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Zrujnowali bank. Odpowiedzą!

Mistrzostwa świata 
w piłce ulicznej
GRODZISK MAZOWIECKI Od 7 do 9 lipca w Grodzi-

sku – po raz pierwszy w naszym kraju – zostaną 

rozegrane otwarte mistrzostwa świata w piłce 

ulicznej, czyli Freestival Street Games 2017
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Nieuczciwy monter okradał pracodawczynię

Naiwnie liczył, że założy konto

Zdążyli jedynie wyrzucić łup za okno

Dwa nocne ataki na bankomaty 

Samodzielnie zrobili sobie promocję

Będzie miał czas na zastanowienie. Kolejny raz

Za jego schwytanie jest nagroda

 Kryminalni zatrzymali 40-latka, który przy okazji wykonywania zleco-
nych prac remontowych w jednym z grodziskich mieszkań, okradał jego 
właścicielkę. Kobieta powiadomiła policję, że w ciągu trzech dni podej-
rzany zabrał z jej portfela 800 zł. Policja odnalazła montera i postawiła 
mu zarzut kradzieży, zagrożony karą 5 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z wydziału do walki z przestępczością zatrzymali 45-latka, 
który przyszedł do pruszkowskiego banku, aby założyć konto. Jednak od 
razu wzbudził podejrzenia obsługującej go osoby, ponieważ nie umiał 
podać dokładnie swoich danych, a adres miał wypisany na kartce. Może 
nie stałoby się nic, gdyby te dane były prawdziwe. Za posługiwanie się 
fałszywymi, policja postawiła 45-latkowi zarzut zagrożony 3 latami po-
zbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

 Mocno zdziwieni byli złodzieje w wieku 44 i 36 lat, gdy na posesję, 
którą okradali o 4 rano, zajechali funkcjonariusze. Mężczyźni zostali na-
kryci na wynoszeniu przez wyrwane okno nowo budowanego domu 
myjki ciśnieniowej i odkurzacza przemysłowego o łącznej wartości 1500 
zł. Włamywaczom grozi do 10 lat więzienia. 

 Nieustaleni dotychczas sprawcy próbowali rozpruć dwa kolejne ban-
komaty. Do pierwszego usiłowania włamania doszło w nocy, w poprzed-
nią środę. Policja informuje, że sprawcom nie udało się ukraść pieniędzy. 
Następnej nocy złodzieje liczyli na szybki zarobek uszkadzając banko-
mat w Nadarzynie. Jednak i tym razem nie udało im się dostać do kasetki 
z gotówką, a jedynie przewrócili urządzenie. 

 Parę podejrzaną o oszustwo w sklepie w centrum handlowym w Jan-
kach zatrzymali mundurowi. Agenci ochrony zauważyli, jak mężczyzna 
i kobieta przyklejają kody kreskowe z tańszego artykułu na droższy. Po 
wymianie kodów udali się do kasy, by zapłacić o 160 zł mniej niż powinni. 
Jednak niedługo cieszyli się „oszczędnością”, ponieważ nim opuścili 
sklep, zostali zatrzymani przez pracowników ochrony i przekazani poli-
cjantom. Kobieta i mężczyzna (obydwoje mają po 41 lat)  przyznali się do 
oszustwa i dobrowolnie poddali karze. Za przestępstwo, którego się do-
puścili sąd może wymierzyć do 8 lat pozbawienia wolności.

Na trzy miesiące w areszcie zamknął sąd 69-latka, który nietrzeźwy znę-
cał się nad żoną. Wyzywał ją, groził śmiercią i wyrzucał z domu. Mężczy-
zna już był wcześniej karany za podobne czyny, jednak niczego się nie 
nauczył. Delikwent groził kobiecie nawet przy policjantach. Z zebranych 
dowodów wynika, że 69-latek notorycznie znęcał się psychicznie nad ro-
dziną. Z tego względu sąd postanowił o jego odosobnieniu. 

 Do zuchwałej kradzieży w jednym grodziskich lombardów doszło 16 
września. Sprawca jest wciąż poszukiwany. Mężczyzna podczas przymie-
rzania łańcuszka wartego około 6 tys. zł, nagle odwrócił się na pięcie i 
uciekł ze sklepu. Poszkodowany wyznaczył 2 tys. zł nagrody za pomoc w 
ujęciu złodzieja. Policja informuje, że jest na tropie delikwenta.
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Amator konopi z parapetu
 W jednym z raszyńskich domów kryminalni wykryli mini hodowlę 
marihuany. Jak gdyby nigdy nic, 20-latek uprawiał konopie indyjskie na 
parapecie w pokoju. W sumie policjanci zarekwirowali skrzyneczkę z 26 
krzewami narkotycznej rośliny. Młodemu mieszkańcowi postawiono za-
rzut wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Referendum nieważne. 
Wójt zostaje na stanowisku!
RASZYN W niedzielę w gminie Raszyn odbyło się referendum w sprawie odwołania wójta 

Andrzeja Zaręby i rady gminy. Do urn poszło jedynie 1300 osób, przez co głosowanie 

jest nieważne. - Nie poddajemy się jednak, będziemy walczyć dalej – zapowiada Aneta 

Wrotna, pełnomocnik społecznego komitetu referendalnego

 Na początku marca grupa 
mieszkańców zgłosiła zamiar prze-
prowadzenia referendum w sprawie 
odwołania wójta Raszyna oraz rady 
gminy. Decyzja ta, jak twierdzili nie-
zadowoleni z polityki włodarza lu-
dzie, była pokłosiem ostatnich dzia-
łań wójta, który najpierw miał opo-
wiedzieć się za włączeniem Raszyna 
do metropolii warszawskiej (wójt An-

drzej Zaręba twierdził w rozmowie z 
Kurierem Południowym, że jego wy-
powiedź w tej sprawie została prze-
kręcona), a później zabiegał o włą-
czenie Gimnazjum nr 1 do istnieją-
cej SP Raszyn. Wielu rodziców było 
temu przeciwnych, obawiając się 
utworzenia szkolnego molocha. Po-
czątkowo radni, podczas sesji 16 lu-
tego, opowiedzieli się za przekształ-
ceniem gimnazjum w nową podsta-
wówkę. 27 lutego, podczas następnej 
sesji, uchwała ta została jednak przez 
radę uchylona. Następnie rada zde-
cydowała o włączeniu gimnazjum do 
SP Raszyn, co na wielu rodziców po-
działało jak płachta na byka.
 W odpowiedzi na działania rady 
i wójta, 2 marca część mieszkańców 
zgłosiła zamiar przeprowadzenia re-
ferendum i zaczęła zbierać pod tą 
inicjatywą podpisy.
 - To jest tylko i wyłącznie gra po-
lityczna – komentował na naszych 
łamach wójt Andrzej Zaręba. - Uwa-
żam, że nie ma żadnych podstaw do 
przeprowadzenia referendum, a jego 
uzasadnienie jest dla mnie niezrozu-
miałe. 

Głosowanie tuż przed wakacjami

 Aby referendum się odbyło, mu-
siało poprzeć je ponad 10 proc. 
uprawnionych do głosowania miesz-
kańców (w gminie Raszyn jest ich 

ponad 16,5 tys.). 11 kwietnia wnio-
sek wraz z kartami, na których zło-
żono 1740 podpisów został do-
starczony Komisarzowi Wybor-
czemu w Warszawie. Jednak pod-
pisy były zbierane dalej. W sumie 
zebrano ich ponad 1900. Niedłu-
go potem została ustalona data 
referendum, które miało odbyć się 
25 czerwca, dwa dni po zakończe-
niu roku szkolnego. Termin ten 
był mało fortunny, bo wiele osób 
wyjeżdża w tym czasie na waka-
cje. Przestał też istnieć jeden z po-
wodów, dla którego referendum w 
ogóle miało się odbyć, bo pod ko-
niec kwietnia posłowie PiS-u wy-
cofali z sejmu projekt ustawy me-
tropolitalnej i dywagacje nad tym, 
czy gmina Raszyn miałaby należeć 
do wielkiej Warszawy straciły sens. 

