 
ok.2,5- 3 kW, tel. 698 698 839

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 

Oddam za półdarmo piach z wykopu, 
tel. 730 375 405

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Sprzedam antyki stylowe: serwantka, mała 
komoda angielska, biblioteka dwudrzwiowa, 
tel. 515 923 702

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Maszynę do szycia Łucznik, szafkową,
tel. 22 756 48 64 (wieczorem)

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Przyczepa samochodowa, 2011r., 
tel. 510 297 246

Ford Transit 2.0 TDDI, 2004 r., tel. 510 297 246

Sprzedam miejsce postojowe, ul Strusia 1, 
Piaseczno tel. 783 052 715 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

Bezpośrednio w dobrej cenie 4008 m kw. 
Zalesie Dolne, Modrzewiowa, tel. 660 065 596

Pruszków lokal 100 m kw., parter, witryna, 
parking, wykończony. Cena 490 tys zł netto. 
Tel. 577 08 09 05

Mszczonów 2 pokoje po remoncie z meblami, 
159 tys., tel. 606 922 319

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

Sprzedam miejsce postojowe, ul Strusia 1, 
Piaseczno tel. 783 052 715 

Sprzedam dwie działki budowlane , po 1200 m 
kw, okolice Janek tel. 506 716 905

Tanio pół bliźniaka w Czersku, tel.  602 810 143

Działka 1300 m kw.-45 000 PLN pod Tarczynem. 
Tel. 608 002 034

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m kw. 
w Wólce Kozodawskiej. Tel. 691 913 846

Pruszków 2 pok. do remontu, blisko WKD, 
159 tys. zł tel. 533 861 138

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 900 m kw., ze wszystkimi opłatami jak: po-
datek, notariusz, księga wieczysta - WYNOSI ok. 
29 000 zł. Propozycja szczególnie dla ludzi mło-
dych, niezamożnych, tel. 698 225 965 lub 
22 750 33 66

Dom jednorodzinny 159/1000 m kw., Wólka 
Dworska,budowa domów,  tel. 602 397 714

2 pokoje w Piasecznie, tel. 601 28 90 47

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, 
tel. 602 77 03 61

Atrakcyjne działki budowlane okolice Tarczyna, 
tel. 607 126 864

Wiskitki A2, działki 3-5 tys. m kw., 
tel. 607 86 97 75

Adamów-Grzymek, budowlana, od 50 zł/m kw., 
tel. 607 86 97 75

Dom tanio, tel. 535 487 338

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

DWUPOKOJOWE, TEL. 664 695 444

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Pokój dla pary, Piaseczno, tel. 797 799 002

Umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Wynajmę aneks kuchenny z łazienką, 
tel 509 952 583

Lokal biurowy, 140 m kw., w centrum Piaseczna. 
Atrakcyjna cena, tel. 660 691 306

Magazyn 400 m kw, Piaseczno 
tel. 514 461 246 , 513 983 658 

Kwatery, tel. 728 899 673

3 pokoje z kuchnią, 60 m kw., biuro i warsztat, 
Chylice, tel. 516 228 558

Lokal usługowy z przystosowaniem pod fryzjer-
stwo, bez wyposażenia, 34 m kw. Piaseczno, 
tel. 503 914 598
 
Pokój, tel. 730 76 75 59

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Mieszkanie 140 m kw w Górze Kalwarii, gaz 
i kominek,1500 zł, tel. 783 688 403

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

Magazyny w Antoninowie od 100 m kw. ochrona 
całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370

Sklep, biuro, Żyrardów, ul. Okrzei 8, 
tel. 607 86 97 75

USŁUGI

BRUKARSTWO. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,PROFE-
SJONALNIE I TERMINOWO, GWARANCJA,
www.dobrybrukarz.pl, tel.698 698 839

Budowa domów, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Aabraxas tłumaczenia, 
tel. 22 711 64 26, 607 685 074

Dachy, tel. 511 928 895

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Remonty, wykończenia, 
www.prawdziwarobota.pl, tel 798 828 783

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Remonty malowanie, tel. 604 754 217

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

Schody, parapety, panele tel. 609 077 857

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

Malowanie szybko, czysto, solidnie, 
i estetycznie, tel. 788 882 780

Schody- wyrób, montaż, odnawianie 
i inne prace stolarskie. Tel. 503 344 567
schodypodlogi.pl

