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Wystrzałowy piknik historyczny
RASZYN Manewry żołnie-
rzy napoleońskich, rekon-
strukcja bitwy pod Racła-
wicami z udziałem kosy-
nierów Tadeusza Kościusz-
ki, tramwaj konny szla-
kiem zabytków Raszyna 
– to tylko niektóre atrakcje 
dorocznego pikniku histo-
rycznego, który odbył się 
w sobotę w Falentach

„Maluch” trafi pod młotek
BRWINÓW Urząd Gminy 
sprzeda służbowego… 
17-letniego fi ata 126p. 
Sprawne autko  będzie 
zlicytowane, a dochód 
przeznaczony 
na szczytny cel

Ukrywali kilo marihuany



KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

BRWINÓW

RASZYN

Wpadł z wizytą. Nieproszony!

Na rauszu przez miasto

Zmarł przyduszony naczepą

Zamiast dziecka w wózku łupy

Nie przeżył dachowania 

Groził, bił i znieważał

 Pewien 26-letni, nietrzeźwy mężczyzna wdarł się do remontowanego 
domu i... zasnął w nim. W poprzednim tygodniu około godz. 4 nad ranem po-
licja został poproszona o przyjazd do pogrodziskiej wsi. Okazało się bowiem, 
że w niezamieszkałym budynku włączył się alarm. Po przyjeździe na miejsce, 
funkcjonariusze dostrzegli wybitą w balkonowych drzwiach szybę. Gdy weszli 
do budynku, w jednym z pomieszczeń, na podłodze znaleźli nieznanego wła-
ścicielce domu 26-latka. Obudzony delikwent potwierdził, że stłukł szybę, aby 
dostać się do wnętrza, lecz nie potrafi ł wyjaśnić, co nim kierowało. Po wytrzeź-
wieniu mężczyzna usłyszał zarzut wdarcia się do cudzego domu i uszkodze-
nie mienia o wartości ponad tysiąca złotych. Przyznał się do popełnienia oby-
dwu przestępstw i dobrowolnie poddał się karze. Odpowie jako recydywista, 
ponieważ był już wcześniej skazany przez sąd.

 Pruszkowscy funkcjonariusze pod koniec ubiegłego tygodnia zostali we-
zwani do jednej z fi rm w mieście, skąd otrzymali informację o kierowcy, który 
przyjechał pijany do magazynu po towar. To, że 39-latek wsiadł „nieświeży” za 
kółko pierwsi stwierdzili pracownicy ochrony zakładu. Policja tylko potwier-
dziła, iż mężczyzna jest nietrzeźwy (miał 1,5 promila alkoholu w organizmie). 
Kierowcy natychmiast zatrzymano prawo jazdy, na jak długo – orzeknie sąd. 
To nie jedyna kara, ponieważ 39-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 
Inny nieodpowiedzialny delikwent za kierownicą fi ata, trzy dni wcześniej po 
południu uczestniczył w kolizji na ul. Brzozowej w Pruszkowie. Miał promil al-
koholu we krwi. 47-latek również stanie przed sądem. 

 Do dramatycznych chwil doszło w centrum logistycznym w Mosznie. Nad 
ranem mężczyzna podłączając naczepę do ciągnika siodłowego coś prawdo-
podobnie wykonał niewłaściwie i został przez nią przygnieciony. Na miejsce 
przybyło pogotowie ratunkowe, ale mimo masażu serca 40-latek zmarł. Pro-
kuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.  

 Markowe ubrania, zabawki i kosmetyki o wartości prawie 20 tys. zł – z ta-
kim łupem zostało przyłapane młode małżeństwo opuszczające jeden ze skle-
pów w Jankach. Jak ustalili policjanci, którzy zatrzymali 33-latka i jego 36-latnią 
żonę, para usuwała etykiety z przedmiotów i pakowała je do wózka dziecię-
cego. A następnie, ominąwszy kasy, udała się do wyjścia. Oryginalnych klien-
tów zatrzymali pracownicy ochrony. Policjanci znaleźli skradzione rzeczy nie 
tylko w wózku, ale również w samochodzie, którym małżonkowie wybrali się 
na „zakupy”. Część skradzionych ubrań miała jeszcze metki sklepowe.
 Małżonkom postawiono po 6 zarzutów kradzieży. Przyznali się do nich 
i dobrowolnie poddali karze roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 
okres 2 lat. Muszą również naprawić wyrządzoną szkodę.

 Na ul. Królewskiej w poprzedni czwartek doszło do wypadku, którego 
przyczyna pozostaje na razie nieznana. Zmierzający skodą fabią w stronę Mi-
lanówka 67-latek tuż po godz. 5 rano nagle zjechał na lewą stronę jezdni i na 
poboczu uderzył w murek przepustowy. Auto przewróciło się na dach, a kie-
rowca poniósł śmierć na miejscu. Policja podejrzewa, że mężczyzna stracił pa-
nowanie nad samochodem, ponieważ źle się poczuł. Czy tak było rzeczywi-
ście, wyjaśni śledztwo.

 Kilka dni temu grodziscy mundurowi zatrzymali 41-latniego mieszkańca, 
który znęcał się nad siostrą. Kobieta zeznała, że od trzech lat brat urządzał 
awantury domowe, znieważał ją, bił i jej groził. Kiedy nietrzeźwy mężczyzna zo-
baczył wezwanych na miejsce policjantów, na ich widok zareagował agresyw-
nie. Zamiast wykonywać polecenia, nie przebierał w słowach i wciąż groził sio-
strze wyrządzeniem krzywdy. Mundurowi obezwładnili 41-latka i przewieźli do 
wytrzeźwienia do komendy. Usłyszał zarzut stosowania przemocy fi zycznej i 
psychicznej wobec bliskiej. Prokurator postanowił ponadto, że mężczyzna bę-
dzie często odwiedzał siedzibę policji w ramach dozoru. Nie wolno mu również 
zbliżać się do pokrzywdzonej kobiety, jeśli nie chce kolejnych kłopotów. 
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Wystrzałowy piknik historyczny
RASZYN Manewry żołnierzy napoleońskich, rekonstrukcja bitwy pod Racławicami z udziałem 
kosynierów Tadeusza Kościuszki, tramwaj konny szlakiem zabytków Raszyna – to tylko nie-
które atrakcje dorocznego pikniku historycznego, który odbył się w sobotę w Falentach
 Organizatorem wydarzenia było 
już ósmy rok z rzędu stowarzyszenie 
Projekt Raszyn 1809. – Naszym ce-
lem jest pielęgnowanie historii gmi-
ny – podkreśla Dorota Betko, prezes 
stowarzyszenia. – A jest ona niezwy-
kle barwna, bo przez naszą miejsco-
wość często przetaczały się wojska 
próbujące zdobyć Warszawę.

Chcą strzelać, nie maszerować
 Tak było i w roku 1794 pod-
czas insurekcji kościuszkowskiej, i 
w 1809, kiedy to wojska polskie oraz 
saskie dowodzone przez księcia Jó-
zefa Poniatowskiego starły się z kor-
pusem wojsk austriackich. Pod Ra-
szynem walki toczyły się także w 
trakcie I wojny światowej. Tradycja 
organizowania pikników historycz-
nych rozpoczęła się w 2009 roku, 
kiedy to do Falent – w 200. roczni-
cę bitwy pod Raszynem – zjecha-
ło się około 1000 rekonstrukto-
rów z całej Europy. Zainscenizo-
wano widowiskową potyczkę Po-
laków z Austriakami, po terenie 
parku i grobli galopowały konie, a 
ziemia drżała od huku wystrzałów 
z kilkunastu armat. W 2010 roku, 
w związku z żałobą po katastrofie 
smoleńskiej, piknik został odwo-
łany. Wrócił rok później, ale już w 
nieco skromniejszym wydaniu. – 
Od tamtej pory ograniczamy się do 
manewrów, bo to teren rezerwatu i 
mamy okres lęgowy ptaków – wyja-
śnia Dorota Betko. Taki stan rze-
czy nie cieszy jednak rekonstruk-
torów, których do Falent przybyło 
w sobotę około 90. – Nie po to cały 
rok ćwiczymy, żeby szurać butami po 
parkowych alejach – powiedział nam 
jeden z nich. – Żołnierz musi od cza-
su do czasu też sobie postrzelać.
 Organizatorzy biorą jednak do 
serca te uwagi i zastanawiają się nad 

zmianą formuły pikniku za rok. – 
Postaramy się spełnić oczekiwania 
rekonstruktorów – zapowiada pre-
zes stowarzyszenia.

