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WKD szykuje się do remontu
POWIAT PRUSZKOWSKI/
POWIAT GRODZISKI 
Warszawska Kolej 
Dojazdowa planuje 
od początku czerw-
ca uruchomić cztery 
linie zastępczej 
komunikacji 
autobusowej. 
Powód? Roboty 
na torach

Nie każde referendum odwołane

Wystawa inna niż wszystkie
PRUSZKÓW Przy ulicy Prze-
jazdowej 17 w Pruszkowie 
znajduje się jedna z najbar-
dziej nietypowych ekspozy-
cji w Polsce i Europie. Tworzy 
ją 90 niesamowitych rzeźb, 
wykonanych z oddanych na 
złom stalowych elementów



KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

Uciekł, ukradł, wrócił do ośrodka

On tylko „pożyczył” auto

Niedługi nacieszył się rowerem 

 Grodziscy mundurowi podczas patrolowania miasta w niedzielę otrzymali 
informację o kradzieży smartfona na jednym z boisk. Zgłaszająca opisała wy-
gląd młodego mężczyzny, którego podejrzewała o zabranie urządzenia. Kilka 
ulic dalej policjanci zauważyli chłopaka wyglądającego zgodnego z rysopi-
sem. A ten na widok radiowozu wziął nogi za pas. Funkcjonariusze rzucili się za 
uciekającym 16-latkiem w pieszy pościg i po pewnym czasie go schwytali. W 
jego kieszeni znajdował się aparat o wartości 500 zł, który poszukiwała okra-
dziona. Nastolatek trafi ł do policyjnej izby zatrzymań. Podczas sprawdzania 
jego danych wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Warszawie, z którego zbiegł. Po ostatniej kradzieży chłopak 
trafi ł najpierw do policyjnej izby dziecka, a następnie do wyznaczonego mu 
ośrodka. Za kradzież odpowie przez sądem rodzinnym. 

 Kryminalni złapali 31-latka, który ukradł peugeota z posesji w mieście. 
Kiedy policjanci zaczęli poszukiwania samochodu i delikwenta, dotarła do 
nich wiadomość od poszkodowanej, że sprawca... zwrócił samochód oraz do-
kumenty. Funkcjonariusze jednak odszukali i zatrzymali mężczyznę, by posta-
wić mu zarzut zaboru auta w celu krótkotrwałego użycia po wcześniejszej kra-
dzieży kluczyków i dokumentów. Grozi za to do 5 lat więzienia. Ponieważ 31-la-
tek był już wcześniej karany za kradzieże, odpowie przed sądem jako recydy-
wista, zatem orzeczona kara będzie surowsza. 

 Ukraińca - wielbiciela cudzych bicykli schwytali policjanci. Późnym wieczo-
rem otrzymali zawiadomienie, że na jednej ze stacji Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej skradziono rower o wartości 2 tys. zł. Penetracja terenu szybko odniosła 
skutek – policjanci odnaleźli mężczyznę, który prowadził jednoślad podobny 
do ukradzionego. Przy zatrzymanym 29-latku znaleziono również nożyce do 
cięcia zabezpieczeń. Ukrainiec usłyszał zarzut kradzieży, przyznał się do doko-
nania przestępstwa i dobrowolnie poddał karze. Policjanci sprawdzają, czy nie 
maczał palców w podobnych kradzieżach na terenie powiatu. A właściciel utra-
conego na stacji WKD roweru ucieszył się z jego szybkiego odzyskania. 
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Przyszłość wójta i rady
w rękach mieszkańców
RASZYN W niedzielę 25 czerwca w gminie Raszyn odbędzie się referendum w sprawie  
odwołania rady gminy oraz wójta Andrzeja Zaręby przed upływem kadencji

 Zbieranie podpisów pod refe-
rendum trwało ponad miesiąc. 11 
kwietnia wniosek mieszkańców 
wraz z kartami, na których złożono 
1740 podpisów został dostarczony 
Komisarzowi Wyborczemu w War-
szawie. Jednak podpisy były zbiera-
ne dalej. W sumie wniosek o prze-
prowadzenie referendum poparło 
ponad 1900 osób.

Zaczęli od konferencji
 Przypomnijmy. Procedura refe-
rendalna została wszczęta w gminie 
Raszyn na początku marca. Inicja-
tywa prowadzona pod hasłem: „Nie 
dla przyłączenia Raszyna do War-
szawy, tak dla dobrych szkół” była 
„konsekwencją braku akceptacji wo-
bec poczynań raszyńskich władz 
oraz sprzeciwem wobec arogan-
cji samorządowców”. – Nie godzi-
my się, aby wójt gminy Andrzej Za-
ręba wpływał na radnych, przez co 
tracą oni swoją niezależność – mó-
wiła podczas zwołanej 9 marca kon-
ferencji prasowej Aneta Wrotna, peł-
nomocnik społecznego komitetu re-
ferendalnego. – Podjęte przez nas 
działania są brakiem akceptacji dla 
działań raszyńskich władz, które 
obserwujemy już od dłuższego cza-
su, a które obnażyły ich patologię. 
Władze chcą zafundować nam przy-
szłość zmierzającą do pogorszenia 
warunków naszego życia i rzutującą 
na przyszłość naszych dzieci.
 – To jest tylko i wyłącznie gra 
polityczna, w którą angażują się 
także osoby spoza gminy – komen-
tował wówczas inicjatywę części 
mieszkańców wójt Andrzej Zarę-
ba. – Uważam, że nie ma żadnych 

podstaw do przeprowadzenia refe-
rendum, a jego uzasadnienie jest dla 
mnie niezrozumiałe. Jeśli jednak to 
referendum się odbędzie, jego wynik 
przyjmę z pokorą. 

Głosowanie tuż przed wakacjami
 Choć posłowie PiS-u wycofa-
li z sejmu projekt ustawy o powo-
łaniu do życia obejmującej sąsia-
dujące ze stolicą gminy metropo-
lii warszawskiej, wielu mieszkań-
ców Raszyna wciąż wypomina lo-
kalnym władzom niechęć do prze-
prowadzenia w tej sprawie referen-
dum. – W tej kwestii mieszkańcy 
gminy trzykrotnie składali do rady 
gminy wniosek poparty podpisami 
mieszkańców – przypomina Aneta 
Wrotna. – Niestety, rada nie usza-
nowała woli mieszkańców wydając 
jedynie ,,stanowisko” w sprawie, 
co dla wielu osób stanowi wyraz 
realizacji interesu partii rządzą-
cej. Nie bez znaczenia pozostaje 
tu fakt, iż 18 spośród 21 radnych 
otrzymało swój mandat z poparcia 
PiS-u, jak i fakt, że wójt gminy po-
zostaje członkiem tejże partii.

 Drugim powodem podjęcia ini-
cjatywy referendalnej było niezgodne 
z wolą wielu mieszkańców wdrożenie 
reformy oświatowej na terenie gmi-
ny. Chodziło konkretnie o włącze-
nie gimnazjum do istniejącej szko-
ły podstawowej. – Nie chcemy, żeby 
nasze dzieci uczyły się molochu, do 
którego pan wójt chce upchnąć 1400 
uczniów, odbierając im szansę na do-
brą edukację, co będzie rzutowało na 
ich przyszłość i dalsze życie – dodaje 
Aneta Wrotna. – Żywimy nadzieję, iż 
w dniu 25 czerwca mieszkańcy zade-
cydują, czy dalej chcą być lekceważe-
ni przez władze, którym okazali swo-
je zaufanie.
 Zgodnie z postanowieniem Ko-
misarza Wyborczego z końca kwiet-
nia, mieszkańcy Raszyna odpowie-
dzą w referendum na dwa pytania: 
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem 
Rady Gminy Raszyn przed upły-
wem kadencji?” oraz „Czy jest Pan/
Pani za odwołaniem Andrzeja Zarę-
by Wójta Gminy Raszyn przed upły-
wem kadencji?”. 

