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Otworzą swoje ogrody
BRWINÓW/MILANÓWEK Już w najbliższy weekend w Brwinowie i Milanówku odbędą się Festiwale Otwartych Ogrodów, 
które będą obfi towały w wiele wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie

Pałac w Młochowie w ręce dzierżawcy
NADARZYN Podczas ostatniej 
sesji rady gminy radni wy-
razili zgodę na oddanie w 
dzierżawę na okres 30 lat 
pałacyku i ofi cyny wcho-
dzących w skład Zespo-
łu Pałacowo-Parkowego w 
Młochowie

Wystawa z tragedią w tle
str. 2, 3



KRONIKA POLICYJNA
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Dachował bus, pięć osób rannych

Przychodzili jak do bankomatu

To nie była odżywka do włosów

Ukrywanie torebek nie pomogło

Amatorzy cudzych rowerów

 W poniedziałkowy ranek w Parzniewie doszło do groźnego wypadku. Na 
drodze pomiędzy Brwinowem a Pruszkowem, podczas wyprzedzania na łuku 
jezdni, kierowca volkswagena stracił panowanie nad samochodem i wpadł do 
rowu, a następnie uderzył w słup energetyczny. Autem podróżowało siedem 
osób, pięć odwieziono do szpitala. Ze względu na uraz oka, jeden z poszkodo-
wanych został przetransportowany do lecznicy śmigłowcem.    

 Na trzy miesiące w areszcie umieścił sąd dwóch mężczyzn w wieku 24 
i 26 lat, którzy próbowali dokonać wymuszenia rozbójniczego. Funkcjona-
riusze ustalili, że podejrzani mogą mieć na swoim koncie łącznie 10 prze-
stępstw. Pod koniec maja agresywnie zaatakowali właściciela warsztatu sa-
mochodowego z okolic Jaktorowa. Wtargnęli do niego i groźbami pozba-
wienia życia próbowali wymusić pieniądze. Gdy napastnicy odjechali, a na-
stępnie wrócili i znów nie przebierali w słowach,  właściciel warsztatu we-
zwał policję. Funkcjonariusze zatrzymali delikwentów w miejscu zdarzenia. 
Jak się okazało, obaj już wcześniej byli karani za podobne wymuszenia.

 Trzy lata więzienia grożą 24-latkowi, u którego w mieszkaniu funkcjo-
nariusze znaleźli 34 gramy mefedronu oraz 13 gramów marihuany. Poli-
cjanci mieli informacje o tym, że mężczyzna posiada nielegalne substan-
cje i postanowili je sprawdzić. Sam zainteresowany temu zaprzeczał. I może 
upiekłoby mu się, gdyby mundurowi nie zajrzeli do łazienki. Narkotyki były 
ukryte w pudełku po odżywce do włosów. 

 Od piątku do niedzieli grodziscy kryminalni schwytali w Grodzisku czte-
rech mężczyzn w wieku 35, 33 oraz dwóch po 28 lat, którzy mieli łącznie 
130 gramów narkotyków. Najwięcej substancji odurzającej ukrywał jeden z 
28-latków. Policjanci nie poprzestali na przeszukaniu jego odzieży, ale zaj-
rzeli również do zakamarków jego mieszkania. W ten sposób znaleźli w lo-
kalu 114 gramów marihuany. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, 
grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. 
 Z kolei u 33-latka wykryto trzy torebki z amfetaminą. On, jak i pozostali 
zatrzymani z narkotykami, muszą liczyć się z karą do 3 lat więzienia. 

 Z klatki jednego z grodziskich bloków kilka dni temu skradziono rower. Szu-
kając jednośladu policjanci wybrali się do miejscowego lombardu i to był dobry 
trop. Odzyskali rower i ustalili, kto go sprzedał. Schwytany 23-latek usłyszał za-
rzut kradzieży, przyznał się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddał karze. 
 Inny mężczyzna ukradł wartościowy rower sprzed sklepu, a następnie wrócił w 
to samo miejsce, po… swój zdezelowany bicykl. Funkcjonariusze zwrócili uwagę 
na 50-latka. Kiedy go przycisnęli, wydał gdzie schował skradziony rower. Mężczy-
zna przyznał się do popełnienia kradzieży i dobrowolnie poddał karze grzywny. 
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Festiwal Otwartych Ogrodów
BRWINÓW Już w najbliższy weekend, 10 i 11 czerwca na terenie gminy odbędzie się je-
denasta edycja Festiwalu Otwartych Ogrodów. Impreza obejmie swym zasięgiem nie 
tylko Brwinów, ale także Otrębusy, Owczarnię, Koszajec i Żółwin. W każdej z tych miej-
scowości na mieszkańców będzie czekało mnóstwo atrakcji

 W ramach festiwalu odbędzie się 
w sumie kilkanaście niezwykle in-
teresujących wydarzeń. W sobotę 
rano, od godz.10, w Parku przy To-
eplitzówce w Otrębusach (ul. Wiej-
ska 1) będzie można zjeść śniadanie 
po amerykańsku. Organizatorzy za-
planowali także wydarzenia towa-
rzyszące, jak quiz wiedzy o USA, 
wystawę plakatów czy wystawę ma-
larstwa na tkaninie uczniów Ma-
rzenny Jacniackiej z pracowni pla-
stycznej świetlicy OKej. Tłem mu-
zycznym będą amerykańskie prze-
boje z lat 50. Z kolei w Owczarni w 
godz. 10-16 będzie można zwiedzać 
pracownię ArtWilk (ul. Grodziska 

18), gdzie zostaną wystawione obra-
zy państwa Marii i Jerzego Wilków. 
W tym samym czasie fundacja Jera 
i Wańka Wstańka zaprosi do Brwi-
nowa (ul. Orzeszkowej 8/1), gdzie 
w zielonym miejskim ogrodzie, bę-
dzie można posadzić zioła, warzy-
wa i owoce, zbudować ze słomy am-
fiteatr oraz uszyć ekologiczną torbę 
na zakupy. Dzieci będą mogły po-
słuchać bajki, a starsi – fragmentów 
książki „Sekretne życie drzew”. Na 
wszystkich będzie czekało także cia-
sto i świeżo wyciskane soki.

Na żeglarską nutę
 W Żółwinie (ul. Nadarzyńska 
63A/B) od godz. 11 fundacja Projekt 
Żółwin zaprosi na nietypowy rejs, 
połączony z malowaniem żeglar-
skich tatuaży i nauką wiązania wę-
złów, a zespół „Zejman i Garkum-
pel” zachwyci słuchaczy autorskimi 
tekstami rodem z morskich opowie-
ści. W sobotę dużo atrakcji zaplano-
wano zwłaszcza dla dzieci. W Dwor-
ku Zagroda w Brwinowie (ul. Gro-
dziska 57) w godz. 12-14 odbędą się 
warsztaty malarskie „Malowanie na 
Śniadanie”, na które zaprosi Galeria 
Pomysłów Pasja. Inspiracji ma do-
starczyć otaczająca przyroda, a na 
koniec będzie można obejrzeć wysta-
wę „Cztery Pory Roku”. Od godz. 15, 
w tym samym miejscu, odbędzie się 

natomiast przegląd małych form te-
atralnych. Uczniowie z miejscowych 
szkół wystawią m.in. „Królewnę 
Śnieżkę”, „Żywą historię klasy” i „Sa-
mych swoich”. Po występach mło-
dych aktorów zaplanowano wspól-
ne ognisko. A wieczorem, o godz. 18, 
koncert zagra zespół oryginalnych 
akordeonistów - Motion Trio.
 Dla miłośników czworonogów 
swoje podwoje otworzy natomiast 
w godz. 11-13 Psi Ogród (Brwi-
nów, ul. Sportowa 13), gdzie bę-
dzie można zasięgnąć wiedzy na 
temat psich zachowań u doświad-
czonego behawiorysty. 
 Z kolei w Zielonym Zakątku w 
Koszajcu (w godz. 18.30-21.30), do 
tańca zagra kapela Dorosza, kulty-
wująca tradycja muzyczne wschod-
niego i południowo-wschodniego 
Mazowsza. W repertuarze m.in. po-
lki i walczyki rodem z przedwojen-
nych wiejskich wesel i potańcówek. 
Kto zgłodnieje, będzie mógł posilić 
się ciastem drożdżowym i chlebem z 
własnego wypieku.

