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Już jutro Dni Pruszkowa 

Podkowa otwiera ogrody

Plaża i kąpielisko na lato

PRUSZKÓW W sobotę 
i niedzielę w Parku 
Kościuszki i na 
stadionie Znicza 
odbędą się obchody 
dorocznych Dni 
Pruszkowa. Tego dnia 
na mieszkańców 
czekać będą liczne 
atrakcje, nie zabraknie 
także rywalizacji 
sportowej

GRODZISK MAZOWIECKI Wraz z początkiem 
wakacji na Stawach Walczewskiego 
w centrum miasta zostanie otwar-
ta piaszczysta plaża i kąpielisko. 
– Osobiście 24 czerwca z niego sko-
rzystam – zapewnia burmistrz Grze-
gorz Benedykciński
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Pijany i bez prawa jazdy

Smutne zdarzenie w wesołym miasteczku 

Kłamał, by uniknąć kłopotów

Napędzany promilami

Czy to było samobójstwo?

Łobuzeria znów w akcji

Odnalazł się i usłyszał kolejny zarzut

 Przeszło 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 48-latek zatrzymany 
we wtorek przez policjantów na ul. Promyka w Pruszkowie. Jednak to nie 
wszystko, bo w czasie sprawdzania danych brwinowianina, wyszło na jaw, że 
nie ma on uprawnień do jazdy samochodem. Za prowadzenie auta pod wpły-
wem alkoholu grozi mu kara do 2 lat więzienia, kierowanie bez prawa jazdy 
jest wykroczeniem. 

 Pewien 25-latek w jednej z zabawek w wesołym miasteczku znalazł port-
fel z dokumentami, pieniędzmi i kartami płatniczymi. Wartościową zawartość 
zabrał, a na miejscu pozostawił tylko dokumenty. Właściciel portfela odnalazł 
je podczas poszukiwań zguby, a utratę reszty zgłosił policji. Funkcjonariusze 
szybko ustalili osoby obsługujące urządzenie, które mogły odnaleźć portfel. 
Ostatecznie zatrzymali podejrzanego 25-latka i na terenie lunaparku odnaleźli 
ukryte przez niego karty płatnicze i pieniądze. Mężczyzna przyznał się do kra-
dzieży i dobrowolnie poddał karze. Za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat 
więzienia.

 W policyjne ręce na ul. Wojska Polskiego wpadł mężczyzna, który złamał 
zakaz sądowy obowiązujący do 2020 roku i kierował samochodem. Na doda-
tek 31-latek poszukiwany był dwoma listami gończymi wydanymi przez war-
szawski sąd. Aby uniknąć kłopotów, delikwent podawał funkcjonariuszom 
nieprawdziwe dane i opowiadał, że po prostu zapomniał wziąć ze sobą doku-
menty. Kłamstwo jednak szybko wyszło na jaw. Mężczyzna został już umiesz-
czony w areszcie, grożą mu kolejne 3 lata za złamanie zakazu sądowego. 

 Podczas służby w Podkowie Leśnej kryminalni zwrócili uwagę na 32-let-
niego motocyklistę. Mężczyzna na widok policji dodał gazu. Funkcjonariusze 
ruszyli w pościg i niebawem kierowca jednośladu został zatrzymany. W rezul-
tacie badania trzeźwości, okazało się, że 32-latek ma w organizmie 1,5 promila 
alkoholu. To nie był jedyny grzech – mężczyzna miał przy sobie torebkę z bia-
łym proszkiem, jak się potem okazało – mefedronem. Dodatkowo zatrzymany 
nie opłacił obowiązkowego ubezpieczenia dla swojego motocykla. 
 Po usłyszeniu zarzutu 32-latek skorzystał z przysługującego mu prawa i 
dobrowolnie poddał się karze, która podlega jeszcze zatwierdzeniu przez sąd. 

 W pobliżu stawów w Falentach w niedzielę odnaleziono zwłoki około 
40-letniego mężczyzny z raną postrzałową głowy. Tuż obok niego leżał pisto-
let. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, zlecono sekcję zwłok. Śled-
czy nie wykluczają, że mogło dojść do zamachu samobójczego, ale brane pod 
uwagę są również inne okoliczności zdarzenia. Policja i prokuratura nie podają 
szczegółów sprawy. 

Trzy samochody zaparkowane w rejonie ulic Działkowej, Jasnej i Dębowej stały 
się celem wandali – wybili w nich szyby i oberwali lusterka. Do zdarzenia do-
szło w poprzednią niedzielę. Policja prowadzi czynności, które mają naprowa-
dzić ją na trop sprawców. W połowie minionego roku do podobnych wydarzeń 
doszło na ul. Chopina i Sobieskiego, gdzie w 34 samochodach nie tylko znisz-
czono szyby, ale niejednokrotnie poprzebijano opony i porysowano lakier. 

 Mundurowi zatrzymali 23-latka, którego pruszkowski sąd nakazał dopro-
wadzić do najbliższego aresztu śledczego. Podczas legitymowania poszuki-
wany sam przyznał się, że ma w kieszeni folię z haszyszem. Mężczyzna usły-
szał zarzut posiadania nielegalnej substancji. Niedługo po tym, zgodnie z 
postanowieniem sądu, trafi ł za kraty.
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Wysokie napięcie nie spada
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozieni-
ce-Ołtarzew nie ustaje w staraniach, by budowa linii energetycznej najwyż-
szych napięć  ominęła nasz obszar

 Mimo że Polskie Sieci Elektro-
energetyczne póki co rozwiązały 
kontrakt na realizację połączenia 
energetycznego elektrowni w Ko-
zienicach ze stacją transformatoro-
wą w Ołtarzewie i rozpoczęły pra-
ce nad inwestycją od nowa, niepo-
kój społeczny nie maleje. Wiado-
mo bowiem, że prędzej czy później 
sieć przesyłowa musi zaistnieć, po-
nieważ w Kozienicach trwa budowa 
nowego bloku energetycznego, a w 
aglomeracji warszawskiej rośnie za-
potrzebowanie na prąd. 

To nie tylko linia na papierze 
 „Gdzie powstanie linia 2x400 
kV? – stawiane od dwóch lat pyta-
nie jest wciąż aktualne” – zauważa-
ją członkowie Społecznej Grupy Ko-
ordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew 
(SGK) i w ostatnim czasie organi-
zują spotkania w terenie, aby dać 
mieszkańcom do zrozumienia, że 
dwutorową linią wysokiego napięcia 
„wciąż zagrożone są wszystkie miej-
scowości naszych gmin”. 
 Walka toczy się obecnie o wykre-
ślenie pasa terenu zarezerwowane-
go pod linię 400 kV z Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego (wpi-
sanego weń w roku 2014). SGK na 
swojej stronie internetowej zamie-
ściła wzór wniosku o zmianę owego 
planu przez samorząd województwa 
(który wszczął odpowiednią pro-
cedurę), i zwraca się do mieszkań-
ców o jego wypełnianie i składanie 

w Urzędzie Marszałkowskim w nie-
przekraczalnym terminie do 31 lip-
ca tego roku. – Uważamy, że jak naj-
większa liczba złożonych wniosków, 
przez społeczności lokalne każdej 
z gmin, może mieć pozytywny wy-
dźwięk przy opracowywaniu zmian 
w PZPWM – oznajmia SGK.
 O wykreślenie aktualnego 
korytarza dla linii z planu Ma-
zowsza do władz województwa 
zwróciło się również porozu-
mienie gmin skupiające burmi-
strzów i wójtów z obszaru, któ-
ry wedle poprzedniego wariantu 
linia energetyczna miałaby prze-
ciąć. Ich zdaniem, w zamian do 
dokumentu powinien być wpro-
wadzony ogólny zapis, że w przy-
szłości może być w planie nary-
sowany nowy przebiegi linii, ale 
jedynie w oparciu o analizy in-
westora i konsultacje społeczne.

