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Jędrzejczyk

14-latka wycięła sobie na udzie
wieloryba
POWIAT GRODZISKI Czy uczenni-
ca gimnazjum grała w niebez-
piecznego „Niebieskiego wie-
loryba”? Gra, która pojawi-
ła się w Rosji teraz dotarła do 
Polski. Prokuratura wszczęła 
śledztwo w sprawie nakłaniania 
dziewczyny do samookalecze-
nia i samobójstwa

Burmistrz pisze o 
głupocie w starostwie

Gorące spotkanie 
z wojewodą
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI W po-
przednią środę w liceum im. Tade-
usza Kościuszki wojewoda mazo-
wiecki Zdzisław Sipiera oraz starosta 
pruszkowski Maksym Gołoś przed-
stawili mieszkańcom wizję rozwoju 
miasta i powiatu pruszkowskiego



KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI 

BRWINÓW

Zakłócili mu porcjowanie narkotyków

Do aresztu za rozbój w biały dzień

Rozsądek na wagę życia 

Z hukiem wyjechał z osiedla

Uliczni bokserzy

Nastoletni tyran

Sam przedłużył ważność legitymacji

 Tydzień temu kryminalni nakryli na gorącym uczynku 34-latka, który w 
swoim mieszkaniu dzielił na małe „działki” amfetaminę i mefedron. W sumie 
funkcjonariusze przejęli ponad 15 gramów nielegalnych substancji. Sąd posta-
nowił o zamknięciu mężczyzny na trzy miesiące w areszcie. Zatrzymanemu 
grozi bowiem nie tylko kara za posiadanie narkotyków, ale również za handel 
nimi. Za popełnione przestępstwa może trafi ć za kraty nawet na 10 lat. 

 Sąd zamknął tymczasowo za kratami 25-latka, który tydzień temu zaata-
kował młodego mężczyznę na ul. Konrada Kurca w Pruszkowie. Kilka minut po 
godz. 10 napastnik pobił pokrzywdzonego i zabrał mu telefon komórkowy. 
Dysponując rysopisem podejrzanego, kryminalni bardzo szybko go schwytali 
i zakuli w kajdanki. Pruszkowianin usłyszał zarzut dokonania rozboju, co jest 
zagrożone karą nawet 12 lat pozbawienia wolności. 

 Od poniedziałku do końca marca pruszkowska drogówka prowadzi dzia-
łania pod kryptonimem „Bezpieczny Pieszy”. Funkcjonariusze zwracają szcze-
gólną uwagę na niewłaściwe zachowania pieszych (np. przechodzenie w miej-
scach niedozwolonych, przebieganie przez pasy, itp.) oraz nierozważnych kie-
rowców. Od początku roku do połowy marca pruszkowska policja odnoto-
wała 11 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 9 zostało ran-
nych. Do głównych przyczyn wypadków drogowych należą niewłaściwe za-
chowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych.
 Ubiegłoroczne dane wskazują, że najczęstszymi przyczynami groź-
nych wypadków na drogach było niedostosowanie prędkości do warun-
ków ruchu, nieprawidłowe omijanie, wymijanie i cofanie oraz nieudziele-
nie pierwszeństwa pieszym. 

 Tydzień temu po zmroku na osiedlu w Parzniewie policja złapała nietrzeź-
wego kierowcę (miał 1,5 promila alkoholu w organizmie). Jadąc volkswa-
genem passatem delikwent uszkodził bramę, słupek oraz skodę i volkswa-
gena polo. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia i okresowa utrata prawa jazdy. 
Wszystko wskazuje też, że będzie musiał naprawić poczynione szkody.

 Za dokonanie pobicia odpowiedzą 22-latek i jego o rok starszy kompan. 
Policja zatrzymała ich tuż po tym, jak na jednej z grodziskich ulic wieczorem 
zaatakowali mężczyznę i kobietę. Zanim na miejsce przybyli mundurowi, 
podejrzani zdołali uciec, ale niedaleko, bo na sąsiednią ulicę. Dalsze postę-
powanie potwierdziło, że zatrzymani bez powodu dokonali napaści. Naj-
pierw 22- i 23-latek kilkukrotnie uderzyli przechodnia, a kiedy upadł, kopali 
go. Kilka ciosów zadali również kobiecie broniącej partnera. Delikwenci są 
znani stróżom prawa, byli wcześniej notowani za podobne przestępstwa. 
Prokuratura objęła ich dozorem policyjnym, muszą pięć razy w tygodniu 
meldować się w komendzie.

 Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 18-letniemu mieszkańcowi Grodzi-
ska za znęcanie się nad matką i młodszym bratem. Po ostatniej awanturze 
kobieta wezwała policję, ponieważ agresywny nastolatek uderzył ją i pró-
bował dusić. Młody mężczyzna od około 2 lat groził matce i bratu pozba-
wieniem życia i podpaleniem mieszkania. Używając siły, zabierał bliskim 
pieniądze i wartościowe przedmioty. Prokurator objął 18-latka dozorem po-
licyjnym i zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych osób. 

 W ręce funkcjonariuszy zespołu do spraw nieletnich i patologii wpadł 
15-latek, którego sąd nakazał doprowadzić do ośrodka wychowawczego. 
Przy nastolatku policjanci znaleźli legitymację szkolną ze sfałszowaną pie-
czątką i zmienionymi cyframi przedłużającymi termin ważności doku-
mentu. Chłopak został odwieziony do ośrodka, a sprawą przerobienia legi-
tymacji zajmie się sąd rodzinny i do spraw nieletnich.
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Złapali „Bryndziaka” 
PRUSZKÓW Uznawany za jednego z wyżej postawionych gangsterów „młodego Pruszko-
wa” Marcin B. po czterech miesiącach poszukiwań został w zeszłym tygodniu zatrzy-
many na... przystanku autobusowym
 „Bryndziak” już został skaza-
ny na przeszło 7 lat więzienia za 
udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej o charakterze zbroj-
nym, nielegalne posiadanie bro-
ni, kradzieże, pobicia i wymusze-
nia rozbójnicze. Ale po apelacji 
sąd wyższej instancji uchylił wy-
rok i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia. Jak podał por-
tal TVP.info, w ubiegłym roku ru-
szył ponowny proces Marcina B. i 
ponad 20 jego kompanów z „ma-
łego Pruszkowa”. Jednak „Bryn-
dziak” zaczął przedstawiać zwol-
nienia lekarskie i nie pozwolił na 
kontynuowanie sprawy sądowej 
bez jego obecności. Aby nie doszło 
do paraliżu postępowania, sąd 
zdecydował o poddaniu oskarżo-
nego badaniom przez dwóch bie-
głych sądowych. Jednak Marcin 
B. nie zjawił się w wyznaczonym 
terminie i ulotnił się jak kamfo-
ra. Dlatego sąd uznał, że należy 
osadzić go w areszcie tymczaso-
wym i wystosował za 45-latkiem 
list gończy. 

 Policjanci próbowali zasadzić się 
na „Bryndziaka” w miejscu jego za-
mieszkania, ale okazało się, że od kil-
ku lat pod tym adresem nie przebywał. 
W piatek policjanci z zespołu poszu-
kiwań pruszkowskiej komendy wspól-
nie z policjantami z zespołu poszuki-
wań celowych wydziału kryminalne-
go Komendy Stołecznej Policji schwy-

tali Marcina B. – Około godz. 21 za-
trzymali zaskoczonego mężczyznę na 
przystanku autobusowym w Warsza-
wie – informuje  st. asp. Karolina Kań-
ka, oficer prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. „Bryndziak” 
już został zamknięty za kratami i czeka 
na dalsze decyzje sądu.

PC

Coraz bliżej do obwodnicy
GRODZISK MAZOWIECKI Jest duża szansa, że w ciągu roku ruszą długo oczekiwane pierwsze prace przy realiza-
cji zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.  Aktualnie trwa wydawanie pozwolenia na jej budowę

 Uzyskanie zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej (ZRID) to 
ostatni etap przygotowań do budo-
wy 9-kilometrowej szosy, która zde-
cydowanie odciąży przede wszyst-
kim główne skrzyżowanie w mie-
ście. Obecnie przejeżdża przez nie 
około 30 tys. samochodów na dobę. 
– Liczymy, że po budowie obwodni-
cy ich ilość spadnie o połowę, przede 
wszystkim będzie mniej ciężarówek, 
które dziś w drodze do Radziejo-
wic przejeżdżają przez całe miasto. 
Ta droga jest dla miasta niezwykle 
ważna, ponieważ umożliwi mu dal-
szy rozwój – stwierdza burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. 
 Władze miasta mają swój udział 
w trwających kilkanaście lat przygo-
towaniach do inwestycji, ponieważ 
na etapie wydawania tzw. decyzji 
środowiskowej negocjowały ze spo-
łecznościami miejscowości, które 
sprzeciwiały się proponowanej loka-
lizacji trasy. – Włożyliśmy dużo wy-
siłku, żeby porozumieć się z miesz-
kańcami i mamy nadzieję, że od 
ZRID-u nikt się nie odwoła – przy-
znaje gospodarz gminy.
 – Rzeczywiście pan burmistrz 
bardzo zaangażował się w wygasza-
nie konfliktów wokół tej inwestycji – 
mówi Zbigniew Ostrowski, dyrek-
tor Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. On  jest umiarko-
wanym optymistą. – Pewnie będą 
odwołania od ZRID – spodziewa 
się. Koszt nowej szosy szacowany 
jest na 160 mln zł. Pieniądze będą 
pochodziły z unijnej puli na roz-
wój regionu do 2020 roku.
 Jak informuje Monika Burdon, 
rzeczniczka MZDW, procedura wy-
dawania ZRID trwa około 3 miesię-
cy. Przez kolejny miesiąc decyzja bę-
dzie się uprawomocniała, jeżeli nie 
wpłyną protesty. Dopiero gdy ZRID 
będzie ważny, MZDW ogłosi prze-
targ na wykonawcę, który w przy-
padku tak kosztownej inwestycji 
może potrwać kilka miesięcy. We-
dług najbardziej optymistycznego 

scenariusza firma realizująca robo-
ty obejmie plac budowy na przeło-
mie tego i następnego roku. – We-
dług naszych założeń realizacja in-
westycji potrwa dwa sezony – mówi 

dyrektor Ostrowski. To oznacza, że 
pierwsi kierowcy pokonają obwodni-
cę pod koniec 2019 lub na początku 
2020 roku. 

Piotr Chmielewski

mapa: Grodzisk.pl

Historia pisma
 Już jutro, 25 marca Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w 
Pruszkowie zaprasza na rodzinne spotkanie weekendowe pt. „Abecadło z 
pieca spadło...?! ABC historii pisma”. Podczas spotkania będzie omawiane m.in. 
pismo klinowe, egipskie hieroglify, alfabet grecki i alfabet łaciński. Spotkanie 
zacznie się o godz. 11 i potrwa do 15.

TW
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Nowa klinika rehabilitacyjna w Ożarowie 
Mazowieckim – od niemowlaka do seniora

Nasza Klinika to nowa placówka o profi lu rehabilitacyjnym, która pod koniec lutego tego roku rozpoczęła 
działalność. Oferuje specjalistyczne świadczenia zarówno pacjentom dorosłym, jak niemowlętom i dzieciom.
Zapewnia także opiekę w punkcie przedszkolnym dzieciom przebywającym na turnusach rehabilitacyjnych.
Nasza Klinika  oferuje pełen pro-
fi l świadczeń rehabilitacyjnych, 
w tym:
- dla osób dorosłych z bólem kręgo-
słupa, kończyn, chorobami wrodzo-
nymi i nabytymi narządu ruchu, neu-
rologicznymi, reumatologicznymi, 
chorobami i dysfunkcjami wynikają-
cymi z wieku,
- przed i po zabiegach chirurgicz-
nych w obrębie kończyn dolnych 
i górnych, 
- po urazach powstałych wskutek 
wypadków (komunikacyjnych, pod-
czas uprawiania sportu, innych)
 Z usług Kliniki korzystać będą 
mogły wszystkie dzieci wymagają-
ce rehabilitacji leczniczej, w tym:
• z wadami postawy;
• z wadami stopy;
• z zaburzeniami koordynacji 
 ruchowej (dyspraksją, ADHD, 

 zaburzeniami planowania ruchu, 
 dysgrafi ą);
• z problemami w zdolności koo-

rdynacji równowagi;
• z zaburzeniami posturalnymi;
• z zaburzeniami integracji 

sensorycznej;
• z mózgowym porażeniem dziecięcym;

• z zespołem Downa.
 Dwa poziomy – parter i piętro, 1600 m2 
powierzchni, duże przestronne sale re-
habilitacyjne, ładne kolorowe, wypo-
sażone w nowoczesny sprzęt medycz-
ny wnętrza są do dyspozycji pacjentów 
od poniedziałku do piątku: 7:00 - 21.00, 
soboty:  8:00 - 16:00. 