Tomasz Wojciuk

Czy mieszkańcy pokażą 
władzom Raszyna 
czerwoną kartkę?

Dwa referenda odwołane, trzecie – nie
POWIAT GRODZISKI W Grodzisku Mazowieckim i Milanówku nie dojdzie do zapowiadanego głosowania w spra-
wie przyłączenia gmin do planowanej „wielkiej Warszawy”. W Podkowie Leśnej referendum nie odwołano

 Uchwały o rezygnacji z głoso-
wań zapowiedzianych na 4 czerw-
ca podjęli w poniedziałek zarów-
no radni Grodziska Mazowieckie-
go, jak i Milanówka. Bezpośrednim 
powodem jest fakt wycofania z Sej-
mu przez posłów Prawa i Sprawie-
dliwości kontrowersyjnego projektu 
ustawy metropolitalnej. Zakładał on 
utworzenie nowej jednostki samo-
rządu terytorialnego na prawach po-
wiatu, która składałaby się ze stolicy 
oraz 33 otaczających ją miast i gmin. 
Inicjatorzy powstania „wielkiej War-
szawy” zapowiadają, że prace nad 
nową ustawą metropolitalną będą 
kontynuowane, ale nie informują na 
razie, ani kto miałby być jej autorem, 
ani kiedy pojawi się projekt.
 Włodarze Grodziska Mazowiec-
kiego i Milanówka uznali, że skoro 
zmieniła się sytuacja, referendum w 
tej sprawie stało się bezprzedmio-
towe i nie ma powodu, by wydawać 
pieniądze na jego organizację. Tyl-
ko w Grodzisku głosowanie 4 czerw-
ca mogło pochłonąć około 100 tys. 
zł. – Ponoszenie takich kosztów, gdy 

nie ma projektu ustawy, nie ma sen-
su. Musimy uznać, że PiS zrozu-
miało swój błąd. Gdybyśmy upiera-
li się przy przeprowadzeniu referen-
dum, mogłoby to być odczytane jako 
działanie polityczne, a my nie jeste-
śmy od uprawiania polityki ogólno-
narodowej – tłumaczy Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. 
 Inaczej sprawa ma się w Pod-
kowie Leśnej, ponieważ – jak wyja-
śniają jej władze – referendum zwo-

łano na wniosek grupy mieszkań-
ców (podpisało go 1000 osób) i to 
– w ocenie samorządu – do nich na-
leży decyzja co dalej z głosowaniem. 
Jerzy Glasgall, pełnomocnik grupy 
inicjatywnej w wywiadzie dla Pol-
skiej Agencji Prasowej stwierdził, że 
mimo wszystko referendum w Pod-
kowie Leśnej powinno się odbyć. 
– Jest to manifest społeczności Pod-
kowy Leśnej, że jest nam dobrze tak 
jak jest – uzasadnił.

PC

Burmistrz i radni Grodziska Mazowieckiego są zgodni, 
że obecnie głosowanie byłoby bezprzedmiotowe  (fot. grodzisk.pl)

ŻABIA WOLA

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI

MILANÓWEK

Okradli byłego chlebodawcę 

Szukasz punktów, możesz paść ofi arą naciągaczy

Bywał w sklepach, lecz omijał kasy

 Dwaj mężczyźni w wieku 27 oraz 33 lata, zatrzymani w środę przez kryminal-
nych, są oskarżeni o włamanie do żabiowolskiej firmy. Jak wynika z policyjnych usta-
leń, obaj mieszkańcy sąsiedniego powiatu ukradli elektronarzędzia z zakładu, w któ-
rym wcześniej pracowali. Część sprzętu znajdowała się w miejscach ich zamieszka-
nia. Poszkodowany oszacował straty na ponad 6 tys. zł. Obaj mężczyźni przyznali się 
do dokonania włamania i kradzieży. Teraz w ich sprawie wypowie się sąd, który w 
przypadku takich przestępstw może orzec karę do 10 lat pozbawienia wolności. 

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszyła się informacja, że każdy kierowca może 
w internecie sprawdzić, ile ma na koncie punktów karnych za popełnione na dro-
gach wykroczenia. Dociekliwość posiadaczy prawa jazdy spotkała się z szybkim od-
zewem oszustów. Policja ostrzega, że przestępcy chcąc pozyskać nasze dane i pie-
niądze tworzą strony imitujące rządowy portal. Do sprawdzenia punktów karnych 
drogą elektroniczną (bezpłatnie!) potrzebny jest tylko tzw. profil zaufany (eGO), a 
zrobić to można jedynie za pośrednictwem adresu Obywatel.gov.pl.

 Pewien 43-latek, schwytany przez grodziskich kryminalnych, chętnie odwie-
dzał sklepy, ale głównie  w jednym celu – by kraść. Policjanci ustalili, że na koncie 
miał co najmniej kilka takich przestępstw. Kiedy w końcu udało się ustalić miej-
sce przebywania mężczyzny i funkcjonariusze pojechali go zatrzymać… 43-la-
tek akurat wychodził ze sklepu w Milanówku. I jak się okazało, nie z pustymi rę-
kami. W torbie miał spodnie z zabezpieczającym klipsem antykradzieżowym. To 
nie wszystko, bo w samochodzie podejrzanego stróże prawa znaleźli kolejne zra-
bowane ubrania, buty, kosmetyki i inne przedmioty. Podczas dokładnego prze-
szukania odzieży 43-latka policjanci znaleźli ponadto – w bieliźnie – kilka torebek 
z mefedronem i marihuaną, którymi najprawdopodobniej handlował. Mężczyź-
nie postawiono 5 zarzutów karnych. Trzy dotyczą kradzieży sklepowych w ga-
leriach na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego, a dwa posiadania i 
udzielania narkotyków. Sąd zatrzymał podejrzanego na 3 miesiące w a areszcie. 
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Nastał Rok 
Ignacego Kozielewskiego
BRWINÓW W Brwinowie uroczyście zainaugurowano Rok Ignacego Kozie-
lewskiego oraz jubileusz 90-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

 Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne od ministra 
MSWiA Mariusza Błaszczaka, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i mar-
szałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz starosty pruszkow-
skiego, Maksyma Gołosia. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało uhono-
rowane medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz cało-
kształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Medal wręczyła 
radna sejmiku województwa mazowieckiego Dorota Stalińska. Okolicznościo-
we przemówienie wygłosił też burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński.
 Po zaprezentowaniu sekcji „Sokoła” odbył się koncert pieśni patriotycz-
nych. Podczas świętowania jubileuszu nie zabrakło również pysznego tortu. 
Następnie w sali gimnastycznej i na przyszkolnych boiskach zostały rozegra-
ne turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej oraz siatkówki. 