Oszałamiające mundury
 Już przed południem na terenie 
rezerwatu przyrody w Falentach 
rozpoczęły się manewry wojsk i 
zaczął jeździć tramwaj konny ob-
wożący wszystkich chętnych po hi-
storycznych miejscach. Na trasie 
jego przejazdu była m.in. austeria, 
kościół w którym podczas bitwy 
znajdował się lazaret, kapliczka, 
w której znalazł schronienie ran-
ny Cyprian Godebski oraz grobla. 
Wycieczka trwała około godzi-
ny. Oficjalne rozpoczęcie imprezy 
odbyło się przed parkowym pała-
cem, który również pamięta czasy 
napoleońskie. Po przemarszu puł-
ków i uroczystym apelu, podczas 

którego wielu żołnierzy otrzyma-
ło odznaczenia i awanse, przy-
szła pora na przemówienia zapro-
szonych gości. – Dziękuję rekon-
struktorom, że uświetniacie nasze 
obchody. Tym bardziej, że nie za-
wsze sprzyja nam aura – mówiła 
Dorota Betko. – W tym roku ob-

chodzimy też 200. rocznicę śmier-
ci Tadeusza Kościuszki, który miał 
w Raszynie ważny historyczny epi-
zod podczas insurekcji, odpierając 
przez dwa dni atak na Warszawę. 
Dlatego są z nami kosynierzy z Po-
łańca. Gościmy też rekonstrukto-
rów z I wojny oraz oddziały pro-
obronne nawiązujące do trady-

cji Strzelca. Dziękuję sponsorom, 
dzięki którym była możliwa orga-
nizacja tego wydarzenia.
 Głos zabrał również obecny na 
pikniku wójt Raszyna Andrzej Za-
ręba. – Historia jest bardzo waż-
nym elementem życia każdego na-
rodu i społeczeństwa, to do niej od-
nosimy się w trudnych chwilach, ona 
nas jednoczy i sprawia, że potrafimy 
bronić naszej ojczyzny, swoich racji i 
osiągać postawione sobie cele – mó-
wił. – Naród który zapomina o swo-
jej historii, przestaje istnieć. Myślę, 
że Polakom to nie grozi. My zawsze 
będziemy pamiętać o historii, bo 
doświadczyła nas w sposób szcze-
gólny. Dbajmy o to, aby nasza ojczy-
zna liczyła się w Europie, była kra-
jem dostatnim, a jednocześnie sym-
bolem jedności i bohaterstwa poko-
leń, które o nią walczyły. 

Kosynierzy pobili moskali
 Jednym ze sponsorów pikniku 
była firma Hetman. Jej prezes, Mie-
czysław Ciechomski, przekazał re-
konstruktorom do ćwiczeń repli-
kę ręcznego karabinu maszynowe-
go RPK-74. Następnie na dziedziń-
cu odbyła się krótka inscenizacja z 
udziałem kosynierów, którzy w bi-
twie pod Racławicami  (4 kwietnia 
1794 roku) dzielnie bili się z Rosja-
nami. – Tylko trzeba pamiętać, że 
tamci kosynierzy mieli dłuższe kosy 
– komentował Ryszard Zalewski z 
Nadarzyna. 
 Oczywiście podczas pikniku nie 
brakowało też innych atrakcji. Dla 
dzieci zaplanowano Warsztaty Pa-
pierowych Teatrzyków i warsztaty 
ekologiczne „Przetwarzanie świata”. 
Sporo emocji wzbudziła gra tereno-
wa „Dawne rzemiosła i wojska”. Po-
legała ona na rozwiązywaniu zadań 
na specjalnie przygotowanych na tę 
okazję stanowiskach (m.in. kowala i 
praczki). Organizatorzy odtworzyli 
także kantynę wojskową z przełomu 
XVIII i XIX wieku, w której dawni 
wojacy zaopatrywali się w skarpety, 
fajki czy kubki. Obok rozstawiono 
także płócienne namioty, w których 
na słomie wypoczywało wycieńczo-
ne marszem wojsko. Dużą popular-
nością cieszyła się tego dnia także 
wojskowa grochówka, serwowana 
wszystkim głodnym i zmarzniętym 
prosto z polowej kuchni.

Tomasz Wojciuk

Przemarsz wojsk napoleońskich przez Park Pałacowy 
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego był jedną 
z największych atrakcji pikniku

Około 90 rekonstruktorów 
z różnych stron Polski 
przyjechało w ubiegłą 

sobotę do Raszyna
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Zdecydowali o 
referendum

PIASTÓW

 Kilka dni temu, podczas sesji rady 
miejskiej, radni zdecydowali o prze-
prowadzeniu referendum w spra-
wie przyłączenia gminy do metropo-
lii warszawskiej. Za referendum opo-
wiedziało się 11 radnych, 9 było prze-
ciw, a jedna osoba wstrzymała się od 
głosu. Pytanie referendalne ma być 
podobne jak w innych gminach, któ-
re zdecydowały o przeprowadzeniu 
głosowania i będzie brzmiało: Czy 
jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. War-
szawa, jako metropolitalna jednost-
ka samorządu terytorialnego, objęła 
Gminę Miejską Piastów? Mieszkańcy 
będą mogli odpowiedzieć na nie 11 
czerwca. 

TW
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Zrób coś dla siebie i otoczenia
POWIAT GRODZISKI Masz świetny pomysł na rozruszanie swoich sąsiadów, ale brakuje ci 
pieniędzy? Do 15 maja możesz starać się o fundusze z programu Działaj Lokalnie

 W tym roku do rozdania jest 55 
tys. zł. Program Działaj Lokalnie 
jest adresowany do osób, które mają 
ciekawe pomysły i chcą je realizo-
wać wspólnie z mieszkańcami swo-
jej miejscowości w gminach Jakto-
rów, Milanówek, Baranów, Podko-
wa Leśna, Żabia Wola oraz Gro-
dzisk Mazowiecki. Nie trzeba za-
wiązywać stowarzyszenia lub fun-
dacji. Ważne, aby projekty inicjo-
wały współpracę mieszkańców na 
rzecz dobra wspólnego i służyły 
poprawie jakości życia. 
 Wnioskodawca może otrzymać 
dotację w wysokości do 6 tys. zł na 
trwające od 3 do 6 miesięcy działa-
nia (realizowane od 1 czerwca do 31 
grudnia tego roku). Wnioski należy 
składać w nieprzekraczalnym termi-
nie do 15 maja, wyłącznie za pomo-
cą generatora znajdującego się na 
stronie www.europaimy.org. 
 – Lokalne inicjatywy pomaga-
ją zrobić coś dla siebie i dla najbliż-
szego otoczenia. Ze swojej strony 
wspieramy ich pracę oferując swoją 
wiedze i doświadczenie – mówi Da-
niel Prędkopowicz, prezes grodzi-
skiego Stowarzyszenia Europa i My. 
Działaj Lokalnie to program powo-
łany do życia przez Polsko-Amery-
kańską Fundację Wolności, realizo-
wany od 2000 roku przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Sto-
warzyszenie Europa i My jest ope-
ratorem programu i organizatorem 
konkursu w powiecie grodziskim. 