Biuro Prawno-Podatkowe, prowadzenie 
kompleksowe, porady, życzliwie, W-wa/Dawidy, 
tel. 502 088 028 

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352 

Tynki maszynowe, tel. 693 448 270

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

Tanie malowanie, złota rączka, 
tel. 664 279 666

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malowanie, gładź, remonty,  
tel. 513 986 439

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Sprzątanie, odśnieżanie, ogrodnictwo, 
536 043 434

Brukarstwo – rezerwacja terminów na wiosnę,  
tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

Glazura, terakota, samodzielnie, 
tel. 694 126 583

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Ocieplanie poddaszy pianą pur, 
tel. 668 327 588

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

Malujemy, tel. 794 706 556

Remonty kompleksowo, 
tel. 605 330 627, 506 52 40 60

Przewozy, mebli, materiałów, samochodów. 
Tel. 501 201 194

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

 RÓŻNE 

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

 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Re-
laks” w Szczakach ogłasza konkurs na wykona-
nie monitoringu na terenie ogrodu. Osoby zain-
teresowane prosimy o nadsyłanie ofert do końca 
lutego  na adres: Szczaki, ul. Mrokowska 43, 05-
504 Złotokłos lub kontakt telefoniczny pod nu-
merem tel. 602 57 83 66 

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe angielski, nie-
miecki, ukraiński. Tel: 536 800 066

NAUKA 

Chemia, fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom 
czekają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, 
większe i całkiem duże, a także koty. Wszyst-
kie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizowane. 
Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chęt-
nie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 
531 952, 608 504 380

Oddam yorka, 22 750 24 12

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

największy
 nakład 

największa 
skuteczność

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
pon-pt 8:30-18

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

PILNIE BARMAN/KELNER. MŁODY CHĘTNY 
DO PRACY W WEEKENDY. DOBRZE PŁATNE 
www.villajulianna.pl TEL. 605 658 833 

KUCHARZ/PIZZER  KSIĄŻENICE
(GM. GRODZISK), TEL. 795 697 858

Do zakładu kamieniarskiego, polerowni-
ków i do montażu nagrobków, Warszawa, 
tel. 607 149 243

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozda-
wania gazet na skrzyżowaniach w Piasecz-
nie, praca w piątki, tel. 22 756 79 39 

KIEROWCĘ KAT. „C” + HDS, SKŁAD TAR-
CZYN, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE, 
tel. 506 061 296

Zatrudnimy: KIEROWCÓW C + E + HDS 
oraz OPERATORA KOPARKI, KOPARKO ŁA-
DOWARKI. Możliwość zakwaterowania wraz 
z rodziną w dobrych warunkach (cały dom). 
Ewentualnie praca dla kobiety w markecie. 
CV na adres: rekrutacja@ar-sklad.com.pl

Sieć sklepów spożywczych Delikatesy Do-
roty - udziałowiec TOP MARKET, do sklepu w 
Nowej Iwicznej poszukuje osoby na stanowi-
sko Kierownik Zmiany. Od kandydatów ocze-
kujemy doświadczenia w branży spożywczej 
na stanowisku kierowniczym oraz doświad-
czenia w zarządzaniu zespołem. Osoby zain-
teresowane prosimy o wysłanie cv na adres 
e-mail: rekrutacja@sklepydoroty.pl 

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI - CAŁE, 
USZKODZONE, ANGLIKI, SZYBKO, SOLID-
NIE. GOTÓWKA, TEL. 510 357 529 

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

AUTO-SKUP, ROCZNIKI 2000-2014, 
TEL. 694 54 72 04 

AUTO SKUP, CAŁE, USZKODZONE, 
SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI, 
TEL. 604 168 147

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 bezpośrednio 73 m kw., 
Góra Kalwaria, tel. 605 338 550

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

Kwatery pracownicze, tanio, Piaseczno, 
tel. 797 799 002

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NA-
PRAWY, TEL. 603 375 875

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKA-
ZJE, WOLNE TERMINY 2017, LEMON-
PHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

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

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO 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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

Glazura, panele, malowanie, tel. 502 57 42 76

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny za-
kres, tel. 601 304 250

Usługi transportowe, przeprowadzki 
tel. 511 726 698 

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  OD-
SZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD 
DROGI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy 
w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej 
wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PI-
SMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

POZWY ROZWODOWE, PISMA SĄDOWE, 
SPRAWY MAJĄTKOWE, SPADKOWE, CY-
WILNE. TEL. 666 924 505

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

Topolę, olchę , dęba na pniu itp, 
tel. 797 449 702

Miejsce na 
Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

R E K L A M A
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Kawałek morza w centrum miasta
GRODZISK MAZOWIECKI Zbliża się setna rocznica urodzin Leonida Teligi. Wiemy już jak bę-
dzie wyglądał pomnik, który jesienią stanie obok Stawów Goliana.