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

Galeria Figur Stalowych: 
wystawa inna niż wszystkie
PRUSZKÓW Przy ulicy Przejazdowej 17 w Pruszkowie znajduje się jedna z najbardziej nie-
typowych ekspozycji w Polsce i Europie. Tworzy ją 90 niesamowitych rzeźb, wykona-
nych z oddanych na złom stalowych elementów

 Pomysł wykonania dopracowa-
nych w każdym detalu stalowych 
figur narodził się 6 lat lat temu na 
pobliskim złomowisku. To właśnie 
tam powstała pierwsza rzeźba – sto-
lik ze szklanym blatem i podstawą 
z silnika V8. - Złom bywa niekie-
dy bardzo inspirujący – mówi Ma-
riusz „Jose” Olejnik, inicjator pro-
jektu. Jednak kolejne pomysły na 

stalowe figury zaczęli podsuwać już 
sami odwiedzający galerię goście. 
Obecnie wśród ponad 300 ekspona-
tów (w galerii wystawianych jest ich 
w tej chwili 90) znajdują się rzeźby 
inspirowane postaciami z bajek, fil-
mów, świata show biznesu i polity-
ki. Osobną kategorię stanowią repli-
ki samochodów najbardziej znanych 
światowych marek, których stwo-
rzono do tej pory 50. - Rzemieślnicy 
wykonujący te rzeźby nierzadko po-
święcili na nie tysiące godzin – pod-
kreśla Mariusz Olejnik. - Współpra-
cujemy z 50 artystami, którzy two-
rzą te dzieła w różnych miejscach 

świata. Wszystkie one trafiają póź-
niej do Pruszkowa, gdzie nadajemy 
im ostateczny szlif.
 Dopracowane w najdrobniej-
szych szczegółach stalowe figury zo-
stały wykonane z elementów pocho-
dzących z recyclingu: z części zawie-
szeń samochodów, silników, prze-
kładni czy skrzyń biegów. Proces 
tworzenia jednej rzeźby jest bardzo 
pracochłonny i może wynosić nawet 
7000 godzin. Jest to projekt unika-

towy, dlatego jego autorzy chcą po-
kazać go docelowo także w innych 
krajach. Nowych figur cały czas też 
przybywa. - W tej chwili szykujemy 
się do kolejnych 12 premier – zdra-
dza Mariusz Olejnik. - Miałem pro-
pozycje sprzedaży firmy, ale na ra-
zie o tym nie myślę. Chciałbym, aby 
pozostał to polski produkt, którym 
będziemy mogli chwalić się na ca-
łym świecie. 

Tomasz Wojciuk

Wszystkie rzeźby wykonane są w skali 1:1 i wiernie 
odwzorowują oryginały 

20 mln zł pochłonął do
 tej pory projekt stworzenia 

300 stalowych figur
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Uwaga na żółte tablice 
i strzałki
MILANÓWEK W mieście ruszają dwie duże inwestycje drogowe, a to 
oznacza uciążliwości dla kierowców aż do jesieni

 Władze powiatu i miasta zdecydowały, że jednocześnie rozpocznie się 
przebudowa skrzyżowania ulic Kazimierzowskiej, Średniej i Brwinowskiej 
(gdzie powstanie nieduże rondo) oraz modernizacja ul. Północnej. 
 W przypadku pierwszego przedsięwzięcia roboty mają zakończyć się na 
początku wakacji. Intensywnym pracom będą towarzyszyły utrudnienia. Dla 
kierowców zostały wyznaczone dwie trasy objazdów. 
 Jeśli chodzi o Północną, zakończenie inwestycji zaplanowano przełom 
października i listopada. Według projektu na odcinku od ul. Kościuszki do Par-
kowej zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni (wykonana będzie z kostki 
betonowej), a po południowej stronie drogi, bezpośrednio przy niej, zostanie 
wykonany dwumetrowy chodnik. Z kolei po północnej stronie jezdni zosta-
nie ułożona szeroka na jeden metr opaska z kostki betonowej, która wyraźnie 
oddzieli trasę dla aut od pasa zieleni. Wykonawca przebuduje również skrzy-
żowania Północnej z ulicami Grodeckiego, Kraszewskiego, Wigury i Parkowej. 
Trzy ostatnie zostaną nieco wyniesione ponad poziom jezdni w celu uspoko-
jenia ruchu. 
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WKD szykuje się 
do remontu
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Warszawska Kolej Dojazdo-
wa od początku czerwca uruchomi cztery linie zastępczej komunikacji 
autobusowej. Powód? Roboty na torach

 Wedle zapowiedzi dyrekcji WKD, w czerwcu rozpocznie się przebudowa 
mostu kolejowego na Zimnej Wodzie znajdującego się pomiędzy Kaniami  
Helenowskimi (w gminie Brwinów) a Nową Wsią Warszawską (w gminie Mi-
chałowice). Z tego powodu przez cały czerwiec zamknięty ma być  tor nr 2 
na linii, a w lipcu robotnicy przeniosą się na tor nr 1. Ze względu na potrzebę 
wprowadzenia ruchu wahadłowego, WKD niebawem ma ogłosić rozkład jaz-
dy na czas robót. Prace na mostku to niejedyny powód utrudnień, Kolej Do-
jazdowa zamierza również modernizację toru nr 2 od Komorowa do Podkowy 
Leśnej Głównej, trwa wybór fi rmy, która zrealizuje prace.
 Aby umożliwić pasażerom możliwie dogodny dojazd, kilka dni temu prze-
woźnik ogłosił przetarg na obsługę autobusowych linii zastępczych. I tak, 
pierwsza połączy stację Milanówek Grudów z Podkową Leśną Główną. Tra-
sa drugiej linii rozpocznie się w Podkowie Leśnej Głównej i zakończy w Prusz-
kowie WKD. Pasażerowie trzeciej wyruszą z Podkowy Leśnej Główniej i dotrą  
najdalej do Komorowa WKD. Trasa autobusów niskopodłogowych ostatniej 
linii rozpocznie się przy peronach stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska i za-
kończy w Komorowie. Na stronie wkd.com.pl można już odnaleźć propono-
wany rozkład jazdy – wygląda na to, że godziny odjazdów autobusów będą 
odpowiadały obecnym godzinom odjazdów składów wukadki. W postępo-
waniu przetargowym zawarto zastrzeżenie, że w zależności od zapotrzebo-
wania liczba autobusów będzie regulowana.
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Na czas remontu mostu nad Zimną Wodą WKD będzie 
kursowała według zmienionego rozkładu

Mieszkańcy: Mamy dość! 
W starostwie też mają ich dość
PODKOWA LEŚNA/POWIAT GRODZISKI Podpisany przez 784 mieszkańców Podkowy Leśnej wnio-
sek do radnych powiatowych o odwołanie starosty Marka Wieżbickiego trafi ł do kosza. 
– Był obarczony wadami prawnymi – wyjaśnia szef rady powiatu Jerzy Terlikowski

 Mira Gessner, pełnomocniczka 
grupy mieszkańców Podkowy Le-
śnej, przekonuje, że opinia prawna 
mecenasów starostwa w sprawie zło-
żonego przez nią wniosku „jest nie 
na temat” i na pewno społeczność 
miasta będzie domagała się dalszych 
działań od włodarzy powiatu. – Na 
nasz wniosek, zgodnie z przepisami, 
powinniśmy przynajmniej dostać 
odpowiedź – przekonuje. 

My, mieszkańcy Podkowy Leśnej
 Duża część społeczności Pod-
kowy Leśnej na początku kwietnia 
zwróciła się do rady powiatu o po-
zbawienie stanowiska Marka Wież-
bickiego na fali sporu o przebudowę 
kilkunastu podkowiańskich ulic. O 
sprawie już pisaliśmy – wydział ko-
munikacji grodziskiego starostwa 
negatywnie zaopiniował  projek-
ty przedłożone przez władze Pod-
kowy Leśnej. Burmistrz Arkadiusz 
Tusiński przekonuje, że działania 
urzędników powiatu są niezgodne z 
prawem, a cała sytuacja to po prostu 
bezzasadne rzucanie kłód pod nogi 
samorządowi, który ambitnie zabrał 
się za modernizację arterii. Starosta 
stoi przy swoim stanowisku i prze-
konuje, że jego podwładni muszą re-
spektować przepisy zakładające m.in. 
minimalną  szerokość dróg publicz-
nych, których przygotowywane do 
modernizacji ulice nie spełniają.
 „My, mieszkańcy Podkowy Le-
śnej, mamy prawo do mieszkania 
w godnych warunkach – dojścia i 
dojazdu do własnych posesji z po-
szanowaniem historycznego ukła-
du urbanistycznego Miasta Ogro-
du wpisanego do rejestru zabytków. 
(...) – czytamy we wniosku. – Sta-
rosta Marek Wieżbicki pełni funk-
cję nieprzerwanie od 2004 roku – w 
tym czasie ze strony Starostwa – po-
przez wydawanie negatywnych opi-

nii komunikacyjnych dla projektów 
drogowych – zablokowany został 
zrównoważony i nowoczesny rozwój 
naszego miasta w kwestii rozwią-
zań drogowych (...). My, mieszkańcy 
Podkowy Leśnej mówimy DOŚĆ!”   