Od 2006 roku Stowarzyszenie do-
finansowało ponad 120 projektów, 
przekazując na ich realizację blisko 
400 tys. zł. Środki na dotacje czę-
ściowo pochodzą z Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, a czę-
ściowo są pozyskiwane lokalnie, 
m.in. w ramach kampanii 1 proc. 
– Dla nas liczy się każdy pomysł. 
Pomagamy wypełnić wnioski, pod-
powiadamy jak idee przekształcić w 
realne działania. Wspólne spotka-

nia owocują nowymi znajomościa-
mi i kolejnymi  pomysłami – przeko-
nuje Ewa Bartczak, lokalny koordy-
nator projektu. 
 Organizatorzy konkursy zapra-
szają na spotkania informacyjne oraz 
konsultacje, podczas których moż-
na szczegółowo dowiedzieć się o wa-
runkach konkursu: 27 kwietnia, godz. 
16.30 w Grodzisku Mazowieckim (biu-
ro Stowarzyszenia, ul. 11 listopada 28).

PC 

Od 2006 roku w ramach programu dofinansowano 120 projek-
tów w powiecie na kwotę prawie 400 tys. zł (fot. SEiM)

Asystent Jordana pokaże, 
jak grać w kosza
PRUSZKÓW Donnie Arey, amerykański trener koszykówki, poprowadzi w 
najbliższą sobotę w hali MOK jednodniowy camp techniki indywidualnej
 Impreza odbędzie się 29 kwiet-
nia w hali Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego przy ulicy Gomulińskie-
go i jest organizowana w ramach cy-
klu „Majówka z HoopLife Basketball”. 
Trener Arey jest asystentem Michael’a 
Jordana na najbardziej prestiżowym 
campie MJ’a w USA - „Michael Jordan 
Flight School”. Oprócz tego jest głów-
nym trenerem prowadzącym cam-
py NBA Cares i Jr. NBA w wielu miej-
scach na świecie oraz głównym tre-
nerem prowadzącym „Camp w Białym 
Domu”, w którym uczestniczył były 
prezydent USA, Barack Obama.
 Podczas Majówki amerykański 
szkoleniowiec zaprezentuje najpopu-
larniejsze ćwiczenia, które stosuje się 
na campach NBA i w „Szkole Latania 
MJ’a”. Ćwiczenia wykorzystują opór 
i ciężar ciała, ucząc jeszcze lepszego 
panowania nad piłką. Arey pokaże także ćwiczenia, które poprawiają tzw. koor-
dynację oko- ręka oraz ćwiczenia rzutowe, poprawiające pracę nóg oraz uczące 
poprawnego wyjścia do rzutu.
 Ze wszystkich uczestników campu zostaną wybrane minimum 3 osoby, 
które otrzymają darmowe uczestnictwo w 10-dniowej letniej sesji treningo-
wej w Lublinie.
 Impreza jest skierowana do wszystkich zawodniczek i zawodników z rocz-
ników 1995 – 2006, niezależnie od tego, w którym klubie trenują. Więcej infor-
macji wraz z formularzami zgłoszeniowymi można znaleźć na stronie  http://
hooplifecamps.com/majowka-z-hooplife/?lang=pl. Koszt udziału: 60 zł.

TW

I król Staś przyjedzie...
PRUSZKÓW 

 W najbliższą środę 3 maja na placu Jana Pawła II odbędzie się rodzinny 
piknik historyczny, upamiętniający Konstytucję 3 Maja. Impreza rozpocznie się 
o godz. 12 Recitalem Chopinowskim w Urzędzie Stanu Cywilnego, w wykonaniu 
Łukasza Krupińskiego. Następnie, około godz. 12.40 odbędzie się uroczyste po-
witanie  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po którym nastąpi insceniza-
cja obrad Sejmu Wielkiego z udziałem dzieci. Aby poczuć klimat dawnych lat, go-
ście będą mogli także wysłuchać opowieści o ubiorach z drugiej połowy XVIII wie-
ku oraz wziąć udział w warsztatach tańca barokowego. Na godz. 14 zaplanowano 
audiencję u króla Stanisława z udziałem publiczności, po której nastąpi podpisa-
nie Konstytucji 3-go Maja (około godz. 15). 
 Później będzie można jeszcze spróbować dania z epoki, podawanego 
podczas słynnych Obiadów Czwartkowych i obejrzeć pokaz zespołu tańca 
dawnego „Pawanilia”, po którym odbędzie się druga część warsztatów tańca 
barokowego. Pod koniec dnia, około godz. 17, nastąpi pożegnanie króla, a o 
godz. 18 rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny.
 Podczas pikniku cały czas będą odbywały się warsztaty rodzinne, m.in. z robie-
nia kokard narodowych i peruk. W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego będzie można obejrzeć stałą ekspozycję, a w Książnicy Pruszkowskiej bę-
dzie dostępna wystawa wydawnictw. Organizatorami imprezy są miasto Prusz-
ków, Książnica Pruszkowska i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

TW
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Biegiem, po schodach, po brąz
MILANÓWEK Urszula Milczarek i Sergii Makarenkov – strażacy-ochotni-
cy z Milanówka zostawili w tyle 36 ekip w Mistrzostwach Polski Straża-
ków biegu po schodach „Wieżowiec 2017”
 Trzydzieści pięter, 800 schodów, 
ciężki plecak, strażacki ubiór i ma-
ska tlenowa na twarzy – w takich 
warunkach w sobotę strażacy z ca-
łego kraju walczyli o medale w Pa-
łacu Kultury i Nauki w Warszawie 
(PKiN). Zaprawieni w boju zawod-
nicy z Milanówka ostatecznie, w ka-
tegorii mix (czyli par kobieta plus 
mężczyzna),  ukończyli wyścig na 
trzecim miejscu podium.
 W Milanówku przy OSP od 
roku działa grupa sportowa. Jej 
zawodnicy mają już za sobą wiele 
wyścigów po schodach wysokich 
budynków w całej Polsce oraz ko-
palni soli w Wieliczce. Co czwar-
tek druhny trenują w PKiN, wbie-
gając na szczyt pałacu po 3-4 razy. 

PC

Strażacy z Milanówka 
pokazali, że są elitą polskich 
ratowników (fot. OSP Milanówek)

Poukrywana marihuana
PRUSZKÓW/MILANÓWEK Prawie kilogram środków odurzających znaleźli kryminalni u 
trzech młodych mężczyzn. Jeden z nich trafi ł do aresztu na trzy miesiące

 Do wykrycia narkotyków doszło 
kilka dni temu. Policjanci zatrzy-
mali do kontroli samochód, w któ-
rym siedziało trzech mężczyzn. Ich 
zachowanie wydało się munduro-
wym podejrzane, dlatego zdecydo-
wali się na dokładną kontrolę wnę-
trza auta. Za jednym z siedzeń pa-
sażera znaleźli torebkę foliową z su-
szem roślinnym o charakterystycz-
nym zapachu. Kolejna zafoliowana 
porcja marihuany została ukrywa w 
bagażniku, w puszce po napoju. W 
sumie funkcjonariusze znaleźli 53 
gramy narkotyku, a ponieważ to już 
znaczna ilość, 32-letni kierowca sa-
mochodu został zatrzymany. To nie 
był koniec odkryć, bo policjanci prze-
szukali następnie mieszkanie i piwni-
cę delikwenta, gdzie - jak się okaza-
ło – ukryte były kolejne trzy pakun-
ki z łącznie 144 gramami gotowej 
do sprzedaży marihuany oraz waga 
elektroniczna do jej odmierzania.
 Funkcjonariusze ustalili rów-
nież, że trzej podróżujący samo-
chodem mężczyźni mieli wspól-
ne mieszkanie w Milanówku. Z ko-
lei w tym lokalu znalezione zostały 
torebki używane przez dilerów nar-
kotykowych, kolejna dokładna waga 

elektroniczna, spakowane próżnio-
wo pieniadze oraz walizka z pię-
cioma, hermetycznie zapakowany-
mi torbami foliowymi z marihuaną 
o wadze 780 gramów. 
 – Dwóch zatrzymanych: 32- i 
31-latek usłyszeli zarzut posiadania 
znacznej ilości środków odurzają-
cych, za co grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Natomiast 27-latek, 
który posiadał mniejszą ilość narko-

tyków, dobrowolnie poddał się karze 
– informuje st. asp. Karolina Kań-
ska, oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 
 Sąd zdecydował się zatrzymać 
31-latka z Milanówka w areszcie na 
trzy miesiące, zaś 32-latek z Prusz-
kowa w ramach dozoru będzie mu-
siał stawiać się w komendzie policji 
trzy razy w tygodniu.
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Przechwycone przez policję narkotyki schowane były 
w trzech różnych miejscach (fot. KPP Pruszków) 