 Władze miasta zdecydowały, że 
rok 2017 będzie rokiem poświęconym 
jednemu z najwybitniejszych miesz-
kańców Grodziska Mazowieckiego – 
Leonidowi Telidze, który jako pierw-
szy Polak samotnie opłynął glob w 
jednym jachcie (słynnym „Opty”). 
W maju zeszłego roku minęła setna 
rocznica jego śmierci, a w tym roku 
– również w maju – minie sto lat od 
urodzin żeglarza. Tych rocznic jest 
więcej, ponieważ 27 stycznia upłynę-
ło 50 lat, jak Leonid Teliga rozpoczął 
rejs wokół kuli ziemskiej.
 Dla uczczenia tej wyjątkowej po-
staci, samorząd miasta, Grodziski 
Klub Żeglarski i Gimnazjum nr 3 
im. L. Teligi zorganizowali cykl im-
prez, w tym konkurs piosenki szan-
towej i żeglarskiej, regaty żeglarskie 
w Sztynorcie (20 maja) i koncert (29 
maja). Kulminacyjnym punktem 
obchodów będzie uroczyste odsło-
nięcie pomnika Leonida Teligi przy 
Stawach Goliana, na którego wy-
konanie rada miejska przeznaczyła 
100 tys. zł. Do uroczystości dojdzie 
2 października.  
 Nad rzeźbą już pracuje Jerzy 
Juczkowicz, artysta z Podkowy Le-
śnej, który jest autorem m.in. posą-
gów Wiary, Nadziei i Miłości stoją-
cych przed budynkiem Sądu Naj-
wyższego w Warszawie. Wcześniej 
rzeźbiarz wygrał konkurs na kon-
cepcję pomnika ogłoszony przez ko-
mitet jego budowy. Inicjatywa liczy 
bowiem kilka lat. 
 Według projektu, żeglarz będzie 
siedział na łódce, przy sterze i trzy-

mał rumpel. Elementem pomnika 
będzie też wysoki na ponad 8 me-
trów maszt z wantami, na szczycie 
którego umieszczone zostaną świa-
tła nadające sygnały nawigacyjne 
widoczne z większej odległości.
 Jak się okazuje, nie będzie to je-
dyny element marynistyczny w cen-
trum miasta. Na sąsiednich Stawach 

Walczewskiego – według planów do 
końca tego roku – stanie taras wi-
dokowy w kształcie latarni morskiej. 
Na szczycie liczącej 18 metrów wieży 
również zostaną zamontowane świa-
tła przypominające te z wybrzeża. 

Piotr Chmielewski

Pomnik żeglarza stanie przy Stawach Goliana

R E K L A M A

Chcąc uniknąć poprawczaka, 
zapracował na  areszt
ŻABIA WOLA Aby uniknąć umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wy-
chowawczym, 17-latek włamywał się do kolejnych domków letnisko-
wych w gminie. Okradał je i traktował jako tymczasowe schronienie

 Noga powinęła się Przemysławowi K. po kolejnym włamaniu. – Żabiowol-
scy policjanci wytropili 17-latka w okolicy domków letniskowych – relacjonu-
je asp. szt. Katarzyna Zych, ofi cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. Okazało się, że nastolatek powinien w tym czasie prze-
bywać w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 
 Jednak – jak sam się przyznał – wolał włamywać się do letniaków i ukry-
wać się w nich, niż wieść życie w poprawczaku, dokąd skierował go sędzia. 
Nie wiadomo, czy seryjny włamywacz poczuł ulgę, że nie trafi  do ośrodka, 
kiedy na wniosek policjantów sąd zdecydował o jego umieszczeniu w aresz-
cie tymczasowym. 
 Łącznie postawiono mu zarzut 13 kradzieży z włamaniem na terenie gmi-
ny Żabia Wola. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. 
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Niepełnoletniemu chłopakowi postawiono zarzut 13 kradzieży 
z włamaniem (fot. KPP Grodzisk Mazowiecki)