Spółka deklaruje dialog
 W odpowiedzi Andrzej Kaczma-
rek, prezes Polskich Sieci Elektro-

energetycznych (PSE), napisał do 
włodarzy gmin, że nie widzi prze-
szkód, by w aktualizowanym planie 
Mazowsza znalazł się inny wariant 
korytarza dla połączenia energetycz-
nego. Prezes dodał przy tym, że PSE 
będzie brała czynny udział w zmia-
nie planu. Spółka deklaruje również 
– już po raz kolejny – szerokie kon-
sultacje społeczne i dialog społecz-
ny w sprawie projektu sieci przesyło-
wych, by „postulaty jednostek samo-
rządu terytorialnego i interesy repre-
zentowanych przez nie społeczności 
lokalnych były uwzględnione w jak 
największym zakresie”. 
 Według dotychczasowych za-
pewnień PSE, w I kwartale przy-
szłego roku spółka dokona  wstęp-
nej oceny wyników analizy wykona-
nia połączenia Kozienice-Ołtarzew, 
a następnie w drugiej połowie 2018 
roku przeprowadzi konsultacje spo-
łeczne i wybór optymalnego warian-
tu dla tego połączenia. 

Piotr Chmielewski

Linia przesyłowa musi powstać, w Kozienicach budowany 
jest nowy blok energetyczny  

„Gdzie powstanie linia 2x400 
kV? – stawiane od dwóch lat 
pytanie jest wciąż aktualne” 

– zauważają członkowie Spo-
łecznej Grupy Koordynacyj-

nej Kozienice-Ołtarzew (SGK)

Wspólna uprawa warzyw? Czemu nie!
MILANÓWEK/JAKTORÓW W sobotę i niedzielę w Milanówku zostanie reaktywowany Spo-
łeczny Ogród Miejski. Warzywniak został też utworzony przy Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Jaktorowie
 Już jutro w Parku Zielony Do-
łek przy ul. Fiderkiewicza od godz. 
14 uczestnicy warsztatów posłucha-
ją o idei ogrodnictwa miejskiego i 
wezmą udział m.in. w montowaniu 
profesjonalnego kompostownika. 
Nazajutrz (w godz. 14-20) w tym sa-
mym miejscu mieszkańcy zastosują 
teorię w praktyce i wspólnie wyko-
nają prace w ogrodzie. Zostaną tak-
że ustalone zasady rotacyjnej opie-
ki nad Społecznym Ogrodem Miej-
skim (SOM). 
 SOM w Parku Zielony Dołek zo-
stał stworzony w 2016 r. przez zespół 
Fundacji 4YOUth wraz z wolonta-
riuszami z Hiszpanii i Włoch. Przez 
całe lato ogród cieszył oko miesz-
kańców, stanowił dla nich frajdę i 
dał możliwość spróbowania świe-
żych warzyw i ziół. Stał się również 
przyczynkiem do dyskusji na temat 
ekologii i zdrowego stylu życia. 
 Wspólny warzywniak utworzyli 
też rodzice uczniów rozbudowywa-
nego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jaktorowie. Akcja „Mój wa-
rzywniak” ruszyła w kwietniu. Do-
rośli mieszkańcy z własnej inicjaty-
wy przygotowali skrzynie z ziemią, 

aby dzieci mogły samodzielnie po-
sadzić w nich warzywa oraz kwiaty. 
Teraz pod okiem nauczycieli będą 
pielęgnowały warzywniak, a warzy-
wa  wykorzystają do robienia sała-
tek lub kanapek na zajęciach doty-
czących zdrowego odżywiania. 

 Budowa ogródka zakończy-
ła się w sobotę 13 maja. Elementy 
warzywniaka rodzice wykonali sa-
modzielnie z palet i opon. 17 maja 
przedszkolaki zasiały w skrzyniach 
warzywa i zioła. 

PC

W poprzednią środę dzieci zasiały w ogródku warzywa i zioła
                                                                                                                 (fot. ZSP w Jaktorowie)
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Prezydent zaprasza 
na Dni Pruszkowa
PRUSZKÓW W sobotę i niedzielę w Parku Kościuszki i na stadionie 
Znicza odbędą się obchody dorocznych Dni Pruszkowa. Tego dnia na 
mieszkańców czekać będą liczne atrakcje, nie zabraknie także rywa-
lizacji sportowej

 Święto miasta odbędzie się, jak co roku, w ostatni weekend maja. W so-
botę Park Kościuszki zostanie podzielony na strefy dla dzieci i dorosłych. Od 
godz. 12 najmłodsi będą mogli brać udział w grach, zabawach, animacjach 
i warsztatach plastycznych. W parku staną stoiska z wyrobami rękodzielni-
czymi, a także pawilony wydziału ochrony środowiska, straży miejskiej, bu-
dżetu obywatelskiego (27 maja rozpocznie się głosowanie na poszczególne 
projekty, które potrwa do 25 czerwca), miejskiej rady seniorów, młodzieżo-
wej rady miejskiej i rady miejskiej. Na głodnych będą czekały potrawy z grilla, 
wata cukrowa i lody. Od godz. 16 w parku rozpoczną się koncerty. Najpierw 
będzie można posłuchać zespołu disco polo Piękni i Młodzi, po nim wystą-
pi D-Bomb, potem odbędzie się godzinne DISCOpolowanie, a po nim, około 
godz. 19, na scenie pojawi się Michał Szpak. Natomiast o godz. 20.30 wystąpi 
gwiazda wieczoru, czyli zespół Ich Troje. 
 W niedzielę na stadionie Znicza odbędzie się natomiast IV edycja Pruszkow-
skiego Biegu Wolności na dystansie 10 km. Start zaplanowano na godz. 10. 

TW

 Gwiazdą tegorocznych Dni Pruszkowa będzie zespół Ich Troje

Dobra zabawa ze szczytnym celem
GRODZISK MAZOWIECKI Po raz trzeci do Grodziska zjedzie wielu wykonawców disco polo, 
aby 3 czerwca wziąć udział w festiwalu charytatywnym
 W tym roku pieniądze będą zbie-
rane na poprawę sytuacji 12-letnie-
go Marcina i 17-letniego Mariusza. 
Dwa lata temu w wypadku na przej-
ściu dla pieszych, wracając z pracy 
do domu, zginęła ich mama. Obec-
nie  mieszkają z tatą w jednym, nie-
wielkim pokoju. – Wspólnymi siłami 
chcemy im zapewnić godne warunki 
mieszkaniowe – deklarują organiza-
torzy imprezy.  
 III Charytatywny Grodziski Fe-
stiwal Disco Polo to gwiazdozbiór 
wykonawców tej popularnej muzy-
ki. Na scenie przy ul. Sportowej 29 
od godz. 13.30 wystąpią m.in.: Po-
wer Boy (o godz. 13.30), D-Bomb 
(o 13.45), Fanatic (o 14.30), Boys 
(o godz. 15), Power Play (o 15.50), 
a także: Mejk, Dennis, B-Qll, Ma-
rio Mischon, Diadem, Dejw, Voy-
ager, Bartek Wrona i inni. Imprezę 
poprowadzi Agnieszka Mortka, któ-
ra wygrała drugą edycję programu 
„Disco Star” w Polo TV. Konferan-
sjerka jako Jagoda, również zaśpie-
wa wieczorem. 
 Festiwal rozpocznie się o godz. 
10, dzieci będą mogły bezpłatnie po-
bawić się na dmuchanych zjeżdżal-
niach i innych zabawkach. Swoją 
obecność przy Sportowej zapowie-

dzieli także sobowtór Chucka Nor-
risa, klub motocyklowy White Ar-
rows, formacja taneczna Tempta-
tion Pułtusk i wystawca samocho-
dów sportowych. Dzieci zabawiać 
będą również animatorzy z Mc’Do-
nalds, będą one również mogły po-
jeździć na kucykach. Kupując ce-

giełkę będącą biletem wstępu (cena 
to przynajmniej 10 zł) wygrać tego 
dnia będzie można zatankowany do 
pełna samochód na weekendowy 
wyjazd. Rozlosowane zostaną rów-
nież nagrody rzeczowe. 