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
BRWINÓW/MILANÓWEK/PODKOWA LEŚNA W ubiegły piątek w Mateczniku Mazowsze w Otrębu-
sach podsumowano projekt realizowany wspólnie przez trzy gminy-ogrody, którego 
celem było zacieśnienie współpracy na różnych płaszczyznach
 Gmina Brwinów, miasto Mila-
nówek i miasto Podkowa Leśna po-
łączyły swoje siły i ze wsparciem 
50 partnerów zrealizowały pro-
jekt „Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów – poprawa spójności ob-
szaru Podwarszawskiego Trójmia-
sta Ogrodów poprzez współpracę w 
zakresie polityki społecznej, kształ-
towania przestrzeni publicznej, go-
spodarki wodnej i komunikacji”, 
który łącznie kosztował prawie 2,5 
mln zł (z tego 1,5 mln zł wyniosło 
dofinansowanie). Projekt trwał dwa 
lata. W tym czasie rady miejskie za-
angażowanych w niego gmin przyję-
ły wspólną strategie transportu i ko-
munikacji, rozwiązywania proble-
mów społecznych, wspierania roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz rozwoju terenów zieleni wraz z 
inwentaryzacją i koncepcją rewitali-
zacji kluczowych terenów zielonych 
na wspólnym obszarze. Uzgodni-
ły też sposób uregulowania stosun-
ków wodnych. Przygotowana w ra-
mach projektu dokumentacja będzie 
wykorzystywana do realizacji sze-

regu zadań w najbliższych latach. 
Mają powstać m.in. ścieżki rowero-
we łączące wszystkie trzy miejsco-
wości, szkoła w Parzniewie, cmen-
tarz w Żółwinie oraz strefa rekreacji 

w Brwinowie. Z kolei w Milanówku 
ma zostać rozbudowany skatepark i 
tor do dirt jumpingu (czyli do ewo-
lucji na rowerach bmx).
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Zwieńczeniem projektu był słodki poczęstunek

W Międzyborowie 
pojedziemy w kółko
JAKTORÓW Kiedy rozpocznie się zapowiedziana na ten rok przebudo-
wa ul. Wojska Polskiego w Międzyborowie wraz z budową ronda?

 Wójt Maciej Śliwerski odpowiada, że gmina cały czas oczekuje na informację, 
kiedy otrzyma na ten cel dotację z rządowego programu budowy dróg lokalnych. 
 Urzędnicy w styczniu ogłosili przetarg na wykonawcę inwestycji i zwleka-
ją z jego rozstrzygnięciem. Najtańsza oferta opiewa na 4,5 mln zł. – Zgodnie z 
założeniami programu budowy tzw. schetynówek, połowę kosztów pokryje-
my z naszego budżetu – tłumaczy wójt. Wstępnie przewidziano, że prace za-
kończą się do października tego roku.
 W ostatnim czasie w miejscu, gdzie ma powstać rondo wycinano drzewa, 
aby przygotować teren. Po zakończeniu przebudowy dość skomplikowane-
go skrzyżowania u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Piastowskiej, Armii Ludowej, 
Świerczewskiego, Jagiellońskiej i Dąbrowskiego, w tym miejscu ma zdecydo-
wanie poprawić się bezpieczeństwo.
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fot. Jaktorów

Władysława Mucha skończyła 100 lat!
BRWINÓW

 W czwartek 13 kwietnia Władysława Mucha, mieszkanka Owczarni, skoń-
czyła 100 lat. Z tej okazji jedną z najstarszych mieszkanek gminy odwiedzili 
zastępca burmistrza Brwinowa Jerzy Wysocki i kierownik referatu spraw oby-
watelskich, Agnieszka Dębowska. Były gorące życzenia, kwiaty oraz słodki 
upominek. Pani Władysława dochowała się 3 dzieci, 10 wnucząt, 15 prawnu-
cząt i 12 praprawnucząt. 

TW
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Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Kościuszki
32A oraz na stronie internetowej
w w w. b i p . g r o d z i s k . p l z o s t a ł

umieszczony wykaz nieruchomości lokalowych
przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy z dnia
12.04.2017 r. , położonych w Grodzisku
Mazowieckim przy ulicy :
- Sadowa 11 lokal nr 10 o pow. 43,20 m² + piwnica
o pow. 3,30 m²

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A
oraz na stronach internetowych

www.grodzisk.pl i www.bip.grodzisk.pl został
umieszczony wykaz z dnia 20.04.2017r.
dotyczący nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia, mianowicie: wykaz dotyczący
części działki nr ew. 2/1 o pow. 0,0104 ha
położonej przy zbiegu ulic: Sadowej i Dalekiej w
Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0057-57.



 Pod koniec marca burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński sondażowo zapytał 
na portalu społecznościowym, co ma 
zrobić z należącym do gminy, 17-let-
nim samochodem – fiatem 126p, 
modelem Maluch ELX o pojemno-
ści 652 ccm. Przez lata fiacik służył 
do podjazdek pracownikom Środo-
wiskowego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Stąd pokonał łącznie zaled-
wie około 50 tys. km. – Oczywiście 
samochód jest na chodzie i ma ba-
dania techniczne ważne do 15 grud-
nia 2017 – uzupełnił burmistrz. – 
Poradźcie: co mam z nim począć. 
 Do wyboru internauci mieli sześć 
wariantów, w tym, „oddać na licyta-
cję”, „poddać tuningowi”, „oddać do 
muzeum i „oddać na złom”. Burmistrz 
zdradził, że osobiście skłania się ku li-
cytacji „z przeznaczeniem dochodu ze 
sprzedaży na jakiś naprawdę ważny cel”. 
Wśród komentarzy (a na prośbę burmi-
strza zareagowało ponad 230 osób, naj-
więcej poparło właśnie licytację) pojawi-
ły się m.in. propozycje, aby „przekazać 
go do BOR, bo im się limuzyny kończą”. 
Część internautów poradziła: Sprzedać 
mi. – Nie możemy wypuszczać pamiątek 
gminnych z naszego rejonu – stwierdził 
pan Mariusz, jeden z uczestników sondy. 
 Ostatnio brwinowski fiacik stał się 
znany – mówiono o nim w Teleexpre-
sie i w serwisach TVP Info. Podczas 
wtorkowej wizyty marszałka woje-
wództwa Adama Struzika w Brwino-
wie fiacik służył za „pojazd służbowy”. 
Podróż marszałka po mieście przebie-
gła bez zakłóceń.  
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Koniec zimy. 
Czas naprawić drogi
POWIAT PRUSZKOWSKI Od grudnia do marca w drogach powiatowych 
załatano kilka tysięcy dziur, co kosztowało łącznie prawie 186 tys. zł

 Po zimie wiele dróg przypomina wyglądem szwajcarski ser. Wówczas do 
pracy ruszają służby naprawcze, które starają się uzupełniać ubytki nie tylko 
obniżające komfort jazdy, ale także mogące powodować uszkodzenia opon, 
felg czy elementów zawieszenia. – Zależy nam na bezpieczeństwie miesz-
kańców, dlatego największe i najbardziej niebezpieczne ubytki staramy się 
zawsze usuwać w pierwszej kolejności – podkreśla starosta Maksym Gołoś. 
Urzędnicy starostwa apelują do kierowców, aby zgłaszali dziury w jezdniach 
pracownikom wydziału infrastruktury i ochrony środowiska. Do końca marca 
załatano dziury o łącznej powierzchni prawie 4400 m kw. 