Gmina zbuduje przedszkole
BRWINÓW Nowe przedszkole ma powstać w Otrębusach obok Zespołu 
Szkół przy ulicy Piaseckiego 

 Kilkanaście dni temu ruszył przetarg, w którym ma zostać wyłoniony wyko-
nawca nowej placówki. Termin składania ofert upływa 22 lutego. W projekcie 
parterowego budynku znalazły się m.in. cztery sale wyposażone w oddzielne 
łazienki oraz magazynki, sala rytmiczno-ruchowa, część biurowa z pokojem 
nauczycielskim, pokojem medycznym, sekretariatem i gabinetem dyrektora, 
archiwa, serwerownia, sanitariaty, część techniczna z kotłownią i pomieszcze-
niami gospodarczymi. Przedszkole będzie miało także własną kuchnię wraz z 
całym zapleczem. Obok budynku powstaną dwa place zabaw – jeden na we-
wnętrznym dziedzińcu, a drugi na jego tyłach. Przedszkole pomieści do 100 
dzieci, a na jego budowę zarezerwowano w budżecie gminy ponad 6 mln zł. 
Prace powinny ruszyć wiosną i zakończyć się w przyszłym roku..

TW

Przedszkole zostanie pobudowane obok budynku gimnazjum

MILANÓWEK

Na początek zatańczy pani minister 
 Jeśli lubisz klasykę fi lmu oraz muzykę z okresu przedwojennego to 
nie możesz opuścić dzisiejszego seansu w Starym Kinie (L’amour Maison) 
przy ul. Piłsudskiego 33. Na otwarcie cyklu „W starym kinie” o godz. 19 
rozpocznie się pokaz fi lmu z 1937 roku „Pani minister tańczy”. A po fi l-
mie (o godz. 20.30) rozpocznie się potańcówka do muzyki na żywo, którą 
zapewni zespół The Warsaw Dixilenders. Zabrzmią piosenki z lat dwu-
dziestych ubiegłego stulecia oraz utwory inspirowane muzyką Henryka 
Warsa, kompozytora fi lmowego. Kolejne seanse i potańcówki będą od-
bywały się w każdy kolejny piątek aż do końca marca. Wstęp wolny.
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PRUSZKÓW/MILANÓWEK/PODKOWA LEŚNA

Prezesie łaskawy, byle nie do Warszawy
 Samorządowcy oraz wielu mieszkańców w ostatnich dniach żyli pro-
jektem tzw. ustawy metropolitarnej autorstwa posłów partii rządzącej, 
która przewiduje włączenie 32 sąsiednich gmin w granice nowej, wiel-
kiej Warszawy. Projekt wzbudził ogromne kontrowersje, ponieważ z dnia 
na dzień został złożony w sejmie i nikt o nim wcześniej nie słyszał. Gminy 
obawiają się jego konsekwencji, przede wszystkim utraty dużej części 
niezależności na rzecz nowych władz stolicy. Wedle wielu komentarzy, 
nowe przepisy mają pomóc PiS przejąć rządy w stolicy. Autorzy propo-
nowanych regulacji zaprzeczają, że ich projekt ma podłoże polityczne. 
 Sprawa jest na tyle paląca, że włodarze gmin już kilkakrotnie spo-
tykali się (m.in. w Warszawie, Legionowie i Błoniu), żeby wypracować 
wspólne stanowisko. W niedzielę w Milanówku zwołano sesję nadzwy-
czajną (z udziałem bardzo wieku mieszkańców), na której rada miejska 
podjęła stanowisko z kategorycznym żądaniem wycofania ustawy spod 
obrad. Jednocześnie domaga się prawa głosu przy tworzeniu rozwiązań, 
które mogą mieć wpływ na przyszłość Milanówka. Protest we wtorek 
wyrazili również radni Pruszkowa. Z kolei radni Podkowy Leśnej tego sa-
mego dnia poszli dalej i podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia re-
ferendum 2 kwietnia, w którym mieszkańcom zostanie zadanie pytanie, 
czy są za dołączeniem Podkowy do m.st. Warszawy.   
 Autorzy ustawy po protestach samorządów oświadczyli, że „ustawa 
na razie nie będzie procedowana” i zapowiedzieli szerokie, kilkumie-
sięczne konsultacje. Nowy ustrój Warszawy ma być gotowy przed wybo-
rami samorządowymi w 2018 roku.
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