Niedziela pod znakiem
teatru i muzyki
 W niedzielę festiwal zacznie 
się o godz. 10 w parku miejskim 
w Brwinowie, gdzie Stowarzysze-
nie Sarna zaprezentuje wystawę 
obrazów miejscowych artystów. 
O godz. 14 rozpocznie się nato-
miast spektakl „Koło” w wykona-

niu artystów z teatru Kiosk Ru-
chu, a o godz. 12 w Ogrodzie pań-
stwa Wernerów przy ul. Słonecz-
nej 3 goście będą mogli wysłu-
chać skróconej wersji opery Mo-
niuszki „Straszny dwór”. Muzyce 
będzie towarzyszyła plenerowa wy-
stawa malarstwa oraz poczęstunek. 
W tym samym czasie w Świetlicy 
ŚOPS przy ul. Grodziskiej 31 ro-
dziny z dziećmi będą mogły wziąć 
udział we wspólnym śpiewaniu pio-
senek, a także grach i zabawach ludo-
wych. W programie również występ 
taneczno-wokalny. A o godz. 12.30 w 
parku miejskim Szkoła Helen Doron 
zorganizuje warsztaty pszczelarskie z 
udziałem żywych pszczół.  
 Kilka atrakcji zaplanowano tak-
że na późne popołudnie. Przyrod-
nicy będą mogli odwiedzić Zimo-
zielony Ogród Andrzeja Zawadz-
kiego (ul. Lilpopa 42), gdzie w godz. 
17-19 odbędzie się prelekcja na te-
mat roślin. Park miejski pożegna 
się z mieszkańcami dwoma koncer-
tami: o godz. 18 odbędzie się ostat-
ni koncert zespołu Niespiesznie, zaś 
o godz. 19 wystąpi Mamadou&Sa-
ma Yoon. Z kolei z Sali Kameralnej 
przy Pałacu w Karolinie (ul. Świer-
kowa 2, Otrębusy) zabrzmi o godz. 
19 muzyka Chopina w wykonaniu 
prof. Kazimierza Gierżoda, miej-
scowego pianisty i pedagoga.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy chętnie odwiedzają ogrody swoich sąsiadów, 
w których odbywa się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych

Różnorodny program festi-
walu jest gwarancją tego, 
że każdy znajdzie w nim 

coś dla siebie

Rzucali, czym popadło
BRWINÓW Stanisław i Konrad Boń-
da, mieszkańcy gminy Brwinów, 
przywieźli sześć medali z 14. Mi-
strzostw Polski Weteranów w Rzu-
tach Nietypowych, które rozegra-
no na początku maja w Sopocie
 Mistrzostwa, jak co roku, były 
pierwszą wiosenną imprezą mi-
strzowską na otwartym stadionie 
i stanowiły okazję do sprawdzenia 
formy, zdobycia medali oraz spo-
tkania w gronie lekkoatletów z całej 
Polski. Pogoda nad Bałtykiem była 
jak zwykle kapryśna. W tym roku 
frekwencja była nieznacznie niższa 
w porównaniu do lat poprzednich, 
jednak poziom sportowy pozostał 
wysoki – poprawiono aż 28 rekor-
dów Polski! Stanisław Bońda zdo-

był złoty medal w konkurencji rzutu 
granatem, a Konrad Bońda wywal-
czył aż pięć medali – dwa złote (rzut 
granatem, speerorama), jeden srebr-

ny (rzut ciężarkiem) oraz dwa brą-
zowe (młot szkocki, shotorama).

TW
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A2 będzie szersza 
o trzeci pas?
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Resort infrastruktury i bu-
downictwa zapowiedział, że rozpoczyna przygotowania do poszerze-
nia autostrady A2 pomiędzy stolicą a Łodzią

 Minister Andrzej Adamczyk w ubiegłym tygodniu stwierdził w rozmowie z 
dziennikarzami, że droga szybkiego ruchu pomiędzy Łodzią a Warszawą „wy-
czerpuje powoli swoje możliwości techniczne”. Przyznał, że władze państwa 
nie mogą pozwolić na to, aby na autostradzie A2 zaczęły powstawać zato-
ry. Każdy, kto korzysta z A2 częściej wie, o czym minister mówi – samocho-
dów  jest na niej tak dużo, że jadą w sznurku, często brakuje możliwości wy-
przedzenia kawalkady ciężarówek. Prędkość jazdy w takich sytuacjach spada. 
Ministerstwo wyjaśnia, że autostrada była planowana ponad 20 lat temu i na 
ówczesne warunki była znakomitym rozwiązaniem. Licząca około 90 km A2 
pomiędzy węzłami Stryków a Konotopa została oddana przed piłkarskimi mi-
strzostwami Euro 2012. 
 Resort zapowiada, że wkrótce zleci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad opracowanie wstępnych dokumentów, które pozwolą na rozpo-
częcie inwestycji, czyli dobudowę trzeciego pasa ruchu w każdym kierunku. 
Wedle oceny ministerstwa, prace przygotowawcze potrwają cztery lata, a na-
stępnie inwestycja będzie mogła wkroczyć w fazę wykonawczą. 

PC

Zdaniem ministerstwa autostradę trzeba poszerzyć,
aby nie tworzyły się na niej zatory

Ogrody kipiące kulturą
MILANÓWEK Już dziś startują atrakcje w ramach Festiwalu Otwartych Ogrodów. To wyjątko-
wy zestaw kilkudziesięciu wydarzeń tworzonych przez mieszkańców dla mieszkańców

 Otwarcie festiwalu odbędzie się 
w nastroju urodzinowym. W tym 
roku Milanowskie Centrum Kultury 
kończy 40 lat. Z tej okazji już dziś w 
ogrodzie Restauracji Bluberry Duck 

w Willi Borówka o godz. 20 odbę-
dzie się potańcówka w rytmie sta-
rych ballad i piosenek w wykona-
niu Justyny Jary i grupy PompaDur. 
MCK zapowiada też wiele niespo-
dzianek.
 To tylko początek, ponieważ Fe-
stiwal to cały wachlarz interesują-
cych wydarzeń kulturalnych. W so-
botę i niedzielę będzie można zwie-
dzić wystawy milanowskich arty-
stów, usłyszeć wspaniałe koncerty, 
m.in. francuskich szlagierów, muzy-
ki in crudo i arii operowych. W sobo-
tę odbędzie się spotkanie filozoficz-
ne, w którym weźmie udział prof. Ja-
dwiga Staniszkis (godz. 11, ul. Mar-
szałkowska 33b). Z kolei w pracowni 
kreatywnej „Kurnik” o godz. 14 Mi-
lanowska Rada Młodzieżowa otwo-
rzy strefę młodych (ul. Piasta 14). W 
trakcie grill, jam session i koncert 
skrzypcowy Alicji Zawadzkiej. Wy-
jątkowo bogaty program przygotu-

je na sobotę (w godz. 16-22) ogród 
Środowisk Twórczych Willa Wale-
ria (ul. Spacerowa 20). Zaplanowa-
no żywiołowe koncerty, pokaz mody 
i wystawę batików. 
 Sobotni wieczór będzie obfito-
wał w muzyczne doznania również 
w L’amour Maison (ul. Piłsudskie-
go 33, godz. 20, koncert Henry No 
Hurry), w willi Emanów (ul. Mic-
kiewicza 4, godz. 18, do wysłucha-
nia przeboje operowe) czy podczas 
„Nocy w Ogrodzie” (ul. Parkowa 9, 
godz. 20, koncert wędrownej har-
fistki). W niedzielę odbędzie się gieł-
da projektów makiet, w ramach kon-
kursu Milanówek Moich Marzeń 
(MCK, ul. Kościuszki 45, godz. 11-
13). Lokalne organizacje pozarzą-

dowe przygotowały ciekawe propo-
zycje dla dzieci i młodzieży. XII fe-
stiwal zakończy literacko-muzyczny 
ogród Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej poświęcony twórczości Woj-
ciecha Młynarskiego. Przy ul. Ko-
ściuszki, vis a vis kościoła św. Jadwi-
gi, wystąpi Agnieszka Grochowicz z 
zespołem. 
 Festiwal to doskonała okazja do 
zwiedzenia zakamarków prywat-
nych ogrodów – warto zrobić to ro-
dzinnie, gdyż w programie wyda-
rzenia każdy znajdzie coś dla siebie. 
Wstęp wolny.
 Szczegóły programu na plaka-
tach i na mckmilanowek.pl.Festiwa-
lowi patronuje Kurier Południowy. 