P R O M O C J A

Klinika prowadzi już zapisy pacjentów na turnusy rehabilitacyjne i konsultacje lekarskie, a osoby zainteresowane mogą 
skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 292 11 01 lub mailowo: rejestracja@naszaklinika.com.pl.

Zapraszamy na www.naszaklinika.com.plZapraszamy na www.naszaklinika.com.pl

14-latka wycięła sobie 
na udzie wieloryba
POWIAT GRODZISKI Czy uczennica gimnazjum grała w niebezpieczne-
go „Niebieskiego wieloryba”? Gra, która pojawiła się w Rosji teraz do-
tarła do Polski. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nakłaniania 
dziewczyny do samookaleczenia i samobójstwa

 O tym, że na udzie nastolatki znajduje się wycięty nożykiem do papie-
ru wizerunek wieloryba zauważyli nauczyciele szkoły, do której uczęsz-
cza 14-latka (ze względu na dobro dziecka oraz śledztwa prokuratura 
nie podaje lokalizacji placówki). Zawiadomienie do policji złożyła matka 
dziewczyny. Policja już zabezpieczyła komputer oraz smartfon gimnazja-
listki. Biegli sprawdzą, czy rzeczywiście  była uczestniczką destrukcyjnej 
gry. – Nastolatka została już przesłuchana w obecności psychologa. Nie 
chciała powiedzieć, dlaczego wycięła sobie na skórze ten „tatuaż” – in-
formuje Dariusz Ślepokura, prokurator rejonowy z Grodziska Mazowiec-
kiego. Wczoraj przesłuchane zostały koleżanki dziewczyny. Śledczy pró-
bują ustalić, czy 14-latka rzeczywiście grała w „Niebieskiego wieloryba”, 
czy po prostu dokonała samookaleczenia, żeby popisać się przed rówie-
śnikami i zdobyć ich poważanie. – To jest istotne w tym śledztwie – podkre-
śla Dariusz Ślepokura. 
 W ostatnim czasie w naszym kraju odnotowano szereg samooka-
leczeń młodych ludzi, m.in. na Śląsku, Lubelszczyźnie i Pomorzu. Na-
stolatki dały się wciągnąć do gry przez anonimowego i trudnego do 
namierzenia „opiekuna”. Polega ona właśnie na wykonywaniu kolej-
nych poleceń i zadań (przynoszących ból i cierpienie) przez 50 dni. 
„Niebieski wieloryb” był do tej 
pory dużym problemem w Rosji, 
gdzie „grupy śmierci” działające 
w internecie w ubiegł ym roku 

doprowadził y uczestników gr y 
do samobójstwa. Br y t yjski ta-
bloid w ylicza, że w 2016 roku 
prz ycz yniła się ona do śmierci 
130 młodych osób. 
 Zagrożenie stało się na tyle po-
ważne, że zajęły się nim Prokuratu-
ra Krajowa oraz Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej (MEN). Na polece-
nie kuratoriów w szkołach prowa-
dzone są pogadanki z dziećmi.  „In-
teraktywna gra polega na tym, że 
bliżej nieustalona osoba, tzw. opie-
kun, wydaje uczestnikom gry różne-
go rodzaju polecenia i zleca zadania 
do wykonania, np. dokonanie samo-
okaleczeń, oglądanie „strasznych” 
fi lmów, chodzenie po torach kolejo-
wych. Ostatnim zadaniem w tej grze 
jest skok z dachu wysokiego budyn-
ku” – czytamy w komunikacie Pro-
kuratury Krajowej.
 Ministerstwo Cyfryzacji ma pod-
jąć działania na rzecz zablokowa-
nia stron internetowych, na których 
znajduje się gra. MEN zaapelowało 
do rodziców, żeby zwracali uwagę 
na to, w co grają ich dzieci.

Piotr Chmielewski

Ministerstwo edukacji zaapelowało do rodziców, żeby zwracali 
uwagę na to, w co grają ich dzieci

„Ostatnim zadaniem w tej 
grze jest skok z dachu 
wysokiego budynku”

 – czytamy w komunikacie 
Prokuratury Krajowej

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

W związku z rozwojem Naszej firmy

Poszukujemy
osób do pracy

w Nadarzynie, na stanowisku:

Pracownik
Etykietowania

i Pakowania
towarów lekkich

(kobiety/ mężczyźni)

Oferujemy:
- umowę o pracę na cały etat

(głównie od poniedziałku do
piątku),

- stałą pensję oraz premie
wydajnościowe i nagrody,

- dofinansowania wczasów,
programu Multisport i wiele
innych.

Więcej informacji:

tel: 22 701 11 66 (pon-pt),
e-mail:

natalia.nowak@logwin-logistics.com

R E K L A M A

22
marca

Światowy
Dzień Wody

Zapraszamy na bezpłatne

badanie twardości wody.

Prowadzimy sprzedaż, montaż i serwis
zmiękczaczy, odżelaziaczy i �ltrów

kuchennych do wody.

Jeśli Twoja Woda nie nadaje się do użytku
i picia zachęcamy do kontaktu:

Systemy Uzdatniania

Wody ALASKA II
www.zdrowawoda.net

tel. lub601 130 858 601 135 646

e-mail alaska@zdrowawoda.net





Walka toczyła się w głowie
MILANÓWEK/GRODZISK MAZOWIECKI Strażacy – ochotnicy z Milanówka, Biskupic i Grodziska 
Mazowieckiego – znaleźli się w czołówce drużyn, które wbiegły na 37. piętro warszaw-
skiego wieżowca Rondo

 Dwuosobowe ekipy w pełnym, wa-
żącym 25 kg rynsztunku, miały do po-
konania 836 schodów. W morderczym 
biegu 11 marca wystartowało 60 stra-
żackich zespołów. Urszuli Milczarek 
i Katarzynie Kuźmeckiej w barwach 
OSP Milanówek udało się zająć trze-
cie miejsce w kategorii kobiecej. Na-
tomiast tuż poza podium uplasowa-
ła się para Ewelina Makowska (z OSP 
Biskupice) i Maciej Kalisz (OPS Gro-
dzisk Mazowiecki), którzy wystarto-
wali w kategorii Mix. 

Nie można pomyśleć 
„nie dam rady”
 Panie z Milanówka pokonu-
ją schody na czas od około roku, 
jako reprezentantki grupy sporto-
wej OSP Milanówek. Zaczynały od 
prestiżowych barbórkowych zawo-
dów dla strażaków w kopalni soli 
w Wieliczce. Przywiozły stamtąd 
srebrne i brązowe medale, tak jak i 
z zawodów w Katowicach. Urszu-
la Milczarek ma za sobą indywidu-
alny start w biegu na 49. piętro Sky 
Tower we Wrocławiu, jednego z naj-
wyższych  budynków w Polsce. Co 
czwartek druhny z Milanówka ćwi-
czą pokonując stopnie na 32. piętro 

Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie. W czasie każdego z treningów 
docierają na szczyt PKiN 3-4-krot-
nie w rynsztunku, a bez niego na-
wet 7 razy! – Fizycznie jesteśmy sil-
ne, w takich biegach główna walka 
toczy się w głowie, z wewnętrznymi 
słabościami. Nie można nawet przez 
chwilę pomyśleć „nie dam rady”, za-
trzymać się – tłumaczy pani Urszu-
la, na co dzień policjantka i ratow-
niczka medyczna. 
 Jak przyznaje, w rynsztunku stra-
żackim, z maską na twarzy w czasie 
wbiegania na kolejne dziesiątki scho-
dów jest piekielnie gorąco. – Bywa 
trudno. Ale nam, kobietom na co 
dzień nie jest łatwo. Jesteśmy matka-
mi, prowadzimy dom, pracujemy... – 
komentuje Urszula Milczarek.

Chodzi o pokonanie siebie 
 Ewelina Makowska i Maciej Ka-
lisz są zawodnikami grodziskiego klu-
bu FCC Team Grodzisk Mazowiecki 
specjalizującego się w udziale w mi-
strzostwach dla najbardziej twardych 
strażaków. Właśnie przygotowują się 
do kolejnych zawodów, 26 maja w 
Nadarzynie. Długi bieg po schodach 
to dla nich nowe doświadczenie. 

 – To Ewelina rzuciła wyzwanie, 
abyśmy wbiegli na Rondo 1 – zdra-
dza Maciej Kalisz. – W imprezie, 
która miała siódmą edycję, chodziło 
nie tylko o pokonanie samego siebie, 
ale także pomoc dzieciom z SOS 
Wiosek Dziecięcych. Dlatego długo 
nie zastanawialiśmy się nad udzia-
łem – dodaje strażak.
 Na starcie w wieżowcu Rondo 
1 konkurencja była bardzo silna. 
– Kryzys zaczyna się tak mniej wię-
cej od 17. piętra, wtedy rozpoczyna 
się walka z oddechem. Nie ma moż-
liwości, aby go wyrównać – tłuma-
czy zdobywca czwartego miejsca. 
– Kryzysy są jednak po to, by je 
przełamywać – dodaje. 
 – Było ciężko, musiałam zwycię-
żać samą siebie, tłumaczyć, że zosta-
ła już tylko połowa trasy i jakoś to 
będzie – opowiada Ewelina Makow-
ska. I zapowiada, iż to nie nie ostatni 
jej start w takim biegu. Reprezentan-
ci FCC Team przyznają, że „nie za-
kładali, iż będą faworytami”.  
 W sumie w biegu na szczyt wie-
żowca – w zawodach dla strażaków 
oraz innych osób – wzięło udział 
500 osób. 

Piotr Chmielewski

To był pierwszy start Eweliny Makowskiej i Macieja Kalisza w biegu 
na szczyt budynku Rondo 1.  Zajęli 4. miejsce (fot. FCC Team Grodzisk Mazowiecki)

Zadziałaj z energią
GRODZISK MAZOWIECKI Władze Grodziska powołały pierwszego w środkowej Polsce ener-
getyka miejskiego. Marian Czyżewski będzie uczył mieszkańców i przedsiębiorców 
jak zaoszczędzić na energii i wymienić jej źródła na efektywniejsze
 „Cities for a Good Energy Go-
vernance”, czyli miasta na rzecz do-
brego zarządzania energią – to na-
zwa programu, do którego Grodzisk 
Mazowiecki przystąpił razem z kil-
koma innymi miastami w Europie, 
m.in. austriackim Weiz, włoską Fer-
rarą i Bydgoszczą. Głównym zało-
żeniem przedsięwzięcia jest jak naj-
szersze wypromowanie odnawial-
nych i nowoczesnych źródeł energii. 

Przyjdź i pytaj
 Więcej na ten temat można usły-
szeć w Energy Cafe – lokalu w bu-
dynku Urzędu Stanu Cywilnego 
przy ul. Kościuszki 34. Cyklicznie 
będą organizowane w nim spotka-
nia przy kawie nie tylko z Marianem 
Czyżewskim, grodziskim menadże-
rem energii, ale także (raz w mie-

siącu) ekspertami od zarządzania 
energią. Potrzebną wiedzę na ten te-
mat będzie można uzyskać chociaż-
by w najbliższy poniedziałek pomię-
dzy godz. 16 a 18. Kolejne spotka-
nia zostaną zorganizowane w każdy 
drugi i czwarty poniedziałek miesią-
ca. Z pierwszej możliwości poroz-
mawiania o m.in. funduszach na za-
kup i montaż instalacji fotowoltaicz-
nych do produkcji prądu 13 marca 
skorzystały dwie osoby.
 Bo odnawialne źródła energii 
to jeden z tematów, który popula-
ryzuje energetyk miejski. – Prze-
kazuję mieszkańcom informa-
cje na temat produkcji energii na 
własny użytek. To może zaintere-
sować szczególnie osoby, które są 
w trakcie budowy domu, ale tak-
że mieszkańców budynków wielo-

rodzinnych – mówi menadżer. W 
czasie rozmowy urzędnik wskazu-
je również źródła sfinansowania 
tego typu inwestycji. 
 Kolejna kwestia to oszczędno-
ści na opłatach za energie związane 
ze zmianą dostawcy prądu. – Myślę, 
że te porady powinny być szczegól-
nie interesujące dla przedsiębiorców, 
ponieważ u nich są szanse na wy-
mierne korzyści – przekonuje Ma-
rian Czyżewski.