TW
„Maluch” pójdzie pod młotek
BRWINÓW Urząd Gminy sprzeda służbowego… 17-letniego fi ata 126p. Sprawne autko  
będzie zlicytowane, a dochód przeznaczony na szczytny cel

Są osoby, które ostrzą sobie zęby na gminnego zielonego fiata   

Przyłapany na „zdobieniu”miasta
GRODZISK MAZOWIECKI Strażnicy miejscy schwytali nietrzeźwego grafi -
ciarza, który wędrując po mieście malował niebieskim sprayem „łapki”

 Na gorącym uczynku 28-latka przyłapał operator monitoringu miejskie-
go. Zauważył jak po godz. 19 mężczyzna z plecakiem na ramionach pozosta-
wia na deptaku, na wysokości budynku przy ul. 11 listopada 25/27, malunki 
przypominające kształtem zwierzęce tropy. Przybyli na miejsce strażnicy za-
trzymali „artystę” i przewieźli go do komendy policji. Tam okazało się, że ma w 
organizmie nieco ponad 2 promile alkoholu. Zapis z monitoringu będzie sta-
nowił dowód w sprawie o wykroczenie. Mężczyzna zdążył pozostawić niebie-
skie „łapki” na kostce brukowej obok bazarku miejskiego, na ścianie prywat-
nego domu oraz budynkach mieszkalnych należących do gminy.
 Grodziska straż miejska została uczulona na punkcie podobnych „twór-
ców” w listopadzie, gdy nieustaleni sprawcy zniszczyli mural na budynku 
przy ul. Leonida Teligi. 
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fot. Grodzisk.plfot. Grodzisk.pl

Buzie same się uśmiechały
PRUSZKÓW „Wierszem malowane” 
– pod taką nazwą zorganizowano 
pierwszy Pruszkowski Konkurs Re-
cytatorski dla Przedszkolaków w 
Spółdzielczym Domu Kultury
 W pierwszej edycji tylko trzy 
przedszkola odważyły się wysta-
wić swoje reprezentacje i poddać je 
dobrotliwej ocenie jury – to Miej-
skie Przedszkole nr 11, nr 12 oraz 
Prywatne Przedszkole „Tuptuś”. 
Mimo że były to tylko trzy grupy 
dzieci, wzruszeń dostarczyły słu-
chaczom za całe miasto. – Dzię-
ki pracy swoich opiekunów, a być 
może także i rodziców, recytato-
rzy stający w swoje pierwsze chyba 
szranki reprezentowali w większo-
ści zdumiewająco wysoki poziom, 
zarówno techniczny, jak i aktor-
ski – podsumowuje Grzegorz Ze-
gadło, dyrektor Książnicy Prusz-
kowskiej.

 Publiczność podziwiała rów-
nież przemyślne kreacje uczestni-
ków oraz korespondującą z występa-
mi scenografię. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody książkowe. W gru-
pie wiekowej 3-4 lata jury szczegól-

ną uwagę zwróciło na Kornelię Ga-
bis, natomiast w kategorii 5-6 lat na 
Amelię Sapiehę i Jasia Ślusarczyka.
 Inicjatorką konkursu była Ewa 
Zaremba z Filii nr 5 Książnicy 
Pruszkowskiej.
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Uczestnicy konkursu (fot. Tomasz Malczyk/GP)

Obchody Dnia Flagi
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI

 We wtorek 2 maja wypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody 
tego święta rozpoczną się o godzinie 15 uroczystym wciągnięciem fl agi naro-
dowej na maszt starostwa powiatowego przy ul. Drzymały 30. Ceremonii to-
warzyszyć będzie występ orkiestry Pruszkowianka. Po części ofi cjalnej, o go-
dzinie 16 rozpocznie się Powiatowy Bieg Flagi 2017 na dystansie 2004 m, na-
wiązujący do roku 2004, w którym to święto fl agi weszło do kalendarza. 

TW

Aktor o tym, co mu nie wyszło
MILANÓWEK

 Piotr Gąsowski będzie 7 maja gościem L’amour Maison (ul. Piłsudskiego 
33, wejście od ul. Warszawskiej). Znany aktor, artysta kabaretowy i prezenter 
telewizyjny będzie promował swoją książkę „Co mi w życiu nie wyszło”. Gą-
sowski przez pięć lat pracowicie spisywał swoje wspomnienia i komentował 
je z właściwym sobie lekko sardonicznym poczuciem humoru. Co go łączyło z 
Robinem Williamsem i czego dowiedział się o sobie od Gustawa Holoubka – o 
tym w biografi i o tytule tak przewrotnym, jak prawdziwym. Początek spotka-
nia o godz. 17. Wstęp wolny. 
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Poszukiwany pracownik do

ROZNOSZENIA POSIŁKÓW
na oddziały szpitalne.

Praca w Szpitalu Kolejowym

Tel. 518 607 614
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Informacja prasowa

Ponad sto nowych miejsc pracy w centrum

dystrybucji MAKRO koło Pruszkowa

Sieć hurtowni MAKRO Polska rozpoczęła rekrutację na ponad
sto nowych stanowisk pracy do nowopowstającego centrum
dystrybucji koło Pruszkowa. Obiekt o powierzchni ponad 10 tys.
mkw. rozpocznie swoją działalność w drugim kwartale 2017 r.

Sieć hurtowni MAKRO wkrótce uruchomi pierwszą ze swoich trzech
nowych platform dystrybucyjnych obsługujących klientów
z sektora gastronomicznego. Magazyn usytuowany jest w okolicach
Pruszkowa w województwie mazowieckim. Obiekt wyposażony jest w
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym system
chłodnictwa oparty na technologii C02, zapewniające m.in. niskie
zużycie energii oraz wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego.
Jego powierzchnia wynosi ponad 10 tys. mkw.

W centrum dystrybucyjnym MAKRO zatrudnienie znajdzie ponad sto
osób. Firma rozpoczęła już rekrutację kandydatów na nowe
stanowiska pracy. Sieć proponuje swoim przyszłym pracownikom
m.in. umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne
wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią. MAKRO oferuje również
liczne benefity dodatkowe, takie jak prywatna opieka medyczna,
t ranspor t do miejsca pracy, zn iżk i na zakupy w siec i
i dofinansowanie kart sportowo-rekreacyjnych. Ponadto, dla
przyszłych pracowników firma zorganizuje także szkolenia
wdrażające. Więcej informacji oraz aktualne oferty rekrutacyjne
dostępne są na stronie www.makrokariera.pl i pod numerem telefonu:
22 5000 871.

Member of METRO Group
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Mierni pracodawcy, 
ale wierni pracownicy
Czy fi rmy prywatne powinny traktować urzędy i państwowe przedsiębiorstwa jako 
dobry wzór zarządzania? Z punktu widzenia pracowników – raczej nie

 Jak wynika z najnowszego ra-
portu Satysfakcja Zawodowa Pola-
ków 2016 opracowanego przez firmę 
Sedlak & Sedlak, osoby zatrudnio-
ne w sektorze publicznym są mniej 
zadowolone z pracy, niż pracowni-
cy sektora prywatnego. Niezadowo-
lonych jest 32 proc., a zadowolonych 
24 proc. osób zatrudnionych w ad-

ministracji państwowej i spółkach 
skarbu państwa. W sektorze pry-
watnym satysfakcję z pracy odczu-
wa 41 proc. pracowników, a nieza-
dowoleni stanowią piątą część za-
trudnionych. 
 Najbardziej negatywne oceny 
dotyczą wynagrodzenia. Prawie 
dwie trzecie pracowników orga-

nizacji państwowych uważa swoje 
wynagrodzenie za nieadekwatne w 
porównaniu do płac rynkowych. Za-
trudniani w strukturach publicznych 
zarabiają przeciętnie około 1 000 zł 
mniej. Warto przy tym zaznaczyć, że 
bardziej zadowoleni ze swojego wy-
nagrodzenia są pracownicy spół-
ek skarbu państwa niż administra-
cji publicznej. Ponadto osoby, któ-
rych pracodawcą jest państwo, czę-
ściej czują się niedoceniane w pra-
cy i uważają, że nie mają możliwości 
rozwoju zawodowego. Bardzo nega-
tywne opinie pracowników organi-
zacji państwowych, w przeciwień-
stwie do prywatnych, odnoszą się 
ponadto do zarządzania firmą oraz 
warunków pracy. W organizacjach 

