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KRONIKA POLICYJNA
MICHAŁOWICE

GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

RASZYN

MICHAŁOWICE/PRUSZKÓW

Ta zabawa mogła skończyć się tragicznie

Kawałem betonu w okno konkubiny

Na rondzie zakręciło mu się w głowie

Nie znalazł nic interesującego? 

Strzały w środku nocy

Nocne rajdy na podwójnym gazie

 Policjanci  schwytali 24-latka, który stojąc na poboczu trasy S8 w Mi-
chałowicach, rzucał kamieniami w przejeżdżające samochody, uszkadza-
jąc szyby w dwóch ciężarówkach. Wystraszeni kierowcy gwałtownie ha-
mowali, jeden zadzwonił na policję, a poszkodowani rzucili się w pościg 
za mężczyzną. Mieszkaniec gminy Raszyn ukrył się w wysokiej trawie, 
gdzie wytropili go stróże prawa. Za sprowadzenie bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz uszkodzenia mienia, 
do którego się przyznał, grozi mu do 8 lat więzienia. 

 Nerwy poniosły nietrzeźwego 37-latka, którego konkubina nie 
chciała wpuścić do mieszkania. Mężczyzna betonowym bloczkiem wbił 
szybę w oknie, przy okazji uszkodził wyposażenie pokoju oraz podłogę, 
a następnie dał nogę. Policja nie miała problemu z jego odnalezieniem. 
Delikwent po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia o war-
tości 2500 zł, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przy-
znał się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze. Jesz-
cze musi zgodzić się na nią sąd.    

 Nietrzeźwy motorowerzysta wpadł w ręce funkcjonariuszy. Liczący 45 
lat pruszkowianin po suto zakrapianej imprezie (1,8 promila alkoholu we 
krwi), wsiadł około godz. 4 rano na motorower i ruszył do domu. Kiedy 
przejeżdżał przez rondo Solidarności stracił panowanie nad jednośladem 
i upadł. Nie zrobił sobie krzywdy, ale był tak oszołomiony, że nie ruszył się 
z miejsca do przyjazdu policji. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Policja bada przypadek nietypowego włamania w Dawidach Bankowych. 
Tydzień temu po południu do jednego z domów wdarła się nieustalona do-
tychczas osoba (lub osoby), a następnie go opuściła niczego nie kradnąc. Zo-
stało to zakwalifi kowane jako usiłowanie kradzieży z włamaniem. 

 Około godz. 2 w nocy z 2 na 3 lipca na ul. Tokarzewskiego doszło do 
incydentu, w trakcie którego policjanci użyli broni w obronie własnej i ra-
nili mężczyznę. Z informacji policyjnych wynika, że podczas interwencji 
w jednym z mieszkań, mężczyzna mierzył do nich z przedmiotu przypo-
minającego broń, dlatego został postrzelony. Okoliczności zdarzenia są 
przedmiotem śledztwa, a właściwie dwóch, ponieważ prokuratura wsz-
częła postępowanie w sprawie nielegalnego posiadania broni i amunicji 
przez mężczyznę, który został raniony; badana jest również kwestia za-
sadności użycia broni przez funkcjonariuszy.

 We wtorek późnym wieczorem mundurowi zatrzymali w Komorowie 
ciągnik rolniczy, ponieważ jego kierowca nie włączył świateł. Od mężczyzny 
wyraźnie czuć było woń alkoholu. Okazało się, że w jego organizmie znaj-
duje się 1,5 promila. Co więcej, nietrzeźwy nie posiadał ani uprawnień do kie-
rowania pojazdami, dowodu rejestracyjnego, ani polisy OC. 
 Taka sama ilość alkoholu znajdowała się we krwi 69-latka, który z po-
niedziałku na wtorek przejeżdżał land roverem ulicą Ewy w Pruszkowie. O 
tym, że mężczyzna może być pijany policję powiadomiła postronna osoba. 
Podczas kontroli mieszkańcowi Pruszkowa odebrano prawo jazdy. Teraz za-
równo kierującego ciągnikiem, jak i osobówką czekają sprawy sądowe. 
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Powstaną miejskie 
wypożyczalnie rowerów
PRUSZKÓW Od września do końca pierwszego weekendu listopada w mieście będzie 