Gmina szuka dziury w całym
 Autorzy wniosku spodziewa-
li się, że radni powiatu na ich proś-
bę podejmą temat i podczas sesji 27 
kwietnia zostanie przeprowadzona 
debata nad wnioskiem i ewentualne 
głosowanie nad odwołaniem staro-
sty. Jednak jak przekonuje Jerzy Ter-
likowski, z opinii radców prawnych 
wynika, że pismo mieszkańców nie 
tylko zostało złożone niezgodnie z 
przepisami (m.in. zawierało ksero-
kopie podpisów zamiast orygina-
łów), ale także jego treść jest obar-
czona wadami prawnymi. „A zatem 
mieszkańcy nie są uprawnieni do 
złożenia wniosku o odwołanie sta-
rosty. Z uwagi na powyższe brak jest 
podstaw do wprowadzenia przed-
miotowego wniosku pod obrady” 
– czytamy w podsumowaniu opinii 
prawnej.
 Podczas sesji rady powiatu, na 
którą przybyli mieszkańcy wraz z 
burmistrzem, okazało się, że radni 
stanęli murem za starostą, żaden nie 
podjął tematu, a jeden nawet wyra-
ził się, iż nie ma radzie woli do od-
wołania Marka Wieżbickiego ze sta-
nowiska. – Naszym zdaniem staro-
sta postępuje zgodnie z prawem, jest 

prawym człowiekiem. Gmina nato-
miast szuka dziury w całym – ko-
mentuje Jerzy Terlikowski. 
 – My też mamy prawników w 
swoim gronie i jesteśmy przekona-
ni, że opinia radców prawnych sta-
rostwa jest błędna. Oni oparli się o 
statut powiatu, a my domagaliśmy 
się realizacji zapisów ustawy o sa-
morządzie powiatowym – argumen-
tuje Mira Gessner. Zdaniem pani 
pełnomocnik bulwersuje fakt, że na 
sesji nawet nie dano licznie przyby-
łym mieszkańcom możliwości wy-
powiedzenia się. Przekonuje, iż pod-
kowianie nadal będą walczyli o swo-
je prawa obywatelskie i żądali od 
władz powiatu, aby postępowały 
zgodnie z przepisami i nie blokowa-
ły przebudowy podkowiańskich ulic. 
W planach jest m.in. pikieta.

Kolejne mediacje?
 Przewodniczący rady powiatu 
zapowiada, że będzie próbował do-
prowadzić do porozumienia pomię-
dzy starostą i burmistrzem. W Pod-
kowie w żadne mediacje nie wierzą. 
- Pan starosta dwa miesiące temu 
zaprosił burmistrza do stołu roz-
mów. Jednak sam nie przyszedł, tyl-
ko przysłał mecenasa – komentuje 
Mira Gessner. 

Piotr Chmielewski

– Żaden radny nie podjął tematu odwołania starosty 
– mówi Jerzy Terlikowski  

– Podkowianie nadal będą 
walczyli o swoje prawa 

obywatelskie i żądali 
od władz powiatu, aby 
postępowały zgodnie 

z przepisami i nie bloko-
wały przebudowy podko-

wiańskich ulic – zapowiadają 
mieszkańcy

Wszystko dla zdrowia w Wolicy
NADARZYN Pod koniec kwietnia w centrum Ptak Warsaw Expo w Woli-
cy odbyły się targi rowerowe oraz fi tness
 Impreza przyciągnęła szerokie 
grono miłośników zdrowego stylu 
życia z Polski i zagranicy. W Wo-
licy wystawiały się duże salony 
rowerowe, głównie z okolic War-
szawy, oferujące jednoślady róż-
nego typu: od miejskich, poprzez 
terenowe, szosowe, a kończąc na 
elektrycznych. Udostępniono tak-
że niewielki tor, na którym swo-
je umiejętności jazdy na rowerze 
mogły sprawdzić dzieci. Oprócz 
sprzętu stricte kolarskiego, na tar-
gach można było spotkać także 
firmy oferujące różnego rodzaju 
żele, naturalne soki, batony oraz 

inne wspomagające kolarzy pod-
czas wysiłku specyfiki.
 Równie dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zlokalizowane obok targi 
fitness, gdzie oferowano stroje do ćwi-
czeń, mnóstwo sprzętu oraz odżywek. 
Aby zwiedzający się nie nudzili, zapla-
nowano dla nich różnego rodzaju po-
kazy. Jednym z wydarzeń towarzyszą-
cych były zawody w siłowaniu na rękę 
(armwrestlingu), innym - pokaz ćwi-
czenia ciężarkami. Były także skoki 
rowerowe i trening z Ewą Chodakow-
ską, na który trzeba było jednak wyku-
pić sobie osobny bilet. 

TW
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Referendów (na razie)
nie będzie
MICHAŁOWICE/PRUSZKÓW We wtorek radni w Michałowicach zdecydowali 
o odwołaniu planowanego na 4 czerwca referendum, w którym mieszkań-
cy mieli wypowiedzieć się w kwestii przyłączenia gminy do metropolii war-
szawskiej. Podobną decyzje podjęli w środę radni w Pruszkowie

 Rezygnacja z referendum w Michałowicach jest konsekwencją tego, że kil-
kanaście dni temu z sejmu został wycofany projekt ustawy o nowym ustroju 
miasta stołecznego Warszawy, który zakładał przyłączenie do stolicy 32 są-
siadujących z nią gmin, w tym Michałowic. Pomysł ten wzbudził wiele kon-
trowersji, zwłaszcza w kręgach samorządowych. W związku z tym, że projekt 
ustawy został wycofany, większość radnych uznała, że przeprowadzenie refe-
rendum, które miałoby kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, jest w tej sy-
tuacji bezzasadne. - Mimo że w tej chwili wycofujemy się  z referendum, na-
dal będziemy pilnie śledzić wszystkie ruchy rządu związane z tą sprawą – za-
powiedział wójt Michałowic, Krzysztof Grabka.
 Podobna sytuacja jest w Pruszkowie, gdzie przed kilkoma dniami komi-
tet inicjatywny złożył wniosek o unieważnienie referendum. Uchwała o jego 
uchyleniu została podjęta podczas środowej sesji rady miejskiej. Wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela zapowiedział jednak, że zarówno radni jak i 
prezydent miasta nadal będą pilnie przyglądać się sytuacji.
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Rafał Biały poleci w Dniu Sportu
MILANÓWEK Rajd rowerowy, turniej piłki nożnej, pokazy motocrossowe, a także mnó-
stwo sportowych atrakcji – to wszystko już w następną sobotę w Milanówku
 Dzień Sportu 20 maja rozpocz-
nie się o godz. 10 od startu amato-
rów dwóch kółek z ul. Mickiewicza 
w Starodębach. Wszyscy uczestnicy 
rajdu otrzymają w ramach pakietu 
startowego odblaskowe koszulki, by 
pokonać w nich ulice Milanówka. 
 Jednak główna część impre-
zy rozpocznie się w południe na 
terenie kąpieliska miejskiego (ul. 
Sportowa 70b). W tym miejscu o 
godz. 12.30, 14.30 i 17 ekstremal-
ne skoki wykona Rafał Biały, drugi 
wicemistrz Polski we freestyle mo-
tocrossie, a także współpracująca 
z nim ekipa Freestyle Family. Po 
ostatnich popisach motocyklistów 
zagra na żywo zespół Red Room 
(o godz. 17.30).
 Podczas milanowskiego świę-
ta sportu nie zabraknie atrakcji 
nie tylko dla dzieci. Organizatorzy 
zapowiadają w programie utwo-
rzenie miasteczka dyscyplin spor-
towych, strefy zdrowego jedzenia 
oferowanego z  foodtrucka, a tak-
że zabawy dla dzieci, w tym gigan-

tyczne szachy, mini golf oraz krę-
gielnię i unihokej oraz duży labi-
rynt i nadmuchiwane zjeżdżalnie i 
trampoliny.
 W ramach imprezy na Orliku od-

będzie się turniej piłkarski, uczestni-
cy będą mogli również obejrzeć wy-
stawę „Cykliści: sympatycy, pasjo-
naci i mistrzowie”.
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Uczestnicy imprezy będą mieli szansę obejrzeć 
popisy motocrossowców (fot. RafałBiałyFMX)