PC

Sztuka i rozrywka zagości w milanowskich ogrodach 
po raz dwunasty (fot. mck)

XII festiwal zakończy literac-
ko-muzyczny ogród Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, 

poświęcony twórczości 
Wojciecha Młynarskiego

R E K L A M A
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Uciążliwe firmy 
zatruwają im życie?
RASZYN Jeden z mieszkańców ul. Słowikowskiego narzeka na 
działalność dwóch miejscowych firm, które – jak twierdzi 
– powodują liczne uciążliwości

 - Jedna z fi rm, powiązana z branżą medyczną, zrobiła sobie na naszej dro-
dze plac przeładunkowy – skarży się pan Grzegorz, prezentując wykonane te-
lefonem zdjęcia. - Ciężarówki stają po prostu na środku ulicy i zaczynają rozła-
dowywać towar. Tarasują drogę, hałasują, ograniczają dojazd do posesji. Do-
kuczliwy jest także pobliski warsztat samochodowy. Nawet w nocy rozłado-
wują w jego sąsiedztwie samochody, używają też często wydających głośne 
dźwięki urządzeń.
 Mieszkaniec i jego rodzina nie mogą spać spokojnie i jak tłumaczą, są całą 
sytuacją zirytowani. Tym bardziej, że mieszkają na terenie, na którym nie po-
winno być uciążliwych usług. - Kilkakrotnie dzwoniłem na policję, prosząc o 
interwencję – dodaje pan Grzegorz. - Z tym jednak bywało różnie...
 Podkomisarz Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie potwierdza, że mieszkaniec ul. Słowikowskiego prosił o in-
terwencję zarówno policjantów z komisariatu, jak i dzielnicowego. - Funkcjo-
nariusze pełniący służbę patrolową otrzymali zalecenie, aby częściej monito-
rować rejon ulicy Słowikowskiego – mówi podkom. Kańka. - Jeśli rzeczywiście 
będą tam popełniane wykroczenia, będziemy reagować.

TW

Wolna miłość w parku
GRODZISK MAZOWIECKI Po 1000 zł mandatu straż miejska wlepiła ko-
biecie i mężczyźnie, którzy w zaroślach Parku Skarbka dopuścili się 
„nieobyczajnych zachowań”
 – Jeszcze tak karygodnego zdarzenia w Grodzisku Mazowieckim nie mieli-
śmy – przyznaje Dariusz Zalesiński, komendant straży miejskiej.
 Operatorka monitoringu miejskiego, obserwując poprzez kamerę okolicę 
placu zabaw w popularnym Parku Skarbków, ku swojemu zdumieniu zauwa-
żyła parę, która – mówiąc oględnie – miała się ku sobie. Strażniczka dostrzegła, 
że siedząc na ławce delikwenci, wbrew przepisom, także piją alkohol. Wszyst-
ko działo się w miejscu, w którym w każdej chwili mogły pojawić się dzieci.  – I z 
tego względu bez zwłoki zareagowaliśmy – mówi komendant Zalesiński.
 Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej, który zastał nietrzeź-
wych w niedwuznacznej sytuacji, „w trakcie czynności polegających na na-
ruszeniu obyczajności w sferze zachowań seksualnych w miejscu publicz-
nym”  – jak to odnotowali funkcjonariusze.  – Strażnik na miejscu zmuszo-
ny był przerwać ten „akt miłości”. Obie osoby są dobrze znane straży miej-
skiej z nadużywania alkoholu, także w miejscach publicznych – informuje 
komendant.
 Ze względu na swoje zachowanie, a także picie alkoholu w parku i za-
śmiecanie, para została ukarana wyjątkowo wysokimi mandatami karnymi. 

PC

Pałac w Młochowie 
w ręce dzierżawcy
NADARZYN Podczas ostatniej sesji rady gminy radni wyrazili zgodę na oddanie w 
dzierżawę na okres 30 lat pałacyku i oficyny wchodzących w skład Zespołu Pała-
cowo-Parkowego w Młochowie

 Chodzi o nieruchomość o po-
wierzchni 0,58 ha, na której znaj-
duje się zrujnowany pałac o po-
wierzchni użytkowej ponad 1000 
m kw. i oficyna o powierzchni 256 
m kw. W ubiegłym roku na projekt 
adaptacji pałacyku, który ma zo-

stać zrealizowany do końca sierp-
nia, gmina przeznaczyła 180 tys. zł. 
Założono, że w budynku znajdą się 
m.in. sala restauracyjno-konferen-
cyjna, pomieszczenia biurowe oraz 
pokoje hotelowe. – W tej chwili po-
wstaje dokumentacja techniczna, 
której załącznikiem będzie koszto-
rys inwestorski, zawierający ustalo-
ne z konserwatorem zabytków deta-
le – mówi wójt Janusz Grzyb. - Już 
teraz wiadomo jednak, że kapital-
ny remont zespołu pałacowego po-
chłonie przynajmniej 10 mln zł. 

Pałac dla inwestora...
 – Podczas ostatniej sesji rady 
gminy dowiedzieliśmy się, że pa-
łacyk chce wydzierżawić na 30 lat 
pewna firma z Warszawy zajmu-
jąca się m.in. organizacją szko-
leń – mówi radna Katarzyna Jach. 
– Jeśli uda się jej wygrać przetarg, 
przeprowadzi remont kompleksu 
pod okiem konserwatora. Zapy-
tałam wójta, czy gmina sama nie 
może wyremontować tego obiek-
tu, korzystając z dotacji unijnych. 
Wówczas mógłby on służyć na-
szym mieszkańcom. Wójt odpo-
wiedział jednak, że gminy nie stać 

na to, żeby przez 5 lat nie czerpać 
z pałacyku zysków.
 Katarzyna Jach obawia się też, 
że rada gminy nie będzie miała 
wpływu na kształt umowy dzierża-
wy, a wójt i zainteresowany podmiot 
sami ustalą jej warunki. 
 – W tej chwili gminy nie stać 
na kosztowny remont pałacu i 
jego utrzymanie – mówi Janusz 
Grzyb. - Poza tym, nawet jeśli 
udałoby się zdobyć dotację unij-
ną, to warunkiem jej uzyskania 
jest nieodpłatne udostępnienie 
obiektu. Koszty jego utrzymania 
byłyby dla gminy naprawdę wy-
sokie. Gmina nie jest po to, aby 
prowadzić dla mieszkańców ka-
wiarenkę, czym zajmie się inwe-
stor, czy salę konferencyjną. Dla 
mnie w tej chwili najważniejsze 
jest to, aby ten pałacyk nie nisz-
czał i został zagospodarowany. 

Mieszkańcom wystarczy park...
 Pięć lat temu gmina, korzystając 
z unijnej dotacji, za 12 mln zł wyre-
montowała park w Młochowie o po-
wierzchni około 16 ha. Remont ob-
jął także stawy. - Mieszkańcy, kie-
dy tylko chcą, mogą z tego korzy-
stać – mówi wójt. - Jednak remont 
obiektów kubaturowych to już dla 
nas zbyt wysokie progi. 
 Przetarg na wydzierżawienie pa-
łacu ma odbyć się na przełomie sierp-
nia i września. Aby wykonać specyfi-
kację przetargową, gmina musi wcze-
śniej dysponować szczegółowym 
kosztorysem remontowym. - Chcemy 
określić harmonogram prac i rozło-
żyć je maksymalnie na 3 lata – zapo-
wiada wójt Grzyb. Poniesione przez 
inwestora koszty mają zostać odli-
czone od wysokości czynszu. 