PC

Bracia Marcin i Mariusz – to na ich rzecz zagrają 
w tym roku gwiazdy disco polo                                                   (fot. Organizatorzy) 
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Usiądź mieszkańcu i odpręż się
GRODZISK MAZOWIECKI Chciałbyś się zrelaksować? Przyjdź na plac przed Centrum Kultury, 
który umeblowano w nowoczesne sprzęty służące odpoczynkowi
 To podobno jedyne tego 
typu miejsce nie tylko w Pol-
sce, ale i być może na świecie. 
Na dotychczas pustym i nie za-
chęcającym do dłuższego prze-
bywania placu zamontowano 
podwieszane siedziska bujane 
z odpornymi na deszcz podu-
chami, a także ustawiono wiaty 
z ławkami. Częścią projektu są 
też parasole chroniące zarów-
no przed słońcem, jak i opada-
mi. Centrum Kultury planuje 
jeszcze w przyszłym roku stwo-
rzyć plac zabaw, póki co dzieci 
mogą bawić się na trawniku. 

PC

R E K L A M A
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Za tydzień ogrody otworzą podwoje
PODKOWA LEŚNA Prawie 50 wydarzeń przygotowano dla wszystkich, którzy od 2 do 4 
czerwca wezmą udział w tegorocznej edycji podkowiańskiego Festiwalu Otwarte 
Ogrody. Atrakcje będą dostępne bezpłatnie
 Już w następny piątek od godz. 
17 będzie można posłuchać w Pała-
cyku Kasyno (ul. Lilpopa 18)  opo-
wieści cudzoziemców o Mežaparks 
koło Rygi – łotewskim mieście ogro-
dzie. W tym samym czasie w ogro-
dzie przedszkolnym przy ul. Miej-
skiej 7 otworzy się królestwo dla dzie-
ci z występami muzycznymi i zajęcia-
mi dla dzieci. Kolejne atrakcje to: wy-
stawa fotografii Sławomira Loren-
ca „Woda i kamień” (Pałacyk Kasy-
no, godz. 20) oraz spektakl „Dom w 
czterech aktach” międzypokolenio-
wej grupy Kiosk Ruchu (CKiIO, ul. 
Świerkowa 1, godz. 20.30). 

Zrób sam słodycze, odbierz roślinę
 Na sobotę 2 czerwca dla wędru-
jących od ogrodu do ogrodu Pod-
kowy Leśnej przygotowano 24 wy-
darzenia. Stowarzyszenie Klub Jeź-
dziecki Podkowa Leśna w godz. 
10-17 przy ul. Głogowej 11 będzie 
prezentowało wystawę fotografii 
i obrazów koni. W Owczarni przy 
ul. Grodziskiej 18 w godz. 10-16 zo-
stanie wyeksponowane malarstwo 
Marii i Jerzego Wilków. Z kolei o 
godz. 11 z Elżbietą Gliszczyńską, 
która pamięta oboje Iwaszkiewi-
czów, będzie można wybrać się 
na spacer po gruntach Stawiska i 
okolicy (początek przy ul. Gołębiej 
1). O tej samej godzinie do wybo-
ru będą także: warsztaty mydlar-
skie (ul. Błońska 46/48) oraz za-
bawy dla dzieci w klimacie Dzi-
kiego Zachodu (trawnik przy Pa-
łacyku Kasyno). Oba wydarzenia 
potrwają do 14. O godz. 11 otwo-
rzy się też ogród artystyczny A3M 
(ul. Topolowa 11), a w nim m.in.: 
nauka malowania Batiku, piecze-
nie chleba, a także wegetariańskie 
poczęstunki. Z kolei na ul. Lipo-
wej 22 w godz. 12-14 każdy będzie 
mógł własnoręcznie wykonać zdro-
we słodycze. Natomiast na ul. Ej-
smoda 3 Marta Krasna-Kornak w 
godz. 12-15 (a w niedzielę 12-15) 
opowie o wytwarzaniu ceramiki i na-
uczy, jak ją malować. W oba dni w 
godz. 12-18 będzie można również 
odwiedzić pracownię rzeźbiarza Ka-
zimierza Kokoszy (ul. Różana 3). 
 W Parku Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej od godz. 12 w sobotę roz-
dawane będą sadzonki roślin mio-
dodajnych i leśnych oraz prowadzo-
na edukacja ekologiczna. W sobo-
tę i niedzielę w godz. 14-17 w ogro-
dzie przy ul. Jana Pawła II 39 każ-
de dziecko po wykonaniu różnych 
zadań będzie mogło otrzymać ty-
tuł Krzepki Maluch. Tu także degu-
stacja zdrowej żywności. Dokładnie 
w tych samych godzinach i pod tym 
samym adresem najmłodsi w wieku 
3-10 lat będą mieli możliwość po-
dróży w czasie do wydarzeń biblij-
nych. W tym miejscu będą również  
oprowadzane wycieczki po Pałacu 
Zarybie (Wyższej Szkole Teologii 
Humanistycznej).
 Po godz. 14 jeszcze: powrót do 
zerówki kiedyś funkcjonującej przy 
ul. Wierzbowej 7 oraz multimedial-
na wystawa fotografii wnętrz Rafa-
ła Lipskiego (ul. Leonarda Da Vin-
ci 1). Wernisaż o godz. 15 poprowa-
dzi Szymon Majewski. Ekspozycja 
będzie czynna do godz. 19, a w nie-
dzielę w godz. 14-18. Inne sobotnie 
wystawy: „Mysz i Kot w sytuacjach 
domowych, cz. 2.” - rysunki Anny 
Podlewskiej-Polit (ul. Sienkiewicza 
4, godz. 14.30-16.30), otwarcie Pod-

kowiańskiej Galerii Ekslibrisu (bi-
blioteka, ul. Błońska 50, godz. 15). 
 W godz. 16-18 w ogrodzie przy 
ul. Orlej 6 odbędzie się parzenie 
herbaty z Japonii, Chin i Korei Płd. 
oraz jej degustacja. Również o godz. 
16: na ul. Brwinowskiej 8 Tadeusz Ba-
rucki da wykład o ogrodzie w Wersa-
lu i paryskim parku André Citroëna, 
a przy Ciechej 27 Maria Sarna i ze-
spół Cup of Time zaprezentują pio-
senki Agnieszki Osieckiej. O godz. 17 
na ul. Jana Pawła II 39 zaśpiewa Żeń-
ski Chór Kameralny Adventus. Rów-
nież o godz. 17 w galerii przy ul. Ku-
kiełek 13A zaplanowano koncert mu-
zyki popularnej, wernisaż prac Ewy 

Urniaż-Szymańskiej i spotkanie au-
torskie z Bogdanem Szczepankow-
skim. Przy Gołębiej 1 zaś będą snu-
te opowieści o rodzie Krzyżewskich 
i prezentowane wiersze. Kolejne spo-
tkanie z pisarzem – z Simoną Kos-
sak, autorką m.in. „Sagi Puszczy Bia-
łowieskiej” odbędzie się przy ul. Sien-
kiewicza 1 o godz. 17. A o godz. 19 
przy ul. Sosnowej 11 gościem będzie 
Maciej Wojtyszko, który m.in. zapre-
zentuje filmowe fragmenty rozmów 
znanych osób, w tym Józefa Piłsud-
skiego ze Stefanem Żeromskim.