GRODZISK MAZOWIECKI

Świetlica wiejska na miarę czasów

 Mieszkańcy Chlebni na przełomie wiosny i lata przyszłego roku będą cieszyli 
się z nowoczesnej świetlicy. Obiekt, którego budowa pochłonie przeszło 670 tys. 
zł. będzie służył jako miejsce spotkań wiejskich i imprez (główna sala będzie liczyła 
58 m kw.). Znajdą się w nim również toalety, pomieszczenie zaplecza, techniczne, 
magazynek oraz nieduża sala komputerowa. Otoczenie budynku zostanie upo-
rządkowane i oświetlone.
 W tym roku gmina zleci projekty pięciu kolejnych świetlic: w Opypach, Szczę-
snym, Kaśniczej Woli, Czarnym Lesie i Mościskach. Wynika to z oczekiwań miesz-
kańców. 
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Złowili 
górę ryb
MICHAŁOWICE Mistrzem Nowej 
Wsi w zawodach spławikowych 
został Mirosław Tomiałowicz, któ-
ry złowił ponad 18 kg ryb
 Zawody odbywały się nad zbior-
nikiem Smug w Nowej Wsi. Do ry-
walizacji o mistrzostwo klubu i pu-
char wójta gminy Michałowice przy-
stąpiło 14 zawodników zrzeszonych 
w Nowowiejskim Klubie Wędkarza. 
Mieli iście wędkarską pogodę – było 
chłodno, wietrznie i momentami pa-
dało. Impreza rozpoczęła się od lo-
sowania przez wędkarzy stanowisk. 
Pięciogodzinna rywalizacja w na-
prawdę trudnych warunkach pogo-
dowych przyniosła nadspodziewa-
nie dobre wyniki. Wiele leszczy, li-
nów, płoci i karpi trafiło do siatek 
uczestników zawodów. Po zważeniu 
złowionych ryb przez komisję za-
wodów, której przewodniczył wice-
prezes Klubu Wędkarza – Grzegorz 
Sałkiewicz, przystąpiono do prze-
liczenia zdobytych punktów, któ-
re wyłoniły zwycięzców. Wcześniej 
wszystkie ryby z powrotem trafiły 
do zbiornika. 
 Pierwsze miejsce i puchar wój-
ta wywalczył Mirosław Tomiało-

wicz, drugi był Bogusław Kuja-
wa, a trzeci – Janusz Warsztocki. 
Najlepszym wędkarzom gratulo-
wali wójt Krzysztof Grabka, sołtys 
Nowej Wsi – Marian Bośka i wi-

ceprezes Klubu Wędkarza – Grze-
gorz Sałkiewicz. Zawody zakoń-
czyło wspólne pieczenie kiełbasek 
na ognisku.
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Okazały puchar jest trofeum przechodnim. Zwycięzca
 będzie cieszył się nim przez rok

R E K L A M A

Za odwołaniem referendum zagłosowało 
13 pruszkowskich radnych

Komeda jakiego nie znaliście
 Od ostatniej środy przez trzy tygodnie w poczekalni grodziskiego dworca 
PKP będzie można oglądać wystawę fotografi i poświęconą Krzysztofowi Kome-
dzie - słynnemu kompozytorowi muzyki fi lmowej oraz jazzowej. Napisał mu-
zykę do 65 fi lmów (m.in. do „Dziecka Rosemary” czy „Noża w wodzie” Romana 
Polańskiego), jest uznawany za prekursora polskiego jazu nowoczesnego. Jego 
życie zakończyła przedwcześnie tragiczna śmierć, gdy wracał do domu z pisa-
rzem Markiem Hłaską i został przez niego nieumyślnie zepchnięty ze skarpy. Au-
torami zdjęć Komedy jest Marek Karewicz. W najbliższą środę o godz. 18 w po-
czekalni utwory komporytora zagrają  Robert Majewski i Andrzej Jagodziński. 
Wstęp na wystawę (w godz. 10-18) jest wolny. 

PC
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Wkrótce rozkopią 
Nadarzyńską
GRODZISK MAZOWIECKI Jedna najbardziej uciążliwych tegorocznych in-
westycji drogowych w mieście ma ruszyć 22 maja

 Robotami zostanie objęty liczący ponad pół kilometra ruchliwy odci-
nek Nadarzyńskiej pomiędzy torami Warszawskiej Kolei Dojazdowej a War-
szawską. Wykonawca za około 2,1 mln zł od nowa wykona podbudowę i na-
wierzchnię szosy, wybuduje chodnik i asfaltową ścieżkę rowerową. 
 Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przez znaczną część inwesty-
cji, która ma potrwać do końca października (a główne prace do końca lip-
ca), modernizowany odcinek zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. – Musi-
my wziąć pod uwagę inne sąsiednie inwestycje drogowe, które będą realizo-
wane w tym samy czasie. Według obecnych założeń, na początku prac Nada-
rzyńska zostanie zamknięta, później będzie się to zmieniało – mówi Magda-
lena Podleśna, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grodzisku Mazowiec-
kim. Tylko podczas układania chodnika i ścieżki rowerowej kierowcy będą 
mogli swobodnie korzystać z przejazdu.
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Balon zmierzył 
jakość powietrza
PIASTÓW Znajdujące się w balonie mobilne laboratorium, 3 maja od-
wiedziło Piastów, mierząc w mieście jakość powietrza. Urządzenie 
opracowane przez z ekspertów z Politechniki Warszawskiej odwiedzi 
w sumie kilkanaście miejsc w całej Polsce
 W Piastowie balon sta-
nął na placu u zbiegu ul. 
Warszawskiej i Al. Wojska 
Polskiego (przy rondzie 
Prezydenta Kaczorowskie-
go). Wszyscy chętni mo-
gli odwiedzić to miejsce i 
przekonać się jak duże jest 
stężenie cząstek stałych w 
ich mieście (PM 2,5 i PM 10). 
Celem kampanii Balon.Lab 
jest budowanie świadomo-
ści społecznej w zakresie 
poziomu zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce oraz 
edukacja na temat nowo-
czesnych, czystych i efek-
tywnych rozwiązań ener-
getycznych. W specjalnym 
namiocie mieszkańcy mogli dowiedzieć się, co jest przyczyną zanieczyszcze-
nia powietrza, co ono powoduje (m.in. zwiększa ryzyko alergii i chorób ukła-
du oddechowego) i jak mu przeciwdziałać. Mogli też na bieżąco śledzić doko-
nywane pomiary. 
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Poszukiwany pracownik do

ROZNOSZENIA POSIŁKÓW
na oddziały szpitalne.