Tomasz Wojciuk

– Chcę, aby pałac w Młochowie nie niszczał i został 
zagospodarowany – mówi wójt Janusz Grzyb

Przetarg na dzierżawę 
pałacu ma zostać ogłoszony 

pod koniec wakacji

Spacer po mieście sprzed 100 lat
GRODZISK MAZOWIECKI Już w niedzielę w Parku Skarbka będzie można przenieść się w czasie o wiek. Umoż-
liwi to fotoplastikon, w którym zobaczymy stare zdjęcia Grodziska w trójwymiarze

 Niebywałą atrakcję przygoto-
wała Fundacja Koncept Kultu-
ra wraz z gminą Grodzisk Ma-
zowiecki oraz Centrum Kultury. 
W najbliższą niedzielę o godz. 
12.30 w Parku Skarbka odbędzie 
się wernisaż wystawy „Grodzisk 
w fotoplastykonie”. Wybrane we 
współpracy z Willą Radogoszcz 
przedwojenne zdjęcia Grodziska 
i jego mieszkańców zostały czę-
ściowo przerobione w technolo-
gii trójwymiarowej i zostaną za-
prezentowane w fotoplastyko-
nie przygotowanym przez funda-
cję. Będzie to podróż do Grodzi-
ska sprzed blisko 100 lat i świet-
na zabawa polegająca na rozpo-
znawaniu miejsc, które dziś wy-
glądają nieco inaczej. 
 Historia fotoplastikonu, czy-
li zespołu stereoskopów sięga 1866 
roku. To takie oglądanie zdjęć 
przez dziurkę od klucza. Pod-
czas wystawy mieszkańcy zoba-
czą m.in. zdjęcia ul. Błońskiej w 
1912 roku (dziś 11 Listopada), 
kaplicy pw. św. Krzyża wykona-
ne w latach 20-tych X X wieku, 
spotkają ówczesnych mieszkań-
ców Grodziska, spędzą popołu-

dnie przy kartach w 
roku 1920 na podwór-
ku jednego z domów 
letniskowych w Jorda-
nowicach oraz odwie-
dzą strażaków z Prze-
mysłowej Straży Po-
żarnej w II połowie 
lat 30-tych X X wie-
ku na podwórku Za-
kładów Chemicznych 
„Grodzisk”. Podejrzą 
grodziskie dzieci pod-
czas zabaw w szkolnej 
świetlicy w roku 1932. 
Do fotoplastikonu 
będzie można zaglą-
dać do 7 lipca. 

PC
To w tym urządzeniu będzie można 
obejrzeć zdjęcia 3D z przeszłości

JAKTORÓW

Zaparkujesz i pojedziesz dalej
 Do końca października zostanie wybudowany parking przy przystanku 
PKP w Międzyborowie. Za niespełna 2 mln zł, przy ul. Sportowców i Niepod-
ległości powstanie łącznie 230 miejsc postojowych, w tym osiem dla kierow-
ców niepełnosprawnych oraz 80 dla rowerzystów. Oprócz utwardzonych 
placów zostaną wykonane również drogi manewrowe, chodniki, odwodnie-
nie i oświetlenie. 

PC

 Z początkiem lipca mieszkańców gminy czekają zmiany w systemie odbioru 
odpadów komunalnych. Od tej pory to lokalne władze będą odpowiedzialne za 
wyposażenie każdej zamieszkałej posesji w pojemniki do odpadów zmiesza-
nych, które pozostaną po segregacji śmieci. Firma, która od 1 lipca będzie pro-
wadziła odbiór odpadów dostarczy oznakowane pojemniki najpóźniej do 30 
września tego roku. Ponadto od początku lipca gmina zwiększy częstotliwość 
odbioru z posesji odpadów zielonych. Od kwietnia do listopada będą one za-
bierane sprzed bram raz w miesiącu.

PC

Każdy dostanie pojemnik na odpady R E K L A M A



ZG, ZM, ZB i ZP zamiast pociągów
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Już wiemy, jak będzie wyglądała komunikacja za-
stępcza w trakcie roku, w którym będzie zamknięta linia kolejowa z Warszawy do Gro-
dziska Mazowieckiego
 Od września rozpocznie się klu-
czowy moment dla modernizacji li-
nii 447. Wystartują roboty przy prze-
budowie peronów, torów i sieci trak-
cyjnej. Na 12 miesięcy ruch pocią-
gów pomiędzy Grodziskiem Ma-
zowieckim a Warszawą zostanie 
wstrzymany. W tym czasie dojazd do 
i ze stolicy do Grodziska, Pruszko-

wa, Milanówka, Brwinowa i Piasto-
wa zapewnią autobusy komunikacji 
zastępczej. Kolejarze we współpra-
cy z warszawskim Zarządem Trans-
portu Miejskiego przygotowali czte-
ry specjalne linie, które będą obsłu-
giwane przez co najmniej 12-metro-
we autobusy. Zapowiedziano rów-
nież zwiększenie częstotliwości ist-
niejących połączeń podmiejskich.   
 Linia ZG (Warszawa – Grodzisk 
Mazowiecki) w dni robocze będzie 
kursowała co 15 minut, a w świą-
teczne - co pół godziny. Przystan-
ki dla autobusów będą wytyczone 
w pobliżu stacji kolejowych. Nato-
miast linia ZM (Milanówek – Gro-
dzisk Mazowiecki) zabierze pasaże-
rów w dni robocze co 15 minut, aby 
umożliwić im przesiadkę do pocią-
gu w Grodzisku Mazowieckim, któ-
ry będzie kursował po linii daleko-
bieżnej do stolicy, bez zatrzymywa-
nia się na pośrednich stacjach. 
 Linia ZB (Brwinów – Warszawa) 
będzie z kolei przyspieszona. W dni 
robocze autobusy podjadą na przy-
stanek co 10 minut (w godzinach 

szczytu) i co 15 minut poza nimi. 
W dni wolne od pracy autobusy ZB 
będą kursowały co pół godziny. Po 
południu w dni powszednie co dru-
gi kurs w kierunku Brwinowa bę-
dzie kierowany na trasę S2 oraz au-
tostradę A2. Przyspieszona będzie 
także linia ZP (Pruszków – Warsza-
wa), którą tym razem zaproponują 
nie Koleje Mazowieckie, a Zarząd 
Transportu Miejskiego. W dni robo-
cze, w szczycie, autobusy do Prusz-
kowa i w drugą stronę pojadą przy-
najmniej co 8 minut. Ponadto linia 
717 z Piastowa do Warszawy zosta-
nie wzmocniona. W godzinach, kie-
dy jest największe obłożenie, auto-
busy podjadą na przystanek co 10 
minut, poza szczytem i w dni wol-
ne od pracy – co kwadrans. Ponad-
to połączenia z Ursusa i Włoch do 
centrum Warszawy zostaną dodat-
kowo wzmocnione około 20 auto-

busami przegubowymi. Wybór linii 
przewidzianych do wzmocnienia bę-
dzie wynikał z możliwości lokalnych 
dróg w pobliżu modernizowanej li-
nii kolejowej. 
 Wszystkie linie zastępcze dotrą 
do przystanku Warszawa Aleje Je-
rozolimskie, co umożliwi sprawne 
przesiadki. 
 Pasażerowie linii grodziskiej będą 
mogli również korzystać z połączeń 
WKD. Bezpośredni dojazd do War-
szawy z Grodziska Mazowieckie-
go bez postojów na stacjach i przy-
stankach zapewnią połączenia Ko-
lei Mazowieckich ze Skierniewic i 
Żyrardowa. Obecnie analizowana 
jest możliwość wprowadzenia na li-
nię dalekobieżną dodatkowych po-
łączeń z Grodziska Mazowieckiego.