Tour de Borki i ludzie bez masek
 Niedzielne „ogrody” o godz. 10 
rozpocznie wystawa obrazów An-
drzeja Tyszki w Willi Aida (ul. Lil-
popa 8). Godzinę później przy ul. 
Grabowej 14 otworzy się ogród ce-
ramiczno-artystyczny Ireny Ko-
walczyk. W godz. 11-13 w Brwi-
nowie Borkach przy ul. Lilpopa 
42 będzie można poznać rośliny 
zimozielone uprawiane w Podko-
wie i okolicach. Od godz. 12 przy 
ul. Bobrowej 8 będą wspominani 
dawni mieszkańcy domu, rodzina 
Krzyżewskich. Również o godz. 

12 z rogu ul. Myśliwskiej i Lotni-
czej wyruszy „Tour de Borki” - wy-
cieczka rowerowa po najciekaw-
szych miejscach Borek zakończo-
na piknikiem. O godz. 14. otwo-
rzy się ogród z rzeźbami, rysun-
kami i malarstwem w Otrębusach 
przy ul. Łosia 18E. Z kolei „Opo-
wiastek podkowiańkich” czyta-
nych przez Barbarę Walicką przy 
akompaniamencie akordeonu bę-
dzie można posłuchać o godz. 15 
w Willi Aida. Dzieci będą mogły 
nauczyć się składania origami i 
pobawić się japońskimi zabawka-
mi w godz. 15-16 przy ul. 11 listo-
pada 7. Również o godz. 15 w Mu-
zeum przy Gołębiej 1 odbędzie się 
pokaz formowania kwiatów z tka-
nin. Zaś o godz. 16. przy ul. He-
lenowskiej 7 zostanie otwarta wy-
stawa fotografii „Ludzie bez ma-
sek pozoru” z podróży Katarzyny 
Tusińskiej, czemu będzie towarzy-
szył występ dwóch sopranów z to-
warzyszeniem fortepianu. 
 Pod adresem Krasińskiego 15 
będzie można natomiast podysku-
tować z Joanną Waszczuk-Nowicką 
i Lechem Nowickim na temat ludz-
kiej wiedzy i współczesnych wyzwa-
niach z tym związanych. O godz. 17 
rozpocznie się: spotkanie z dr. Ma-
teuszem Salwą, filozofem i history-
kiem sztuki, tu także recital forte-
pianowy (ul. Sienkiewicza 1); wy-
stawa malarstwa na jedwabiu (ul. 
Gołębia 1); koncert muzyki daw-
nej w wykonaniu Chóru Pośrod-
ku Żywota (ul. Wiewiórek 48). O 
godz. 17.30 przy Lipowej 20 Maria 
i Krzysztof Staniendowie (altówka 
i fortepian) przeniosą publiczność 
do krainy Mistrzów Kameralistyki, 
a pół godziny później artyści z Bia-
łorusi zaprezentują pieśni i tańce z 
Polesia (ul. Lilpopa 8). 
 Festiwal zakończy w godz. 19.30-
22 potańcówką na dechach z DJ 
Viką i Panem Foggimem z bardzo 
szerokim wachlarzem muzycznym 
(Pałacyk Kasyno).
 Koordynatorem festiwalu jest 
Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich. Imprezie patronuje Ku-
rier Południowy.

Piotr Chmielewski

Tak bawili się uczestnicy Otwartych Ogrodów w ubiegłym roku, 
4 czerwca również odbędzie się potańcówka              (fot. Wojciech Kopacewicz)

W trakcie festiwalu 
w Pałacyku Kasyno przy 

ul. Lilpopa 18 w sobotę i nie-
dzielę w godz. 11-15 będzie 
działał punkt informacyjny. 

O festiwalu także na: 
www.otwarteogrody.pl

Optymista z Grodziska
GRODZISK MAZOWIECKI Za dwa dni minie równo 100 lat od urodzin Le-
onida Teligi. Z tej okazji na grodziskim domu, w którym mieszkał że-
glarz, zostanie wmurowana pamiątkowa tablica

 Rodzina Teligów, polskich repatriantów, sprowadziła się z Rosji do Grodzi-
ska Mazowieckiego 6 czerwca 1919 roku. Zajęła lokum przy obecnej ul. Trau-
gutta 3, w budynku sąsiadującym z opuszczoną fabryką octu. Eudoksja (Ewa) 
Antonow Teligowa miała czterech synów, w tym urodzonego 28 maja 1917 
roku Leonida. Dzieci poszły do grodziskiej szkoły, tu – na fabrycznym i pod-
mokłym terenie Łąk – chłopiec zaczynał pływanie i stąd wyruszył w świat na 
swoim jachcie Opty.
 Dla uczczenia stulecia urodzin Teligi, w tym roku w Grodzisku odbywa-
ją się poświęcone mu wydarzenia. Punktem kulminacyjnym będzie odsło-
nięcie 2 października już powstającego pomnika żeglarza w sąsiedztwie Sta-
wów Goliana. Według projektu, żeglarz będzie siedział na łódce, przy sterze i 
trzymał rumpel. Elementem pomnika będzie też wysoki na ponad 8 metrów 
maszt z wantami, na szczycie którego umieszczone zostaną światła nadające 
sygnały nawigacyjne widoczne z większej odległości.  
 Już dziś, w godz. 12-14, na pl. Wolności zostanie otwarta wystawa pt. 
„Optymista z Grodziska”. Jej otwarcie zostanie połączone z warsztatami „Mor-
skie opowieści” i gawędą Wiesławy Śleszyńskiej, autorki biografi i Leonida Te-
ligi „Oczy pełne morza”. W niedzielę na budynku przy ul. Traugutta 3 o godz. 
15 dojdzie do uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Godzinę później 
w Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9) zostanie pokazany fi lm „OPTY-mista” 
powstały z wykorzystaniem materiałów archiwalnych TVP. Po seansie odbę-
dzie się spotkanie z twórcami fi lmu oraz Karolem Teligą, bratankiem żeglarza 
oraz osobami, które miały szczęście go znać.
 Kolejne wydarzenie związane z obchodami roku żeglarza z Grodziska, bę-
dzie miało miejsce w najbliższy poniedziałek. O godz. 17 w Centrum Kultu-
ry zostanie wystawiony musical „Czarnoksieżnik z Krainy Oz” przygotowany 
przez uczniów gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi.         
 W tym roku, w styczniu minęło pół wieku odkąd żeglarz z Grodziska Mazo-
wieckiego wyruszył w samotny rejs dookoła świata. Zakończył go 2 lata i 2 miesiące 
później. Zmarł nieco ponad rok po powrocie, przegrał z chorobą nowotworową.
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Leonid Teliga urodził się w Rosji, w Grodzisku zamieszkał
z rodziną dwa lata później (fot. Willa Radogoszcz)

Do szkoły w stolicy 
za darmo
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Od 1 czerwca stołeczny Za-
rząd Transportu Miejskiego obniży część opłat i wprowadzi nowe bile-
ty, a od września uczniowie warszawskich podstawówek i gimnazjów 
pojadą bezpłatnie 
 Podróżni wydadzą mniej na bilety długookresowe obowiązujące w I i II 
strefi e biletowej. Osoby korzystające z biletów 30-dniowych normalnych za-
oszczędzą 30 zł miesięcznie (zapłacą 180 zł, a nie 210 zł), a nabywcom bile-
tów 90-dniowych – ważnych w dwóch strefach - w portfelu pozostanie 76 zł 
(kupią je za 460 zł,  a nie jak teraz 536 zł). Jeśli chodzi o ulgowy bilet 30-dnio-
wy, nowa cena wyniesie 90 zł, a 90-dniowego - 230 zł. Władze stolicy liczą, że 
dzięki obniżkom do Warszawy będzie wjeżdżało mniej aut. 
 Rada Warszawy przywróciła także bilety 3-dniowe. Będą kosztowały 36 zł 
(na I strefę) i 57 zł (na obie strefy). Od początku czerwca pojawi się też nowy, 
jednorazowy bilet przesiadkowy dla 10 osób (to propozycja dla grup szkol-
nych) za 22 zł. 
 Kolejne zmiany wejdą w życie od 1 września. Wówczas za darmo komu-
nikacją miejską będą mogli podróżować uczniowie warszawskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów, a także dzieci mieszkające w stolicy, a uczęszczające 
do podstawówek i gimnazjów w podwarszawskich miejscowościach. Dla nich 
zostaną wydane spersonalizowane karty ucznia wgrywane na karty miejskie. 
Kiedy przestaną istnieć gimnazja, bezpłatnie komunikacją pojadą uczniowie 
ośmioklasowej podstawówki. 