Jak zmniejszyć smog?
 W Energy Cafe każdy uzyska też 
informacje, jak od miasta zdobyć 
pieniądze na wymianę źródła ogrze-
wania mieszkania z palenisk węglo-
wych na kotły gazowe. – Zależy nam, 
aby do zmiany źródeł ciepła przeko-
nała się jak największa liczba miesz-

kańców, wówczas zdecydowanie po-
prawi się czystość powietrza w mie-
ście – tłumaczy energetyk miejski. 
 Na promowanie  nowych i lep-
szych źródeł energii Grodziskowi 

udało się pozyskać 800 tys. zł fun-
duszy unijnych, projekt potrwa do 
maja 2019 roku.

Piotr Chmielewski

Marian Czyżewski przekonuje mieszkańców i przedsiębiorców 
do zainwestowania w odnawialne źródła energii

49 projektów do budżetu obywatelskiego
 Tydzień temu zakończyło się składanie wniosków do budżetu obywatel-
skiego na 2018 rok. Mieszkańcy złożyli w sumie 49 projektów (pod każdym po-
mysłem musiało podpisać się przynajmniej 30 osób). Teraz specjalny zespół 
zweryfi kuje wszystkie projekty pod kątem formalnym. Lista projektów, które 
nadają się do realizacji, zostanie ogłoszona 12 maja, a 10 dni później rozpocz-
nie się głosowanie, w trakcie którego zostaną wyłonione te najciekawsze.

TW
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PRUSZKÓW 

Jeszcze większe 
zakupy w Jankach
RASZYN Powierzchnia handlowa Centrum Handlowego Janki urośnie o 
kolejne 21 tys. m kw. Ponad dwie trzecie zaprojektowanych lokali już 
zostało wynajętych

 Jak informuje portal branżowy eurobuildcee, otwarty w 1999 roku pod-
warszawski park handlowy urośnie do 100 tys. m kw. powierzchni. Będzie to 
kosztowało gigantyczne 65 mln zł. Zakończenie prac, których wykonawcą jest 
Strabag, przewidziano na wiosnę 2019 roku. Inwestycja będzie oddawana w 
dwóch fazach.
 Choć roboty dopiero ruszyły, 50 z 71 lokali, o które ma powiększyć się cen-
trum handlowe, już ma najemców. Wstępne umowy najmu podpisało szereg 
fi rm odzieżowych, takich jak grupa Inditex (Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Ber-
shka, Oysho), grupa LPP (Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay) oraz inne 
sieci np. Rossmann, Świat Książki, English Home, Jubitom, CCC, Pizza Hut, Su-
perpharm, Costa Coff ee, Home&You, Martes Sport, Okaidi Obaibi, Starbucks, 
The Body Shop, Yes, Tea&Tea, Pandora, Blue Diamond, Sun Loox, Telakces, 
HopChop, MAC oraz Mennica.
 Największymi najemcami pozostaną hipermarket Auchan, a także H&M, 
C&A oraz Go Sport.
 – Centrum handlowe Janki znajduje się w doskonałym miejscu, w popu-
larnej lokalizacji handlowej na południe od Warszawy. Jesteśmy zadowole-
ni z wysokiego poziomu zainteresowania ze strony międzynarodowych fi rm 
odzieżowych, z którym spotykamy się od momentu podania informacji o pla-
nach rozbudowy – skomentował Karol Pilniewicz, dyrektor Cromwell Proper-
ty Group na Europę Środkowo-Wschodnią portalowi eurobuildcce. Centrum 
handlowe Janki należy do funduszu Cromwell Polish Retail Fund (CPRF).

PC

Wizualizacja - inwestor
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Gorące spotkanie z wojewodą
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI W poprzednią środę w li-
ceum im. Tadeusza Kościuszki wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera oraz starosta pruszkowski Maksym 
Gołoś przedstawili mieszkańcom wizję rozwoju mia-
sta i powiatu pruszkowskiego

 Na pierwsze spotkanie z cy-
klu „Porozmawiajmy o Pruszko-
wie” przybyli nie tylko mieszkań-
cy, ale także lokalni samorządow-
cy, z wiceprezydentami Andrzejem 
Kurzelą i Michałem Landowskim 
na czele. Konferencję podzielono 
na cztery bloki tematyczne – re-
formę edukacji, kwestię powoła-
nia do życia metropolii warszaw-
skiej, która ma wchłonąć 33 gminy 
(w tym Pruszków), ochronę zdro-
wia i komunikację. 

Likwidacja gimnazjów budzi 
obawy nauczycieli
 - Szykujemy się do bardzo du-
żej i przełomowej zmiany, która była 
wpisana w program wyborczy par-
tii rządzącej – mówił starosta Mak-
sym Gołoś. - Chcemy żeby młodzież 
kształciła się w dobrych warunkach. 
To jest dla nas wielkie wyzwanie.
 Starosta opowiedział też tro-
chę o inwestycjach w oświatę, które 
powiat poczynił w ostatnich latach, 
a także o tych przedsięwzięciach, 
które dopiero są planowane. Jed-
nym z największych sukcesów było 
bez wątpienia zakończenie pierw-
szego etapu budowy LO im. Toma-
sza Zana. - Obecnie realizowany 
jest drugi etap tej inwestycji – poin-
formował starosta. - Jesteśmy też w 
trakcie prac koncepcyjnych dotyczą-
cych przebudowy LO im. Tadeusza 
Kościuszki. To są w tej chwili nasze 
priorytety inwestycyjne. Nie chcemy, 
aby poziom szkół w Pruszkowie był 
niższy niż w Warszawie. Wierzymy, 
że nasze licea będą perełkami przy-

ciągającymi młodzież. Dlatego chce-
my wzmocnić kadrę dydaktyczną i 
doposażyć szkoły. Liczymy w tym 
wszystkim na dalszą współpracę ze 
strony lokalnych samorządów.
 - Odkąd rozpoczęliśmy reformę 
edukacji, cały czas słyszymy kryty-
kę – mówił z kolei Zdzisław Sipie-

ra, wojewoda mazowiecki. - Mamy 
mandat do tego, aby przeprowa-
dzić tę reformę. Zresztą na żadnym 
ze spotkań nie usłyszałem, dlaczego 
jest ona zła.
 Na spotkaniu były obec-
ne także nauczycielki z Gimna-
zjum nr 1 w Pruszkowie, któ-
re podzieliły się swoimi obawa-
mi związanymi z planowaną li-
kwidacją szkoły. - Będziemy mia-
ły problemy z pracą, martwi nas, 
że nikt nie chce z nami o tym roz-
mawiać – mówiła jedna z nich. 
- Chętnie państwa odwiedzę, aby 
porozmawiać o tym problemie – 
zadeklarował starosta Gołoś.
 Jedno z pytań dotyczyło tak-
że kosztów, związanych z wpro-
wadzaniem w życie reformy. - Nie-
długo subwencje będą naliczane na 
odział a nie na ucznia – poinformo-
wał Zdzisław Sipiera. - To będzie 
oznaczało większa stabilizację. Tym 
gminom, które mają trudną sytuację 
finansową, będą udzielane również 
rządowe dotacje. 

Jedna wielka metropolia
 Sporo emocji wzbudziła także 
część dyskusji poświęcona planom 
utworzenia metropolii warszawskiej. 
Maksym Gołoś podkreślił, że warto 
spojrzeć na realia i zdać sobie sprawę z 
tego, że już teraz tworzymy wspólnie z 
Warszawą jeden wielki organizm. - Te-
raz trzeba ubrać to w ramy prawne, 
które pozwolą nam lepiej żyć - dodał. 
 - Na mapie Polski są już rejony me-
tropolitalne – przekonywał wojewoda Si-
piera. - Metropolia Warszawska już ist-
nieje. Złożona propozycja nie stanowi 
żadnego niebezpieczeństwa dla gmin, 
wszystkie ich dotychczasowe kompeten-
cje będą zapewnione. Wprawdzie znik-
ną rady i zarządy powiatów, ale zostaną 
urzędy. Warszawa będzie czuwała nad 
ładem przestrzennym i komunikacją na 
zasadzie koordynacji. 

 Obecny na sali wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela zarzu-
cił wojewodzie, że wprowadza ludzi 
w błąd. - Ta ustawa jest wprowadza-
na do sejmu tylnym wejściem, jako 
projekt poselski – grzmiał. - Wszyst-
kie uchwały będą opiniowane w 
Warszawie, a gminy będą miały rady 
fasadowe. Kompetencje gmin zosta-
ną ograniczone.
- Nie jest zamysłem ustawodawcy 
ograniczanie suwerenności innych. 
To nie jest zamach na samorządy, 
one muszą nadal się rozwijać – od-
powiedział wojewoda, zapowiadając 
szeroką dyskusję na temat wszyst-
kich aspektów tej ustawy. 
Jednak to nie przekonało wiceprezy-
denta Kurzeli, który wstał i, niesiony 
oklaskami swoich zwolenników, wy-
szedł z sali.

Zreformują służbę zdrowia
 Dalsza część spotkania bu-
dziła już znacznie mniej-
sze emocje. Od pewnego cza-
su rząd przymierza się do du-
żej reformy służby zdrowia. 
- Jest ona cały czas dopracowy-
wana – mówił Maksym Gołoś. - 
Na pewno musimy dążyć do po-
prawy standardów. Staramy się 
to robić w miarę naszych skrom-
nych możliwości. 
 Wojewoda Sipiera podkreślił, że 
rynek usług zdrowotnych należy ucy-
wilizować. - Trzeba skończyć z oszu-
kiwaniem ludzi. Chcemy wprowadzić 
sieć szpitali i zagwarantować koszyk 
usług. Do tej pory było tak, że jak nie 
można było sobie czegoś załatwić, to 
trzeba było to sobie kupić. 