publicznych aż połowa pracowni-
ków nie ma zaufania do decyzji  po-
dejmowanych przez zarządy. 
 Pracownicy sektora publicznego 
częściej niż zatrudnieni w firmach 
prywatnych doświadczają stresu w 
pracy i aż 22 proc. z nich uważa się 
za wypalonych zawodowo. W całym 
sektorze prywatnym takich osób jest 
14 proc. Wypaleni skarżą się na sil-
nie negatywne emocje, stres i brak 
chęci do pracy. 
 Autorzy raportu zbadali rów-
nież poczucie więzi z firmą. I co się 
okazuje? Pracownicy urzędów i firm 
państwowych, mimo tego całego na-
rzekania, bardziej identyfikują się ze 

swoim miejscem pracy i są mniej 
skłonni do zmiany pracodawcy. 
 Jak to tłumaczyć? Pracowni-
cy sektora publicznego nie szukają 
pracy, ponieważ ich doświadcze-
nia zawodowe często nie przystają 
do wymagań firm prywatnych. Co 
więcej pracownicy urzędów i firm 
prywatnych mają wyższe poczucie 
bezpieczeństwa zatrudnienia i nie 
muszą obawiać się ryzyka związa-
nego z pracą w gospodarce wolno-
rynkowej. Uzupełniają to poczu-
ciem misji i dumą z wykonywania 
ważnej dla społeczeństwa pracy. 

PC



UWAGA PRACA!
W związku z dynamicznym

rozwojem firmy Ptak Warsaw Expo
poszukuje:

Pracowników Fizycznych

Elektryków

Hydraulików

Miejsce Pracy:
Nadarzyn k/ Warszawy

Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt pod numerem telefonu:

690 183 404

Firma Transportowa z Milanówka

zatrudni

SPEDYTORA
ze znajomością j.ang.

lub rosyjskiego

praca@mobilcentrum.pl
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DAM PRACĘ

Magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

Poszukujemy osób do pracy na produkcji, miejsce pracy 
Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

Kelner/ka z pozytywnym nastawieniem - praca od zaraz 
na pełen etat w malowniczej restauracji w Konstancinie. 
Tel. 607 572 765

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, 
w  Prażmowie lub Złotokłosie – atrakcyjne warunki pracy, 
tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Nowe delikatesy w Złotokłosie poszukują pracowników, 
atrakcyjne warunki pracy tel. 797 188 368

Przyjmę do pracy na stoisko z kwiatami w Konstancinie, 
tel. 606 10 59 22

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, dojazd au-
tobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, tel. 501 097 603

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel. 600 803 611, 602 743 436 

Zatrudnię kontaktową, energiczną Panią do pracy 
w delikatesach w Józefosławiu, tel. 504 701 854

Drukarnia w Piasecznie zatrudni pracowników do prac wykoń-
czeniowych (praca w systemie 3 zmianowym), tel. 608 323 714

Student/uczeń do kawiarni w Piasecznie w tygodniu, 
popołudnia, weekendy, tel. 503 13 05 05

Warsztat zatrudni blacharza samochodowego. Piaseczno/
Ursynów 725-545-456 lub 509-354-457

Pomoc nauczyciela do przedszkola w Piasecznie. 
Najchętniej studentkę pedagogiki,  tel. 602 68 69 51

Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym samo-
chodem i znajomością powiatu pruszkowskiego, praca 
co drugi piątek, tel. 22 756 79 39

Poszukuję osoby bezrobotnej na staż fryzjerski, Salon 
fryzjersko-kosmetyczny w Piasecznie , tel. 692 488 278 

Samodzielnemu brukarzowi z doświadczeniem, tel. 698 698 839

Zatrudnię kierowcę C+E – ciągnik siodłowy, jazda po kraju. 
Bez doświadczenia do przyuczenia. Tel. 512 445 007

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego. Praca Janki, mile 
widziane Panie Tel. 501-366-037

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

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

Gospodarstwo Ogrodnicze zatrudni osobę do prac biurowych, 
e-mail: go.ogrodnicze@wp.pl 

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

Osoby do pracy w sklepie spożywczym, Głosków, tel. 500 125 790

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

Pracownik obsługi restauracyjno – hotelowej, Konstancin, 
tel. 603 342 813

Zatrudnię pracowników remontowo – budowlanych do wykoń-
czeń, elewacji, glazura, terakota, k/g, gładź, tel. 504 100 418

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

Zatrudnię pielęgniarkę  do punktu pobrań analiz lekarskich,  
niepełny wymiar godzin, Piaseczno, tel. 602 637 732
Poszukuję do stałej pracy przy produkcji mebli, także do przyucze-

nia. Mile widziani również pracownicy z Ukrainy. Tel. 696 48 48 54

Dam pracę w gospodarstwie rolno-sadowniczym, mężczyźnie 
na stałe z zamieszkaniem. Tel. 574 162 964

Zatrudnię bukieciarkę z doświadczeniem do zakładu pogrzebo-
wego w Konstancinie. Kontakt 661 777 677

Pracownika do remontów/wykończeń, docieplenia budynków. 
Tel. 604 972 900

Zatrudnię młodą i energiczną panią do sprzątania przedszkola 
na pograniczu Ursynowa i Piaseczna. Praca na pełny etat, od 
poniedziałku do piątku, umowa o pracę. Tel. 601 778 504

Zatrudnię osobę do pomocy w kuchni i rozwożenia towaru (nie-
paląca,konieczne prawo jazdy kat B). Piaseczno, tel. 506 096 513

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobiety. Tel: 575 942 929

Koordynator produkcji- Sokołów Wypędy. Min 1 rok pracy na ww 
stanowisku,MS office,zarządzanie zespołem.Kontakt: 531 513 713

Ochrona, do 55 lat, praca w Konstancinie, tel. 509 740 966

Zakład Stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem 
lub do przyuczenia.Janki, tel. 601 89 77 27

Pracuj jako Opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języka? 
Organizujemy kursy językowe bez kaucji. Zapisz się już dziś! Po 
kursie praca gwarantowana! Tel: 501 356 229 Promedica24

Niania dla rocznego chłopca. Pełen etat. Wilanów, tel. 606 241 213

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

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

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

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 212 937

Przyjmę do pracy do sklepu z bielizną w Piasecznie, tel. 501 107 362

Pracownik budowlany z zakwaterowaniem, tel. 502 380 635

Pomocnik stolarza, Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Cukiernika, pomoc, osobę do sprzątania, tel. 608 079 659

Sklep ogrodniczy w Powsinie zatrudni emeryta do prac 
sezonowych, tel. 602 75 78 93

Zatrudnię osobę do pakowania, praca w okolicy Piaseczna. 
CV na adres email: sebastian.romanowski@neomedpolska.pl

Zatrudnię mężczyznę do obsługi maszyn oraz pomocy na maga-
zynie, wymagane prawo jazdy kat.B, mile widziane uprawnienia 
na wózek widłowy. Praca w okolicy Piaseczna, CV na adres email: 
sebastian.romanowski@neomedpolska.pl

Do prac pomocniczych w piekarni, tel. 536 002 001

Piekarzy zatrudni piekarnia w Zalesiu Dolnym, tel. 536 002 001

Sprzedawcę, Józefosław, warunki pracy do uzgodnienia, 
tel. 505 912 667

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

Młodą, energiczną jako pomoc kuchni w Piasecznie,
 8 godzin, tel. 504 687 475 – dzwonić po 17 - tej. 