PC

BRWINÓW

Zielone światło dla obwodnicy Moszny
 W poniedziałek podpisano umowę na budowę obwodnicy wsi Moszna. Drogę 
z ciągiem pieszo-rowerowym, dwoma rondami i oświetleniem za 2,69 mln zł jeszcze 
w tym roku ma wykonać firma Fal-Bruk. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowa-
dzenie większości samochodów ciężarowych z Moszny oraz z drogi Moszna-Doma-
niew, a także z samego Domaniewa w kierunku węzła autostrady A2. 

TW
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Lasy Młochowskie pełne amatorów MTB
NADARZYN W Lasach Młochowskich piąty raz z rzędu odbył się jeden z etapów tegorocz-
nego LOTTO Poland Bike Marathonu. Tym razem na starcie stanęło 800 miłośników 
jazdy na rowerach górskich
 Na terenie gminy Nadarzyn z 
powodzeniem ścigali się olimpijczyk 
z Atlanty, prekursor MTB w Pol-
sce Sławomir Barul i świetny prze-
łajowiec Sylwester Szturnoga. Obaj 
stanęli na podium w swoich kate-
goriach wiekowych. Na najdłuż-
szym dystansie MAX (52 km) zwy-
ciężył Bartosz Grędziński (Kross 
Staff Team), przed Rogerem Gło-
wackim (Wawa Bike Team) i Ad-
rianem Jusińskim (TRW MTB Ra-
cing). Wśród kobiet wygrała Urszu-
la Luboińska (Trezado Biketires.
pl), wyprzedzając Izabelę Żeszczyń-
ską (Dirty40) i Magdalenę Kosko 
(Beat Bike Pro Relo Team). Trasę 
MINI (29 km) najszybciej pokonał 
Rafał Brzyski (Retro BikeAcademy.
pl ), przed Grzegorzem Marcinkie-
wiczem (Nasz Bike Team) i Huber-
tem Szperną (Niewiadów Boro). W 
rywalizacji kobiet już piąty raz z rzę-
du triumfowała Magdalena Kusz-
mider (Legionowo), która wyprze-
dziła Joannę Sobczuk (Wodocią-
gi Warszawskie) i Katarzynę Grego-
rowicz (Go Sport AK Sped Team). 
Na dystansie FAN (9 km) ścigali się 

uczniowie i uczennice szkół podsta-
wowych. Wśród chłopców zwyciężył 
Kamil Lach (UKK Huragan Woło-
min), przed Janem Ambrożkiewi-
czem (Warszawski Klub Kolarski) i 
Konradem Kacprzakiem (UKK Hu-
ragan Wołomin). W gronie dziew-
cząt najlepsza była Marianna Ży-
lik (Warszawski Klub Kolarski), 
przed Katarzyną Praszczałek (Dy-

namik ART) i Malwiną Krzyczkow-
ską (Akademia Michała Podlaskie-
go UKS Victoria Radzymin). 
 – Gmina Nadarzyn stawia na 
sport i rowerową rekreację. Wró-
ciliśmy tu z wielką przyjemnością 
– mówi Grzegorz Wajs, były kolarz 
i organizator LOTTO Poland Bike 
Marathonu. 
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Mieszkańcy mogą wybierać projekty
PRUSZKÓW Od jutra do 25 czerwca można głosować na projekty zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok
 Zespół zajmujący się zatwier-
dzaniem projektów do budżetu oby-
watelskiego na przyszły rok zatwier-
dził listę tych, które zostaną podda-
ne pod głosowanie. Wśród najcie-
kawszych znalazły się: powiększe-
nie placu zabaw na Gąsinie (139 tys. 
zł) w obszarze pierwszym (granice 
obszarów można znaleźć na stro-
nie www.pruszkow.pl), budowa si-
łowni plenerowej w Parku „Mazow-
sze” (43 tys. zł) w obszarze drugim, 

budowa chodnika przy ul. Partyzan-
tów (prawie 123 tys. zł) w obszarze 
trzecim czy rewitalizacja Placyku na 
Ostoi (144 tys. zł) w obszarze czwar-
tym. Niezwykle oryginalni są miesz-
kańcy obszaru piątego. Chcą, aby 
miasto sfinansowało zakup... mchu 
zjadającego smog (132 tys. zł), który w 
tym roku ma pojawić się w Milanów-
ku oraz pobudowało toaletę dla psów 
w Parku Potulickich. Najwięcej projek-
tów, bo aż 10, zgłosili mieszkańcy ob-

szaru szóstego, a najmniej, bo tylko 
jeden (zajęcia dla seniorów), obszaru 
siódmego. Głosować na projekty moż-
na na imprezach miejskich (Dniach 
Pruszkowa) i szkolnych festynach, a 
także za pośrednictwem internetu. 
Wyniki głosowania zostaną podane 
do publicznej wiadomości 30 czerwca, 
a 4 lipca mieszkańcy poznają projek-
ty zarekomendowane do realizacji. W 
tym roku do rozdysponowania jest aż 
1,1 mln zł.

Powstają domy komunalne
PIASTÓW Nabrała tempa budowa domów komunalnych u zbiegu ulic Żbikowskiej i Sułkowskiego
 Roboty budowlane rozpo-
częły się w połowie marca. Do 
tej pory pod budynkami wyko-
nano prace ziemne, w tym in-
stalacje wodno-kanalizacyjne. 
Usunięto też podziemny zbior-
nik na mazut, będący pozo-
stałością po kotłowni. Obec-
nie przygotowywane są zbroje-
nia pod fundamenty, a wkrót-
ce rozpoczną się prace nad sta-
nem surowym. Dzięki tej inwe-
stycji gminie przybędzie 37 no-

wych lokali komunalnych. In-
westycja ma kosztować łącz-
nie prawie 7,7 mln zł, przy 
czym warto zaznaczyć, że mia-
stu udało się pozyskać 3 mln zł 
dotacji z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Zakończenie bu-
dowy zaplanowano na koniec 
pierwszej połowy 2018 roku i 
na razie wszystko wskazuje na 
to, że termin ten zostanie do-
trzymany.
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Strażacy zapewnili 
atrakcje mieszkańcom
BRWINÓW W ubiegłą sobotę Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie 
zorganizowała dzień otwarty. Choć impreza przyciągnęła wielu gości, 
najbardziej zachwycone były nią dzieci
 - Wszyscy chęt-
ni mogli zasiąść w 
wozach strażac-
kich, obejrzeć po-
kaz pierwszej po-
mocy przedme-
dycznej, jak rów-
nież pokaz gasze-
nia gorącego tłusz-
czu – mówi Krzysz-
tof Newen, komen-
dant OSP w Brwi-
nowie. Uczestnicy 
festynu mogli tak-
że obejrzeć zgro-
madzone przez 
OSP eksponaty, dokumenty, książki o tematyce pożarniczej oraz sprzęt, w 
tym prądownice, aparaty powietrzne, pompy, radiostacje oraz umundurowa-
nie używane od czasu założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie do 
dnia dzisiejszego. Na dwóch ekranach prezentowany był fi lm o życiu codzien-
nym OSP w Brwinowie oraz prowadzonych przez jednostkę akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. 
 W trakcie pokazów można było zjeść strażacką grochówkę, przygotowaną 
przez strażaków pod kierownictwem druha Pawła Olszewskiego. Spore zaintere-
sowanie wzbudziły wozy strażackie, zwłaszcza stary GBAM na podwoziu Stara 25.  
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Zwiozą 1100 ton piachu na plażę
GRODZISK MAZOWIECKI Wraz z początkiem lata na Stawach Walczewskiego zostanie otwar-
ta piaszczysta plaża i kąpielisko. – Osobiście 24 czerwca z niego skorzystam – zapew-
nia burmistrz Grzegorz Benedykciński
 Po nieudanym przetargu na ca-
łościowe zagospodarowanie terenu 
wokół oczyszczonych w ubiegłym 
roku Stawów Walczewskiego, ma-