działał pilotażowy system Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji miesz-

kańców będą cztery wypożyczalnie, w każdej z nich znajdzie się po 8 bicykli

 - Mieszkańcy od dawna postu-
lowali, aby stworzyć na terenie mia-
sta wypożyczalnie rowerów – mówi 
wiceprezydent Pruszkowa An-

drzej Kurzela. – Chcieliśmy wstrzy-
mać się z tym do czasu pobudowa-
nia sieci ścieżek rowerowych łączą-
cych Pruszków z innymi miejscowo-
ściami. Pierwszy etap ich budowy 
ma zostać zakończony w przyszłym 
roku. Mimo to, jeszcze w tym roku 
zdecydowaliśmy się na wprowadze-
nie programu pilotażowego. Bardzo 
liczymy tu na wszelkie uwagi i opi-
nie ze strony mieszkańców, którzy 
mogą także zgłaszać pomysły do-
tyczące lokalizacji kolejnych stacji. 
Chciałbym, aby miejski rower był 
obecny w Pruszkowie także w na-
stępnym sezonie.

Na razie cztery wypożyczalnie

 Pilotażowy system ma koszto-
wać miasto nie więcej niż 150 tys. zł. 
Od 3 września w czterech lokaliza-
cjach będą działały cztery 12-stano-
wiskowe stacje rowerowe. W każdej 
z nich ma znajdować się 8 rowerów. 
Łącznie do dyspozycji mieszkańców 
Pruszkowa będą więc 32 jednośla-
dy, wśród których znajdą się dwa ro-

wery dla dzieci i dwa tandemy. Wy-
pożyczalnie powstaną w rejonie sta-
cji WKD Pruszków, w pobliżu stud-
ni oligoceńskiej przy ul. Helenow-
skiej na osiedlu Staszica, przy Placu 
Kościuszki w dzielnicy Żbików oraz 
w rejonie elektrowni na Gąsinie (ul. 
Waryńskiego). Decydując się na ich 
lokalizację brano pod uwagę m.in. 
sąsiedztwo istniejących i planowa-
nych ścieżek rowerowych oraz obec-
ność kamer miejskiego monitoringu, 
które będą miały „oko” na rowery.  

W przyszłym roku więcej rowerów

 Jeśli system będzie cieszył się 
zainteresowaniem mieszkańców, 
miejski rower powróci do Pruszko-
wa również w następnym sezonie, 
ale już pewnie w bardziej rozbudo-
wanej formie, bo chęć budowy sta-
cji zgłaszają m.in. duże firmy, trak-
tując to jako ułatwienie dla swoich 
pracowników. – Chcielibyśmy wejść 

we współpracę z operatorem, któ-
ry ma kompatybilne wypożyczalnie 
także w pobliskich miejscowościach, 
w tym Michałowicach i Grodzisku 
Mazowieckim – zdradza wicepre-
zydent Kurzela. Chodzi o firmę Ne-
xtbike, która jest partnerem także 
Warszawskiego Roweru Publiczne-
go. Cennik opłat za rowery w Prusz-
kowie ma być taki jak w Grodzisku, 
a więc pierwsze 20 min będzie za 
darmo. Za kolejne trzy godziny bę-
dzie trzeba zapłacić po złotówce, ale 
za czwartą – już 5 zł. – Chodzi o za-
pewnienie rotacji rowerów, chcemy 
aby korzystało z nich jak najwięcej 
osób – dodaje Andrzej Kurzela.
 Przez pierwsze trzy dni funk-
cjonowania systemu przy wypoży-
czalniach będą instruktorzy, uczący 
mieszkańców, jak z nich korzystać. 