Wynik gorszy niż oczekiwano

 Zgodnie z postanowieniem Ko-
misarza Wyborczego mieszkań-
cy Raszyna odpowiadali w niedzie-
lę na dwa pytania: „Czy jest Pan/
Pani za odwołaniem Rady Gminy 
Raszyn przed upływem kadencji?” 
oraz „Czy jest Pan/Pani za odwoła-
niem Andrzeja Zaręby Wójta Gminy 
Raszyn przed upływem kadencji?”. 

Z 1300 głosujących (do urn poszło 
7,84 proc. osób uprawnionych do 
głosowania) za odwołaniem rady 
gminy opowiedziało się 1197 osób, a 
za odwołaniem wójta – o jedna wię-
cej. Mimo to głosowanie i tak jest 
nieważne. Aby jego wynik był wiążą-
cy, zagłosować musiałoby przynaj-
mniej 5400 osób, a więc minimum 
60 proc. z tych, które wzięły udział 
w poprzednich wyborach samorzą-
dowych. - Liczyliśmy się z tym, że 
referendum nie uzyska wymaganej 
frekwencji, ale mieliśmy nadzieję 
na lepszy wynik – nie ukrywa Ane-
ta Wrotna. - Spotkaliśmy się z bar-
dzo ostrą kampanią antyreferendal-
ną. Zarzucono mieszkańców infor-
macjami, że referendum zostanie 
odwołane, a w ulotkach zachęcano 
ich do zostania w domu. Ludzie byli 
zastraszeni, tym bardziej że w ko-
misjach wyborczych zasiedli sołty-
si, co stanowiło kolejną formę naci-
sku. Mimo to głosowanie pokazało, 
że wójt Zaręba traci wśród ludzi po-
parcie. Nie poddajemy się, będziemy 
walczyć dalej. Niedługo są wybory 
samorządowe i podczas nich posta-
ramy się zmienić Raszyn na lepsze.

Tomasz Wojciuk

Inicjatorzy referendum 

przyznają, że liczyli 

na lepszy wynik

Skontrolowano place zabaw
BRWINÓW Sanepid przeprowadził kontrolę 13 placów zabaw znajdujących się na tere-

nie gminy. Place są bezpieczne i najmłodsi mieszkańcy mogą korzystać z nich do woli

 Sanepid okresowo bada place 
zabaw w całej Polsce. Okazuje się, 
że mogą być one bardzo niebez-
pieczne. Na przykład w piaskowni-
cach często znajdują się jaja pasoży-
tów, w tym glisty przenoszonej przez 
psy i koty. Dzieci bawią się najpierw 
w piasku, a potem często wkładają 
do ust brudne ręce. W ten sposób 
dochodzi do zarażenia.
 Sanepid skontrolował wszystkie 
gminne place zabaw: w Brwinowie 
(przy ul. Grodziskiej, w parku miej-
skim oraz przy ul. Sochaczewskiej), 
w Koszajcu, Mosznie, Domanie-
wie, Parzniewie, Żółwinie, Owczar-
ni (przy ul. Małej oraz Żółwińskiej), 
Kaniach (przy ul. Wiosennej oraz 
Wrzosowej) i Otrębusach (przy ul. 
Wiejskiej). Zwracano uwagę na bez-
pieczeństwo urządzeń, sprawdza-
no czy place są ogrodzone, a kosze 
na śmieci opróżnione. Oprócz tego 
sprawdzano czystość nawierzchni 
oraz stan piasku w piaskownicach, 

który powinien być regularnie wy-
mieniany. Kontrola objęła też prawi-
dłowość oznakowania placów, zuży-
cie części ruchomych zabawek i stan 
łańcuchów (m.in. w huśtawkach). 
Na żadnym z trzynastu placów nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 - Gminne place są sprzątane dwa 
razy w tygodniu, a raz do roku prze-

chodzą gruntowny przegląd zlecany 
firmie zewnętrznej – informuje Mi-
rosława Kosiaty z wydziału promo-
cji. - Drobne naprawy są wykony-
wane na bieżąco przez pracowników 
urzędu gminy. W maju – przed roz-
poczęciem sezonu – jest wymieniany 
piasek. 

TW



POWIAT PRUSZKOWSKI/GRODZISKI

Oni wiedzą, jak uratować drzewa
 Cztery placówki z naszego terenu znalazły się wśród laureatów organi-
zowanego przez władze Mazowsza konkursu na zbiórkę makulatury. Na-
grodzono, m.in. sprzętem audio, 24 placówki spośród 137 uczestniczą-
cych w akcji. W sumie 16,5 tys. dzieci uzbierało 760 ton papieru. Organiza-
torzy – samorząd województwa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – przypominają, że tona odzyska-
nej makulatury to 17 uratowanych drzew. 
 Laureaci z naszego terenu: w kategorii przedszkola – 3. miejsce na Ma-
zowszu „Dwójka” w Piastowie; szkoły z liczbą uczniów do 400: 3. miejsce 
- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefi nie; szkoły 
powyżej 400 uczniów: 1. miejsce -  Szkoła Podstawowa im. Cypriana Go-
debskiego w Raszynie i 3. miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohate-
rów spod Darnicy w Piastowie. 

PC
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Hala taniej, ale później
GRODZISK MAZOWIECKI Jeszcze w wakacje gmina spróbuje wyłonić wykonawcę nowej hali 

sportowej przy ul. Szkolnej. Po pierwszym nieudanym przetargu trzeba było ograni-

czyć zakres robót

 Kolejny przetarg ma być ogło-
szony w pierwszych dniach lipca. 
– Kończymy przygotowanie nie-
zbędnej dokumentacji – informuje 
Urszula Chrzanowska, naczelnicz-
ka Wydziału Przygotowania Inwe-
stycji i Funduszy Zewnętrznych gro-
dziskiego urzędu.
 Nowoczesny obiekt, którego ofi-
cjalna nazwa brzmi Centrum Akty-
wizacji i Integracji Społecznej stanie 
przy szkole „Szóstce”. Przestronne 
miejsca do trenowania znajdą pod 
jego dachem grodziscy tenisiści sto-
łowi, koszykarze, piłkarze, judocy, 
czy karatecy, skupieni w grodziskich 
klubach. Obecnie w mieście brakuje 
dla nich bazy sportowej. Nowa hala, 
dzięki widowni na 3,5 tys. osób, bę-
dzie także pełniła rolę dużej sali 
koncertowej i areny sportowej. Po-
wstanie tu również pierwsza w mie-
ście ścianka wspinaczkowa, a istnie-
jący przy Sportowej skate park przej-
dzie całkowitą metamorfozę.
 Jednak nie mniej atrakcyjna bę-
dzie część edukacyjna, w której po-
wstanie „Mały Kopernik” na wzór 
warszawskiego, z niedużym obser-
watorium astronomicznym oraz 
wieżą widokową. Całość zostanie 
zamknięta w budynku o bardzo no-
woczesnej architekturze.
 Przetarg na budowę hali, ogło-
szony pod koniec minionego roku, 
pokazał gorzką rzeczywistość: tak 
zaprojektowany obiekt będzie kosz-

tował o kilkanaście milionów wię-
cej niż zaplanowane przez ratusz 
48 mln zł. Z tego względu bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński zde-
cydował, że koszty inwestycji zosta-
ną ograniczone. Przede wszyst-
kim z dokumentacji zostały wyłą-
czone podrażające budowę odna-
wialne źródła energii (pompy cie-
pła i panele fotowoltaiczne), pro-
jekt okrojony został także o urzą-
dzenia sceniczne (na czas koncer-

tów będą wypożyczane). W przy-
szłości będzie można powrócić do 
ich montażu.
 Dotychczasowe opóźnienie spo-
wodowało też zmianę terminu odda-
nia obiektu do użytku. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, ma być on 
gotowy pod koniec 2019 roku. Obecny 
plan przewiduje, że tegoroczne pierw-
sze prace będą kosztowały 6 mln zł. 