Tomasz Wojciuk

Wojewoda Zdzisław Sipiera (z lewej) i starosta Maksym Gołoś (z prawej) chętnie odpowiadali 
na pytania mieszkańców

Ponad 160 osób wzięło 
udział w spotkaniu 

z wojewodą i starostą

Liczyli na okup, będą kraty
MILANÓWEK Kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn, którzy w poło-
wie lutego uprowadzili 17-latka i zażądali za jego uwolnienie okupu

 Napastnicy bili nastolatka pięściami i pałką teleskopową, straszyli go i za-
grozili, że obetną palce. W końcu uwięzili chłopaka w kanale samochodowym 
na jednej z milanowskich posesji.
 W tym samym czasie mężczyźni domagali się okupu od matki 17-latka w 
zamian za jego uwolnienie. Zdenerwowana kobieta niezwłocznie powiado-
miła o tym fakcie policję. – Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci z Grodzi-
ska Mazowieckiego zatrzymali trzech, mających związek ze sprawą, podej-
rzanych. Po usłyszeniu zarzutów zostali tymczasowo aresztowani na 3 mie-
siące – poinformowali stróże prawa.
 Z informacji policji wynika, że do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
zgłosił się 21-latek - czwarty z mężczyzn, który miał związek ze sprawą. On 
również został tymczasowo aresztowany. Wszyscy usłyszeli zarzut przetrzy-
mywania zakładnika, połączony ze szczególnym udręczeniem w celu wymu-
szenia okupu.
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Aresztowanym grozi do 5 lat wiezienia (Fot. KSP)

Już nie będzie zaczepiał dzieci 
GRODZISK MAZOWIECKI Dwóch mężczyzn, którzy obnażali się w miejscach publicznych, 
schwytali grodziscy policjanci. Jeden z nich pojawiał się w okolicach grodziskich szkół
 Na trop 42-letniego mieszkań-
ca powiatu grodziskiego mundu-
rowi wpadli po kolejnych sygna-
łach od mieszkańców. Docierały 
one z różnych ulic Grodziska Ma-
zowieckiego. Kobiety oraz rodzi-
ce poszkodowanych dzieci dono-
siły, że 42-latek zaczepia dzieci i 
obnaża się w samochodzie ciem-
nego koloru. – We wtorek mężczy-
zna został zatrzymany i usłyszał 
zarzut popełnienia przestępstwa o 
charakterze seksualnym. Na razie 
oficjalnie poszkodowana jest jed-
na osoba, ale spodziewamy się, 
że będzie ich więcej – mówi asp. 
sztab. Katarzyna Zych z Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. 
 Ekshibicjonista (nazywanych 
przez niektórych mieszkańców pe-
dofilem) został objęty przez proku-
raturę dozorem policyjnym. Grozi 
mu do 3 lat pozbawienia wolności.
 Na to, aby zwracać uwagę na 
osoby, które mogą obnażać się na 
ulicach miasta, w ostatnim czasie 
została uczulona także straż miej-
ska. W poniedziałek wieczorem ope-
ratorka monitoringu miejskiego do-
strzegła na ekranie liczącego około 
50-60 lat delikwenta, gdy załatwiał 
potrzeby obok sklepu przy wejściu 
na stację WKD Radońska, a następ-

nie jak obnażał się przed przypad-
kowymi przechodniami, wśród któ-
rych były kobiety. Wysłany na miej-
sce patrol policji zatrzymał nietrzeź-
wego. – Z naszych informacji wyni-
ka, że mężczyzna nikogo nie atako-

wał, nie  mamy informacji o osobach 
pokrzywdzonych. Dlatego nie po-
stawiono mu zarzutów – mówi asp. 
sztab. Zych.
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Mieszkaniec powiatu grodziskiego obnażał się przed 
dziećmi i kobietami (fot. KPP Grodzisk Mazowiecki)
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PGE Narodowy w pierwszy weekend kwietnia 
zamieni się w wielkie targowisko 

mieszkań i kredytów, jednym słowem 
Mieszkaniowy PGE Narodowy1 i 2 kwietnia 

 Na zainteresowanych zakupem 
nieruchomości czekać będą dewe-
loperzy (m.in.: APM Development, 
Bouygues Immobilier Polska, Ma-
rvipol, Port Praski, Radius Projekt, 
Robyg, Soho Factory oraz Yareal), 
doradcy kredytowi (np.: Credits, Ja-
cek Kur Doradcy Kredytowi, Mura-
tor FINANSE, Negocjatornia, Za-
rządzanie i Pośrednictwo Magda-
lena Nikiel-Tucholska) oraz banki i 
eksperci w Centrum Bezpłatnych Po-
rad. Każdy z odwiedzających znaj-
dzie lokum dostosowane do swo-
ich potrzeb. Ponadto można będzie 
przeprowadzić symulację wysokości 
i warunków kredytu oraz ocenić ry-
zyko zakupu mieszkania, dowiedzieć 
się od czego zależy wartość zabez-
pieczenia kredytu, jak uniknąć reje-
strów kredytowych. Na wszystkich 
zainteresowanych zakupem miesz-
kania na wynajem w celu zabezpie-
czenia posiadanego majątku czy też 
uzyskiwania przychodów z najmu 
czeka potężna porcja wiedzy, dobrze 
sprawdzonej w praktyce przez Sto-
warzyszenie Mieszkanicznik. Spe-
cjaliści Stowarzyszenia omówią naj-
ważniejsze kwestie dotyczące zaku-
pu mieszkania na wynajem: kupić 
czy wynająć - zestawienia kosztów, 
najem: umowy i podatki, obsługa i 
zarządzanie najmem, specjalne ofer-

ty inwestycyjne, oferty kredytowania.
Planujemy własne M 
 Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE w jednym miejscu i 
czasie gwarantują dostęp do aktual-
nej oferty mieszkań i niezbędnej wie-
dzy potrzebnej przy bezpiecznym za-
kupie własnego M. Ekspozycję wy-
stawców dopełnia bogaty program 
edukacyjny i rozbudowane Centrum 
Porad, w którym goście mogą korzy-
stać z indywidualnych, bezpłatnych 
konsultacji. Funkcjonować będą 
punkty: porady finansowe, podat-
ki, prawo, zakup mieszkania na ryn-
ku wtórnym, wycena nieruchomości, 
remont i budowa domu, wynajem, 
architektura wnętrz i stylizacja. Nie 
do przecenienia 
są warsztaty i porady odnoszące się 
do umów deweloperskich w prakty-
ce: korzyści, ryzyko i pułapki stoso-
wane przez deweloperów, zagadnień 
prawnych dotyczących ksiąg wieczy-
stych, czy spółdzielczych praw do 
lokalu i praw odrębnej własności lo-
kalu. Dyżurujący architekci wnętrz i 
styliści będą oferować wszechstron-
ną pomoc w podejmowaniu decy-
zji o wyglądzie mieszkań i domów 
w zgodzie z potrzebami funkcjonal-
nymi i estetycznymi. Z projektan-
tami wnętrz odwiedzający targi za-
aranżują własny dom czy mieszka-

nie, dostosują do własnych potrzeb 
mieszkanie od dewelopera, przebu-
dują mieszkanie z rynku wtórne-
go. Będzie można poznać zasady 
urządzania małych mieszkań, do-
wiedzieć się jak stworzyć wnętrze 
mieszkania lub domu, tak aby było 
dopasowane do indywidualnych po-
trzeb, co mówi plan mieszkania, a o 

co trzeba zapytać dewelopera pla-
nując własne M czy jak uniknąć błę-
dów przy projektowaniu własnego 
mieszkania, jak obliczyć koszty wy-
kończenia mieszkania w stanie de-
weloperskim. 
 Szczególnej uwadze polecane 
są spotkania ze specjalistami od fi-
nansów: pierwszy kredyt hipoteczny 

- użyteczne kompendium dla każ-
dego, czym się kierować przy wybo-
rze kredytu hipotecznego? jak wy-
brać dla siebie najlepsze rozwiąza-
nie i uniknąć problemów - praktycz-
ne porady przy ubieganiu się o kre-
dyt. Omówiona zostanie szczegóło-
wo: ostatnia szansa na skorzystanie 
z dopłaty w Programie Mieszkanie 
dla Młodych - podstawowe założe-
nia programu, przykłady niestan-
dardowych wniosków i na co zwró-
cić uwagę w umowie rezerwacyjnej, 
żeby skorzystać 
z dopłaty. 

WSTĘP WOLNY
1 i 2 kwietnia (sobota-niedziela) 

w godzinach: 10.00-17.00
PGE Narodowy, 

aleja ks. J Poniatowskiego 1

odwiedzający targi otrzymają cza-
sopisma o tematyce wnętrzarskiej, 
budowlanej oraz mapy inwestycji 
mieszkaniowych, ekskluzywny ka-
talog targowy z obszernym działem 
prezentującym inwestycje mieszka-
niowe, dokładne informacje o loka-
lizacji, cenie, metrażu, terminie za-
kończenia budowy, kontakt do biura 
sprzedaży i wizualizację budynku.

R E K L A M A
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Szczątki kobiet wrócą 
do Nadarzyna
NADARZYN Dwa tygodnie temu, podczas prac związanych z moderniza-
cją trasy S8, na tyłach kościoła w Nadarzynie, odkryto ludzkie szczątki. 
Po przeprowadzeniu badań okazało się, że należą one do kilku kobiet
 Na miejsce został wezwany prokurator, teren zabezpieczono taśmami, 
a szczątki przekazano do dalszych badań do zakładu medycyny sądowej. O 
sprawie poinformowano także Instytut Pamięci Narodowej. Prace na tyłach 
kościoła zostały wstrzymane. - Znalezione szczątki, wśród których były że-
bra i kość udowa, należały do kilku kobiet – mówi prokurator Piotr Romaniuk 
z prokuratury rejonowej w Pruszkowie. - Leżały one tam przynajmniej 60-70 
lat, choć mogą być jeszcze starsze.
 Prokuratura powołała biegłego, który za pomocą georadaru ma zbadać, 
czy w sąsiedztwie kościoła znajdują się jeszcze inne, ludzkie kości. Wcześniej 
jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi usunąć z tego 
rejonu wierzchnią warstwę ziemi. Podobno współpraca prokuratury i gene-
ralnej dyrekcji w tym zakresie nie układa się najlepiej i dlatego okolice kościo-
ła nie zostały jeszcze dokładnie zbadane.
 Tymczasem szczątki kobiet znalezione przed dwoma tygodniami mają tra-
fi ć z powrotem do Nadarzyna i zostać pochowane na miejscowym cmentarzu.

TW

Zbierają podpisy pod referendum
RASZYN W sobotę 11 marca przed urzędem gminy Raszyn przy ul. Szkolnej odbyła się 
konferencja prasowa, zorganizowana przez Społeczny Komitet Referendalny miesz-
kańców Gminy Raszyn, który chce odwołania wójta i rady gminy.
 Podczas konferencji poinformo-
wano o wszczęciu procedury refe-
rendalnej. Inicjatywa prowadzona 
jest pod hasłem: „Nie dla przyłącze-
nia Raszyna do Warszawy, tak dla 
dobrych szkół” i, jak twierdzą jej po-
mysłodawcy, jest konsekwencją bra-
ku akceptacji wobec poczynań ra-
szyńskich władz oraz sprzeciwem 
wobec arogancji samorządowców. 
- Nie godzimy się, aby wójt gmi-
ny Andrzej Zaręba wpływał na rad-
nych, przez co tracą oni swoją nie-
zależność – mówiła podczas konfe-
rencji Aneta Wrotna, pełnomocnik 
społecznego komitetu referendalne-
go. - Działania, które podjęliśmy są 
wyrazem braku akceptacji dla po-
czynań raszyńskich władz, które ob-
serwujemy już od dłuższego czasu, 
a które obnażyły ich patologię. Wła-
dze chcą zafundować nam przy-
szłość zmierzająca do pogorszenia 
warunków naszego życia i rzutującą 
na przyszłość naszych dzieci.
 Na konferencję przybyli tak-
że przedstawiciele opozycyjnych do 
PiS-u, z którym sympatyzuje wójt 
Raszyna, partii politycznych. - Pro-
blem polega na tym, że władze gmi-
ny nie słuchają głosu mieszkańców 
– mówił poseł Jan Grabiec, rzecznik 
Platformy Obywatelskiej. - Realizu-
ją interes partyjny, a nie interes spo-
łeczności lokalnej. Pierwszy przy-
kład to reforma edukacji. Wybrano 
najgorszy wariant nieuzgodniony z 
nauczycielami, ani rodzicami. 

 Sprawia on, że tworzona jest 
ogromna szkoła. Drugi przykład to 
włączenie Raszyna do metropolii 
warszawskiej, co ma służyć tylko i 
wyłącznie zwiększeniu szans kandy-
data PiS na objęcie stanowiska pre-
zydenta Warszawy. Wójt gminy nie 
liczy się z mieszkańcami tylko pod-
lizuje władzom partyjnym, bo to od 
tych władz będzie zależało, gdzie 

będzie pracował w przyszłości. 
 Aby referendum doszło do skut-
ku, pod inicjatywą jego przeprowa-
dzenia musi podpisać się 1658 miesz-
kańców, a więc 10 proc. wszystkich 
uprawnionych do głosowania. - Za-
leży nam na jak najszybszym zebra-
niu tych podpisów – podkreśla Ane-
ta Wrotna.