Tomasz Wojciuk

Poniżej 150 tys. zł będzie 

kosztował w tym roku 

pilotażowy system 

Pruszkowskiego Roweru 

Miejskiego 

Pomnik zyska nowe oblicze
BRWINÓW Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostanie odnowiona tzw. ścia-

na śmierci w parku miejskim

 W ramach rządowego programu 
opieki nad miejscami pamięci, gmina 
Brwinów otrzyma ponad 11 tys. zł na 
remont pomnika „ściana śmierci”. Ce-
glany monument z tablicą upamiętnia-
jącą poległych podczas II wojny świa-
towej stoi nieco na uboczu, choć pro-
wadzi do niego zadbana alejka obsa-
dzona zielenią. Mieszkańcy pamięta-
ją o pomniku zwłaszcza w czasie Dnia 
Wszystkich Świętych i Dnia Zaduszne-
go, paląc przy nim znicze. Pomnik zo-
stał odsłonięty w 1969 r. z okazji ob-
chodów rocznicy bitwy pod Brwino-
wem i upamiętnia tragiczne karty z hi-
storii miasta - w pobliskiej willi Tobol-
ków stacjonowała niemiecka policja, a 
przetrzymywani tam więźniowie byli 
katowani i mordowani. Po wojnie ich 
ciała zostały ekshumowane i przenie-
sione na cmentarz w Brwinowie. 
 Obecnie „ściana śmierci” znajdu-
je się w złym stanie technicznym i wy-
maga przebudowy. W ramach zaplano-
wanych prac, istniejący mur zostanie ro-
zebrany do poziomu fundamentu i wy-
murowany od nowa w nieco zmienionej 
formie, uzgodnionej wcześniej z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Tablicę z tworzywa sztucznego zastąpi 
napis z kutego żelaza.  Dodatkowo zo-
stanie wykonana niecka na znicze oraz 
maszt flagowy. Wokół tylnej ściany po-
mnika zostanie uformowany nasyp, a 
całość zwieńczy półmetrowe godło.

TW

PIASTÓW

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego

POWIAT PRUSZKOWSKI

Zmiana lokalizacji punktu kontroli autokarów
Punkt kontroli autokarów z parkingu przy Tesco w Piastowie przenie-
siony został na parking przy ulicy Kuchy róg Powstańców Warszawy od 
strony torów WKS w Regułach (gm. Michałowice). Nowy punkt będzie 
działał od soboty 15 lipca w godzinach od 6.30 do 7.30.

TW

 Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. J. Dąbrowskiego na 
odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Al. Wojska Polskiego (wraz z bu-
dową miejsc parkingowych i odwodnienia). Na czas prac budowlanych 
odcinek ul. J. Dąbrowskiego będzie zamknięty dla ruchu. Inwestycja ma 
kosztować 1,25 mln zł i potrwać do końca września.

TW

Łapówka miała go uratować
Pijany 46-latek zatrzymany w środę o godz. 7.20 na ul. Promyka chciał wręczyć 
policjantom 100 zł, aby puścili go wolno. Mężczyzna kierował toyotą mając 2 
promile alkoholu we krwi. Teraz oprócz zarzutu kierowania w stanie nietrzeź-
wości, odpowie za próbę wręczenia łapówki, za co grozi do 8 lat więzienia.
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Zbliża się renowacja Alei 
Marii Dąbrowskiej
POWIAT PRUSZKOWSKI/MICHAŁOWICE Starosta Maksym Gołoś podpisał umowę ze Stowarzy-

szeniem Architektów Polskich na przeprowadzenie konkursu, który wyłoni projekt 

aranżacji Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 Aleja wchodzi w skład objęte-
go ochroną obszaru urbanistycz-
nego, a w jej bezpośrednim otocze-
niu znajdują się m.in. pomnik przy-
rody, obszar urbanistyczny „Strze-
cha Polska” i Osiedle Miasto Ogród 
Komorów. - Aleja od dawna wyma-
gała przebudowy, jednak wyjątkowo 
ważnym dla mieszkańców aspektem 
było to, aby remont został przepro-
wadzony z uwzględnieniem i posza-
nowaniem wartości historycznych 
i kulturowych tego obszaru – mówi 
Krzysztof Bukowski ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. 
 Dlatego jeszcze w ubiegłym roku 
starosta Maksym Gołoś zaprosił 
do konsultacji w tej sprawie szero-
kie grono osób, wśród których byli 
nie tylko mieszkańcy i społecznicy, 
ale także samorządowcy i eksperci. 
- Jednoetapowy konkurs wyłoni naj-
lepsze pod względem urbanistycz-
nym, architektonicznym, funkcjo-