Piotr Chmielewski

Gmina zapewnia, że robi wszystko, aby jak najszybciej 

rozpocząć budowę obiektu

Radni ocenili 
burmistrza pozytywnie
PIASTÓW Podczas ostatniej sesji radni udzielili burmistrzowi Grzegorzowi 

Szuplewskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

 W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, z czego 19 było za udzieleniem 
absolutorium. Wcześniej pozytywnie działania burmistrza oceniła Regional-
na Izba Obrachunkowa. 2016 rok był dobry dla gminy, ponieważ udało się zre-
alizować wiele inwestycji drogowych oraz rozbudować sieć wodociągową. 
Zapoczątkowano też budowę domów komunalnych, przychodni oraz rewi-
talizację piastowskich parków i skwerów. Wykonano także dokumentację do 
budowy ścieżek rowerowych. Co ważne, na wiele projektów udało się uzy-
skać dofi nansowanie unijne. Grzegorz Szuplewski podziękował radnym za 
poparcie i współpracę. Słowa podziękowania skierował również do wszyst-
kich pracowników urzędu.

TW
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Odpowiedzą za zrujnowanie 
banku spółdzielczego
NADARZYN W październiku ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła do 

sądu z wnioskiem o upadłość Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, co stało się faktem 

kilka miesięcy później. Osoby, które doprowadziły do upadku nadarzyńską placówkę, 

zasiądą na ławie oskarżonych

 Jesienią ubiegłego roku Bank 
Spółdzielczy w Nadarzynie stracił 
płynność finansową (wcześniej na-
stąpił niekontrolowany odpływ depo-
zytów) i przestał regulować swoje zo-
bowiązania wobec klientów. 21 paź-
dziernika KNF ustanowiła w banku 
zarząd komisaryczny i wystąpiła do 
sądu z wnioskiem o upadłość. 

Bank pod okiem prokuratury

 Jak się okazało, Prokuratura Ape-
lacyjna w Warszawie dochodzenie 
przeciwko zarządowi placówki pro-
wadziła (po zawiadomieniu KNF) 
już od kilku miesięcy. Potem spra-
wą zajęła się Prokuratura Regio-
nalna. W efekcie, pod koniec wrze-
śnia, funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego zatrzyma-
li 13 osób, związanych z dokonywa-
niem oszustw i wyłudzeniem dziesią-
tek milionów złotych ze Spółdzielcze-
go Banku Rzemiosła i Rolnictwa w 
Wołominie oraz Banku Spółdzielcze-
go w Nadarzynie. Wśród zatrzyma-
nych przez CBA znaleźli się były pre-
zes i były wiceprezes nadarzyńskiej 
placówki, a oprócz nich rzeczoznaw-
cy majątkowi, którzy wyceniali nieru-

chomości stanowiące zabezpieczenie 
udzielanych kredytów, zawyżając ich 
wartość oraz sami beneficjenci tych 
pożyczek. Zatrzymanym postawiono 
ponad 100 zarzutów. Sześć osób zo-
stało tymczasowo aresztowanych.

Jest akt oskarżenia

 Prokuratura Regionalna od 
początku informowała, że śledztwo 
ma charakter wielowątkowy. W toku 
postępowania przygotowawczego 
polegającego m.in. na przesłuchi-
waniu świadków i przeanalizowa-
niu dokumentacji bankowej, zarzu-
ty przedstawiono łącznie 33 oso-
bom. Przygotowano materiał do-
wodowy, pozwalający na postawie-

nie kilkunastu osób w stan oskarże-
nia. Wśród nich są m.in. osoby peł-
niące w przeszłości w banku funkcje 
kierownicze jak były prezes, a także 
wiceprezes zarządu Banku Spółdziel-
czego w Nadarzynie, osoby pełnią-
ce funkcję prezesów zarządów usta-
lonych spółek oraz prokurenci tych 
podmiotów. Wśród oskarżonych są 
też rzeczoznawcy majątkowi. Jak in-
formuje prokuratura, działania oskar-
żonych, podjęte w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej, doprowadziły do 
wyrządzenia szkody w kwocie przekra-
czającej 38 mln zł. Za to grozi im od 
roku do 10 lat pozbawienia wolności, 
a także kara grzywny. 
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Bank Spółdzielczy 

w Nadarzynie od 

grudnia znajduje 

się w stanie upadłości 

i nie świadczy usług 

bankowych

Mnóstwo „lewych” automatów
RASZYN Ponad 200 nielegalnych urządzeń do gry wartych 2,5 mln 

zł wykryli w magazynie w Jankach funkcjonariusze Mazowieckiego 

Urzędu Celno-Skarbowego

 Do zdarzenia doszło w czasie zabezpieczania dokumentacji księgowej 
dwóch fi rm. W garażach i magazynie znajdowało się 214 automatów. Teraz 
ich sprawą zajmie się delegatura MUCS w Pruszkowie.  Wszczęte zostanie 
m.in. postępowanie karno-skarbowe. 
 Od 1 kwietnia weszły w życie zmiany w ustawie o grach hazardowych. 
Znowelizowane przepisy  zakazują posiadania automatów do gier (poza wy-
jątkami wskazanymi w akcie prawnym). Przestępstwo posiadania nielegal-
nych gier hazardowych zagrożone jest karą wysokiej grzywny, pozbawienia 
wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.
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Fot. KAS

GRODZISK MAZOWIECKI

Tu staną stojaki rowerowe
 W internetowej ankiecie 
mieszkańcy wybrali trzy miejsca, 
w których zostaną ustawione 
stojaki rowerowe, wygrane 
przez grodziszczan w ogólno-
polskiej akcji „Kręć kilometry”. 
W mieście pojawi się 15 nowych 
stanowisk do przypięcia bicy-
kla w trzech punktach: przy Sta-
wach Walczewskiego, na parkingu przy stacji WKD Piaskowa oraz w sąsiedz-
twie dworca PKP. Szczególnie w tym ostatnim miejscu (na zdjęciu) każde 
nowe stanowisko dla roweru jest na wagę złota.
 Tymczasem gmina bierze udział w kolejnej edycji akcji „Kręć kilometry”. 
Aby wziąć w niej udział należy ściągnąć aplikację, wybrać Grodzisk Mazo-
wiecki i zarejestrować się na stronie http://kreckilometry.pl. W ostatnim cza-
sie Grodzisk wskoczył na 11. miejsce. Ma jeszcze szanse na podium, ponie-
waż akcja trwa do września tego roku. 