Piotr Chmielewski

Najtrudniejszy okres dla pasażerów linii z Grodziska 
do Warszawy rozpocznie się we wrześniu i potrwa rok  

Kolejarze we współpracy 
z warszawskim Zarządem 

Transportu Miejskiego 
przygotowali cztery 

specjalne linie zastępcze

Czas pójść na kajak
PRUSZKÓW W ubiegłą sobotę w Parku Potulickich rozpoczął się sezon kajakowy. 
Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku nowy sprzęt
 W uroczystej inauguracji no-
wego sezonu wziął udział oso-
biście prezydent Pruszkowa, Jan 
Starzyński. Z kajaków można 
korzystać bezpłatnie w weeken-
dy oraz święta w godz. 9-18. W 
zeszłym roku z możliwości tej 
skorzystało łącznie kilka tysięcy 
osób, przede wszystkim rodzin z 
dziećmi. Czy w tym sezonie bę-
dzie podobnie?

TW

Znicz spadł do drugiej ligi!
PRUSZKÓW Znicz czysto iluzoryczne szanse na utrzymanie miał już po 
porażce z Górnikiem Zabrze dwie kolejki przed końcem rozgrywek. 
Swój spadek przypieczętował jednak ostatecznie porażką z Olimpią 
Grudziądz w ubiegłą niedzielę

 Ten sezon bez wątpienia nie należał do udanych, a drużyna od miesię-
cy okupowała dolne rejony tabeli, zajmując po rundzie jesiennej dalekie od 
oczekiwań 16. miejsce. Już zimą pisaliśmy, że zespół prowadzony wówczas 
przez trenera Dariusza Kubickiego będzie walczył o utrzymanie. Jednak wte-
dy jeszcze wydawało się,  że cel ten jest możliwy do zrealizowania. Do zespołu 
dołączył 26-letni Damian Jakubik, obrońca występujący wcześniej w Podbe-
skidziu Bielsko-Biała, który zadebiutował w sparingu z trzecioligowym Pelika-
nem Łowicz. W klubie zapewniono, że współpraca trenera z drużyną układa 
się bardzo dobrze. Niestety, na atmosferę nie przełożyły się wyniki. Pod ko-
niec kwietnia Znicz rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Dariuszem 
Kubickim. Pod jego wodzą zespół wygrał pięć spotkań, dwa zremisował i aż 
osiem razy przegrał. Wówczas Znicz był na 17. miejscu w tabeli i rozpaczliwie 
walczył o utrzymanie. Miejsce Kubickiego zajął Andrzej Prawda, a do końca 
sezonu pozostało siedem spotkań. Wkrótce potem Znicz wygrał wprawdzie 
ze Stalą Mielec, ale w następnej kolejce uległ wysoko GKS-owi Tychy. Później 
przyszło kolejne zwycięstwo z Pogonią Siedlce i... porażka z Sandecją Nowy 
Sącz. Do meczu z Górnikiem Zabrze w 32. kolejce w klubie tliły się jeszcze na-
dzieje na utrzymanie. Niestety, po porażce 2:1 szanse na pozostanie w pierw-
szej lidze były już tylko czysto matematyczne. Później był jeszcze remis z MKS 
Kluczbork oraz porażka z Olimpią Grudziądz, która formalnie przypieczęto-
wała spadek do drugiej ligi. - Szkoda tego roku, bo potencjał zespołu i umie-
jętności zawodników mogły dawać nadzieje, że zakończymy ten sezon na 
bardziej eksponowanym miejscu. Stało się jednak inaczej – mówił na konfe-
rencji prasowej po meczu z Olimpią Grudziądz trener Andrzej Prawda. - My-
ślę jednak, że kierownictwo klubu zadba o to, aby skład personalny drużyny 
nie został osłabiony. Siłą rozpędu postaramy się wrócić do ekskluzywnej gru-
py pierwszoligowców za rok.

TW

Fot. Piotr Tomaszewski

PRUSZKÓW

Od endeków do komunistów
 W sobotę 24 czerwca o godz. 17 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się spo-
tkanie z cyklu Pruskoviana zatytułowane „Od endeków do komunistów. Poli-
tyka w międzywojennym Pruszkowie”. Podczas spotkania Marian Skwara opo-
wie jak wyglądała pruszkowska scena polityczna w okresie międzywojennym. 
Ważną częścią wykładu będzie prezentacja ugrupowań politycznych aktyw-
nych w Pruszkowie, ich działaczy, a także najciekawszych wydarzeń związa-
nych z poszczególnymi ugrupowaniami.

TW

 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, która odbyła się 1 czerwca radni jed-
nogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu pre-
zydentowi Janowi Starzyńskiemu.
 - Dziękuję za wzorową współpracę pracownikom urzędu, dyrektorom jed-
nostek miejskich, szkół, przedszkoli oraz wszystkim instytucjom – mówi Jan 
Starzyński. - To wspólny sukces grona osób, pracujących na rzecz miasta i jego 
mieszkańców.

TW

Radni docenili prezydenta
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Wystawa z tragedią w tle
PODKOWA LEŚNA Rafał Lipski był rozchwytywanym fotografem i marzył o własnej wystawie. 
Nie doczekał jej. Ekspozycję w Galerii Letniej w Owczarni zorganizowali jego znajomi

 Rafał Lipski specjalizował się w 
zdjęciach wnętrz i architektury, choć 
świetnie wychodziły mu również fo-
toreportaże. Przez wiele lat współ-
pracował z najlepszymi polskimi 
czasopismami i portalami wnętrzar-
skimi. Architekci, styliści, dzienni-
karze i graficy cenili go za wyjąt-
kowe wyczucie piękna, perfekcyjny 
warsztat, profesjonalizm i pasję. Za-
rażał pozytywną energią, jako czło-
wiek ciepły i serdeczny zjednywał 
sobie ludzi. 
 W 2004 roku rodzina Lipskich 
przeprowadziła się z Warszawy na 
warmińską wieś. Szczęście trwało 
do 2012 roku, kiedy w wyniku cho-
roby zmarła żona artysty. Został 

sam z trzema synami. Rafał Lipski 
umarł nagle w połowie września ze-
szłego roku. – W poniedziałek miał 
przesłać zdjęcia, które robił w pią-
tek. Nie zdążył, ponieważ zmarł w 
niedzielę – wspomina Jacek Kun-
ca, organizator wystawy i właściciel 
Galerii Letniej w Owczarni. – Wiem, 
że Rafał zawsze marzył o wystawie, 
rozmawiałem z nim o tym – dodaje. 
 Właścicielowi galerii udało się 
nakłonić do współpracy na co dzień 
rywalizujące ze sobą wydawnictwa 
wydające czasopisma wnętrzarskie. 
Wszystkie objęły ekspozycję pa-
tronatem medialnym i udostępniły 
zdjęcia Rafała Lipskiego ze swoich 
zbiorów. 

 Wystawa, której wernisaż od-
był się w sobotę w ramach Festiwa-
lu Otwarte Ogrody w Podkowie Le-
śnej, ma też cel charytatywny. Jeden 
z synów Rafała Lipskiego osiągnął 
już pełnoletność i usamodzielnił się, 
natomiast dwoma młodszymi opie-
kują się dziadkowie ze strony mamy. 
– Dostałem nagle dwóch chłopców 
w wieku 13 i 15 lat i trzeba im zabez-
pieczyć przyszłość, przystosować do 
nowego życia, wyedukować. To nie 
jest łatwe. Chciałbym, abyśmy stwo-
rzyli rodzinę, gdzie panuje miłość 
– przyznaje Konrad Rutkowski, teść 
Rafała Lipskiego.
 Chłopcy są pod opieką Funda-
cji Kultury Liberty, w sobotę zor-

ganizowano licytacje na ich rzecz.  
Poprowadził je Szymon Majewski, 
przyjaciel Rafała Lipskiego z har-
cerstwa. – Rafał był super chłopa-
kiem, takim żywym, dobrze zbudo-
wanym. Do tej pory wspominam, 
jak 30 lat temu słyszałem u niego po 
raz pierwszy przywiezioną ze Sta-
nów winylową płytę „Thriller” Mi-
chaela Jacksona – opowiada gwiaz-
dor telewizji. 
 Wernisaż był też wzruszającym 
spotkaniem rodziny Rafała Lipskie-
go i znajomych, ale przede wszyst-

kim ekspozycją robiących ogromne 
wrażenie fotografii. 
 Wystawa przy ul. Leonarda da 
Vinci 1 w Owczarni będzie otwar-
ta jeszcze 10 i 11 czerwca (w godz. 
14-18), tym razem w ramach Festi-
walu Otwarte Ogrody w Milanów-
ku. W niedzielę o godz. 14 rozpocz-
nie się finisaż. Następnie ekspozy-
cja odwiedzi kilka miejsc na Warmii 
i Mazurach i w rocznicę śmierci ar-
tysty zostanie pokazana w jego sie-
dlisku. 