nalnym i eksploatacyjnym rozwią-
zanie, umożliwiające zagospodaro-
wanie Alei Marii Dąbrowskiej w Ko-
morowie wraz z przylegającymi do 
niej terenami – zapowiada starosta 
Maksym Gołoś. 
 Projekty mają być gotowe na 
przełomie października i listopada. 
Wtedy to przyznane zostaną trzy na-
grody i dwa wyróżnienia. Niedługo 

potem odbędzie się wystawa konkur-
sowa i dyskusja nad zaproponowa-
nymi rozwiązaniami. Autor zwycię-
skiej pracy konkursowej zostanie za-
proszony do negocjacji w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykona-
nie dokumentacji projektowej, umoż-
liwiającej realizację zamierzenia.

TW

Starosta oceniony 
pozytywnie
POWIAT PRUSZKOWSKI Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni 

udzielili staroście Maksymowi Gołosiowi absolutorium za wykonanie 

ubiegłorocznego budżetu

 Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 roku zagło-
sowało 21 radnych, a czterech wstrzymało się od głosu. Kolejne głosowanie 
dotyczyło udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Wniosek poparło 15 
radnych, a 10 wstrzymało się od głosu. Starosta Maksym Gołoś podziękował 
wszystkim współpracownikom za rok wytężonej pracy. – Mamy bardzo jasno 
wytyczony kierunek, który wyznaczyliśmy sobie na początku tej kadencji i do 
którego konsekwentnie zmierzamy – zapewnił na zakończenie starosta. 

TW
R E K L A M A
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Jaktorów zasilany słońcem
JAKTORÓW Do końca przyszłego roku gmina stanie się regionalnym liderem w wykorzy-

staniu paneli solarnych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Samorząd otrzyma 7,7 

mln zł unijnej dotacji na ich zakup i montaż

 Jaktorów znalazł się w ścisłej 
czołówce gmin Mazowsza, które 
otrzymają dofinansowanie do zaku-
pu i montażu  odnawialnych źródeł 
energii. W sumie do końca 2018 roku 
samorząd zamierza wydać na ten cel 
ponad 10 mln zł. – Dzięki tym fun-
duszom u około 250 mieszkańców 
gminy zostanie zamontowanych 
łącznie 300 instalacji – informuje 
Patrycja Karpińska z Urzędu Gmi-
ny Jaktorów.

 Zestawy urządzeń do produkcji 
prądu i ciepła z energii słonecznej 
(te pierwsze są wśród mieszkańców 
uczestniczących w projekcie najpo-
pularniejsze) oraz powietrznych lub 
gruntowych pomp ciepła będą mon-
towane na budynkach użyteczności 
publicznej oraz prywatnych. W tym 
drugim przypadku przez co naj-
mniej pięć lat pozostaną własnością 
gminy i będą użyczane właścicie-
lom nieruchomości, a następnie zo-
staną im przekazane. – Mieszkań-
cy mogą wykorzystywać wyprodu-
kowaną energię jedynie na cele byto-
we – tłumaczy wójt Maciej Śliwerski, 
co oznacza, że nie może ona być wy-
korzystywana do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 
 Mając w perspektywie dofinan-
sowanie (umowa, na podstawie któ-
rej do gminy trafią fundusze unijne 
ma być podpisana na dniach), urząd 
jeszcze tego lata planuje wyłonić wy-
konawcę robót. Instalacje zostaną 
zamontowane na posesjach, których 
właściciele złożyli wcześniej dekla-
racje udziału w projekcie i teraz pod-
piszą umowę dotyczącą warunków 
montażu i korzystania z instalacji, 
a następnie w określonym terminie 
wniosą tzw. wkład własny. Jego wy-
sokość jest zależna od ceny jaką wy-
konawca poda w ofercie oraz rodza-
ju instalacji. Urzędnicy szacują, że 
poniesione koszty zwrócą się miesz-

kańcom w ciągu około 2,5 roku.    
 Gmina informuje również, że 
właściciele nieruchomości, któ-
rzy nie zostali zakwalifikowani do 
udziału w projekcie i znajdują się 
na liście rezerwowej, zostaną wzię-
ci pod uwagę w przypadku rezygna-

cji osób z listy głównej lub ich wy-
kluczeniu ze względu na brak wpła-
ty lub z powodu braku możliwo-
ści montażu instalacji ze względów 
technicznych.