PC Uciążliwe firmy czy... mieszkaniec?
RASZYN W poprzednim wydaniu Kuriera Południowego opisaliśmy sytuację pana Grzegorza, mieszkańca 

ul. Słowikowskiego, który skarżył się na praktyki stosowane przez dwie znajdujące się blisko jego domu fi r-

my. Poczuły się one dotknięte publikacją i postanowiły przedstawić swój punkt widzenia

 Nasz czytelnik twierdził, że jed-
na z firm zrobiła sobie na drodze 
plac przeładunkowy, a ciężkie sa-
mochody tarasują przejazd i ogra-
niczają dojazd do posesji. Andrzej 
Abramczyk, dyrektor firmy Amed, 
bo o niej mowa, podkreśla, że przed-
siębiorstwo znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe i w jego są-
siedztwie jest wiele mniejszych lub 
większych firm o różnym profilu. 
- Firma Amed pracuje w godz. 8-16 

i tylko wtedy mogą nastąpić dosta-
wy lub wysyłka towaru więc nie ma 
mowy, aby działalność naszej firmy 
powodowała hałas uniemożliwia-
jący spokojny sen i jakąkolwiek iry-
tację – przekonuje Andrzej Abram-
czyk. - Twierdzenie, że firma Amed 
zrobiła sobie na środku drogi plac 
przeładunkowy, tarasuje ulicę oraz 
ogranicza dojazd do posesji również 
jest nieprawdziwe. 
 Przedstawiciel firmy Amed oraz 
właściciele warsztatu samochodo-

wego, którego praca ma – zdaniem 
naszego czytelnika – generować ha-
łas twierdzą, że spośród okolicz-
nych mieszkańców tylko pan Grze-
gorz ma pretensje, dotyczące uciąż-
liwości, wynikających z prowadzo-
nej przez nich działalności. - Od po-
czątku roku ten pan i jego rodzina 
nasilili zachowania antyspołeczne 
wobec naszej firmy, które obecnie 
przybrały postać nękania – dodaje 
Andrzej Abramczyk.

TW

PODKOWA LEŚNA

ŻABIA WOLA

Najszybszy nauczyciel w kraju

Unia sypnęła na wodociągi

 Jacek Nowocień z Podkowy Leśnej został Mistrzem Polski Nauczycieli 
w Półmaratonie. Była to jedna z kategorii legendarnego Jurajskiego Pół-
maratonu. Wcześniej pan Jacek był też 4-krotnie najszybszym podkowia-
ninem w Podkowiańskiej Dysze. 

PC

 Żabiowolski samorząd otrzyma 1,6 mln zł od Unii Europejskiej na roz-
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym i przyszłym roku. Wo-
dociąg zostanie rozbudowany o prawie 14 km w 19 miejscowościach, a w 
przypadku kanalizacji powstanie kolektor o długości 1,3 km na ul. Szkolnej 
w Osowcu. Gmina z własnej kasy pokryje jedną trzecią kosztów inwestycji. 

PC
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Mediatekę czas wybudować
GRODZISK MAZOWIECKI Burmistrz zawarł umowę na budowę obiektu, które stanie się króle-

stwem seniorów. Centrum Edukacyjno-Społeczne otworzy podwoje jesienią 2018 roku

 Na wzniesienie obiektu ze szkla-
no-stalowymi elewacjami, który sta-
nie u zbiegu ul. Bartniaka i 3 mają 
(obok Parku Skarbków), samorząd 
wyda prawie 14,5 mln zł. Ponad 2000 
m kw. budynku zostaną podzielo-
ne na dwie strefy. W pierwszej znaj-
dzie się miejsce na bibliotekę (prze-
niesioną z Centrum Kultury). W no-
wej, przestronnej mediatece znajdzie 
się miejsce m.in. na punkt zabaw dla 
dzieci. Rodzice czy dziadkowie zaj-
mujący się potomkami będą mogli 
zostawić maluchy pod opieką, aby 
swobodnie skorzystać z czytelni, czy 
wysłuchać wykładu. W strefie biblio-
tecznej będzie też miejsce na zbiory 
multimedialne – m.in.: książki mó-
wione, muzykę, filmy, gry edukacyj-

ne, e-booki. Mieszkańcy skorzysta-
ją także z konsoli do gier i stanowisk 
komputerowych. Nowością staną 
się spotkania dyskusyjnych klubów 
książki, zajęcia teatralne, muzyczne, 
logopedyczne dla dzieci, kursy kom-
puterowe oraz przybliżające wie-
dzę, jak wykorzystywać współczesne 
techniki w poszukiwaniu informacji.
 W drugiej części swoje cztery 
kąty znajdą osoby starsze oraz nie-
pełnosprawne. W Centrum Edu-
kacyjno-Społecznym będzie moż-
na zakupić i zjeść obiad z dopłatą 
gminy, skorzystać z porady prawni-
ka albo lekarza, wziąć udział w zaję-
ciach ruchowych, rehabilitacyjnych 
lub wielu innych. Obecnie gmina re-
alizuje program Aktywny Senior, w 

którym uczestniczy ponad 700 osób. 
Ich spotkania jesienią przyszłego 
roku przeniosą się do CES. W bu-
dynku znajdzie się również sala te-
atralno-koncertowa. 
 Projektując nowatorską  Media-
tekę, włodarze gminy czerpali wzor-
ce z podobnych obiektów w Hiszpa-
nii i Austrii, projekt był też ocenia-
ny przez grodziskich seniorów, bo to 
przede wszystkim komfort ich życia 
w mieście ma się zmienić. 
 W pierwszym etapie prac firma 
„oswobodzi” plac ze starych budyn-
ków. Po ukończeniu Mediateki, za-
gospodarowane zostanie jej otocze-
nie oraz wybudowana część bulwa-
ru wzdłuż Rokicianki.
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Wedle podpisanej w poprzednią środę umowy, Centrum Edukacyjno-Społeczne 

ma być gotowe we wrześniu 2018 roku (fot. Grodzisk.pl)

Najszybsze kadetki w Polsce
GRODZISK MAZOWIECKI Obsypa-

ne medalami młode wrotkarki z 

Uczniowskiego Klubu Sportowe-

go Sparta odebrały gratulacje od 

władz gminy za jej godne repre-

zentowanie na zawodach
 W trakcie Torowych Mistrzostw 
Polski we wrotkarstwie w Tomaszo-
wie Lubelskim podopieczni Sławomira 
Chmury byli w świetnej formie, szcze-
gólnie Marta Dobrowolska. W kategorii 
kadetek Marta wraz z Amelią Steć i Ma-
rią Dobosz zdobyły złote medale na dy-
stansie 3000 m. Ponadto Marta Dobro-
wolska indywidualnie wywalczyła zło-
te krążki na dystansach 300 a także 500 
m oraz srebrny medal na 3000 m w bie-
gu punktowym. Amelia Steć zdobyła 
brąz w kategorii młodziczek na dystan-
sie 500 m, natomiast Maria Dobosz sre-
bro wśród kadetek na 500 m oraz brą-
zowy medal w wyścigu na eliminacje. 
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Amelia Steć, Marta Dobrowolska oraz Sławomir Chmura 

podczas uroczystości na sesji rady miejskiej (fot. Grodzisk.pl)
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Specjalny dym pomaga ZWiK
wykryć osoby, które

nielegalnie odprowadzają
wody deszczowe do

kanalizacji sanitarnej

W dalszym ciągu trwa akcja „zadymiania” prowadzona przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, w celu
wykrycia osób, które nielegalnie odprowadzają wody deszczowe do
kanalizacji sanitarnej. Ma to na celu zmniejszenie dodatkowych
kosztów ponoszonych przez ZWIK podczas oczyszczania
zwiększonej objętości ścieków jak również, ma pomóc
w wyeliminowaniu zanieczyszczeń dostających się do Grodziskiej
Rokicianki.

Zadymianie polega na wtłaczaniu do instalacji kanalizacyjnej
nieszkodliwego dla ludzi i zwierząt dymu, który szybko rozchodzi się
po całej instalacji kanalizacyjnej. Jeżeli dym wydostanie się poprzez
rynnę, to dowód na to, że właściciel nielegalnie odprowadza wody
opadowe, mówi Maciej Mański Dyrektor Operacyjny ZWiK.

Działania takie są niezgodne z prawem i zgodnie z przepisami art.
28 ust. 4a w związku z art.9 ust.1 (w związku z art. 2 pkt 8 lit.c) Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) podlegają
odpowiedzialności karnej w postaci grzywny do 10 000 zł, bądź przy
rażących nieprawidłowościach działania takie mogą skutkować nawet
ograniczeniem wolności.

Na ten moment wykryliśmy około 40 posesji, które nielegalnie
odprowadzały wody opadowe. Kontrole będziemy przeprowadzać do
końca tego roku, ale akcja będzie cyklicznie wznawiana, informuje,
Mański.