Praca w Szpitalu Kolejowym

Tel. 518 607 614
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Powstała Powiatowa Rada Rozwoju
POWIAT PRUSZKOWSKI W kwietniu pruszkowskim starostwie po raz pierwszy spotkała się 
Powiatowa Rada Rozwoju. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, mająca wy-
pracowywać wspólne działania w pięciu najistotniejszych sferach życia społecznego

 Inauguracji przewodniczył sta-
rosta Maksym Gołoś. Rada po-
wstała w oparciu o przyjętą uchwałą 
Strategię Rozwoju Powiatu Prusz-
kowskiego na lata 2015-2025. 
 PRR stanowi platformę dialogu 
na temat kierunków rozwoju powia-
tu w najważniejszych dla mieszkań-
ców obszarach. Jednocześnie peł-
ni funkcje koordynacyjno-doradcze, 
zarówno dla władz powiatowych, 
jak i gminnych. W swoim założeniu 
ma stanowić miejsce wymiany po-
mysłów, doświadczeń i wiedzy mię-
dzy przedstawicielami samorządów, 
organizacji pozarządowych, urzęd-
ników i mieszkańców powiatu. Ob-
szarami działania PRR jest pięć naj-
istotniejszych sfer życia społeczne-
go. Obszar pierwszy to wysoki kapi-
tał ludzki i społeczny, będący pod-
stawą rozwoju gospodarczego. Cho-
dzi tutaj nie tylko o poprawę jakości 
edukacji, ale również o podniesienie 

poziomu zatrudnienia i stworzenie 
przyjaznych warunków do rozwoju 
biznesu. Obszar drugi dotyczy roz-
wiązań komunikacyjnych. Działania 
w tym zakresie mają na celu zapew-
nienie sprawnej komunikacji i po-
prawę bezpieczeństwa. Obszar trze-
ci to sfera bezpieczeństwa i równych 
szans. Istotnym aspektem jest tu-
taj funkcjonowanie służby zdrowia i 
pomocy społecznej, czwarty - to wy-
soki standard zamieszkania i wy-
poczynku. Najważniejsze działa-

nia mają na celu poprawę dostępno-
ści oferty kulturalnej, rozrywkowej 
i sportowej, ale także poprawę sta-
nu i dbałości o środowisko. Ostat-
nim z pięciu obszarów jest sprawna 
i otwarta na mieszkańców powiatu 
administracja. 
 Podczas pierwszego posiedzenia 
wybrano także prezydium 30-oso-
bowej rady, w której skład weszli 
m.in. wojtowie i burmistrzowie gmin 
znajdujących się na terenie powiatu. 

TW

Śniadania w Parku Kościuszki
 W sobotę 20 maja zostanie zainaugurowany trzeci sezon spotkań sąsiedz-
kich „Śniadania w Parku”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Spo-
łeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”. Specjalnie zaaranżowane strefy wy-
poczynku dla całych rodzin będą znajdowały się w godz. 11-15 w rejonie Pała-
cyku Sokoła. W każdej strefi e będzie można korzystać z leżaków, koców, koloro-
wych puf, hamaków oraz sof. Na miejscu będzie można skonsultować swój pro-
jekt do budżetu obywatelskiego, porozmawiać o zmianie wystroju mieszkania z 
architektem wnętrz, wymienić się książkami, podejrzeć przy pracy zegarmistrza 
czy fotografa oraz własnoręcznie zrobić biżuterię. - Postaramy się o taką atmos-
ferę, aby nikt nie miał oporu przed korzystaniem z miejskiego parku, jak z wła-
snego ogrodu – mówi Emilia Frydrych, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. 

TW

PRUSZKÓW

Już jutro, 13 maja o godz. 17 w Mu-
zeum Dulag 121 odbędzie się spotkanie 
z cyklu Nasze Korzenie zatytułowane 
„Z Kresów przez Mandżurię do Wolnej 
Polski”. Podczas spotkania Andrzej Piotr 
Lesiecki opowie o dziejach rodu Lesiec-
kich herbu Nałęcz od XV do XIX wieku. 
Poznamy losy rodziny Lesieckich na Lu-
belszczyźnie i Wołyniu oraz na Dalekim 
Wschodzie, gdzie Lesieccy uczestniczyli 
w budowie Wschodniochińskiej Linii 
Kolejowej w Mandżurii w latach 1898-
1903. Wstęp wolny. 

TW

Dzieje rodu Lisieckich
PRUSZKÓW

 Tegoroczny sezon koncertowy za-
powiada się niezwykle interesująco. 
W sobotę 27 maja podczas Dni Prusz-
kowa w Parku Kościuszki wystąpią 
m.in. Michał Szpak, a po nim gwiazda 
wieczoru – zespół Ich Troje z Michałem 
Wiśniewskim. Z kolei imprezę na po-
żegnanie lata 9 września uświetni są 
obecnością Margaret. 

TW

Przyjadą gwiazdy  W nocy z 20 na 21 maja odbędzie się doroczna Noc Muzeów. W akcję wpi-
suje się także pruszkowskie Muzeum Dulag 121. W godz. 16-24 będzie można 
zwiedzać tam ekspozycję stałą oraz czasową „Kobiety Pistolety” opowiadającą 
o losach 40 sanitariuszek i łączniczek z Mokotowa, biorących udział w Powsta-
niu Warszawskim, które trafi ły do obozu Dulag 121, a następnie do KL Stutthof. 
Tego dnia pracownicy muzeum przygotują także sporo atrakcji dla dzieci, które 
do godz. 19 będą mogły brać udział w warsztatach plastycznych, grach i kon-
kursach. O godz. 21 rozpocznie się koncert Orkiestry Dętej „Pruszkowianka” oraz 
nocny spacer po terenie byłego obozu z przewodnikiem. Na wszystkich głod-
nych będzie czekała gorąca grochówka. Wstęp wolny.

TW

Noc Muzeów w Dulagu 121



DAM PRACĘ

Zatrudnię ekspedientkę, delikatesy Max Piaseczno, 
Puławska 9, tel. 602 15 35 45

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

Zakład produkcyjny w Piasecznie zatrudni energiczną 
osobę do szycia na dwuigłówce i overlocku. 
Z możliwością przyuczenia. Proszę o kontakt pod 
nr tel. 22 757 26 00

Zatrudnię osoby do sprzątania obiektu, wymagane 
doświadczenie w obsłudze maszyn, dobre warunki, 
Konstancin, tel. 721 228 094

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni osobę do sprząta-
nia biur. Zapewniamy umowę o pracę. Kontakt tel: 22 7366823

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

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

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 pracowni-
ków, atrakcyjne warunki pracy tel. 797 188 368

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

Magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

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

Zatrudnię osobę do przyjmowania i wykładania towaru do 
sklepu spożywczego „Emilka” w Ustanowie, tel. 602 601 676

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

Pomocnik Mechanika Piaseczno, Kontakt: 791 344 543

Młodych, energicznych z doświadczeniem przy zakła-
daniu 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

Praca czeka na FRYZJERA/ FRYZJERKĘ w Konstancinie 
w Instytucie Dr Eris, tel 695 151 616

Firma wod-kan zatrudni operatora koparki i koparko-łado-
warki, monterów sieci wod-kan, tel. 601 522 969

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

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

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

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

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

Zatrudnię fryzjera/-kę męską Piaseczno, tel. 604 433 127

Zatrudnimy Panią do pracy w sklepie ekologicznym, 
tel. 603 68 65 61

Studio w Konstancinie zatrudni fryzjera zarobki 4 - 5 tys. 
Bardzo dobre warunki, tel. 504 002 222

Brukarza i ogrodnika, tel. 504 008 309

Kasjer na Stację Paliw w Tarczynie. Tel. 605 276 594

Zatrudnię pracownika budowlanego, tel. 698 831 814

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

Ogrody-Koszenie Trawników, tel.  603 315 531

Praca dodatkowa lub stała w firmie z 16 letnim doświadcze-
niem. Zarabiaj więcej! Zostań Doradca Klienta w Bocian Po-
życzki.Pruszków, Grodzisk Mazowiecki,Raszyn, Michało-
wice, Brwinów,Piastów. Zapraszamy.Informacje dotyczące 
pracy : doradca@bocianpozyczki.pl, Tel. 600 100 100

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria Piaseczno, tel. 505 056 532

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

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobiety. Tel: 575 942 929

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

Księgowa ze znajomością RAKS SQL, umowa o prace, pełny 
etat, miejsce pracy Janki. kontakt: ewas@business-house.co 