Tomasz Wojciuk

- Nie chcemy żeby nasze dzieci uczyły się w molochu, do którego 
pan wójt chce upchnąć 1400 uczniów, odbierając im szansę na 
dobrą edukację, która będzie rzutowała na ich przyszłość i dal-
sze życie – mówiła podczas konferencji Aneta Wrotna 

Arcymistrzowie parkowania
GRODZISK MAZOWIECKI Straż miejska wlepia żółte kartki jako ostrzeżenie dla kierowców, 
którzy parkują na przejściach dla pieszych, czy pasach zieleni. Takich przypadków w 
mieście nie brakuje
 Jak podają strażnicy, o pomoc 
zwracają się do nich „oburzeni pie-
si”. 10 marca patrol podjął interwen-
cję wobec kierowców, którzy pozo-
stawili auta bezpośrednio na przej-
ściach dla pieszych na ulicach: Zie-
lony Rynek, Bairda i Spółdzielczej. 
– Przy szkole podstawowej na ul. 
Zielony Rynek notorycznie przyj-
mujemy zgłoszenia o parkowaniu na 
„zebrze” od strony przedszkola, przy 
stacji trafo. Czy kierowcom napraw-
dę brak wyobraźni? – zastanawiają 
się mundurowi.
 Straż miejska przypomi-
na, że parkowanie samochodu 
w niedozwolonym miejscu sta-
nowi zagrożenie dla pieszych, 
ale i innych kierowców, którzy z 
tego powodu mają przysłonięte 
pole widzenia. A pozostawianie 
auta w okolicy szkoły powoduje 
szczególne zagrożenie dla dzie-
ci. Zgodnie z przepisami, zatrzy-
mywanie pojazdu na przejściu 
dla pieszych oraz w odległości 
mniejszej niż 10 metrów przed 
nim jest zabronione.
 Z innego względu strażnicy 
apelują do kierowców zatrzymu-
jących się na miejscach przezna-
czonych na zieleń miejską. To tak-
że jest wykroczenie, ale związane 
z niszczeniem lub uszkodzeniem 
roślinności. Beztroska kierowców 
razi tym bardziej, że gmina pozy-
skuje i wydaje kolejne setki tysię-
cy złotych na poprawę przestrze-
ni publicznej przez zakładanie no-
wych zieleńców i skwerów. 
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Czy kierowcom naprawdę brak wyobraźni? 
– zastanawiają się mundurowi

Turniej mini siatkówki
rozstrzygnięty
NADARZYN W poprzednią niedzielę w Gminnym Ośrodku Sportu w 
Nadarzynie odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej o Pu-
char wiceprezesa GLKS Nadarzyn w kategorii dwójki dziewcząt. Wy-
startowały w nim 64 zespoły z całej Polski

 Podczas 7-godzinnych zmagań rozegrano w sumie 460 spotkań. W trud-
ną rolę sędziów wcieliły się starsze zawodniczki sekcji, które w większości są 
uczennicami klas sportowych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie. 
Trzeba przyznać, że spisały się znakomicie. Zawody wygrały siatkarki Nosi-
ru Nowy Dwór Mazowiecki, drugie miejsce zajęła drużyna Metro Warszawa II, 
a trzecie – GLKS Nadarzyn I. Najlepszymi zawodniczkami turnieju zostały Ola 
Szulińska, Amelia Duda i Wiktoria Leśniewicz. Medale zwycięzcom wręczyły 
trenerka GLKS-u, Mistrzyni Europy z 2003 roku Dominika Leśniewicz oraz re-
prezentantka Polski juniorek, była zawodniczka GLKS-u Barbara Zakościelna.

TW

PRUSZKÓW

Czy to zabójstwo? Trwają badania
 W poprzedni piątek w mieszkaniu na Gąsinie znaleziono zwłoki 61-latka. Na 
razie nie ma dowodów, że do jego śmierci ktoś się przyczynił, ale badania są 
kontynuowane. Pruszkowskie policja oraz prokuratura bardzo oszczędnie infor-
mują o tym, co się wydarzyło. Kiedy  wykryto ciało mężczyzny około godz. 8 w 
piątek, były podejrzenia, że mogło dojść do zabójstwa. Z tego względu funkcjo-
nariusze z Pruszkowa  przekazali sprawę kryminalnym z Komendy Stołecznej 
Policji w Warszawie. – Jednak ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że do 
śmierci 61-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Aby mieć pewność, zleciliśmy 
dodatkowe badania – informuje Iwona Ilcewicz – Kołodziejczyk, prokurator re-
jonowy z Pruszkowa. 
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Więcej internetu na ulicach
GRODZISK MAZOWIECKI 

 Jeszcze w tym miesiącu w gminie Grodzisk zakończy się powiększa-
nie obszaru, na którym bezpłatnie będzie dostępny internetu za pośred-
nictwem wi-fi . Wybrana przez ratusz fi rma obecnie kończy montaż 10 ko-
lejnych tzw. hotpspotów, czyli anten przekaźnikowych. Serfowanie w sie-
ci będzie już niebawem możliwe w Parku Skarbków, nad Stawami Goliana 
i Stawami Walczewskiego, na targowisku i deptaku, w szkołach w Książe-
nicach, Adamowiźnie, Izdebnie Kościelnym oraz ich okolicy, podobnie w 
przypadku placówek przy ul. Zielony Rynek i Westfala.



Burmistrz pisze o głupocie w starostwie
PODKOWA LEŚNA/POWIAT GRODZISKI Artur Tusiński w ostry spo-
sób skomentował negatywną opinię urzędników powia-
tu w sprawie projektów przebudowy dwunastu ulic Pod-
kowy Leśnej. – Pan burmistrz prowadzi politykę wojny. 
Ten konfl ikt niczemu nie służy, ubolewam nad nim – od-
powiada starosta grodziski Marek Wieżbicki 
 To kolejna odsłona trwające-
go od lat ostrego sporu gminy i 
starostwa o inwestycje drogowe. 
Wydział Komunikacji Starostwa 
Powiatowego ostatnio krytycz-
nie ustosunkował się do kolej-
nych projektów podkowiańskich 
ulic: Mickiewicza, Sasanek, 
Grabowej, Storczyków, Sosno-
wej, Głogów, Cichej, Warszaw-
skiej, Wróblej, Kukułek, Błoń-
skiej, Helenowskiej. Pozytywnie 
zaopiniował dokumentację jedy-
nie dla ul. Ejsmonda. 
 – Wymienię trzy punkty uza-
sadnienia tych negatywnych opi-
nii, moje ulubione, które się po-
wtarzają w przypadku każdej 
drogi, dodając, że nie są niczym 
nowym, są powtarzane jak man-
tra od kilkunastu lat i są bez-
prawne – zareagował na swoim 
blogu burmistrz Arkadiusz Tu-
siński. I wyliczył argumenty urzę-
du powiatowego: „brak wymaga-
nej szerokości ulicy w liniach roz-
graniczających, która to powinna 
być odpowiednio zwiększona do 
klasy drogi D, to jest 10 metrów”; 
„niezastosowanie na wszystkich 
skrzyżowaniach ścięć narożnych 
linii rozgraniczających o wymia-
rach nie mniejszych niż 5m na 
5m” oraz „niezachowanie jedno-
litej szerokości jezdni w projekcje 
budowlanym – elementy uspoka-
jające ruch w postaci szykan po-
winny być wykonane jako element 
organizacji ruchu drogowego”. 
 - Skoro nasze działania są bez-
prawne, niech pan burmistrz zło-
ży zawiadomienie do prokuratu-
ry – odpiera zarzuty starosta Ma-
rek Wieżbicki. – Działamy zgodnie z 
przepisami, które – co trzeba dodać 
– nie są precyzyjne. Nie uważam się 
za człowieka nieomylnego. Pan bur-
mistrz może zwrócić się do wojewo-
dy o zbadanie prawidłowości postę-
powania w starostwie. Czemu tego 
nie zrobi? Bo wcześniej dwukrotnie 
wojewoda podtrzymał nasze stano-
wisko? – pyta włodarz powiatu.   

„Starostwo działa na szkodę 
mieszkańców”
 Zdaniem burmistrza wytycz-
ne starostwa są „szalone”, ponie-
waż oznaczałyby zniszczenie ukła-
du architektonicznego i zabytkowe-
go miasta. Podkowa Leśna wraz z 
całym układem urbanistycznym w 

1981 r. została wpisana do rejestru 
zabytków i z tego powodu nie wol-
no w niej ingerować m.in. w istnieją-
cy stan dróg. 
 – Drugą sprawą są środki spo-
wolnienia i ochrona drzew, o któ-
rych tak długo dyskutujemy na 
wspólnych spotkaniach z mieszkań-
cami. Według naszych speców w 
starostwie – szykaną nie może być 

drzewo, bo drzewo należy wyciąć, a 
w jego miejsce zgodnie ze sztuką za-
projektować szykanę na przykład w 
postaci betonowego puca, bo szero-
kość jezdni musi być jednolita – bul-
wersuje się Artur Tusiński. I podaje 
przy tym przykłady, jak o przydroż-
ne drzewa dba się w sąsiednim po-
wiecie pruszkowskim. 
 Włodarz przypomina, że w 2013 
r., powołując się na te same przepisy, 
starostwo wydało pozytywną opi-
nię na temat przebudowy ul. Cichej. 
– Dziś odmawia. To już nie świad-
czy tylko o braku kompetencji, ale o 
głupocie – grzmi. 
 – Pan burmistrz prowadzi polity-
kę wojny, kreuje swoją osobę, życzę 
mu powodzenia – kwituje takie ko-
mentarze Marek Wieżbicki.
 Tusiński dodaje, że zwrócił 
się do ministra infrastruktury w 
sprawie interpretacji zasadno-
ści stosowanych przepisów przez 
starostwo grodziskie odnośnie 
dróg w Podkowie Leśnej. – Mini-
ster podzielił nasze stanowisko. 
Jednak to również nie zmieniło de-
cyzji starosty Wieżbickiego i jego 
zespołu – komentuje. – Na pod-
stawie dotychczasowej współpracy 
z Wydziałem Komunikacji staro-
stwa można stwierdzić, że taka in-
terpretacja spowodowana jest chę-
cią sabotowania poczynań mia-
sta w kwestii poprawy stanu dróg 
i bezpieczeństwa na terenie Podko-
wy Leśnej. (…) O co tak naprawdę 
chodzi, czym kierują się decydenci 
(lub jak kto woli osoby faktycz-
nie podejmujące decyzje)? – pyta 
burmistrz. 

„Kłody są w końcu do usunięcia”
 Arkadiusz Tusiński sam pod-
k łada odpowiedź. „Starostwo z 
premedytacją działa na szkodę 
mieszkańców Podkowy Leśnej, 
ale starostwo to nie instytucja, 
budynek – to ludzie, którzy są 
odpowiedzialni za podejmowa-
nie tak ich, a nie innych decy-
zji. Decyzji bezprawnych, bez-
myślnych, szkodliwych dla lu-
dzi i środowiska. Czy nie należy 
powiedzieć tak im praktykom – 
dość! Jesteśmy w sytuacji, gdzie 
zaciskając pasa wygospodaro-
waliśmy w tegorocznym budże-
cie dużą sumę pieniędzy (wielo-
krotność lat ubiegłych) na prze-
budowę dróg, ale starostwo blo-
kuje możliwość ich remontu”.
 Kończy wy wód stwierdze-
niem: „Sprawy nie można tak 
zostawić, ja zrobię wszystko, 
by mieszkańcy wreszcie docze-
kal i się wyremontowanych ul ic, 
zgodnie z planem, bez wzglę-
du na k łody rzucane pod nogi 
przez Starostwo Powiatowe w 
Grodzisku Mazowieck im. K ło-
dy mają to do siebie, że są w 
końcu do usunięcia”.
 – A może pan burmistrz zna-
lazł w urzędnikach starostwa ko-
zła ofiarnego i obarcza ich od-
powiedzialnością za niezrealizo-
wane obietnice wyborcze? – do-
cieka starosta. – Moim zdaniem 
ten konf likt powinien jak naj-
szybciej się zakończyć, bo jego 
eskalacja niczemu nie służy. Dla-
tego zaproponowałem burmi-
strzowi spotkanie w przyszłym 
tygodniu na temat owych dwu-
nastu projektów dróg, w którym 
weźmie udział niezależny audy-
tor do spraw bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym – informuje.       