R E K L A M A



UWAGA PRACA!

Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt pod numerem telefonu:

690 183 404

W związku z dynamicznym rozwojem
firmy Ptak Warsaw Expo poszukuje:

Miejsce Pracy:
Nadarzyn k/ Warszawy

pracowników
fizycznych/technicznych

osób do sprzątania
/utrzymania czystości

hydraulików

elektryków

magazynierów
Brygadzista / ka

serwisu sprzątającego

UWAGA PRACA!

Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt pod numerem telefonu:

501 239 344

W związku z rozwojem firmy
Ptak Warsaw Expo

aktualnie poszukujemy

Miejsce Pracy:
Nadarzyn k/ Warszawy

Miejski targ w nowej odsłonie
BRWINÓW Gmina przymierza się do modernizacji targowiska. Pozostanie ono w obecnej lokali-

zacji, ale przejdzie kompletną metamorfozę. Zmianie ulegnie także jego najbliższe otoczenie

 Znajdujące się na targowisku 
stare, murowane pawilony nie mają 
węzłów sanitarnych i wymagają cał-
kowitej przebudowy. Obecnie są od-
sunięte o kilka metrów od granic są-
siednich działek, co nie tylko zmniej-
sza powierzchnię handlową i komu-
nikacyjną, ale także utrudnia utrzy-
manie porządku na zapleczu budyn-
ków. Brak też udogodnień technicz-
nych dla stoisk, z których korzysta-
ją przyjezdni kupcy. Nawierzchnia 
alejek również pozostawia wiele do 
życzenia, a cały teren bardzo odbie-
ga swoją estetyką od wyglądu rynku 
oraz przebudowanej niedawno ul. 
Armii Krajowej. 

Nowe pawilony i alejki

 – Chcielibyśmy, aby targowisko 
za kilka lat było jedną z wizytówek 
Brwinowa – podkreśla burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. Wstępna kon-
cepcja jego zagospodarowania zo-
stała już zaprezentowana bezpo-
średnim sąsiadom tego terenu, któ-
rzy odnieśli się do niej bardzo po-
zytywnie, zgłaszając jedynie  kilka 
swoich uwag i postulatów.
  Nowe, funkcjonalne pawilony 
mają umożliwić prowadzenie han-
dlu w cywilizowanych warunkach, a 
przejście przez targowisko od rynku 
w stronę ul. Armii Krajowej mogło-
by, poza targowymi sobotami, peł-
nić funkcję wygodnego i estetyczne-
go deptaka.

Ruszyły konsultacje

 Trzy dni temu odbyło się spotka-
nie konsultacyjne, podczas którego 
zaprezentowano koncepcję moder-
nizacji targowiska. Teraz, do ponie-
działku 17 lipca, będą trwały kon-
sultacje, podczas których można 
zgłaszać swoje pomysły, spostrze-
żenia bądź uwagi bezpośrednio w 
urzędzie gminy Brwinów, mailowo 
lub za pośrednictwem platformy in-
ternetowej (strona „W dialogu” zo-

stała przygotowana w ramach pilo-
tażowego projektu prowadzonego 
przez Instytut Socjologii UW). Aby 
uczestniczyć w dyskusjach i konsul-
tacjach internetowych, należy wcze-
śniej się zarejestrować. Następnie 
można przesyłać swoje opinie, brać 
udział w debatach internetowych i 
poznać więcej szczegółów dotyczą-
cych konsultacji. 
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PRUSZKÓW

Spacer śladami pruszkowskiego przemysłu

Autobusy wracają na „stare” trasy

Wyścigi kolarskie

Będą problemy z wodą!

Rusza kino letnie

 Już w najbliższą niedzielę 2 lipca zostanie zainaugurowany sezon space-
rów po Pruszkowie. O godz. 16 Muzeum Dulag 121 zaprasza na premierowy 
spacer historyczny zatytułowany „Gdzie w Pruszkowie jest ulica Fabryczna? 
Spacer po śladach pruszkowskiego przemysłu”. Poprowadzi go Agata Go-
łąb, doskonale znająca dzieje miasta. Zbiórka przy skrzyżowaniu ulic Lipo-
wej i Cegielnianej. Przewidywany czas trwania wycieczki to 2,5 godziny. 
Podczas spaceru jego uczestnicy dowiedzą się m.in. co upamiętniają na-
zwy pruszkowskich ulic, kto mieszkał na osiedlu Żbikówek oraz kiedy po raz 
pierwszy popłynął z elektrowni prąd do oświetlania pruszkowskich dróg.
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Od najbliższej soboty autobusy linii 3 i 6 będą kursować swoją dawną 
trasą, ulicami Łączniczek AK, 3 Maja i Warsztatową. Przywrócone zostaną 
wszystkie przystanki autobusowe na ww. ulicach, które dotychczas były 
zlikwidowane lub przeniesione. Dla linii 3 będzie obowiązywał rozkład au-
tobusów ważny od 24 kwietnia, zaś dla linii 6 - ważny od 6 marca.
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 Od wczoraj do niedzieli na pruszkowskim welodromie odbywają się 
międzynarodowe zawody Grand Prix Polski 2017 w kolarstwie torowym. W 
tegorocznej edycji bierze udział 140 zawodników z 23 państw, wśród któ-
rych jest wielu medalistów mistrzostw świata i Europy, między innymi Lotte 
Kopecki - tegoroczna mistrzyni Europy i świata w madisonie, Nowozeland-
czyk Ethan Mitchell - aktualny brązowy medalista MŚ w sprincie czy Maxi-
milian Levy, reprezentant Niemiec - czterokrotny mistrz świata i trzykrotny 
medalista olimpijski w konkurencjach sprinterskich. W zawodach bierze 
udział także Reprezentacja Polski. Wstęp wolny.
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 W związku z prognozowaną falą upałów, skutkującą zwiększonym za-
potrzebowaniem na wodę, planowany termin usuwania awarii magistrali 
wodociągowej w Alejach Jerozolimskich w rejonie ulicy Partyzantów zo-
stał przesunięty z 29 czerwca na 3 lipca (poniedziałek) od godz. 9. Prace 
naprawcze będą prowadzone w trybie ciągłym. Ze względu na dużą śred-
nicę przewodu oraz inne utrudnienia usuwanie awarii może potrwać do 36 
godzin. Na czas wykonywania prac zostaną uruchomione wszystkie awa-
ryjne stacje uzdatniania wody o lokalnym zasięgu oraz zostaną rozstawione 
beczkowozy. Problemy z wodą mogą mieć mieszkańcy części Komorowa, a 
także osiedli: Prusa, Staszica, Parkowej, Śródmieście i Ostoja w Pruszkowie. 
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 Już w najbliższą sobotę 1 lipca wystartuje szósta edycja Pruszkowskiego 
Kina Letniego. Na dobry początek, o godzinie 21.30 w Parku Potulickich w oko-
licach studni oligoceńskiej przy ulicy Lipowej, zostanie pokazany fi lm „Interstel-
lar”.  W następną sobotę mieszkańcy będą mogli obejrzeć „Kluch do wieczno-
ści”, 15 lipca - „Joy”, a 29 lipca -  „Osobliwy Dom Pani Pergrine”. W sierpniu po-
kazy fi lmów będą odbywały się o godz. 20.30. Na 5 sierpnia zaplanowano „Fu-
rię”, na 12 - „X-mana”, na 19 - „Co ty wiesz o swoim dziadku?”, zaś na 26 - „Sicario”. 