gistrat zdecydował się na dodawa-
nie po kolei poszczególnych atrak-
cji. Od początku maja po zbiorni-
kach można (za 8-10 zł za godzinę) 
popływać łódkami wiosłowymi, ro-
werami wodnymi i kajakami, zwo-
dowano też pływający pomost. – W 
pogodne dni powinno być nawet 10 
rowerów wodnych. Cieszą się dużym 
wzięciem – zauważa Mariusz Smy-
sło, dyrektor grodziskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który od kwiet-
nia jest zarządcą terenu Stawów 
Walczewskiego. 
 Kilkadziesiąt metrów dalej po-
wstała szkutnia – miejsce, w którym 
miejscowy Klub Żeglarski  Czysty 
Wiatr będzie przechowywał i napra-
wiał sprzęt pływający. Obok powsta-
nie też kolejny drewniany pomost.
 Aktualnie przy stawach, od stro-
ny ul. Nadarzyńskiej, budowany jest 
parking na 56 aut, powstanie też pla-
cyk z kostki brukowej o powierzch-
ni 300 m kw., na którym rozstawi 

się kawiarniany ogródek. Ostatnio 
przy ścieżkach przybyły ławki. Gmi-
na wykonała wcześniej dwa boiska 
do siatkówki plażowej, najpóźniej w 
lipcu ma dołączyć do nich siłownia i 
zestaw drążków i innego sprzętu do 
gimnastyki (tzw. streetworkoutu). 
To jednak dopiero początek przy-
gotowań do sezonu letniego. Hitem 
ma szansę stać się piaszczysta plaża 
i sąsiadujące z nią kąpielisko. Obec-
nie wyrównywany jest fragment dna 
jednego ze stawów, gdzie – po wysy-
paniu piaskiem – powstanie brodzik 
dla najmłodszych. – Wszystko do-
stosujemy do norm bezpieczeństwa. 
Na plaży, na którą zwieziemy oko-

ło 1100 ton drobnego piasku, staną 
wieżyczki dla ratowników – infor-
muje dyrektor Smysło. 
 Burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski zapewnia, że otwarcie kąpieliska 
nastąpi 24 czerwca. Dużej imprezie ma 
towarzyszyć puszczanie tradycyjnych 
świętojańskich wianków na wodę. 
 Jako dodatkowy magnes przy-
ciągający mieszkańców, latem Cen-
trum Kultury zorganizuje na sta-
wach kino plenerowe. Relaksując się 
na leżakach 22 lipca o godz. 22 wi-
dzowie obejrzą „The Rolling Stones 
Olé Olé Olé!”. Kolejny seans odbę-
dzie się 13 sierpnia o godz. 21. 

Piotr Chmielewski

- Pływanie na rowerkach i kajakach cieszy się dużym powodzeniem 
– mówi Mariusz Smysło, dyrektor OSiR w Grodzisku Mazowieckim 

Jako dodatkowy magnes 
przyciągający mieszkańców, 

latem Centrum Kultury 
zorganizuje na stawach 

seanse kinowe

Poszukiwany pracownik do

ROZNOSZENIA POSIŁKÓW
na oddziały szpitalne.

Praca w Szpitalu Kolejowym

Tel. 518 607 614

R E K L A M A

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

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

Magazynier, skład budowlany, Piaseczno, 
tel. 609 115 711

Potrzebny kierowca samochód ciężarowy HDS 
Piaseczno, tel. 609 115 711

Sklep ogólnospożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientkę, tel. 501 077 493, 501 406 160

Zakład produkcyjny w Piasecznie zatrudni energiczną 
osobę do konfekcjonowania produktów.Proszę o kon-
takt pod nr tel 22 757 26 00

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

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

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

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

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

Zatrudnię kuriera, tel. 602 637 732

Zatrudnią młodą osobę do przyuczenia do 
montażu mebli, tel. 609 046 759

Poszukiwany grafik komputerowy z językiem angiel-
skim, umiejętność edycji  grafiki rastrowej jak i wek-
torowej, znajomość pakietu Adobe. Miejsce pracy: Ka-
rolina (koło Góry Kalwarii) cv na  praca@eipolska.pl  

Poszukiwany Magazynier z doświadczeniem. Miejsce 
pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii), tel. 512 499 424, 
cv na: office@eipolska.p

Poszukiwana Brygadzistka Działu Pakowania. Miejsce 
pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii), tel. 502 073 922, 
cv na: office@eipolska.pl 

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstanicn-Jeziorna, 13 zł brutto/1h, tel. 533 281 247

Praca dorywcza, w godzinach 12-16 – rozwożenie 
posiłków, Piaseczno, tel. 512 939 790

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

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

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY, zatrudnimy operatora 
do samodzielnej obsługi maszyny drukarskiej w firmie 
produkcyjnej w Drwalewie (05-651). tel. 22 757 84 05

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

Agencja w Piasecznie zatrudni młodego grafika Corel, 
Wordpress, tel. 601 213 555

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

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

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

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

Przyjmę do sklepu z bielizną, tel. 501 107 362

Stolarz, pomocnik stolarza, tel. 501 212 937

Zatrudnię: ślusarz-spawacz; ślusarz, lakiernik proszkowy, 
konstruktor – wyroby z blachy, rur i profili. Gołków k/Pia-
seczna, 602 253 180, e-mail: jozefmalecki@wp.pl 

Zatrudnię kierowcę kat. B oraz C Warszawa, 533 311 533

Kierowca - sprzedawca kat. B/C hurtownia lodów 
Piaseczno, tel. 501 537 560

Carrefour Express - ekspedientkę, ekspedienta Wólka 
Kozodawska, Gabryelin, Piaseczno, tel. 508 288 773

Panią do pracy w pracowni garmażeryjnej Mysiadło, 
tel. 603 68 65 61

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria Piaseczno,
tel. 505 056 532

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobiety. Tel: 575 942 929

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Panów  do sprzątania  terenów zewnętrznych, Piaseczno 
tel. 502 501 302 

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

Zatrudnię do pracy w „Cukierence” w Zalesiu Górnym,
tel. 514 787 459 

Dla asystentki stomatologicznej, poniedziałek – czwar-
tek po południu, Piaseczno, Młynarska, tel. 784 225 861

Samodzielnemu brukarzowi z doświadczeniem, 
tel. 698 698 839

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

Kierowca na wywrotkę z doświadczeniem, kat.II. 
Zakwaterowanie. Tel. 501 22 95 73

Monterzy zew. Sieci wod-kan z doświadczeniem. 
Zakwaterowanie. Tel. 501 22 95 73

Operator koparko-ładowarki z doświadczeniem przy 
budowie kanalizacji. Zakwaterowanie. Tel. 501 22 95 73

Pracownika do montażu okien pcv i aluminium z doświad-
czeniem lub do przyuczenia, tel. 503 046 668