Fryzjerkę i manikiurzystce w Konstancinie – Jeziornie, 
tel. 606 817 356

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

Poszukuję do pracy na magazynie w Piasecznie. 
Prawo jazdy, uprawnienia na wózek widłowy, 
tel. 791 731 688, szamota@wine4you.pl

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

Poszukuję kierowcy kat. C, tel. 504 204 832

Księgowej do biura podatkowego, tel. 604 559 182

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca Janki, 
ul. Mszczonowska, Tel. 509-375-085

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Przedszkole w Piasecznie zatrudni emeryta/rencistę 
„złotą rączkę”,tel. 602 686 951 

Przedstawicielowi handlowemu w zakresie usług 
komunalnych, tel. 606 551 098, tel. 504 608 413

Do produkcji i montażu okien, wyłącznie 
z doświadczeniem, Jazgarzew,  tel. 602 322 750

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy, Ursynów lub 
Piaseczno, Stawka 11 zł netto. System pracy dzienny 
i nocny. 605 954 981

Osobie do opieki nad osobami starszymi, ośrodek 
opiekuńczy Zalesie Dolne, tel. 607 081 930 

Katering w Lesznowoli zatrudni kucharza z doświadcze-
niem, praca od poniedziałku do piątku, tel. 510 757 779

UBER kierowca, atrakcyjne warunki pracy, atrakcyjne
 zarobki, nowe samochody, tel. 534 329 400

Fryzjerka damsko-męska w Piasecznie, tel. 607 230 981

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

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

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

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

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

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

Zatrudnię pielęgniarkę  do punktu pobrań analiz lekarskich,  
niepełny wymiar godzin, Piaseczno, tel. 602 637 732

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

Laboratorium roślin w Piasecznie ul. Staszica 44 , zatrudni 
panów do prac związanych z zabezpieczeniem produkcji. 
Stała umowa o pracę. Pełny etat 7:00 - 15:00. Kontakt te-
lefoniczny w sprawie spotkania od poniedziałku do piątku 
22 756 20 65 w godzinach: 8:00-14:00

Ośrodek lingwistyczny w Piasecznie zatrudni lektorów 
języka angielskiego, CV prosimy przesyłać na adres
info@olpiaseczno.pl

Młodą, energiczną  kucharkę, pomoc kuchni w Piasecz-
nie, 8 godzin, tel. 504 687 475 – dzwonić po 17 - tej. 

Kierowca kat. C do pracy w firmie komunalnej w okolicach 
Raszyna, tel. 693 280 600

Samodzielnemu brukarzowi z doświadczeniem, 
tel. 698 698 839

Księgową do biura rachunkowego, 
CV kadra.przedszkole@interia.pl, 604 954 772

Nauczyciela i nauczyciela wspomagającego, 
CV kadra.przedszkole@interia.pl

Opiekunkę do żłobka, CV: kadra.przedszkole@interia.pl

SZUKAM PRACY 

Emerytka – opieka lub inne w Konstancinie, tel. 663 945 472

Sprzątanie, prasowanie, tel. 73 640 36 17

Kierowca kat. B I C,szuka dorywczej pracy, tel. 798 54 31 32

KUPIĘ

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

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

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

SPRZEDAM

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

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

Figurki ogrodowe, zwierzęta, krasnale wykonane z ży-
wicy, Łazy, Aleja Krakowska 217, 05-552 Wólka Kosow-
ska, tel. 510 234 841

Tuje duże, bukszpany, tel. 880 479 679

Sprzedam ślęze, tel. 516 367 616

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

Kombajn do ziemniaków Anna rok prod. 2003, 
cena 3800 zł, tel. 575 060 866 

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mercedes E210, 2002 r. CDI zadbany 13.500 zł, tel. 508 421 225

FSO Truck 1,6, Skrzyniowy, 99r, tel. 601 91 25 27

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Auto skup, tel. 535 661 903

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Budowlana, 1000 m kw., Gołków, tel. 603 809  166

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

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

32 m kw. - 181 tys. zł, logia i garaż, Piaseczno,
os. Prestige, tel. 512 691 867

Dom 150 m kw., działka 800 m kw. W Gołkowie, 
tel. 695 080 112

Konstancin dom 190/1300 m kw okazja 890 tys. zł,
tel. 601 720 840

Konstancin, 2000m kw, ładna, 270 tys. 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

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Segment 125m2 z garażem, ogródek. Promocyjna cena. 
Góra Kalwaria, tel.602 235 319

Zalesie Dolne, 2600 m kw., piękna budowlana, 
starodrzew, tel. 601 33 04 77

Sprzedam lub wynajmę lokal na bazarku, Piaseczno,
607 230 981

Działkę 2400 m kw. i dom 200 m kw do remontu, Głosków 
Letnisko, 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., Janówek koło Tarczyna, tel. 503 109 648

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

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

Mieszkanie 47 m kw. w centrum Góry Kalwarii, tel. 608 505 947

Działki,lasy,jezioraHuta,k/Rypina,15zl/m kw. warunki 
zabudowy, tel. 601 540 436

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

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel. 602 810 143 

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

Działki budowlane 800-1000 m kw. Falęcin k/Grójca 
(obok pałacu). Cena już od 47000.Tanio, tel. 601 235 282 

Działka 1300 m kw. pod Tarczynem. Cena 49 500 PLN. 
Tel: 608 002 034

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

Mazury, działka nad jeziorem Śniardwy, tel. 795 041 054
Sprzedam lub wynajmę lokal 200 m kw., działka 1500 m 
kw. Na mechanikę samochodową lub inną działalność, 
Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 882 141 461

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Technik – masażystka wynajmie pomieszczenie w salonie 
kosmetycznym lub fryzjerskim, tel. 693 556 261

Kierowca - Polak poszukuje kawalerki w Piasecznie, 
okolice ulic Aleja Róż, Kusocińskiego, w cenie do 1000 zł, 
może być wysokie piętro, minimum 6 miesięcy, 
tel. 601 416 555

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

3 – pokojowe mieszkanie 60 m kw., z garażem, Piaseczno, 
ul.Albatrosów, 1400 zł, tel. 505 82 82 14

Mieszkanie w domu jednorodzinnym w ok. Piaseczna, 
możliwość pełnego wyżywienia, tel. 512 393 819

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

Dom 200m kw, tanio w Bobrowcu tel. 664 008 528

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

Mieszkanie jednopokojowe w Piasecznie, tel. 605 896 425

Mieszkanie 60 m kw., Baniocha, tel. 510 427 063

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

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Tarczynie wynajmie lo-
kal biurowy 34 m kw. w Tarczynie przy ul. Warszawskiej 11 
tel. 797 197 312

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Dwupokojowe, tel. 664 695 444

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. 
GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Malowanie, tapetowanie, wykańczanie wnętrz, 
tel. 793 392 302

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Ogrody od A do Z, tel. 781 544 058

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami, tel. 605 079 907

Odnowa schodów, drzwi, mebli i innych wyrobów 

z drewna.  Schodypodlogi.pl Tel. 503 344 567, 501 201 194
Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

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

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

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

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

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

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

Malujemy, tel. 794 706 556

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Hydraulika domy, 505 762 018

Glazurnictwo, łazienki, wykończenia kompleksowo, 
tel. 577 988 800

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Rynny, daszki, tel. 512 256 799

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Usługi rębakiem, tel. 697 197 107

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 695 708 422

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

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Studnie tel. 516 062 778

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

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

 RÓŻNE 

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

Laureat Perły Mazowsza 2016 sala weselna Biały Dworek 
w Prażmowie – zapraszamy. Tel 722 202 966 
www.salaweselnaprazmow.pl

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

Usługi pielęgniarskie z dojazdem, tel. 516 980 906

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. 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