TW
MILANÓWEK

Taka tablica, a może inna...
 Włodarze Milanówka zapytali mieszkańców o kroki, jakie powinni 
podjąć ku poprawie estetyki miasta. Chcieli poznać opinie na temat 
kształtów, kolorów czy miejsc usytuowania reklam, a także wyglądu ła-
wek, tablic ogłoszeniowych czy koszy na śmieci. Ankietę wypełniło 326 
osób. Generalnie 80 proc. z nich chce uporządkowania reklam, ujednoli-
cenia tablic i ograniczenia ich liczby w pobliżu zabytków. Kolejnym kro-
kiem prac będzie przygotowanie projektu kodeksu krajobrazowego.
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Kontakt: 667-998-304, 603-150-711

Firma Juwentus zatrudni:

stawka: 13 zł brutto/h.

osoby do ochrony
w systemie dziennym 24/48

w Błoniu.

Firma ochrony zatrudni:

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

Stawka 13-14,50 zł brutto/h.
System pracy 24/48

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

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

Firma Juwentus zatrudni:

stawka: 13 zł brutto/h.

Osoby do ochrony
w systemie 24/48

w Żabiej Woli

Firma ochrony zatrudni:

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

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

w Mosznej Parceli (k./Pruszkowa)
Obiekt biurowo-logistyczny

R E K L A M A

R E K L A M A
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Zatrudnię doświadczoną i kulturalną (bez nałogów) 
pomoc domową na 3/4 etatu do opieki nad domem 
(również gotowanie i prasowanie) z okolic Głoskowa. 
tel.601 555 955

Zatrudnię do prac ogrodowych oraz drobnych remon-
towych,  pracowitego i zdolnego mężczyznę z okolic 
Piaseczna. Na stałe 1-2 dni w tygodniu. tel. 601 555 955

Ośrodek Opiekuńczo Leczniczy poszukuje pracow-
nika administarcyjnego ze znajomością pakietu Office. 
Kontakt e:tabita@luxmed.pl, tel. 22 73 76 412

Ośrodek Rehabilitacji pilnie zatrudni fizjoterapeutów 
oraz terapeutę zajęciowego. Kontakt telefoniczny pod 
nr tel. 22 73 76 417, e-mail: tabita@luxmed.pl

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do hotelu 
i restauracji pracowników na stanowiska recepcjo-
nistka/ta - CV na adres s.jedrych@uzdrowisko-kon-
stancin.pl lub tel. 667 120 358, kosmetolog - CV na ad-
res 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

SAMODZIELNYCH BRUKARZY, EKIPY BRUKARSKIEJ 
oraz PRACOWNIKÓW z DOŚWIADCZENIEM PRZY ZA-
KŁADANIU OGRODÓW (mężczyzn,) wynagrodzenie 
wypłacane regularnie, w systemie tygodniowym! ok. 
Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię mechanika  samochodowego, Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Żłobek w Piasecznie poszukuje wychowawcy z do-
świadczeniem na cały etat. Zapewniamy dobre wa-
runki pracy. CV prosimy wysyłać na adres mailowy 
dyrektorczasdziecka@gmail.com

Poszukujemy Pań Do Pakowania. Miejsce pracy: Karo-
lina (koło Góry Kalwarii) , tel. 502-073-922

Poszukujemy Operatorów Maszyn Produkcyjnych. 
Miejsce pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii), 
tel. 502-073-922

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni operatorów 
maszyn linii pakujących oraz osoby do pakowania.  
Tel: 22 736 68 23

Zatrudnimy nauczyciela do niepublicznego przed-
szkola w Piasecznie, tel. 602 422 795

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

Pomoc domowa, tel. 502 640 582

Praca w firmie ogrodniczej – z doświadczeniem, 
tel. 607 811 727

Zatrudnię KIEROWNIKA oraz sprzedawcę do sklepu 
mięsnego w Piasecznie. Wymagania: doświadcze-
nie na podobnym stanowisku. CV proszę wysłać na 
e-mail: jula02@op.pl, tel. 501 340 214

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

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, tel. 604 433 127

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

Opiekunki, dom opieki, tel. 607 034 382

Panią do sprzątania przedszkola (cały etat lub pół) 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

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

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

ZATRUDNIMY MAGAZYNIERA DO FIRMY Z BRANŻY 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO W ŁAZACH MILE WIDZIANE 
PRAWO JAZDY  ORAZ UPRAWNIENIA NA WÓZEK WI-
DŁOWY. PRACA OD ZARAZ, TEL. 60224563

Piaseczno. Poszukujemy TAPICERÓW oraz SZWACZEK. 
Umowa o pracę. Stałe godziny pracy. Kontakt: 690 330 275

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

Doświadczonym ogrodnikom do firmy w Piasecznie, 
tel. 500 268 463

Pracownik fizyczny, parkieciarz, pomocnik parkieciarza, 
tel. 504 198 844

Skład Budowlany w Piasecznie zatrudni magazyniera, 
tel. 22 756 97 81

Zatrudnię dekarzy - blacharzy budowlanych. Praca stała, 
zakwaterowanie, wynagrodzenie: akord. Piaseczno, tel. 
22 756 84 89

Na dachy, tel. 601 20 98 98

Zatrudnię pracownika fizycznego do oznakowania dróg. 
wymagane: prawo jazdy kat B i drugiego pracownika do 
obsługi malowarki drogowej z kwalifikacjami, 
tel.22 723 68 17 lub 607 290 201

Serwis Samochodowy Automillenium mieszczący się w 
Głoskowie pod Piasecznem Zatrudni blacharza oraz 
lakiernika samochodowego tel. 606351093

Dekarza, pomocnika dekarza, woj.maz. Piaseczno, 
tel. 601 306 853
 
EKO-LED SP. Z O.O. producent oświetlenia LED z sie-
dzibą w Józefosławiu poszukuje pracowników na stano-
wisko Monter Elektronik praca polega m.in. na lutowaniu, 
pobielaniu przewodów, zgrzewaniu termokurczek. wyślij 
cv mailem:biuro@eko-led.com.pl lub zadzwoń 508-561-
379 (zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z 
wybranymi kandydatami)

Do sprzątania do domu w Konstancinie- Jeziornej,
3-5 dni w tygodniu. Tel.501 356 469

Panów do sprzątania i ogrodnictwa. Praca stała 
w Piasecznie. Tel. 502 501 302

Kasjer na Stacji Paliw Orlen. Tel. 605 276 594

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

Zatrudnię stolarza. Tarczyn.  Tel. 608 207 265

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. Tel. 608 854 286

Laboratorium roślin w Piasecznie ul. Staszica 44 , zatrudni 
panów do prac związanych z zabezpieczeniem produkcji. 
Stała umowa o pracę. Pełny etat 7.00 - 15.00 . Kontakt te-
lefoniczny w sprawie spotkania od poniedziałku do piątku 
pod tel. 22 7562065 w godzinach. 8.00-14.00.