Zatrudnię kobiety do pracy w markecie PSB Mrówka
Góra Kalwaria (umowa, ZUS), tel. 607 380 467

Pani (do 50 lat) do opieki nad osoby starszą,
 1 x w tygodniu,  Piaseczno, tel. 601 38 34 60

Ekspedientce w sklepie spożywczym w Piskórce, 
tel. 608 055 738 

Zatrudnię do prac wykończeniowych, tel. 601 22 55 31

Zatrudnię nauczyciela, przedszkole Góra Kalwaria, 
tel. 503 331 731

Sprzątanie magazynów Piaseczno, praca zmianowa, 
wymagana książeczka sanepidu, tel. 512 117 967

Poszukuję kierowcy kat. C, tel. 504 204 832

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

Do produkcji i montażu okien, wyłącznie z doświadcze-
niem, Jazgarzew,  tel. 602 322 750

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

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

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

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

Zatrudnię opiekunkę /nauczyciela do żłobka 
w Piasecznie tel.506 12 52 82, CV na adres 
przedszkolefantazja@interia.pl

Poszukuję pomocy nauczyciela do przedszkola i opie-
kunki do żłobkaw Łazach.Tel.506-12-52-82, CV na adres 
przedszkolefantazja@interia.pl

Kierowca kat. C do firmy komunalnej 
okolice Raszyna (śmieciarka, asenizacja) 
tel. 693 280 600 lub 693 280 606

Pracownik fizyczny do firmy komunalnej (odbiór, sortowa-
nie odpadów) tel. 693 280 600 lub 693 280 606

Pilnie zatrudnię panią do sprzątania przedszkola i pomocy 
w kuchni. Praca na pełny etat, umowa o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenia. Przedszkole jest na pograniczu Ursy-
nowa i Piaseczna. Tel. 601 778 504

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

Ochrona, do 50 lat, Konstancin, tel. 506 158 658

Zlecę prace w ogrodzie 600 m kw. (koszenie trawy, 
porządkowanie itp.). Prace Duże, tel. 696 433 802

Dekarza, pomocnikadekarza,woj.maz. Kontakt 608 854 286

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

Malarzy, glazurników, prace wykończeniowe, 
tel. 605 057 467

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Produkcja i montaż placów zabaw – złotą rączkę, 
Piaseczno, tel. 501 130 598

Firma z branży narzędzi skrawających zatrudni na sta-
nowisko Telefoniczny Doradca Klienta. Wymagania: wy-
kształcenie min. średnie- mile widziane techniczne, do-
świadczenie w sprzedaży telefonicznej, znajomość pa-
kietu Office. Umowa o pracę po okresie próbnym. Wy-
nagrodzenie podstawowe+ motywacyjny system prowi-
zyjny. Kontakt: 602 205 184, rekrutacja@yg-1.pl 

Operator kos spalinowych 10 zł/h netto, tel. 607 651 623

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria Piaseczno, 
tel. 505 056 532

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobiety. Tel: 575 942 929

SZUKAM PRACY 

Kierowca kat. C, badania, psychotechnika,
tel. 600 894 206

Kierowca kat.C, 1/2 etatu, tel. 603 424 850

Prace domowe, opieka Tel.. 735 651 744

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

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

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

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

Skupujemy wszystko ze srebra, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

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

Bardzo mało używaną spawarkę transformatorową 
160A, 400 zł, tel. 601 91 90 82

Sprzedam laser grawerujący Trotec, tel. 602 463 705

Wyposażenie zakładu usługowego w Piasecznie.Urzą-
dzenia, meble, klienci, przeszkolenie. Tel. 602 463 705

Tuje duże, bukszpany, tel. 880 479 679

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Glebogryzarkę Diesel, pilarkę, 2 rowery z silnikami, 
tel. 88 77 47 133

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

126p, tel. 721 108 889

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starego mercedesa, tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

OKAZJA! Sprzedam TANIO działki budowlane w Sie-
dliskach k. Piaseczna,tel. 22 750 33 66, 698 225 965

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

Sprzedam działkę budowlaną, 648 m kw. 
W Tarczynie (media), tel. 609 356 980

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

Sprzedam działki budowlane, 30 km na południe od 
Warszawy. Działka ok. 1000 m kw., cena ok. 29 000 zł. 
Okazja dla młodych – niezamożnych!, tel. 22 750 33 66, 
698 225 965

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

Działka w Osowcu, 1000 m kw., tel. 505 141 804

Okazja – pawilon handlowy na bazarku w Piasecznie, 
tel. 601 303 349 

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

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

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Budowlana 1500 m kw, Dobiesz, tel. 508 616 165

Słoneczne mieszkanie, 72 m kw., z tarasem, 
w Piasecznie, tel. 739 44 12 75

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

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

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

Działka z domkiem nad morzem, 45 tys., tel. 607 869 775

Siedlisko w Puszczy Bolimowskiej, tel. 607 869 775

Działka budowlana i rekreacyjna blisko Park of Poland 
Mszczonów,tanio,media, tel. 607 869 775

Grodzisk Maz.- Nowy dom 179/1500m kw.
Tel. 507 622 773

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

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

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

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

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

Dwa pokoje Piaseczno, tel. 601 28 90 47

Sprzedam działkę budowlaną, 648 m kw.  
W Tarczynie (media), tel. 609 356 980

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Dom z ogrodem na przedszkole lub żłobek Piaseczno 
Żabieniec, tel. 603 202 133

Mieszkanie 31 m kw. centrum Piaseczna, tel. 513 690 480

Atrakcyjne dwusypialniowe 75 m kw. w Piasecznie, 
tel. 511 233 291

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Wynajmę pokój w zamian za odpracowanie. 
Szczegóły do uzgodnienia. Tel. 600 903 558

Pokój, 900zł, Zalesie Dolne, tel. 512 769 034

Kawalerkę 30 m kw. Z balkonem, Piaseczno, 
tel. 603 168 784

W domu jednorodzinnym wynajmę dwa  pokoje 
dla pana pracującego, tel. 513 626 068

Mieszkanie 40 m kw., samodzielne  w Łoziskach, 550 zł, 
tel. 697 327 449

Dysponuję w pełni wyposażonym salonem fryzjerskim w 
Piasecznie, poszukuję osoby/firmy zainteresowanej wyna-
jęciem, tel. 600 00 39 00, 602 206 237

Pawilon drewniany 50 m kw.-wyposażenie, Bar Góra 
Kalwaria – wynajmę – sprzedam, tel. 691 639 991

Dwa pokoje, Gołków, tel. 504 739 593

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

Dwupokojowe, Piaseczno Lech, miejsce garażowe, 
tel. 694 13 42 43

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

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

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

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, 
tel. 500 431 318

W domu jednorodzinnym wynajmę dwa  pokoje 
dla pana pracującego, tel. 513 626 068

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię ziemię powyżej 4 ha w powiecie piaseczyńskim/gró-
jeckim, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

Studnie, tel. 601 231 836

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota, gładź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

MALOWANIE - czysto i dokładnie, od 8zł/m kw., 
tel. 788 882 780

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

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

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Usługi księgowe OC - tel. 508 892 213

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

Ogrody-Koszenie Trawników, tel.  603 315 531

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Wycinka drzew, tel. 604 616 890

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Kominki, tel. 609 644 757

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

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

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

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalino-
wych, tel. 503 471 422

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, trawniki, 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

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Malowanie, panele,  zabudowyjordana.pl, tel. 505 258 009

Rynny, daszki, tel. 512 256 799

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

NAUKA 

Doktor Fizyka Matematyka Angielski, tel. 601 24 06 76

Fizyka, Chemia tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Usługi pielęgniarskie z dojazdem, tel. 516 980 906