Piotr Chmielewski

Artur Tusiński (z lewej) zarzuca urzędowi kierowanemu przez Marka Wieżbickiego działanie 
na szkodę mieszkańców Podkowy Leśnej– A może pan burmistrz zna-

lazł w urzędnikach starostwa 
kozła ofiarnego i obarcza ich 
odpowiedzialnością za nie-
zrealizowane obietnice wy-
borcze? – docieka starosta
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Rekrutacja do przedszkoli

Zmiana trasy autobusu B9

Rodzinne warsztaty Wielkanocne

 W dniach 4-19 kwietnia trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brwinów. Od 
1 września tego roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (uro-
dzone w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo 
do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie 
(urodzone w 2011 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przed-
szkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

TW

 Od 27 marca ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej i zamknięcie ul. 
Władysława Łokietka w Owczarni zmieni się trasa linii autobusowej B9 Żółwin 
– Owczarnia – Żółwin (szkoła). Zostanie ona skrócona do przystanku Owczar-
nia Żółwińska/Grodziska, a przystanek Owczarnia A. Jagiellonki nie będzie 
funkcjonował. Utrudnienia potrwają około trzech tygodni. 

TW

 W sobotę, 1 kwietnia w bibliotece przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowi-
cach odbędą się Rodzinne warsztaty Wielkanocne. Potrwają od godz. 10 do 
12. Liczba miejsc ograniczona.

TW

NADARZYN

Koncertowy weekend z NOK
 W najbliższy weekend Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza na dwie im-
prezy muzyczne. W sobotę  odbędzie się koncert zespołu „Niespiesznie”, który 
tworzy trójka muzyków mieszkających w gminie Nadarzyn. Początek o godz. 
18. Natomiast w niedzielę w NOK-u będzie można posłuchać ognistych ryt-
mów fl amenco w koncercie z cyklu „Dla dużych i małych”. Podczas wydarze-
nia zaprezentowane zostaną najsłynniejsze melodie i tańce fl amenco, zaś naj-
młodsi będą mieli okazję do nauczenia się podstawowych elementów tego 
tańca. Początek o godz. 16. Na obydwie imprezy wstęp wolny.

TW

PRUSZKÓW 

Historia polskiego ziemiaństwa
 W ramach cyklu „Nasze Korzenie” już jutro o godz. 15 Muzeum Dulag 121 
zaprasza na spotkanie poświęcone genealogii polskiego ziemiaństwa. Temat 
przybliży Piotr Szymon Łoś - publicysta radiowy, badacz i popularyzator dzie-
jów ziemiaństwa, autor książki „Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku”.

TW

Wyremontują kwaterę wojenną
 Wojewoda Mazowiecki przekazał miastu Pruszków 250 tys. zł dotacji na 
wykonanie prac remontowych w kwaterze wojennej ofi ar Powstania War-
szawskiego, zlokalizowanej na terenie cmentarza przyszpitalnego w Prusz-
kowie – Tworkach. Prace będą polegały na wymianie betonowych krzyży i 
obrzeży, przebudowie całych grobów, remoncie krzyży metalowych, wymia-
nie tabliczek epitafi jnych, wykonaniu upamiętnienia w formie postumentu, 
wysypaniu grysem alejek oraz ułożeniu kostki na chodniku głównym. W 2016 
roku ze środków własnych miasta wyremontowano pięć rzędów mogił oraz 
wykonano postument upamiętniający ofi ary. Oprócz modernizowanej kwa-
tery wojennej ofi ar Powstania Warszawskiego na terenie szpitala Tworki znaj-
duje się także kwatera poległych żołnierzy Września 1939 roku.

TWPrezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy
ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony
został od dnia 15.03.2017r na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok.63
lub pod nr tel. 22 735-87-23 w godzinach pracy
Urzędu.
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B u r m i s t r z G r o d z i s k a
Mazowieckiego informuje, że na
t a b l i c y o g ł o s z e ń U r z ę d u
M i e j s k i e g o w G r o d z i s k u
Mazowieckim przy ul. Kościuszki
32A oraz na stronie internetowej
www.bip.grodzisk.pl został

umieszczony wykaz n ie ruchomośc i
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z
d n i a 2 2 . 0 3 . 2 0 1 7 r . , p o ł o ż o n y c h
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicach :
- Wólczyńskiej 6Alokal nr 13 o pow. 46,2 m²

B u r m i s t r z G r o d z i s k a
Mazowieckiego informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. Kościuszki 32A oraz na stronie
internetowej www.bip.grodzisk.pl
z o s t a ł u m i e s z c z o n y w y k a z

nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy z dnia 14.03.2017 r., położonych
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicach:
- Wólczyńskiej 6B lokal nr 17 o pow. 34,7 m²,
- Kilińskiego 2 lokal nr 15 o pow. 38,0 m

2
.

Przyjedzie teatr z Piaseczna
 W niedzielę, 26 marca w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej (fi lia MOK) przy 
ul. 3-go Maja odbędzie się spektakl w wykonaniu Teatru „Po 20-tej” z Pia-
seczna. Projekt fi nansowany jest z budżetu obywatelskiego Pruszkowa. Po-
czątek o godz. 16, wstęp wolny.

TW
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Poszukuje pracowników
na stanowiska:

Mechanik

Elektromechanik
Oferujemy:

• Umowę o pracę z pełnym pakietem
socjalnym (m. in. prywatna opieka
medyczna, dofinansowanie do
wypoczynku, paczki świąteczne)

• Wynagrodzenie uzależnione od wyników
pracy

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:

joanna.smoluchowska@volvo.com

Poszukiwany pracownik do

ROZNOSZENIA POSIŁKÓW
na oddziały szpitalne.

Praca w Szpitalu Kolejowym

Tel. 518 607 614

R E K L A M A

Zapłać więcej, to zostanę
Wyższe zarobki i chęć dalszego rozwoju - to główne powody motywujące nas do zmiany miejsca zatrudnie-
nia. Uciekamy przed brakiem perspektywy awansu, rutyną i złą atmosferą w pracy
 Wedle autorów raportu firmy 
GoldenLine, za nową pracą rozglą-
damy się głównie z chęci zwiększe-
nia swoich dochodów. W odpowie-
dzi na pytanie „Z jakiego powodu 
chcesz/chciałeś(aś) zmienić pracę?” 
53 proc. respondentów wskazało 
wyższe zarobki, 28 proc. brak moż-
liwości rozwoju, 27 proc. brak moż-
liwości awansu, 23 proc. nudę i ruty-
nę, a 23 proc. złą atmosferę pracy.
 Jednocześnie z danych Główne-
go Urzędu Statystycznego wynika, 
że większość Polaków lubi się za-
siedzieć w jednej firmie, w jednym 
miejscu pracują przynajmniej 10 lat. 
Nieco inne podejście do miejsca za-
trudnienia prezentuje młode poko-
lenie poszukujące równowagi mię-
dzy życiem zawodowym i prywat-
nym. Zdaniem zachodnich eksper-
tów trzy lata to maksymalny okres, 
jaki powinniśmy spędzić w jednym 
miejscu pracy. Znawcy tematu uwa-
żają wręcz, że w niektórych sekto-
rach częste zmiany pracy są nie tyl-
ko pożądane, ale są wręcz koniecz-
nością. Chodzi o technologię, re-
klamę czy PR, gdzie pracownicy są 
znani z tego, że zmieniają pracę co 

kilka lat lub nawet miesięcy, skaczą 
z jednego miejsca w drugie, by na-
dążyć za zmianami na rynku. 

Symboliczna podwyżka? 
Nie, dzięki
 Osoby przepytane przez Golden-
line o wysokość podwyżki, która za-
trzymałaby ich w obecnym miejscu 
pracy, w ponad 40 proc. zadeklaro-
wały kwotę na poziomie 11-20 proc. 
obecnego wynagrodzenia. Chęć 
otrzymania podwyżki na poziomie 
21-50 proc. zadeklarowało 37 proc. 
respondentów. Jak się okazuje, naj-
większy apetyt za zmianę wysokości 
wynagrodzenia mają osoby w wie-
ku 25-34 lata. Z raportu wynika, że 
42 proc. z nich oczekiwałoby wzrostu 
wynagrodzenia na poziomie 21-50 
proc. aktualnej płacy, a 13 proc. ocze-

kiwałoby podwyżki powyżej 50 proc.
 Poziom wynagrodzenia to jed-
nak nie jedyny powód, którym pra-
codawcy mogą kusić kandydatów do 
pracy. Respondenci zapytani o to, 
co skłoniłoby ich do zmiany obecnej 
pracy, w 72 proc. wskazali wpraw-
dzie wyższe wynagrodzenie, ale na 
kolejnych dwóch miejscach znalazły 
się umowa o pracę, atrakcyjna dla 35 
proc. respondentów, oraz elastyczny 
czas pracy, ważny dla 33 proc. At-
mosfera i kultura firmy byłaby argu-
mentem dla 30 proc. respondentów. 
Natomiast dobra lokalizacja firmy 
również może być ważną korzyścią, 
łatwiejszy dojazd do firmy wskazało 
29 proc. badanych.

Większe zarobki 
ważniejsze dla pań
 Ciekawie odpowiedzi kształtu-
ją się w podziale na płeć osób, które 
zgodziły się odpowiedzieć na pyta-
nia ankietera (zrobiła to grupa 1006 
Polaków, którzy w ciągu ostatnich 3 
miesięcy szukali pracy). Wyższe wy-
nagrodzenie jest istotne dla 75 proc. 
kobiet i 68 proc. mężczyzn, umowa 
o pracę dla 38 proc. kobiet i 33 proc. 

mężczyzn. Za to elastyczny czas pra-
cy, ważny dla 38 proc. kobiet, istot-
ny jest tylko dla 29 proc. mężczyzn. 
Do panów bardziej niż do pań prze-
mówi wyższe stanowisko (30 proc. 
wskazań wśród mężczyzn), które ar-
gumentem za zmianą pracy będzie 
tylko dla 22 proc. kobiet.
 Eksperci przestrzegają przed 

zbyt częstymi zmianami miejsca za-
trudnienia. Bo mogą przestraszyć 
potencjalnych pracodawców. Osoby, 
które nie potrafią nigdzie zagrzać 
miejsca mogą sprawiać wrażenie lu-
dzi, którym trudno zaadaptować się 
do nowych środowisk i wyzwań. 

PC

Wyższe wynagrodzenie jest 
istotne dla 75 proc. kobiet 

i 68 proc. mężczyzn, do pa-
nów bardziej niż do pań 

przemówi wyższe 
stanowisko

Za nową pracą częściej oglądają się młode osoby

osoby do ochrony w systemie dziennym
24/48  w Błoniu (budowa)

Stawka 13 zł brutto/h.

667-998-304, 603-150-711

Firma Juwentus zatrudni:

Osoby do ochrony w systemie
24/48 w Żabiej Woli

Stawka 13 zł brutto/h.

667-998-304, 603-150-711

Firma ochrony Juwentus zatrudni:

Godziny pracy: 10:00-20:00, stawka 13 zł netto/h
(kontrola prawidłowości zamówień)

Kontakt: 667-998-304, 603-150-711

Firma ochrony zatrudni

osobę do ochrony
w ok. Grodziska Maz.



DAM PRACĘ

Pracownika z praktyką do zakładu kamieniar-
skiego (możliwość zakwaterowania), 
tel. 601 266 516 

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

Zatrudnimy  magazyniera, Góra Kalwaria 
i okolice,  wiek do 40 lat, wymagana ksią-
żeczka sanepidu, kontakt po godzinie 13 
tel. 510 197 142

Panią do zmywania naczyń w kuchni przed-
szkolnej w Józefosławiu (Piaseczno), 
tel. 882 008 720

Panie do sprzątania w Piasecznie. 
Tel. 608 673 131

Pomocnik Mechanika, Piaseczno, 
Kontakt: 791 344 543

Zatrudnię panią do lodziarni w Nowej 
Iwicznej, 609 56 35 02

Pilnie zatrudnię panie w sklepie spożywczym 
w Mysiadle, uczciwe warunki pracy, 
tel. 609 56 35 02

Przyjmę do pracy w kwiaciarni w Konstanci-
nie, tel. 606 10 59 22

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców 
na samochód firmowy, prawo jazdy kat. „B”. 
Stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

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

Stałą przy sprzątaniu osiedli mieszkanio-
wych, atrakcyjne wynagrodzenie, mile wi-
dziane doświadczenie – warunek nieko-
nieczny, tel. 501 405 990

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w skle-
pie spożywczym w Nowej Iwicznej koło Pia-
seczna. Dobre warunki pracy, tel. 502 159 936

Opiekunki – dom opieki, tel. 607 034 382

Zatrudnię ekspedientki, spożywczy „Gro-
szek” Ustanów, Bobrowiec, Gołków, wysokie 
zarobki, tel. 508 23 85 86

Asystent działu handlowego z językiem 
angielskim. Miejsce pracy: Karolina (koło 
Góry Kalwarii) ,CV na: praca@eipolska.pl 

Młodych, energicznych z doświadczeniem 
przy zakładaniu ogrodów, mile widziana 
umiejętność układania kostki brukowej, 
tel. 698 698 839

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

Piekarnia – cukiernia Michalczyk zatrudni 
ekspedientkę do sklepu w Prażmowie. Mile 
widziane doświadczenie, tel. 22 736 19 
71/72/73, praca@michalczyk-piekarnia.pl

Zatrudnimy  fryzjerów męskich (fryzjerki) 
tel. 518 963 836 

Hurtownia piwa „Bajka”  w Gołkowie, zatrudni 
uczennicę do pracy biurowej – od maja do wrze-
śnia,bajwid@bajwid.pl

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela 
wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Szewca, emer./ren., naprawa, tel. 889 829 837

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Przyjmę do pracy w stolarni 502 561 394

Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle (ul. Kwia-
towa 28) zatrudni na stanowisko ogrodnika (za-
kres obowiązków - pielęgnacja terenów zielo-
nych, prace porządkowe wewnątrz budynku). 
CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
sekretariat@zspwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy - (22) 462-85-26. 