Piekarnia w Prażmowie zatrudni osoby do przyuczenia na 
piekarni i spedycji. Tel. 22 727 05 80

Zatrudnię kucharza/kę do karczmy w Czaplinku, 
Góra Kalwaria, mile widziana emerytka, tel. 504 590 197

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402 

Pizzeria Biesiadowo zatrudni pizzermena, doświadczenie 
nie wymagane, tel. 666 855 536 lub 662 123 640

Glazurnikom, remonty, tel. 601 304 250

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

Potrzebna opiekunka do niesamodzielnego młodzieńca, 
tel. 504 268 756

Kierowcę na 1/2 etatu, tel. 693 255 473

Kucharzowi z pasją i doświadczeniem,tel. 693 255 473

Praca w ochronie, obiekty handlowe. Mile widziani  ob-
cokrajowcy (karta pobytu, karta Polaka) . Stawka od 11zł 
netto. Kontakt:; 22 5605417;22 5605140; 22 5605415

Nauczyciela do przedszkola w Łazach zatrudnię. Tel. 506-
12-52-82 email: przedszkolefantazja@interia.pl

Szewca z doświadczeniem, od zaraz, do zakładu usługo-
wego w  Konstancinie – naprawa obuwia tel. 503 018 848

Kierowca betonomieszarki kat.C, Piaseczno 
tel. 605 658 673

Zatrudnimy pracownika fizycznego, Lesznowola 
tel. 722 224 567

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni eks-
pedientki, tel. 787 767 737

Poszukiwany kucharz. Praca w Warszawie Wilanów. 
513-338-158

Fryzjerce w Konstancinie – Jeziornie, cały etat, 1/2 etatu 
lub dorywczo, tel. 606 817 356

Manikiurzystce w Konstancinie – Jeziornie, tel. 606 817 356

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

Pani do pracy na kuchni, 5 km od Janek, tel. 500 366 001 

Przyjmę do pracy w sklepie odzieżowym w Piasecznie, 
tel. 505 091 634

Zatrudnimy personel opiekuńczy i sprzątający Do Za-
kładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system KONSTAN-
CJA w Bielawie. Tel. 22 754 39 40

Zatrudnimy personel opiekuńczy Do Ośrodka Wentyla-
cji Respiratorem MEDI-system KONSTANCJA w Bielawie. 
Tel. 22 754 39 45

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

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

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

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

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

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

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

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

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul.Okrężnej 25A 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje 
pracownika gospodarczego.1/2 etatu, umowa zlecenie. 
Pełne ubezpieczenie ZUS. Tel. 22 750 07 87

SZUKAM PRACY 

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

KUPIĘ

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

Piece nadmuchowe do tuneli, tel. 505 728 348

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

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

Przyczepę kempingową tel. 608 162 705

SPRZEDAM

Kamień ogrodowy, najtaniej, tel. 608 277 841

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Kamień ogrodowy do domu i ogrodu kolekcji Garden Sto-
nes. Najtaniej, tel. 608 277 841

Przęsła ogrodzeniowe, brama i furtka bez słupków, łącz-
nie 30 m b., tel. 696 775 267 

Piękny kredens, stół + 4 krzesła, 19/20 wiek, style neore-
nesans, tel. 605 852 107

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Yamaha XT600E tel. 510 131 726

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup - stare, skorodowane, tel. 530 540 555

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Dom w stanie deweloperskim 110 m kw działka 500 m 
kw. Wola Mrokowska cena 369 tys. Tel. 794 520 540

Wykonam bezpłatnie baner 2 m kw w zamian za moż-
liwość wywieszenia baneru reklamowego (okolice Pia-
seczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PU-
BLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu od-
szkodowanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, 
ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Sprzedam z przyczyn losowych działki budowlane 
ok.1000 m kw., w Nowej Woli. Cena wyjątkowa 100 zł/m 
kw. OKAZJA! 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

Działka budowlana 903 m kw, Chojnów, tel. 501 100 015

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

Działka 330m kw, domek, media, rodzinne ogrody dział-
kowe w Szczakach tel. 880 558 699

Działkę budowlaną Uwieliny, tel.514 613 788

Pawilon handlowy 18 m kw., nowy, usługowy, sklep, biuro, 
Piaseczno, tel. 666 924 503

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

Działka budowlana 2000 m kw, w Solcu tel. 501 327 912

Działka budowlana w Tomicach, 1786 m kw., 105 zł m kw,  
tel. 511 398 617

Piaseczno, ul. Dworcowa 20, mieszkanie 46 m + miejsce 
postojowe, możliwość dokupienia garażu, 330 tys. zł, 
tel. 602 470 061

Działkę 1000 m kw., z domkiem 60 m kw., Gołków, 
tanio, tel. 695 080 112

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

Zalesie Dolne, doskonałe położenie, 2600 m kw., 
starodrzew, tel. 601 33 04 77

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

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

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

Sprzedam ziemię rolną o powierzchni 2h. Budziszyn 
gm Chynów. Tel: 530 865 085

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

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

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Sprzedam tanie działki na lokatę w okolicach Piaseczna - 
Grójca. Okazja! Tel. 22 750 33 66, 698 225 965

Działka 1300 m kw. możliwość zabudowy pod Tarczynem 
50zl/m kw. pilne. 608-002-034

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

LOKAL UŻYTKOWY 57M KW. PIASECZNO 
TEL. 504 506 124

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

Wynajmę dom 220 m kw, działka 1200 m kw, 
Lesznowola, atrakcyjna cena, tel. 734 461 893

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

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

Mieszkanie 47m , umeblowane, tel. 501 781 984

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

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

Lokal użytkowy o pow. 30 m kw. w centrum Piaseczna, 
tel. 601 213 634

Kwatery pracownicze, tel. 508 743 620

USŁUGI

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPO-
DLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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

Glazurnik tel. 690 61 30 31

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. Pia-
seczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

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

Studnie, tel. 516 062 778

Studnie, tel. 601 231 836

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

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

Hydroizolacje tel. 690 61 30 31

Kominki, tel. 609 644 757

Profesjonalny masaż klasyczny, tel. 794 900 505

Obiady, lunche do firm, przedszkoli i na półkolonie 
po 12 zł, tel. 693 255 473

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Wycinka drzew, tel. 604 616 890

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

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

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 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kompleksowe usługi BHP na terenie całego Mazowsza 
Tel. 691 711 064

Złota rączka tel. 578 363 328

Ogrody-Koszenie Trawnika Zarośli, tel. 603 315 531

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

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

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

Rynny, daszki, tel. 512 256 799

 RÓŻNE 

NAUKA 

GITARA – wakacje, nauka akompaniamentu, 3 miesiące, 
tel. 605 852 107

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

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

ZATRUDNIMY EKSPEDIENTKĘ , „SUPERSAM”, UL. 
STARZYŃSKIEGO 4, DOJAZD ZTM 715, 737 I PKP 
STACJA WARSZAWA-DAWIDY, TEL. 501 577 285

Do zakładu kamieniarskiego, polerowników i monta-
żystów do nagrobków ze stażem oraz do przyucze-
nia, Warszawa, tel. 607 149 243

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Górze Kalwarii przy 
ul. Chopina 9 blok 1 prosi o zgłaszanie ofert na wykonie 
10 balkonów, tel. 501 074 074 

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

OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI, DORYWCZO, 
TEL. 601 584 460

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

Firma Polflam ogłasza nabór na pracowników z umie-
jętnościami wykonywania montaży-szklenia i stola-
rek budowlanych. Mile widziana znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunika-
tywnym. Oferujemy możliwość dobrych zarobków i 
wyjazdów zagranicznych, tel. 22 726 90 33 

Kucharzowi, kucharce i absolwentom 
w tym zawodzie, tel. 600 052 583

NAUCZYCIELKĘ WYCH. PRZEDSZKOLNEGO ZA-
TRUDNI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PIA-
SECZNIE. ATRAKCYJNE WARUNKI ZATRUDNIENIA.
TEL. 503 171 741

HAIR LAB klinika włosów CENTRUM POMOCY WŁO-
SOM w Warszawie zatrudni doświadczonego fryzjera/
kę. Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy i płacy. 
tel 609 822 872 lub e-mail: zgloszenia@hairlab.pl

Pokojową / Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
tel. 503 164 828

Pomoc Kuchenną, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
tel. 503 164 828

Glazurnika do remontów, Konstancin, tel. 602 23 04 52

Firma Vega Brukarstwo przyjmie: HANDLOWCA, 
Lesznowola, ul. Słoneczna 138, tel. 602 383 951

Firma Vega Brukarstwo przyjmie: BRUKARZY, 
Lesznowola, ul. Słoneczna 138, tel. 602 383 951

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Usługi fotograficzne DRONEM – filmy, zdjęcia, śluby. 
Tel. 790 390 408, www.drontechnika.pl

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588 

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

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., Piaseczno i oko-
lice, tel. 662 128 913 

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

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

reklama@kurierpoludniowy.pl

Zapraszamy do zamieszczenia

ogłoszeń rekrutacyjnych:

tel. 22 756 79 39,

reklama@kurierpoludniowy.pl
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SZUKASZ PRACOWNIKA?