Piotr Chmielewski

Wystawę w Owczarni będzie można oglądać jeszcze 
w najbliższą sobotę i niedzielę

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32A
o r a z n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j

www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy z dnia 07.06.2017 r., położonej
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy :
- 11 Listopada 25/27 lokal nr 2 o pow. 30,00 m²,

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

   

ZATRUDNIĘ DIAGNOSTĘ, TEL. 602 722 508

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Przyjmę do pracy handlowca - sprzedawcę do komisu 
samochodów ciężarowych, prawo jazdy kat. C, Łazy 
k. Magdalenki, tel. 604 626 444

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

Ekspedientki, tel. 508 23 85 86

Zatrudnię fakturzystkę, okolice Piaseczna, 
tel. 508 23 85 86

Pomocnik hydraulika, tel. 509 417 482

Zakład z Góry Kalwarii zatrudni pracowników fizycznych 
do pracy przy urządzeniach. Mile widziane umiejętno-
ści techniczne i mechaniczne. Kontakt (22)756 96 61, 
dana@polblume.pl

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do hotelu i re-
stauracji pracowników na stanowiska recepcjonistka/ta - CV 
na adres s.jedrych@uzdrowisko-konstancin.pl lub tel. 667 
120 358, kosmetolog - CV na adres d.lasek@uzdrowisko-
konstancin.pl lub tel. 667 771 149 kelner/ka – CV na adres 
m.welenc@uzdrowisko-konstancin.pl lub tel. 513 389 471

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

Oferuję samodzielny pokój w mieszkaniu na osiedlu w 
Piasecznie w zamian za pomoc w domu, chętnie Ukra-
ince tel. 510 907 860

Zatrudnię ekspedientkę, delikatesy Max Piaseczno, 
Puławska 9, tel. 602 15 35 45, 601 210 318

Do sklepu spożywczego w Konstancinie Jeziornie, za-
trudnię 2 pracowników, tel. 722 319 168 (w godzinach: 
7:00-17:00)

Kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym, 
wysokie zarobki tel. 501 19 66 83

Panie do sprzątania w Piasecznie i Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Zatrudnię ludzi do pracy. Prace wykończeniowe i ukła-
danie kostki, tel. 601 304 250

Zatrudnię kierowców kat. C i kat. C+E,  tel. 796 240 230 

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 790 434 656

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Zatrudnię kuriera, tel. 602 637 732

Brukarzowi samodzielnemu oraz ekipie brukarzy 
z doświadczeniem, tel. 698 698 839

Panią do sprzątania do Przedszkola Słonecznego 
w Piasecznie, tel. 783 982 496

Osobę do prac ogrodniczych, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, okolice Konstancina, tel. 696 02 55 63

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

Fryzjerów/fryzjerki do salonu w Piasecznie, tel. 604 52 36 
05, e-mail:paula@salonpaula.com.pl

Zatrudnię opiekunkę i nauczyciela do żłobka oraz przed-
szkola w Piasecznie, tel.506 12 52 82, CV na adres przed-
szkolefantazja@interia.pl 
                                     
Zatrudnię opiekunkę /nauczyciela do żłobka w Łazach, 
tel.506 12 52 82, CV na adres przedszkolefantazja@interia.pl 
 
Zatrudnię kucharkę/kucharza na etat do przedszkola w 
Łazach, tel. 506 12 52 82

Zatrudnię pomoc do kuchni przedszkolnej w Łazach na 
okres wakacji, tel. 506 12 52 82 

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracownika 
nocnej ochrony + prace gospodarcze. Pełne ubezpiecze-
nie ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87

Praca w cukierni od niedzieli do czwartku w godzinach 
16.00 - 2.00. Stefanowo k/Wólki Kosowskiej.
Tel 22 756 10 60 (w godz 8-14). 

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobietę (doświadczenie mile 
widziane) tel: 575 942 929

Zatrudnię stolarza. Tarczyn. Tel. 608 207 265

Pracownik ochrony do aptek,księgarni i perfumerii/cała 
Warszawa, tel. 785 020 200

Do kwiaciarni na Ursynowie poszukuję osobę z doświad-
czeniem florystycznym,tel. 607 446 866

Kasjer na Stacji Paliw Orlen w Tarczynie.Tel. 605 276 594

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

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

Dekarza, pomocnika dekarza,woj.maz. Kontakt 608 854 286

Zatrudnię ślusarza-spawacza. Miejsce pracy: W-wa Wila-
nów. Tel. 501 228 081

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

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

Przedszkole/Żłobek w Górze Kalwarii zatrudni: nauczy-
ciela wychowania przedszkolnego, opiekunkę dziecięcą, 
pomoc nauczyciela. 
Oferty proszę kierować na adres bajkowyzakatek@wp.pl

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

Zatrudnię kierowcę do piekarni, Piaseczno, ul. Zielona 5, 
tel. 603 848 582

Do produkcji i montażu okien, z doświadczeniem, Jazga-
rzew,  tel. 602 322 750

Osobie do opieki nad osobami starszymi, ośrodek opie-
kuńczy Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Kucharka, pomoc kucharza, praca w cateringu, Pia-
seczno, tel. 575 118 516

Poszukujemy młodych kobiet do pracy przy pakowaniu 
kosmetyków. Praca na zmiany, od poniedziałku do piątku 
w godz. 6-14 lub 14-22. Umowa zlecenie, stawka brutto 
13 zł/godz. Lokalizacja: Józefosław.Kontakt 22 750 75 59

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, tel. 604 433 027

Piekarnia w Prażmowie zatrudni panie na spedycję, 
tel 22 727 05 80

Dorywczo, 2-3 razy w tygodniu, operator koparko-łado-
warki, dobre zarobki, tel. 696 02 55 63

Praca wakacyjna – Pruszków. Praca od lipca do paździer-
nika przy pakowaniu akcesoriów do profili aluminiowych.  
Jest możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu prak-
tyk. Informacje pod nr tel.: 797 318 859

Praca dla tynkarza, płatne co tydzień, 14 – 16 zł/ m.kw., 
tel. 519 421 542

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

Hydraulika z doświadczeniem, bez nałogów, praca od za-
raz, obcokrajowcom dziękujemy, tel. 691 056 402

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Gło-
skowie na stanowiska: ekspedientka, kasjer, oraz osoby 
do wykładania towaru tel. 500 125 790

Babik Transport - zatrudnimy osobę do pracy w biurze w 
Górze Kalwarii. Zakres obowiązków - fakturowanie, rozli-
czanie kosztów, kadry). Zainteresowanych proszę o kon-
takt tel 600 065 238

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

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

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

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

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

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

Zatrudnimy: ślusarza - wyroby z blachy, profili i rur; 
ślusarza młodego do przyuczenia; lakiernika proszko-
wego; konstruktora, tel. 602 253 180, e-mail: 
jozefmalecki@wp.pl 

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

Zatrudnię kierowców kat. C+E z Ukrainy, Białorusi do 
pracy w systemie zmianowym 4/5 tygodni. Jazda po kraju 
RP. Telefon 504 003 491 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem. Trans-
port krajowy. Firma w okolicy Grójca. Telefon: 504 003 491