Zatrudnię fryzjera/-kę, Zalesie Górne,tel. 609 859 562

Do starszej pani z zamieszkaniem, Piaseczno, tel. 501 571 574

Fryzjerkę w Konstancinie – Jeziornie, tel. 606 817 356

Zatrudnię kierowców kat. C, CE, dystrybucja po 
Warszawie, tel. 506 00 00 69

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu. tel. 518 180 766

SZUKAM PRACY 

POMOC PRZY PRACY W OGRODZIE (PORZĄDKI WIOSENNE, 
KOPANIE GRZĄDEK), ŁADOWANIE KONTENERÓW I INNE FI-
ZYCZNE. TEL. 511 686 540

Rencista, pół etatu, Piaseczno, tel. 604 75 22 99

KUPIĘ

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

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

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Bramy: używana - 450 zł, nowa - 1200 zł, tel. 887 545 254

Wyprzedaż kręgów studziennych i szambowych, tel. 513 626 068

Formę do kręgli betonowych, tel. 513 626 068

Dobrze prosperującą pracownię lamp stylowych z powodu 
śmierci właściciela. Warszawa, ul. Herbsta (lub inne propozycje), 
tel. 792 23 73 96

Kontener biurowo-mieszkaniowy lub zamienie na opla corsę, 
tel. 608 13 12 14 

Kombajn „Anna”, tel. 508 493 707

Sadzeniaki Irgi 50gr/kg, tel. 501 85 12 34 

Tuje duże, bukszpany, tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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, tel. 509 475 323

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

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Wilcza Góra; dom z działka 220/1208 m kw., wszystkie me-
dia, tel. 609 858 102, 609 190 107

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrenio tel. 509 332 657

Sprzedam 2 działki pod budynek wielorodzinny w Piasecznie. 
TANIO!, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam TANIO działkę budowlaną o pow.: 1200 m kw., w Woli 
Prażmowskiej, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Uwaga OKAZJA! Sprzedam b. tanio z powodów rodzinno 
– finansowych działki pod Piasecznem/Konstancinem,
tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam działki budowlane – 39 km od Pałacu Kultury. Koszt działki 
ok. 1000 m kw., ze wszystkimi opłatami WYNOSI ok. 35 000 zł. Bar-
dzo dobra lokata oszczędności!, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Działkę 2400 m kw. i dom 200 m kw do remontu, Głosków Letni-
sko, tel. 504 196 871, 513 044 969

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Mieszkanie 2 pokojowe w Górze Kalwarii, tel. 607-380-467

Działkę budowlaną, wszystkie media od 1000 do 2000 m kw., Ja-
nówek koło Tarczyna, tel. 503 109 648

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

Działkę w Piasecznie zamienię na mieszkanie bezczynszowe, 
tel. 608 13 12 14 

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200 m kw., na działce 
1500 m kw., pod warsztat samochodowy lub inną działalność, 
Piaseczno tel. 505 795 962

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, budowa 
domów,  tel. 602 397 714

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

Działka budowlana 2100 m kw. , 65 tys. Królewski Las 
k. Czerska. Tel 602 357 423

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

Józefosław,mieszkanie 64 m kw.,tel. 602 239 490

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel. 602 810 143

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

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

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

Działkę 2900 m kw. W Ustanowie przy ul. Leśnej, tel. 509 308 026

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

W domu jednorodzinnym wynajmę dwa  pokoje dla pana pracu-
jącego, tel. 513 626 068

Dwupokojowe, Piaseczno, garaż, tel. 501 844 934

Magazyn 120 m kw. , tel. 508 493 707

Oddam w dzierżawę sad, tel. 22 79 71 772

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Dom ok. 60 m kw.,  Józefosław, tel. 506 326 381

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Tarczynie wynajmie lokal biu-
rowy 34 m kw. w Tarczynie przy ul.Warszawskiej 11 tel. 797 197 312

Kawalerka w Górze Kalwarii 29,5 m kw. trzecie piętro, pokój z 
widną kuchnią,łazienka,balkon,piwnica. Tel. 696 085 632

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

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

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

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

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

Pomoc nauczyciela do przedszkola w Piasecznie. 
Najchętniej studentkę pedagogiki,  tel. 602 68 69 51

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Ogrody od A do Z, tel. 781 544 058

Hydraulik tel. 886 576 148

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Elektryk, tel. 666 890 886

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwa-
rancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami, tel. 605 079 907

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Elektryk, tel. 660 891 932

Odnowa schodów, drzwi, mebli i innych wyrobów 
z drewna. Schodypodlogi.pl Tel. 503 344 567, 501 201 194

Księgowość, PIT, tel. 601 814 071

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkuna-
stoletnie 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

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

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

Dachy papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Malujemy, tel. 794 706 556

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Serwis AGD, tel. 605 112 216

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

Manicure hybrydowy -50% Jedyne 25zł! Tel. 501 155 803 
Salon Zmalowana

Ogrody-Koszenie trawnika, tel. 603 315 531

Geodeta, tel. 503 554 214

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Sprzątanie biur, kompleksowo, tel. 607 511 215

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Mały transport, uprzątnę garaże itp., tel. 538 100 660

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mycie i impregnacja elewacji, kostki brukowej, dachów, 
malowanie tel. 609 828 998 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Studnie tel. 516 062 778

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

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA ZA 
DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – skutecznie poma-
gamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości. OD-
WOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Przyciemnianie szyb samochodowych, www.autoelawi.pl,
tel. 575 455 570

NAUKA 

Matematyka, fizyka, programowanie, tel. 533 854 896

Doktor Fizyka Matematyka Angielski, tel. 601 24 06 76

Fizyka, Chemia tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Catering o ustalonej kaloryczności, tel. 606 224 489

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Praca w ochronie, Góra Kalwaria, system 24/48, stawka 
9,70 zł, tel. 607 212 383, 603 454 131

Zatrudnię hydraulików tel. 501 083 795

Kierowca kat.C+E, kraj, tel.502 104 180

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Mrokowie, tel. 
502 251 356

Osobę do baru z zapiekankami, Piaseczno, 
tel. 509 312 297

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, dobre 
warunki, tel. 22 757 07 61

Auto Wimar Centrumz siedziba w Al.Jerozolimskich 249b Opacz 
Kolonia w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na 
stanowiska: Personel Sprzątający, Pomocnika Mechanika, Pracow-
nika Myjni. Osoby zainteresowane proszone są o składanie swo-
jego cv w siedzibie firmy lub na adres wojtaszekm@auto-wimar.pl  

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

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk Otrębusy, 501 359 517

Kelnera/kę, Hotel Pałacyk Otrębusy, 503 164 828

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Auto skup, tel. 535 661 903

AUTO-SKUP , najlepsze ceny , gotówka od ręki
tel. 503 031 014 

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, tel. 720 916 226

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZURA, 
TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, WOLNE 
TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

Anteny tv/sat - montaż – serwis, tel. 502 129 161

Usługi transportowe, przeprowadzki, sprzątanie działek 
tel. 511 726 698 

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, ali-
mentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, spadkowe 
tel. 508 743 620 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 608 541 272, 690 015 112

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., Piaseczno 
i okolice, tel. 662 128 913 

Usługi księgowe, profesjonalnie, pity, tel. 501 083 432

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Firma sprzeda działkę przemysłową 4200 m kw, wszystkie 
media, dojazd z trzech stron (asfalt), Łubna, tel. 600 038 201

Działkę budowlaną, ogrodzoną, zagospodarowaną, 1860 m 
kw., woda+prąd, Piskórka, ul. Świerkowa, tel. 602 10 85 65

Ochrona Juwentus zatrudni:

Instalatora
/ Serwisanta
Zabezpieczenia Technicznego

Preferowane wykształcenie
elektroniczne / elektryczne itp.

i znajomość central alarmowych
(Satel, DSC).

Gwarantujemy zwrot kosztów
użytkowania prywatnego auta z celach

służbowych.

Kontakt: b.bagazja@juwentus.pl

Tel. 605 998 223

Stawka 13 zł brutto/h

667-998-304, 603-150-711

Firma ochrony Juwentus zatrudni:

OSOBY DO OCHRONY
w systemie dziennym 24/48  w Błoniu.

Miejsce pracy:
Mory – dogodny dojazd z Bemowa/Jelonek/Woli

Stawka 13 brutto/h,
system pracy 24/48

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

Firma ochrony zatrudni:

AGENTÓW OCHRONY

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

Firma ochrony Juwentus zatrudni:

OSOBY DO OCHRONY
w systemie 24/48 w Żabiej Woli

Stawka 13 zł brutto/h.