Firma Sun-Sad W Nowych Grobicach gm. Chy-
nów zatrudni pracowników: do pakowania owo-
ców; operatorów maszyn; pracowników 
na wózki widłowe; cv prosimy wysyłać na: 
sunsad@sunsad.pl

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

Do dociepleń, pojedyncze osoby oraz brygady 
tel. 507 191 295

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do pla-
nowania i kontroli produkcji. Wymagana znajo-
mość języka angielskiego lub holenderskiego. 
Praca w Czaplinku k. Góry Kalwarii. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt pod nr tel. 600 065 813 

Zatrudnię fryzjera/kę, Wólka Kozodawska, 
tel. 608 58 94 12

Kierowca betonomieszarki kat. C, dobre 
zarobki, tel. 696 02 55 63

Księgowej do biura rachunkowego,
Piaseczno, znajomość Raks, tel. 601 503 309, 
biuroprofi@onet.eu

Kierowca na kraj, C+E+karta, tel. 601 163 701

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, 
Piaseczno osiedle Słowicza, 603 922 842

Sprzątanie magazynów Piaseczno, praca 
zmianowa, mile widziani Panowie, wymagana 
ks.sanepid.tel. 512 117 967

Na parkingu strzeżonym w Piasecznie, 
tel. 505 019 904

Operator koparko-ładowarki, monterzy, pomoc-
nicy do budowy zewnętrznej sieci kanalizacji z 
doświadczeniem. Zakwaterowanie. Praca ok. 
Lesznowoli. Tel. 501 22 95 73

Babik Transport - do biura w Górze Kalwarii, za-
trudnimy spedytora transportu międzynarodo-
wego. Wymagana znajomość języka angiel-
skiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod nr tel. 600 065 813 

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

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

Restauracja w Józefosławiu zatrudni kelnerów 
i panią na zmywak tel. 504 250 587

Przyjmę do sklepu w Łosiu i Bogatkach 
Tel.  601 970 036

Poszukuję Pracowników do Profesjonalnych 
Prac Wykończeniowych, tel. 785 199 183

Zatrudnię pracownika ochrony z okolic 
Piaseczna/Nowej Iwicznej. Tel. 602 741 573

Piekarza zatrudnię. Łazy gm. Lesznowola, 
tel. 22 757 77 46,506 595 555

Ochrona, do 55 lat, Konstancin, tel. 509 740 966

Praca dla tynkarza, tel. 519 421 542

Zakład Kamieniarski zatrudni szlifierzy pilarzy 
w akordzie wynagrodzenie 2500/7500 zł, 
tel. 728 976 324

Dekarza, pomocnika dekarza,woj.maz.proszę 
o kontakt, tel. 608 854 286

Zatrudnię murarza. Tel. 698 831 814

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

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Ekspedientkę/-a Carrefour Express Piaseczno 
Pomorska, Wólka Kozodawska, Gabryelin, 
tel. 508 288 773

Lakiernik, pomocnik do warsztatu Łazy, 
tel. 501 262 310

Firma reklamowa z Piaseczna poszukuje 
do pracy operatora ploterów drukujących, 
tel. 797 598 405; marcin@trace.pl

Pracownik do montażu schodów i parkietów, 
Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Pracownika do montażu placów zabaw, 
Piaseczno, tel. 501 130 598

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

Zatrudnię Panią do opieki nad osobą niepełno-
sprawną ruchowo. Na korzystnych warunkach, 
Konstancin, tel. 504 268 756

Pomoc kuchenna do pracy w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Kierownik kuchni do pracy w Konstancinie, 
tel. 508 318 341

Kucharz do pracy w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Konsultantowi do spraw sprzedaży i budowa-
nia relacji, Piaseczno, etat, tel. 508 040 031

Ekspedientkę do spożywczego, Janki, 
tel. 508 793 173

Doświadczonego budowlańca. Forma 
zatrudnienia do uzgodnienia, tel. 602 230 452

Праця, кравцова швачка, 
?иття тап церки. Tel. 787 002 273

SZUKAM PRACY 

Ukrainka, sprzątanie, opieka nad dzieckiem 
tel. 788 334 762 

Sprzątanie, tel. 889 508 108 

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Sprzątanie, prasowanie tel. 88 99 75 129

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

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

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

Wycinarkę do darni trawnikowej, firmy GALGI, 
z silnikiem Honda GX160, tel. 698 698 839

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

Polski węgiel, koks, wysokoenergetyczny, 
tel. 601 250 096

Sprzedam cegły z rozbiórki w dobrym stanie, 
tel. 607 940 333

Siewnik do zboża Poznaniak, tel. 513 626 068

Stare płyty bakierit, winyl, tel. 601 21 24 53

Sezonowane bale jesionowe grubość 7 cm, 
tel. 601 440 642

Tuje, bukszpany, tel. 880 479 679

Kombajn ziemniaczany Anna, tel. 22 757 92 21

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Siano dobrej jakości, prasowane oraz psze-
nicę, Lasopole 7, tel. 513 172 491, 572 341 979

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Corsa 2001r., pilnie, tel. 730 338 721

Mondeo 2002r, tel. 604 156 142

Yamaha 600, 99 r, CROSS, tel. 510 131 726

Micra 97’, 1800 zł tel. 22 756 40 95

Skodę Felicję pickup 1998r, przebieg 130 tys. 
km, tanio, tel. 698 385 311

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, 
remonty, przeróbki www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601 44 98 98  

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

Skupujemy wszystkie auta tel. 506 837 250 

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Nowe 1/2 bliźniaka 154 m kw./347m kw. 
ul.Kauna, tel. 666 051 882

Sprzedam TANIO działki w okolicach 
Konstancina-Jeziorna. OKAZJA! 
Tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Konstancin, 2000m kw, ładna, 300tys zł 
tel. 601 720 840

Bobrowiec 290/1300 m kw., las, ładny, 1,45 
mln, tel. 601 720 840

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,49 mln, 
tel. 601 720 840

Kawalerka 17 m kw., tel. 516 297 687

Sprzedam działkę budowlaną Władysławów, 
185 tys. zł, 916 m kw., tel. 512 650 632

Sprzedam lub wynajmę warsztat samocho-
dowy 200 m kw., działka 1500 m kw. Lub inna 
działalność. Piaseczno, 505 795 962

2 pokoje Piaseczno, tel. 601 28 90 47

32 m kw. - 181 tys. zł z  garażem, Piaseczno, os. 
Prestige, tel. 512 691 867

Budowlana w Mieszkowie, 150 zł m kw, 
tel.509 584 598

Atrakcyjny bliźniak koło Pruszkowa, 
tel. 535 487 338

48 m kw, 2 pokoje, tel. 735 037 247

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

Dom tanio, tel. 535 487 338

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

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel. 602 810 143 

Tanio segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

Super inwestycja Zal. Dolne 4000 m kw. Mo-
drzewiowa 28 bezpośrednio, tel. 660 065 596

Kawalerka Piaseczno-Mysiadło 34 m kw. 
bezpośrednio tel.602 126 180 OTODOM 
ID:46014826

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

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

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

Sprzedam działki budowlane – 39 km na połu-
dnie od Pałacu Kultury. Koszt działki ok. 1000 
m kw. ze wszystkimi opłatami (podatek, nota-
riusz, księga wieczysta) WYNOSI ok. 29 900 zł. 
Propozycja dla ludzi młodych niezamożnych. 
Tel. 698 225 965, 22 750 33 66

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Kawalerkę w Piasecznie i ok. od kwietnia 
lub maja, tel. 666 115 707

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Kawalerka, ul. Warszawska, po remoncie, 
tel. 505 670 474

Lokal 200 m kw., Piaseczno, na hurtownię 
farmaceutyczną, tel. 505 79 59 62

Domek 40 m dla pana pracującego, tel. 513 626 068
 
Pomieszczenie na gabinet lub usługi, Góra 
Kalwaria, tel 500 018 720

Duży, umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

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

Lokal handlowo - usługowy 50 m kw bazarek 
Piaseczno, tel. 504 38 23 26

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Wynajmę lokal 100 m kw., wystawowy na ulicę, 
nadający się na gabinet, usługi kosmetyczne, 
aptekę itp. oprócz działalności spożywczej, 
tel. 505 040 047

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, 
tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działkę, okolice Piaseczna, do 20 km., 
tel. 601 304 250

Kupię działkę lub dom Piastów, Pruszków bez-
pośrednio, tel. 604 758 751

USŁUGI

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

ELEKTRYK, tel. 780 183 173

OGRODY PORZĄDKI WIOSENNE 
PROFESJONALNIE, tel. 501 233 483

STUDNIE. TEL. 882 941 211

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. 
GWARANCJA. tel. 504 008 309

Budowa domów, rozbudowy, tel. 508 529 008

Malujemy, tel. 794 706 556

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

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

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

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Remonty malowanie, tel. 604 754 217

Układanie glazury, malowanie, remonty 
tel.601 722 578

Sprzątanie, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Usługi mini-koparką i transport piasku, 
tel. 663 477 803

Hydraulik z doświadczeniem 
i uprawnieniami, tel. 605 079 907

Układanie kostki brukowej, odwodnienia 
tel. 509 069 235

Hydraulik tel. 886 576 148

GLAZURA, GRES , A-Z tel. 601 219 482 

Wycinka drzew, tel. 695 708 422

Wycinka drzew, tel. 721 881 995

Elewacje. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Studnie tel. 516 062 778

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Najtańsze przesyłki  krajowe i  zagraniczne! Z 
nami wysyłasz  przez najpewniejsze  firmy ku-
rierskie :  DHL, DPD, FEDEX,  GLS, K-EX ul.Kra-
szewskiego 1, (postój Taxi przy  WKD)  05-800 
Pruszków tel. 690 450 115 e-mail:pruszkow@
epaka.pl Przesyłki pobraniowe  wypłacamy w 
gotówce! Przy stałej  współpracy bardzo  atrak-
cyjne ceny na  usługi kurierskie! Napisz do nas 
swoje  dane a my  przedstawimy  najkorzyst-
niejszą  ofertę na rynku! Wystawiamy fv! Możli-
wość  ubezpieczenia  przesyłek!