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

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

Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków widło-
wych z doświadczeniem oraz pracowników magazyno-
wych, umowa o pracę, 600 404 293 

Poszukujemy Kandydatów bez doświadczenia na stano-
wiska operator wózka widłowego oraz pomocnik opera-
tora maszyn. Piaseczno k/Warszawy. Oferujemy: umowę 
o pracę, system pracy 4-brygadowy, stawkę 3100 zł 
brutto. CV prosimy wysyłać na adres: praca@hrprogress.
com.pl, tel kontaktowy: 661 457 866 lub 698 698 539

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

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

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

Piekarza stołowego i piecowego oraz kierowcę – ekspe-
dytora, Piaseczno, tel. 536 002 001

Zatrudnię do pracy w kwiaciarni w Piasecznie na 1/2 etatu, 
tel. 665 665 758

Zlecę wymianę 14 sztuk drzwi wewnętrznych, tel. 502 579 128

Pracowników ochrony na obiekt handlowy w Piasecznie, 
stawka 11-12 zł netto. Grafik do ustalenia, tel. 605 611 567

Operatora ciągnika do koszenia poboczy, mile widziane 
doświadczenie przy wycinkach drzew, tel. 696 02 55 63

Mechanik samochodów ciężarowych z doświadczeniem, 
tel. 601 569 222

Pracownika do prac wykończeniowych z doświadcze-
niem, tel. 607 838 619

Zatrudnię ślusarza-spawacza. Miejsce pracy: 
W-wa Wilanów. Tel. 501 228 081

SZUKAM PRACY 

Kadry, płace, ZUS- doświadczenie, Piaseczno i oko-
lice, tel. 600 953 584 

Przy opiece, sprzątanie, gotowanie, tel. 888 511 295

KUPIĘ

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

Słomę na pniu żytnią, tel. 506 030 150 kupię duże ilości 

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

Kosiarkę,słupki, tel. 665 136 138

Kopaczka ciągnikowa i kultywator, 
tel. 797 470 694, 22 757 39 30

Sprzedam laser grawerujący Trotec, tel. 602 463 705

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

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Cegła z rozbiórki, tanio, z 36 r, tel. 607 940 333

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN PRZYCZEPY I AKCESORIA : nowe, remonty , 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 

Pięknego fiata ducato, 2000 r., pierwszy właściciel, z sa-
lonu, użytkowany w gospodarstwie ogrodniczym, właści-
ciel rocznik 1942, przebieg oryginalny, gwarantowany 260 
tys., stan wizualny i techniczny bardzo dobry, cena 7500 
zł, tel. 508 261 803

Peugeot 206, rocznik 1999, w dobrym stanie, tel. 603 679 709

Seicento, tel. 600 473 492

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup - stare, skorodowane, tel. 530 540 555

Starego mercedesa, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

OKAZJA! Sprzedam TANIO działki budowlane k. Pia-
seczna. Tel. 22 750 33 66; 698 225 965

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

Pilnie Dom 98/1000 m kw., doskonała lokalizacja na 
usługi, droga asfaltowa, okolice Piaseczna, tel. 668 
566 360. Dwie ładne działki po 1100 metrów.

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

Miejsce parkingowe w garażu podziemnym, przy 
ul. Warszawskiej 23, Piaseczno, tel. 607 503 314

Dom na wsi 250 m kw. , 450 tys. Okolice Góry Kalwarii, 
tel. 602 357 423

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

Działka bud. 2100 m kw. , 65 tys.Królewski Las 
k.Góry Kalwarii, tel. 602 357 423

Sprzedam działki budowlane w Uwielinach. Tel. 514 613 788

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m w Wólce Kozodaw-
skiej, tel. 691 913 846, 501 065 721

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

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

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

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

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

Sprzedam działki budowlane / 30 km na południe od War-
szawy /  Działka ok. 1000 m2 cena ok. 29 000 zł / Okazja 
dla młodych – niezamożnych! 22 750 33 66 / 698 225 965

Zalesie Dolne, doskonałe położenie, 2600 m kw., staro-
drzew, tel. 601 33 04 77

Warszawa, 2 pokoje, 36 m kw., tel. 519 470 497

Działkę rekreacyjną, Piskórka,  tel 606 924 166

Działka budowlana w Tomicach, 1786 m kw., tel. 511 398 617

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

Działka budowlana 916 m kw., Władysławów k.Piaseczna, 
media w drodze., 185 tys., tel. 795 661 985

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

Dwa hostele, Warszawa i Piaseczno, tel. 728 758 738

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kawalerkę 40 m kw w Mirkowie, Konstancin-Jeziorna, 
tel. 66 86 400 62

Dwa pokoje z widną kuchnią w Mirkowie, Konstancin-
Jeziorna, tel. 66 86 400 62

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

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

Dwa pokoje z garażem, tel. 664 695 444

Lokal usługowy, 67 m kw., Józefosław, tel. 502 474 923

Mieszkanie dwupoziomowe w Piasecznie ul. Dworcowa 38 
- 51 m kw., na parterze, wysoki standard,niski czynsz, tel. 
510 907 860

Lokal 30 m kw. Biuro, każda działalność, tel. 500 344 496

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Wynajmę sklep, okolice Piaseczna, tel. 515 815 983

Garaż, Piaseczno, ul. Fabryczna, tel. 603 648 123

Mieszkanie/lokal 75 m kw., Piaseczno, przy bazarku, 
tel. 794 515 341

Kwatery, tel. 728 899 673

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

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

Wynajmę lub sprzedam pawilon na bazarku, tel. 511 182 258

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Remonty, wykończenia. Wolny termin tel. 690 61 30 31

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Hydraulik z doświadczeniem, domy jednorodzinne, 
tel. 509 417 482

Elektryk, tel. 666 890 886

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Glazurnik tel. 690 61 30 31 

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami, 
tel. 605 079 907

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

Tarasy, balkony, budowa, naprawa, hydroizolacja 
tel. 690 61 30 31

Tynki gipsowe agregatem, solidnie, niedrogo, 
tel. 796 600 659

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

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

Hydraulik tel. 886 576 148

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 602 688 403

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

Hydroizolacje tel. 690 61 30 31

Remonty, tel. 665 708 757

Szafy, tel. 501 257 912

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

Zlecę wymianę 14 sztuk drzwi wewnętrznych, 
tel. 502 579 128

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

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

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Elewacje. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Kominki, tel. 609 644 757

Ocieplenia, tel. 532 587 599

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Pranie tapicerek samochodowych i meblowych, 
tel. 501 277 407

Elektryka i hydraulika w nowych obiektach, tel. 501 277 407

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

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 

Usługi rębakiem, tel. 697 197 107

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 695 708 422

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Dachy papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Remonty kompleksowo, tel. 509 690 395

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – 
skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie mak-
symalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Profesjonalne czyszczenie wnętrz samochodów, pranie i 
czyszczenie tapicerki, możliwy dojazd do klienta. Tel. 792 
290 490

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

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

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
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Zatrudnimy do Oddziału Wart Cywilnych - umowa 
o pracę, Okęcie. Tel. 261 821 073

Księgową do biura podatkowego, tel. 604 559 182

Opiekunki - dom opieki, tel. 607 034 382

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie zatrudni Kie-
rownika ds.metodycznych, pilnie, tel. 503 171 741

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie zatrudni Na-
uczycielkę Wych. Przedszkolnego z doświadczeniem, 
pilnie, tel. 503 171 741

ZATRUDNIMY DO PAKOWANIA SKARPET NA PRODUK-
CJI, KONSTANCIN-JEZIORNAUMOWA O PRACĘ. 
TEL 22 716 01 58 (59)

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 

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

Firma Vega Brukarstwo przyjmie: HANDLOWCA, Lesz-
nowola, ul. Słoneczna 138, tel. 602 383 951

Firma Vega Brukarstwo przyjmie: BRUKARZY, Leszno-
wola, ul. Słoneczna 138, tel. 602 383 951

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

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

Osobę do prac ogrodniczych, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, okolice Konstancina, tel. 696 02 55 63

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

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

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

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

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA, ZABUDOWY KAR-
TON, GIPS, PANELE, tel. 601 21 94 82

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLA-
ZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Usługi transportowe, przeprowadzki, 
tel. 516 856 115 

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, www.ogro-
dybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, 
spadkowe tel. 508 743 620 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 690 016 555

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  

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

Auto skup, tel. 535 661 903

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, IV p.,wolne od sierp-
nia, tel. 662 128 913 

W dniu 16 czerwca 
redakcja Kuriera 

Południowego 
będzie nieczynna

Kolejne wydanie 
gazety ukaże się

 23 czerwca

SZUKASZ
PRACOWNIKA?