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19, 601 870 594

Stylizacja rzęs metodą 1:1 i objętości. Piaseczno, 
tel. 578 591 852 lub LashesPati@wp.pl

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy 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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

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

Opiekunki - dom opieki, tel. 607 034 382

Zatrudnię hydraulików tel. 501 083 795

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

STALKO sp.j. zatrudni kierowców kat. D, autobusy kur-
sujące na stałych liniach na terenie powiatu piaseczyń-
skiego, tel: 696 444 355, komunikacja@stalko.net.pl

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

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

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system 
KONSTANCJA w Bielawie zatrudnimy pracowników 
sprzątających. Tel. 22 754 39 40

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system 
KONSTANCJA w Bielawie zatrudnimy opiekunki. 
Tel. 22 754 39 40

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

Pracownika fizycznego, Piaseczno, tel. 22 756 81 85

Do wynajęcia 6 garaży po 16 m kw.,  
w Łęgu nr 49 ok. 3 km od Konstancina – Jeziorny,
tel. 605 206 903 lub 517 61 10 01

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Do wynajęcia magazyn 173 m kw./6 m. wysokości, 
w Łęgu nr 49 ok. 3 km od Konstancina – Jeziorny, 
tel. 605 206 903 lub 517 61 10 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

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

Prasę mimośrodową 40 ton o skoku 1,5 cm 
(stalki do butów), tel. 605 079 907

Wtryskarkę pionowa 250-300g, młynek do tworzywa, 
tel. 605 079 907 

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

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

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Ruszyły śniadania na trawie
PRUSZKÓW W ubiegłą sobotę rozpoczął się trzeci sezon Śniadań w Parku, czyli sąsiedz-
kich spotkań, podczas których można nie tylko zjeść pyszny i zdrowy posiłek, ale też 
kreatywnie spędzić czas w gronie znajomych

 Piękna pogoda, wesoła atmosfe-
ra, konkursy z nagrodami i wystaw-
cy, którzy chętnie dzielili się swo-
ją pasją – wszystko to sprawiło, że 
Śniadania w Parku, odbywające 
się cyklicznie od maja do września, 
wróciły w wielkim stylu. 

Dla prawdziwych hobbystów
 W sobotę od godz. 11 w Parku 
Kościuszki działała nie tylko specjal-
na strefa dla najmłodszych, ale także 
kącik hobbystów, zajmujących się  ko-
lekcjonowaniem i renowacją zegarów, 
zbieraniem rzeczy z dawnej fabryki 
Porcelitu oraz przedmiotów związa-
nych z PRL-em. Odbył się też ART 
Bazar, na którym można było wymie-
nić ubrania, dodatki, książki, jak rów-
nież wziąć udział w warsztatach ro-
bienia biżuterii. Każdy kto chciał na-
być nową rzecz z wieszaka ubrań i bu-
tów, musiał przekazać dowolną kwo-
tę na Punkt Adopcyjny dla zwierząt, 
który prowadzi Pruszkowskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Zwierząt. 
 Śniadaniowy plac zabaw przygo-
towała Fundacja Pedagodzy i Ani-
matorzy Mobilni, a po raz pierwszy 
w tym roku uzupełnili go lokalni ar-
chitekci i stolarze z Grupy Torus, któ-
rzy udzielali darmowych porad doty-
czących urządzenia domu lub miesz-
kania. W tym czasie dzieci mogły brać 
udział w konkursach rysowania kred-
kami i kręciły kołem fortuny. Nagrodą 
w konkursach były kredki Bambino. 

Ciasta, kawa i dobra zabawa
 Organizatorzy wydarzenia na 
każde śniadanie starają się zapro-
sić przedstawiciela lokalnej gastro-
nomii. W sobotę była to kawiarnia 
Zapach Szczęścia, która serwuje nie 
tylko pyszne kawy, ale także wspa-
niałe desery. Wielu wystawców mia-
ło też owoce, soki i kanapki, którymi 

chętnie się dzielili. Kolejne Śniada-
nie w Parku odbędzie się 24 czerwca 
w godz. 11-15.
 Organizatorem wydarzenia jest 
Społeczne Stowarzyszenie „Forum 

Pruszków”, a jego pomysłodawczy-
nią Emilia Frydrych – prezes stowa-
rzyszenia. 

Tomasz Wojciuk

Miliony na rozwój sieci
GRODZISK MAZOWIECKI Ponad 38 mln zł unijnej dotacji zdobył grodzi-
ski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rozbudowę systemów ścieko-
wego i wodociągowego

 Gminna spółka sfi nalizowała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec kwietnia. Program „Uporządko-
wanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiec-
ki” otrzymał wsparcie z unijnego Funduszu Spójności.
 Choć dofi nansowanie wyniesie 38 mln zł, całkowity koszt inwestycji za-
planowanych przez ZWiK opiewa na około 59 mln zł (plus VAT). – Zasadni-
czym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z 
ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w mieście i gminie 
Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie poprawa warunków życia i zdrowia 
mieszkańców – informuje spółka. 
 W ramach przedsięwzięcia zaprojektowane i wybudowane zostaną kolek-
tory ściekowe o długości 26,4 km oraz sieć wodociągowa o długości 2 km w 
samym Grodzisku oraz wsiach: Adamowizna, Kady, Mościska, Opypy, Książe-
nice, Radonie, Odrano Wola, Szczęsne oraz Janinów. Po zakończeniu prac do 
nowej sieci będzie mogło podłączyć się 1322 osób (do sieci kanalizacyjnej) i  
48 osób (do wodociągu). Przedsięwzięcie obejmie również rozbudowę i uno-
wocześnienie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie. 
 Ponadto ZWiK w ramach projektu zamierza wdrożyć inteligentny system 
zarządzania siecią wodociągową. Zakupiony zostanie także samochód spe-
cjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, urządzenia do pomia-
ru ścieków, kamera do monitorowania kanałów, a także przepływomierze do 
kanałów doprowadzających ścieki do oczyszczalni.
Zakończenie realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji zgodnie z umo-
wą ma nastąpić do końca 2022 roku.

PC

MICHAŁOWICE

Wójt oceniony pozytywnie!
 Podczas ostatniej sesji rady gminy wójt Krzysztof Grabka otrzymał abso-
lutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za udzieleniem absoluto-
rium opowiedziało się 12 radnych, a 3 było temu przeciwnych. Jest to już 8. ab-
solutorium wójta Grabki.

TW

POWIAT PRUSZKOWSKI

Punkt paszportowy czynny także w sobotę
 Zbliżające się wakacje to okres częstych wyjazdów zagranicznych, co dla 
wielu osób wiąże się z koniecznością wyrobienia paszportu. – Wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców, punkt paszportowy będzie pracował do-
datkowo w najbliższą sobotę 27 maja – informuje Krzysztof Bukowski, rzecznik 
starostwa. Punkt przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie czynny będzie w godz. 
9-14. Aby uniknąć niepotrzebnego czekania, każda osoba zostanie zapro-
szona na konkretną godzinę. Decydować będzie kolejność zgłoszeń, a obsłu-
żone zostaną tylko te osoby, które wcześniej umówiły się na wizytę dzwoniąc 
pod nr tel.: 22 738 14 10.

TW

PRUSZKÓW

Zmiany w komunikacji na liniach 3 i 6
 W związku z remontem ulic Łączniczek AK, 3 Maja i Warsztatowej, cztery 
dni temu został przywrócony przystanek Dulag 1. Kursy autobusów linii 3 z 
Pruszkowa do Piastowa oraz linii 6 z Pruszkowa do Ożarowa Mazowieckiego 
zostały częściowo zmienione: od przystanku Dulag trasa przebiega ulicami 
Kurca, Poznańską i Mostową do ul. 3 Maja. Wprowadzone zmiany wiążą się z 
czasową zmianą rozkładów jazdy autobusów linii 3 i linii 6. 
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