Sprzedam 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  

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, IV p.,wolne od sierpnia, 
tel. 662 128 913 

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

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

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, ze znajo-

mością powiatu pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39
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Magicy piłki wyjdą na ulice
GRODZISK MAZOWIECKI Od 7 do 9 lipca w Grodzisku – po raz pierwszy w naszym kraju – zostaną 

rozegrane otwarte mistrzostwa świata w piłce ulicznej, czyli Freestival Street Games 2017

 Udział w zawodach zapowie-
działo około 150 najlepszych zawod-
ników z Polski i świata oraz kilka ty-
sięcy kibiców. Impreza to ogromna 
promocja dla Grodziska Mazowiec-
kiego, ponieważ rozgrywki będą 
transmitowane do wielu krajów. 
 Freestivale miały już miejsce w 
Polsce, w Jarocinie i Żerkowie, ale 
nie tak wysokiej rangi. Za organi-
zację lipcowych zawodów odpowie-
dzialny jest grodziszczanin, 28-letni 
Damian Gawrych, prezes stowarzy-
szenia Street Games, a jednocześnie 
jeden z najlepszych polskich zawod-
ników w piłce ulicznej, wicemistrz 
świata oraz selekcjoner polskiej re-
prezentacji. Ostatnio Damian Gaw-
rych zdobył drugie miejsce w Pucha-
rze Polski piłki ulicznej Panna 1na1 
Łódź 2017.  – Pochodzę z małej miej-
scowości, a dorastałem jeszcze w 
czasach, kiedy nie było „Orlików“. 
Grało się wszędzie tam, gdzie moż-
na było wyznaczyć boisko i bramki, 
czasem w systemie zwanym „ulica na 
ulicę” – opowiada o sobie samouk.
 W piłce ulicznej liczy się przede 
wszystkim technika i panowanie nad 
piłką. Na niewielkim boisku trzeba 
wykazać się umiejętnością stoso-
wania najróżniejszych trików. O ty-
tuł mistrza świata magicy piłki będą 
walczyli w trzech turniejach: Panna 

1na1, Street 3na3 oraz Freestyle Fo-
otbal. Zwycięzcy uzyskają tytuł mi-
strza świata. – W rywalizacji 1na1 
wygrywa ten, który strzeli więcej 
goli, albo ten, który zdoła założyć 
rywalowi tzw. kanał, który oznacza 
to samo, co w boksie nokaut, czy-
li koniec zawodów. To sprawia, że ta 
konkurencja jest naprawdę emocjo-
nująca – tłumaczy Daniel Gawrych. 
– Nieważne, czy prowadzisz 1, 2 czy 

5 do 0. Jeśli przeciwnik pośle ci piłkę 
pomiędzy nogami i tak przegrywasz.
 Impreza odbędzie się przy Cen-
trum Kultury przy Spółdzielczej 9. 
Jednak Freestiwal to nie będzie wy-
łącznie piłka, ale również koncer-
ty hip-hopowe, pokazy mistrzów 
deskorolki, tańca oraz malowania 
graffiti.
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Na mini boiskach zawodnicy pokażą niebywałe 

czasem umiejętności

W mieście będzie więcej kamer
PRUSZKÓW Do listopada o cztery nowe kamery zostanie rozbudowany 

system miejskiego monitoringu. W sumie będzie ich aż 22

 W tej chwili na terenie Prusz-
kowa znajduje się 18 kamer, które 
rozmieszczone są m.in. na peronie 
WKD, skrzyżowaniu ul. Lipowej 
i al. Armii Krajowej czy w rejonie 
stacji PKP. Jako że system podno-

si bezpieczeństwo mieszkańców i 
dzięki niemu można szybko ziden-
tyfikować sprawców różnego ro-
dzaju przestępstw czy wykroczeń, 
miasto planuje jego rozbudowę. 
 Nowe kamery mają zostać za-

montowane w trzech lokalizacjach: 
na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich 
z ul. Bolesława Prusa oraz ul. Boha-
terów Warszawy zainstalowane zo-
staną dwie kamery - obrotowa oraz 
stacjonarna. W rejonie ulic 3 Maja i 
Pańskiej pojawi się obrotowa kamera 
na wysięgniku (po stronie targowiska 
od ul. Pańskiej). Trzecim miejscem, 
które zostanie objęte monitoringiem 
będzie teren placu zabaw w obrębie ul. 
Kubusia Puchatka, Prusa, al. Wojska 
Polskiego i Niepodległości. Tutaj ka-
mera obrotowa zainstalowana zosta-
nie na słupie oświetleniowym nieopo-
dal budynku przy ul. Prusa 64. 

 Ale to nie wszystko, bowiem w 
planach jest również modernizacja 
studia i stanowisk operatorskich 
monitoringu wizyjnego w siedzi-
bie straży miejskiej w Pruszkowie. 
Zakupione zostaną monitory po-
glądowe, główne oraz rejestrator 

cyfrowy. Nowe kamery i remont 
centrum monitoringu mają po-
chłonąć około 140 tys. zł. Wszyst-
kie prace mają zostać zakończone 
do połowy listopada.

Tomasz Wojciuk

Dzięki sieci kamer, strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują,

co dzieje się na terenie miasta

Biegli potrzebują czasu
GRODZISK MAZOWIECKI Śledztwo w sprawie śmierci 30-latki, która uczestni-

czyła w listopadzie w grodziskich warsztatach kambo zostało zawieszone

 Wedle wyników sekcji zwłok mieszkanki stolicy, doszło u niej do obrzęku mó-
zgu i do niewydolności krążeniowo-oddechowych. Jednak jak tłumaczy grodzi-
ska prokuratura, biegły z Zakładu Medycyny Sądowej nie miał odpowiednich od-
czynników, aby stwierdzić obecność wydzieliny amazońskiej żaby w ciele zmar-
łej. Analizę toksykologiczną przeprowadzi inny podmiot – Narodowy Instytut Le-
ków. Ma to potrwać do końca bieżącego roku, stąd zawieszenie śledztwa. 
 Terapia kambo, której poddała się 30-latka polega właśnie na punktowym 
przypaleniu, a następnie lekkim rozdrapaniu skóry i nałożeniu na ranę wydzie-
liny żaby amazońskiej. Ma to służyć oczyszczeniu organizmu poprzez reakcję 
wymiotną. W trakcie listopadowych warsztatów kobieta straciła przytomność i 
odwieziono ją do szpitala, gdzie po kilkudziesięciu godzinach zmarła. 
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GRODZISK MAZOWIECKI

Zabytek będzie jak nowy
 Niebawem rozpocznie się renowacja zabytkowego dworku rodziny 
Chełmońskich w Adamowiźnie oraz otaczającego go 2,5-hektarowego 
parku. Burmistrz podpisał już umowę z wykonawcą. Za remont gmina za-
płaci ponad 2,5 mln zł, niespełna połowę stanowi dotacja unijna.
 Po renowacji zabytek i teren zielony mają stać się atrakcją turystyczną 
i ostoją kultury. W ramach unijnego projektu panoramiczne zdjęcia 
dworku zostaną zdygitalizowane, aby można było zwiedzać zabytek ko-
rzystając z internetu. 
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PODKOWA LEŚNA

Ucywilizują parkowanie przy WKD
 Przy stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) Podkowa Leśna 
Główna do jesieni gmina wybuduje parking dla osób przesiadających się 
do pociągu. Urzędnicy rozpoczęli poszukiwanie wykonawcy robót. Część 
ich kosztów dofi nansuje Unia Europejska. W sumie powstaną 44 miejsca 
dla aut, będą również stojaki na rowery. 
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