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

Oprawa muzyczna uroczystości weselnych. 
Zespół muzyczny Musicon. Już od 2500zł! 
Tel. 607 779 177 

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

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

Ocieplanie poddaszy pianą pur, 
tel. 668 327 588

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

Ogrody, wertykulacje, porządki, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki, 
tel. 511 723 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Docieplanie budynków, tanio, solidnie, 
tel. 507 768 230

 RÓŻNE 

ANTYKOMORNIK- ANTYWINDYKACJA 
SKUTECZNIE. NIE CZEKAJ TYLKO DZWOŃ, 
tel. 608 541 272

Pomożemy ci pokonać problemy finansowe i 
spełnimy twoje marzenia. Kredyty, oddłuża-
nie, zadzwoń do nas, tel 606 839 463

Podnajmę miejsce garażowe w Piasecznie na ul 
Strusiej tel.501 225 731

Bar młynek zaprasza na obiady domowe, 
Młynarska 4, tel. 793 787 237

GIODO cyberbezpieczni.pl, tel. 512 056 606

Zespół na wesele, tel. 606 916 916

NAUKA 

Doktor Fizyka Matematyka Angielski, 
tel. 601 24 06 76

ZDROWIE I URODA 

Masaże, tel. 576 059 387

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Usługi pielęgniarskie z dojazdem, 
tel. 516 980 906

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

Jadzia – mała sympatyczna ruda młoda 
suczka, którą znalazłam na autostradzie, szuka 
domu tel. 506 814 317 

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

DOŚWIADCZONA KSIĘGOWA Z PIASECZNA 
(Spółki z o.o.), możliwość pracy zdalnej , 
ksCV@mail.com

Zatrudnimy  magazyniera, Góra Kalwaria 
i okolice,  wiek do 40 lat, wymagana ksią-
żeczka sanepidu, kontakt po godzinie 13
tel. 510 197 142

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 662 128 913 
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Biuro rachunkowe poszukuje księgowej oraz 
osoby do pomocy w księgowości.  CV pro-
simy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Kucharce z doświadczeniem, do pracy 
w restauracji, Żabieniec k/Piaseczna, 
tel. 725 547 737

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

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

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

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 BUDOWLANĄ 1000 
METRÓW W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Nieruchomość, w tym dom gotowy do za-
mieszkania, tel. 535 467 856

Kwatery, tel. 797 799 002

Tanie kwatery, (od 8zł+) tel. 797 799 002

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, 
tel. 796 146 937

KWATERY PRACOWNICZE tel. 508 743 620

KUPIĘ DUŻĘ MIESZKANIE  na parterze w 
STARYM BLOKU w PIASECZNIE lub ZA-
MIENIĘ za DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w ZŁO-
TOKŁOSIE  tel. 793 04 12 84 po godz.16 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

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

BRUKARSTWO, MERITUMBRUK@O2.PL,  
TEL. 696 437 501

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

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

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 

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

Kompleksowe wykańczanie wnętrz z najwyż-
szą jakością, tel. 512 597 388

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

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

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

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

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

R E K L A M A
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Już niedługo Bieg Raszyński
RASZYN W niedzielę 9 kwietnia odbędzie się VIII edycja Ogólnopolskiego Biegu Raszyń-
skiego. Jest to największa impreza biegowa na południu Warszawy, która z roku na rok 
zyskuje na popularności. Patronem medialnym wydarzenia jest Kurier Południowy
 Ogólnopolski Bieg Raszyński na 
dystansie 10 km jest organizowany 
nieprzerwanie od 2010 roku. Startują 
w nim zarówno amatorzy, jak i zawo-
dowcy. – Na tegoroczną edycję bie-
gu, jak do tej pory, zapisało się około 
500 osób. Mamy jeszcze 100 wolnych 
miejsc – mówi Janusz Górka, dyrek-
tor imprezy, który podkreśla, że jej 
rozwój nie byłby możliwy bez pomo-
cy gminy i lokalnych sponsorów. 

Na początek sezonu biegowego
 Od kilku lat raszyńskie zawo-
dy traktowane są jako nieoficjal-
na inauguracja sezonu biegowego. 
Jednocześnie dla wielu miłośników 
tego sportu jest to próba general-
na przed Orlen Warsaw Maratho-
nem, który odbywa się raptem dwa 
tygodnie później. – W naszym biegu 
startują naprawdę dobrzy zawodni-
cy – podkreśla Marzena Zientara, 
jedna z organizatorek imprezy. – 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). Obydwoje osiągnęli fanta-
styczne rezultaty.
 Zawodnicy lubią przyjeżdżać 
do Raszyna także dlatego, że tra-
sa biegu ma atest Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, a rywalizacji to-
warzyszy gorący doping kibiców. Co 
roku dla najlepiej dopingującej gru-
py organizatorzy przewidują nagro-
dę w wysokości 1000 zł, jest więc o 
co walczyć. Do tego dochodzi per-
fekcyjna organizacja: nad bezpie-
czeństwem startujących czuwają po-
licjanci i strażacy. Na miejscu cały 
czas są także dwie karetki pogoto-
wia. W gimnazjum przy ul. Unii Eu-
ropejskiej będą udostępnione szatnie 
i prysznice, zostaną wydzielone tak-
że specjalne strefy do parkowania. 

Pakiety startowe dla czytelników
Kuriera Południowego
 Osoby, które chcą wziąć udział 

w tegorocznej edycji biegu, mogą 
do 7 kwietnia zapisywać się na nie-
go za pośrednictwem strony www.
biegraszynski.pl (zakładka ZAPI-
SY). Opłata startowa wynosi  65 zł. 
Można to też zrobić w dniu zawo-
dów, o ile wcześniej nie zostanie wy-
czerpany limit miejsc. Każdy uczest-
nik otrzyma pakiet startowy, w skład 
którego oprócz koszulek technicz-
nych i numeru z czipem wejdą także 
gadżety od sponsorów, bony rabato-
we, napój izotoniczny, woda i talon 
na posiłek regeneracyjny. Impreza 
rozpocznie się w niedzielę 9 kwiet-
nia o godz. 10.30 (od godziny 8 bę-
dzie czynne biuro zawodów), kiedy 
to na linii startu staną mieszkańcy 
gminy uprawiający Nordic Walking. 
Wędrówka z kijkami cieszy się co-
raz większą popularnością, bowiem 
na zwycięzców czekają atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe. Bieg główny 
zacznie się o godz. 11 spod urzędu 
gminy przy ul. Szkolnej. Do pokona-
nia będą trzy pętle po około 3330 m 
wśród gęstej zabudowy domków jed-

norodzinnych Raszyna i Rybia. Meta 
będzie znajdowała się na ul. Unii Eu-
ropejskiej. Limit czasu na przebycie 
dystansu 10 km ustalono na dwie go-
dziny. Następnie, około godz. 13, na 
terenie szkoły podstawowej, odbę-
dzie się dekoracja zwycięzców i zo-
stanie rozstrzygnięty konkurs dla ki-
biców. - Imprezę poprowadzi Roman 
Toboła, który jest w światku biega-
czy osobą doskonale znaną – mówi 
Janusz Górka. - Emocje i świet-
na atmosfera gwarantowane. Wśród 
wszystkich, którzy ukończą bieg, roz-
losujemy atrakcyjne nagrody, takie 
jak tablety Samsung, zegarki, karty 
podarunkowe czy vouchery. 
 Jako że Kurier Południowy jest 
patronem medialnym imprezy, 
mamy do rozlosowania 5 pakietów 
startowych. Można zgłaszać się po 
nie dziś, w piątek 24 marca, od go-
dziny 13, dzwoniąc pod numer tele-
fonu (22) 737 23 48. Pakiety będą do 
odebrania w dniu zawodów. 

Tomasz Wojciuk

Około 600 osób wystartuje w VIII edycji Ogólnopolskiego Biegu 
Raszyńskiego. Zawodnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat

Pięciu osobom przekażemy 
bezpłatnie pakiety 

startowe

MICHAŁOWICE

Kiermasz świąteczny
 W niedzielę, 2 kwietnia w szkole w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 od-
będzie się świąteczny kiermasz, na którym będzie można kupić ozdoby i kartki 
świąteczne, biżuterię oraz wiele innych ciekawych wyrobów rękodzielniczych. 
Organizatorzy zaplanowali także warsztaty dla dzieci. Impreza potrwa w go-
dzinach 12-14.

TW

Egzaminy wst pne do klasę
I LO i VII SP 7 i 8 kwietnia-

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4
im. Batalionu AK „Parasol”

ul. Hawajska 14 A (Ursynów)

DRUGIE MIEJSCE
ŚRÓDW NIEPUBLICZNYCH

ZAPRASZAMY DO VII KLASY
ŁY PODSTAWOWEJSZKO

Spotkania informacyjne 6 marca lub  3 kwietnia  godz. 18.00

www.slo4.edu.pl
tel. 22/641 26 34, 644 62 60

R E K L A M A

Błotna Ołtarzewska
BRWINÓW Mieszkańcy Domaniewa skarżą się na fatalny stan ulicy Oł-
tarzewskiej. - Bywają momenty, że ta droga jest praktycznie nieprze-
jezdna – mówi Paweł Znyk. - Zgłosiłem to do gminy, ale nie doczekali-
śmy się pomocy

 Mieszkańcy Domaniewa skontaktowali się z nami w ubiegłym tygodniu. 
- Stan naszej drogi woła o pomstę do nieba – alarmowali. - Wcześniej jeździ-
ło tędy sporo ciężarówek, ale po tym jak kilka się zakopało, nawet one unika-
ją tego traktu. 
 - Napisałem do burmistrza Brwinowa pismo z prośbą o interwencję – 
mówi Paweł Znyk. - Niestety, nie doczekałem się odpowiedzi. 
 Tymczasem błotne koleiny na ulicy Ołtarzewskiej są tak głębokie, że wiele aut 
nieoczekiwanie kończy tam jazdę. Wściekli kierowcy wysiadają z pojazdów i brną 
po błocie do najbliższych zabudowań z prośbą o pomoc. Niekiedy samochody są 
tak „zassane”, że da się je wyciągnąć tylko traktorem lub większą terenówką.  
 Innym problemem mieszkańców jest to, że – ze względu na stan drogi – 
nie dojeżdża do nich fi rma odbierająca odpady. - Kierowcy twierdzą, że nie są 
w stanie tutaj wjechać – mówi Paweł Znyk. - Dzwonię codziennie po kilka razy 
do Referatu Gospodarki Komunalnej w gminie. Twierdzą, że są w kontakcie z 
tą fi rmą, ale sytuacja pozostaje bez zmian. Mamy dość bezczynności gminy, 
która w niczym nam nie pomaga: nie odbiera odpadów, nie naprawia drogi, a 
chwali się posiadaniem najlepszych ulic w regionie.
 - Wykonaliśmy już prace, które przywróciły przejezdność tej drogi – infor-
muje burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński. - Jednocześnie pragnę pod-
kreślić, że droga ta nie stanowi własności gminy Brwinów - działka drogowa 
ma nieuregulowany stan prawny, a gmina nią tylko włada i dlatego ograni-
cza się do dwukrotnego równania drogi w ciągu roku. Osoby decydujące się 
na wybudowanie domów „w polu” wiedziały doskonale, że budują się przy 
nieutwardzonej drodze, która była dotychczas wykorzystywana głównie jako 
dojazd do pól. Nie wątpię, że miały świadomość możliwych niedogodności. 
Dzisiaj - jak doświadczyli tych problemów - oczekują od gminy pomocy, a 
tymczasem prowizoryczne utwardzenie tej drogi to wydatek kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Pomożemy im, jak tylko grunt trochę obeschnie, ale na pew-
no nie w takim zakresie, w jakim by tego oczekiwały. Ograniczymy się jedynie 
do utwardzenia nawierzchni tej drogi na najgorszych odcinkach. 
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Drzewa przegrały 
z zabudową

GRODZISK MAZOWIECKI 

 Na działce przy ul. Okrężnej nale-
żącej do developera w ubiegłym tygo-
dniu zostały wycięte dwa liczące około 
70-80 lat drzewa. O zdarzeniu poinfor-
mował nas mieszkaniec Grodziska Ma-
zowieckiego zbulwersowany, że usu-
wane są zdrowe okazy i to w okresie lę-
gowym ptaków. – Szkoda, że długolet-
nie lipa drobnolistna i grab zwyczajny 
musiały ustąpić miejsca segmentom. 
Dziwię się, że nie można było zmienić 
projektu, aby je uratować. Takich drzew 
na terenie miasta jest bardzo mało – za-
uważa mieszkaniec.
 Barbara Michalak z Wydziału Ochro-
ny Środowiska magistratu zapewnia, że 
wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
– Drzewa kolidowały z projektem zago-
spodarowania działki, którym dyspono-
wał jej właściciel. Za ich wycięcie naliczyli-
śmy mu opłaty. Nakazaliśmy też posadze-
nie 6 drzew gatunku lipa drobnolistna w 
ramach tzw. nasadzeń zastępczych – wy-
jaśnia pani inspektor.    
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