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

Zatrudnię hydraulików tel. 501 083 795

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

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

Masarnia Gołków zatrudni kierowcę-magazyniera 
(kat.B) oraz osobę do sprzątania i mycia pojemników 
tel.22 756 79 82

Auto Wimar Centrumz siedziba w Al.Jerozolimskich 
249b Opacz Kolonia w zwiazku z dynamicznym rozwo-
jem poszukuje osób na stanowiska: Personel Sprząta-
jący, Pomocnika Mechanika, Pracownika Myjni. Osoby 
zainteresowane proszone są o składanie swojego cv w 
siedzibie firmy lub na adres wojtaszekm@auto-wimar.pl  

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Elektryk, tel. 606 916 916

Alarmy montaż serwis, tel. 606 916 916

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA, ZABUDOWY 
KARTON, GIPS, PANELE, tel. 601 21 94 82

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 608 541 272
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamów ogłoszenie przez internet

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, ze znajomością 

powiatu pruszkowskiego. 
Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39
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Szykuje się wielkie ściganie
NADARZYN W najbliższą niedzielę gmina Nadarzyn będzie gospoda-
rzem piątego etapu tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathonu - cy-
klu amatorskich wyścigów na rowerach górskich. Miasteczko rowero-
we i biuro zawodów zostaną zlokalizowane na terenie Zespołu Pałaco-
wo-Parkowego w Młochowie

 – Wystartować w naszym wyścigu może każdy, wystarczy mieć rower 
i kask – mówi Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathonu. 
– Gmina Nadarzyn stawia na sport i rowerową rekreację. Wracamy tu z wiel-
ką przyjemnością. Sądzę, że nadarzyńska trasa w Lesie Młochowskim powin-
na przypaść do gustu kolarskim maratończykom.
 Rywalizacja będzie odbywała się na trzech dystansach: MAX (50 km), MINI 
(29 km) oraz FAN (8 km), przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół pod-
stawowych. Na terenie miasteczka rowerowego swoje wyścigi będą mieli też 
najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat. Na miejscu będzie można skorzystać z bez-
płatnego serwisu rowerowego, jak również strefy bezpłatnego masażu i re-
generacji. Wszyscy zawodnicy będą mieli zapewnione napoje i posiłek rege-
neracyjny. Sporo atrakcji zaplanowano też dla dzieci.
 Biuro zawodów będzie czynne w sobotę, w godz. 17-19 oraz w niedzielę 
od godz. 8.30. Start na dystansie FAN zaplanowano na godz. 11.10, zaś na dy-
stansach MAX i MINI – na godz. 12.30. 
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Elewacje, jak koszulki Legii: 
biało-czarne
GRODZISK MAZOWIECKI Stołeczny klub pochwalił się, że wybrał projekt elewacji ośrodka 
treningowego w Książenicach, który ma rozpocząć działalność za około półtora roku
 Wybrano jedną z czterech pro-
pozycji. Projekty konsultowane były 
z pracownikami klubu oraz zawod-
nikami Akademii Piłkarskiej Legii i 
ich rodzicami. Najbardziej spodobał 
się wariant nawiązujący wyglądem 
do historycznych barw (biel i czerń), 
wykorzystywanych przez Legię  tak-
że na aktualnych strojach. Projekt 
na koniec zaakceptował zarząd Le-
gii oraz Akademii.  
 Jak zapewniają inwestorzy, bu-
dowa kompleksu Legii Warsza-
wa jest obecnie najważniejszym 
przedsięwzięciem klubu. Jego kon-
cepcja powstała m.in. na bazie wi-
zyt w ponad 30 centrach treningo-
wych w Europie. Łącznie przeana-
lizowano 80 projektów podobnych 
obiektów. Ostatecznie koncepcję 
architektoniczną ośrodka wyko-
nała polska pracowania LAP Stu-
dio we współpracy z międzynaro-
dowym biurem z Estudio Lamela, 
które jest autorem projektu ośrod-
ka treningowego Realu Madryt w 
Hiszpanii – jednego z najnowo-
cześniejszych tego typu na Starym 
Kontynencie. 
 Dariusz Mioduski, właściciel 
Legii dysponuje już pozwoleniem 

na budowę kompleksu. Według 
projektu składać się on będzie z 
zespołu wielu boisk sezonowych i 
całorocznych (część – w ramach 
umowy z gminą Grodzisk Ma-
zowiecki – będzie ogólnodostęp-
nych), towarzyszących obiektów 
klubowych, niepublicznej Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego z inter-
natem i halą sportową oraz stadio-
nu. W planach jest również wznie-
sienie centrum badawczo–roz-

wojowego, które ma być podobno 
czołową placówką tego typu w Eu-
ropie. Jego zadaniem będą prace w 
zakresie szeroko pojętego sportu, 
zdrowego odżywiania, profilakty-
ki zdrowotnej, leczenia pourazo-
wego, rehabilitacji, jak również in-
nych projektów technologicznych 
mogących znaleźć zastosowanie w 
sporcie zarówno zawodowym, jak 
i masowym. 
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Oddanie Ośrodka do użytku planowane jest
na przełom 2018/19 roku – informuje Legia (wizualizacja inwestora)

W Domaniewie powstanie świetlica
BRWINÓW W poniedziałek burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę na budowę świetlicy wiejskiej 
wraz z placem zabaw w Domaniewie. Budynek ma zostać oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku

 Przetarg na budowę świetlicy 
wygrała firma z Ząbek, która zapro-
ponowała kwotę 1,4 mln zł.
 Świetlica ma pełnić funkcję 
wiejskiego ośrodka kultury oraz 
miejsca integracji i spotkań miesz-
kańców z radą sołecką. Będą tu 
także organizowane różnego ro-
dzaju wydarzenia kulturalno-spo-
łeczne. Oprócz tego w świetlicy od-
bywać się będą zajęcia pozaszkol-
ne dla dzieci i młodzieży oraz do-
rosłych. Powierzchnia całkowita 
budynku wyniesie 347 m kw., z cze-
go ponad 150 m kw. zajmie parter, 
na którym znajdzie się sala główna, 
pracownia, biuro, kuchnia, toalety, 
garderoba i kotłownia. Salę głów-
ną można będzie podzielić ścianką 
parawanową na dwa oddzielne po-
mieszczenia. Poddasze będzie peł-
niło funkcje techniczne. 
 Obok świetlicy powstanie nie-
wielka wiata, plac zabaw o wymia-
rach 43×19 m i cztery miejsca par-

kingowe. Kolejnych 12 miejsc posto-
jowych zostanie zbudowanych w pa-
sie drogi gminnej. Cały teren zosta-

nie ogrodzony, oświetlony i będzie 
monitorowany.
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Biegiem po rower
 Już można zapisać się do jubileuszowej edycji biegu Podkowiańska Dycha. Z 
okazji piątej edycji burmistrz i Ski Team ufundowali dla uczestników wyjątkową 
nagrodę - rower Cube Analog. Aby go zdobyć nie trzeba być najszybszym, wy-
starczy wziąć udział w biegu 28 maja (w jednej z kategorii: 10 km, Biegu Bez Ba-
rier lub nordic walking), spełnić inne warunk i mieć trochę szczęścia. Szczegóły i 
rejestracja na stronie ptb-podkowa.pl.
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PODKOWA LEŚNA

Uwaga, kłamią zbierając pieniądze
 Na terenie gminy pojawiły się osoby, które powołując się na Urząd Gminy w 
Żabiej Woli, prowadzą zbiórkę charytatywną. Urzędnicy przekonują, że nie mają 
z tym nic wspólnego i przypominają, że każda osoba prowadząca kwestę pu-
bliczną powinna posiadać  identyfi kator zawierające imię i nazwisko, informacje 
o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicz-
nej. Czy takowa zbiórka na danym trenie jest prowadzona, można sprawdzić w 
ich elektronicznym rejestrze pod adresem http://zbiorki.gov.pl.
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ŻABIA WOLA