SZUKASZ PRACY?

Już 23 czerwca
dodatek KARIERA!

Chcesz zamieścić 
ogłoszenie?

Zadzwoń!
22 756 79 39

Grafik, Operator DTP. Cv prosimy wysyłać na adres:
praca@galia.net.pl
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Spór o dęby i kamienie pamięci
NADARZYN Wójt Janusz Grzyb nie zgadza się, by w parku w Nadarzynie stanęły dwa ko-
lejne kamienie upamiętniające ofi ary zbrodni katyńskiej. – To złośliwe działanie na-
szych władz – uważa Ryszard Zalewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Nadarzyn

 We wrześniu 2015 roku stowa-
rzyszenie zorganizowało w parku 
uroczystość posadzenia dwóch dę-
bów pamięci na część porucznika 
Zdzisława Krupkowskiego urodzo-
nego w Nadarzynie i zastrzelonego w 
Katyniu oraz policjanta Bronisława 
Pobożego zabitego w Twerze, które-
go symboliczny grób znajduje się na 
nadarzyńskim cmentarzu. – Oprócz 
dębów, ustawiliśmy w parku dwa pa-
miątkowe kamienie – mówi Ryszard 
Zalewski, koordynator akcji.

Kolejne ofiary 
stalinowskiej zbrodni
 W ciągu ostatnich dwóch lat, w 
trakcie poszukiwań historycznych, 
stowarzyszenie znalazło jeszcze dwie 
osoby z terenu gminy Nadarzyn, któ-
re były ofiarami zbrodni katyńskiej. 
Są nimi kapitan piechoty Józef Kra-
sucki urodzony w Walendowie, a za-
mordowany w Charkowie oraz poste-
runkowy policji państwowej Wincen-
ty Franciszek Oloś, którego rodzina 
pochodzi z Szamot (został zamordo-
wany w Twerze). - Uważamy za oczy-
wiste ich również upamiętnić dęba-
mi i kamieniami w podobny sposób 
– mówi Ryszard Zalewski. 
 Na początku tego roku stowa-
rzyszenie wzięło udział w konkursie 
na upamiętnianie dziedzictwa na-
rodowego, ogłoszonym przez staro-
stwo w Pruszkowie i zdobyło na za-

proponowane przez siebie projekty 
(priorytetowe były dęby pamięci) 10 
tys. zł dofinansowania. 

Są inne miejsca
 – Niestety, wójt nie zgadza się na 
posadzenie w parku dębów i usta-
wienie kolejnych kamieni – mówi 
Ryszard Zalewski. – Nie rozumie-
my tego stanowiska. Poinformujemy 
o tym instytucje, którym pamięć hi-
storyczna bardziej leży na sercu.
 – Bohaterom bez wątpienia nale-
ży oddać cześć, ale uważam że nale-
ży znaleźć inną lokalizację – mówi 
wójt Janusz Grzyb. – Przy Placu Po-
niatowskiego są już: krzyż z popier-
siem marszałka Józefa Piłsudskie-
go, pamiątkowy obelisk oraz dęby 

pamięci i głazy z pamiątkowymi ta-
blicami. W gminie są przecież inne, 
równie godne miejsca, w których 
można by posadzić dęby pamięci, 
jak choćby park w Młochowie, oko-
lice kościoła, czy teren przy kom-
pleksie oświatowym w Ruścu. 
 Ryszard Zalewski nie zgadza się 
z tą argumentacją. - Zadaliśmy sobie 
trud, skompletowaliśmy dokumenty, 
zdobyliśmy dofinansowanie, a teraz 
wójt zaczyna snuć swoje wizje – mówi. 
- Uważamy, że park jest najbardziej 
odpowiednim miejscem na upamięt-
nienie ofiar zbrodni katyńskiej, ponie-
waż nie dość że jest reprezentacyjny, to 
znajduje się w centrum gminy.

Tomasz Wojciuk

Dwa kamienie pamięci ustawiono w parku w 2015 roku

Rzucił dzieckiem 
o chodnik?
PRUSZKÓW W sobotę po południu na placu zabaw przy ul. Armii Kra-
jowej w Pruszkowie 35-letni mężczyzna podbiegł do bawiącego się 
8-latka i go poturbował. Dziecko trafi ło do szpitala
 Plac zabaw mieści się nieopodal bloków. 35-letni mieszkaniec jednego z 
nich od początku uważał, że dzieci bawią się zbyt głośno, najpierw zwrócił 
im uwagę, a następnie zaczął miotać w ich kierunku wulgarne słowa. W koń-
cu nie wytrzymał, opuścił mieszkanie i skierował swe kroki w stronę 8-let-
niego Adasia. Jak twierdzi jeden ze świadków, podniósł go do góry i gwał-
townie upuścił. Chłopiec starł sobie brodę i doznał drobnych potłuczeń. Po 
chwili na miejsce przyjechała karetka, która zabrała go do szpitala. Na szczę-
ście 8-latkowi nic poważnego się nie stało. - Potwierdzam, że takie zdarzenie 
miało miejsce, prowadzimy czynności wyjaśniające – mówi sierż. sztab. Marta 
Słomińska z KPP w Pruszkowie. - Wskazany przez rodziców chłopca mężczy-
zna został zatrzymany, wstępnie przesłuchany, a następnie zwolniony. Do tej 
pory nie usłyszał zarzutów, ponieważ są różne wersje tego zdarzenia i musi-
my je zweryfi kować. W chwili zatrzymania 35-latek był trzeźwy.

TW

Powiedzieli „nie” 
wielkiej Warszawie
PODKOWA LEŚNA Ponad 98 proc. głosujących w niedzielnym referen-
dum opowiedziało się za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej

 Głosowanie zostało zwołane przez lokalne władze na wniosek mieszkań-
ców skupionych w Grupie Inicjatywnej Referendum Gminnego. Było odpo-
wiedzią na tzw. ustawę metropolitalną, wniesioną do sejmu pod koniec stycz-
nia przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt przepisów nowego dużego 
powiatu warszawskiego, który miał objąć ponad 30 gmin, w tym Podkowę Leśną, 
wzbudził spore kontrowersje. I mimo że miesiąc temu posłowie wycofali swój 
projekt ustawy z sejmu, podkowiańskie referendum nie zostało odwołane (co 
nastąpiło w kilkunastu innych gminach). W niedzielę wzięło w nim udział 1356 
osób, czyli 42,3 proc. uprawnionych do głosowania. Aby referendum było waż-
ne wystarczyło, że weźmie w nim udział 30 proc. uprawnionych. 
 Na kartach do głosowania znalazły się dwa pytania. Na pierwsze: „Czy je-
steś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednost-
ki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorzą-
dowymi?” odpowiedzi „tak” udzieliło 1312 osób (98,28 proc.), a „nie” - 23 (1,72 
proc.). Natomiast na drugie: „Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasa-
dzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samo-
rządami Warszawy i otaczających ją gmin?”znak „x” przy odpowiedzi na „tak” 
postawiły 1264 (95,69 proc.), a przy „nie” 57 (4,31 proc.) .
 – Zdanie mieszkańców jest jednoznaczne – skomentował ten wynik na 
swoim profi lu w portalu społecznościowym burmistrz Artur Tusiński.

Piotr Chmielewski
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