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

Firma ochrony zatrudni w

Mosznej Parceli (k./Milanówka)
Obiekt biurowo-logistyczny

System pracy: 7:00-17:00,
24h i 2 dni wolne – 13 zł brutto

poszukuje
KOLPORTERA

z własnym samochodem, ze znajo-
mością powiatu pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,
 tel. 22 756 79 39
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Przebiegnij 
maraton… na raty
MILANÓWEK/PODKOWA LEŚNA Jeśli nie czujesz się na siłach, aby prze-
biec 42 km za jednym razem, zrób to po kawałku. Maraton Miast-
Ogrodów potrwa do listopada

 Dla organizacji ośmiu biegów skrzyknęli się: Społeczne Towarzystwo 
Oświatowe (STO-nogi) z Milanówka, Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe, Mi-
lanowskie Centrum Kultury oraz Miasto Podkowa Leśna. Idea jest prosta – każ-
dy z biegów będzie liczył od 1,5 km do 10 km. W sumie dadzą dystans 42 km.
 Cykl imprez jest mrugnięciem oka zarówno do wytrawnych biegaczy jak i 
początkujących, których dłuższe dystanse póki co przerażają. W tym wszyst-
kim chodzi głównie o to, aby systematycznie się ruszać. Udział jest bezpłatny.
 Pierwszy bieg na dystansie 1500 m odbył się na tydzień przed świętami 
w parku miejskim w Podkowie Leśnej. Wzięło w nim udział 33 zawodników. 
Wśród kobiet najlepszy czas uzyskała Patrycja Markowska z Brwinowa, a z 
mężczyzn Dariusz Kopacz z Milanówka. W ostatnią niedzielę zawodnicy kon-
kurowali na trasie liczącej 3 km w parku w Turczynku (Milanówek). Tym razem 
w gronie mężczyzn najszybciej pobiegł Sebastian Sobczak, natomiast w ka-
tegorii kobiet triumfowała Tamara Mieloch.     
 Kolejne imprezy: 28 maja – V Podkowiańska Dycha – 10 km, 4 czerwca – V 
Bieg STO-nogi w Milanówku – 10 km, 25 czerwca – bieg w Podkowie Leśnej 
(Las Młochowski) – 5 km, 10 września – Park Lasockieg o –  2 km, 15 paździer-
nika – bieg w Milanówku – 3 km, 25 listopada – Noc STO-nogi w Milanów-
ku – dystans minimalny dla uczestników cyklu Maratonu Miast-Ogrodów – 7,7 
km. Więcej informacji: www.ptb-podkowa.pl 

PC

Pierwszy z biegów odbył się w Podkowie Leśnej (fot. STO-nogi)

Zbudują ścieżki, wyremontują pałac
BRWINÓW We wtorek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński podpisali umowę na dofi nansowanie budowy ścieżek ro-
werowych na terenie gminy oraz renowację zabytkowego pałacu przy ulicy Dworskiej
 Obydwa projekty otrzymają do-
tację w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Formalności zostały dopełnione we 
wtorek po południu, a obydwie in-
westycje mają rozpocząć się jeszcze 
w tym roku.

Ponad 5,5 km nowych dróg 
rowerowych
 Budowa sieci ścieżek rowero-
wych ma mieć wymiar ekologicz-
ny i zaowocować tym, że mieszkań-
cy gminy będą rzadziej korzystać z 
samochodów. Unijna dotacja w wy-
sokości 4,8 mln zł będzie stanowiła 
około 80 proc. kosztorysowej war-
tości inwestycji, szacowanej na oko-
ło 6 mln zł. Oczywiście po przepro-
wadzeniu przetargów może okazać 
się, że będzie ona nieco tańsza. Za 
tę kwotę gmina planuje do połowy 
przyszłego roku oddać do użytku 
aż 10 nowych dróg dla rowerzystów. 
Powstaną one m.in. wzdłuż uli-
cy Sochaczewskiej od wylotu ścież-
ki przy parku do skrzyżowania w 
Grudowie, wzdłuż ulicy Piłsudskie-
go w Brwinowie do autostrady A2 w 
Kotowicach oraz wzdłuż ulicy Gra-
nicznej (połączy ciąg rowerowy ulicy 
Pszczelińskiej ze ścieżką rowerową z 
Brwinowa do Parzniewa i Pruszko-
wa, wybudowaną 3 lata temu). - Ta 
ścieżka będzie najdroższa i pochło-
nie około 1,25 mln zł – mówi bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński. - Jej bu-
dowa wiąże się bowiem z konieczno-
ścią wykonania odwodnienia w uli-
cy Granicznej. Ciąg zostanie wyko-
nany na znajdującym się przy dro-
dze terenie zielonym, na który do tej 
pory spływała woda. Zarówno re-
mont Granicznej jak i budowę ścież-
ki zaplanowaliśmy na przyszły rok, 
ponieważ trwa obecnie remont ulicy 
Pszczelińskiej, a wyłączenie z użyt-
kowania dwóch głównych dróg w 
tym samym czasie mogłoby zakoń-
czyć się paraliżem miasta.

 Inna ścieżka ma powstać wzdłuż 
ulicy Przejazd, od ul. Sochaczew-
skiej do przejazdu pod torami kole-
jowymi. Osoby, które wyjadą z tu-
nelu, będą mogły dojechać nią m.in. 
do rynku. Trasy dla rowerów docze-
ka się także Owczarnia – powsta-
nie ona od granicy z Podkową Le-
śną wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej 
do ciągu pieszo-rowerowego w uli-
cy Książenickiej. W ramach projektu 
jedna z istniejących już ścieżek zo-
stanie gruntownie wyremontowana. 
Chodzi o starą ścieżkę wzdłuż ulicy 
Wilsona, na której zostanie położo-
na nowa nawierzchnia asfaltowa.
 Przetarg na budowę ścieżek ma 
zostać ogłoszony na początku maja. 

Pałac w nowej odsłonie
 Kolejną inwestycją, która otrzy-
ma niemal 3,5 mln unijnego dofi-
nansowania będzie kompleksowa re-
nowacja zabytkowego pałacu w par-
ku. Łącznie pochłonie ona około 10 
mln zł (pozostałe środki zostały za-
rezerwowane już na ten cel w budże-
cie gminy). Z pałacem znajdującym 
się przy ulicy Dworskiej wiąże się do-
syć ciekawa historia. Przez ostatnich 
kilkadziesiąt lat obiekt był własno-
ścią Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego i jego stan stopniowo się 
pogarszał. Degradacja budynku za-
częła postępować zwłaszcza po za-
kończeniu w nim działalności dy-

daktycznej i przeniesieniu wszyst-
kich mieszczących się tam wydzia-
łów uczelni do kampusu przy ulicy 
Nowoursynowskiej w Warszawie. W 
grudniu 2015 roku gmina Brwinów 
kupiła pałac i otaczający go prawie 
8-hektarowy park za 6,55 mln zł. Te-
raz piętrowy budynek z 1925 roku o 
powierzchni prawie 900 m kw. do-
czeka się wreszcie remontu. Zakres 
prac obejmie m.in. wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowych, odtwo-
rzenie kolumn portyku wejściowe-
go i balustrad, wymianę stolar-
ki okiennej i drzwiowej oraz ry-
nien, naprawę schodów i tynków, 
remont dachu. Budynek trzeba bę-
dzie też osuszyć i zlikwidować w 
nim grzyby oraz pleśń. W pałacu 
zostaną wymienione wszystkie in-
stalacje i zostanie on dostosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych (zostanie zamontowana win-
da). Zgodnie z zapowiedziami, re-
nowacja pałacu ma zostać zreali-
zowana do końca 2018 roku. A ja-
kie będzie przeznaczenie wyre-
montowanego budynku? - Będą 
to cele kulturalne – informuje Mi-
rosława Kosiaty z gminnego biu-
ra promocji. - Swoją nową, prze-
stronną siedzibę i przestrzeń do roz-
wijania działalności znajdzie tutaj 
Gminny Ośrodek Kultury. 

Tomasz Wojciuk

Umowę na dofinansowanie dwóch dużych projektów podpisali 
marszałek Adam Struzik i burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński

8,3 mln zł wyniesie unijne 
dofinansowanie na dwa 
projekty, realizowane na 

terenie Brwinowa
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