Piotr Chmielewski

Program montażu odnawialnych źródeł energii spotkał 

się w gminie ze sporym zainteresowaniem

Jaktorów znalazł się w ścisłej 

czołówce gmin Mazowsza, 

które otrzymają dofinanso-

wanie do zakupu i montażu  

odnawialnych źródeł energii

Modernizacja „wąskiego gardła”
potrwa do połowy października
PRUSZKÓW Prace związane z poszerzeniem 800-metrowego odcinka 

Alei Jerozolimskich przed wjazdem do Pruszkowa rozpoczęły się w li-

stopadzie ubiegłego roku i miały potrwać do końca sierpnia. Niestety, 

pojawiły się komplikacje, które spowodowały opóźnienie robót

 Na planowaną od lat inwestycję czekało wieku mieszkańców Pruszkowa. 
Wiceprezydent Andrzej Kurzela podkreślał, że odcinek nazywany „wąskim 
gardłem” jest jedynym zwężeniem na całych Alejach Jerozolimskich i przy-
czyną korków tworzących się na wjeździe do miasta.   
 Niestety inwestycji od początku towarzyszyły pewne komplikacje. Jesz-
cze w listopadzie roboty niespodziewanie stanęły, ponieważ dokopano się 
do przewodów, które nie były wcześniej zinwentaryzowane. Potem robotni-
cy uszkodzili jeszcze m.in. rurę z gazem oraz musieli zmagać się z awarią... ma-
gistrali wodociągowej (przy okazji prac miała ona zostać wymieniona, bo była 
w złym stanie technicznym i często sprawiała kłopoty). Pod fragmentem Alei 
Jerozolimskich trzeba było w końcu wymienić grunt. - Chodziło o aż 40 tys. m 
sześć. - precyzuje Andrzej Kurzela. Było to spowodowane źle przeprowadzo-
nymi badaniami geologicznymi.
 Z naszych informacji wynika, że ruch na poszerzanym odcinku drogi czę-
ściowo ma zostać przywrócony 16 października. Chodzi o dwie pierwsze nitki 
drogi. Pozostałe dwie nitki wykonawca udostępni kierowcom w połowie paź-
dziernika, a więc 1,5 miesiąca po pierwotnym terminie. 
 Oprócz dwóch pasów w każdą stronę, obok drogi powstaną ciągi piesze i 
rowerowe, staną latarnie oraz zostaną pobudowane zatoczki dla autobusów. 
Przebudowa „wąskiego gardła” ma kosztować 20,5 mln zł. 

TW

BRWINÓW

Ruszyła budowa trasy pieszo-rowerowej
 Rozpoczęły się prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Leśnej. 
Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie trasy o szerokości 3 m z kostki beto-
nowej bezfazowej, budowę chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej, 
wykonanie odwodnienia (w miejscu likwidowanego rowu ), remont zjaz-
dów i odcinków istniejących przydrożnych rowów. Inwestycja będzie kosz-
towała prawie 400 tys. zł, a prace mają się zakończyć do 5 października.

TWMICHAŁOWICE

„Iluzja” w kinie letnim
 W niedzielę 16 lipca o godz. 21.30 na placu przy ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki w Michałowicach odbędzie się pierwszy seans w ramach 
Letniego Kina Plenerowego. Zostanie pokazany fi lm „Iluzja” w reżyserii 
Louisa Leterriera. Na mieszkańców będzie czekało 200 leżaków. 

TW

PRUSZKÓW

Spacer śladami Wielkiej Wojny
 W niedzielę 23 lipca o godz. 16 Muzeum Dulag 121 zaprasza na „Spa-
cer po Pruszkowie śladami Wielkiej Wojny”, który odbędzie się w ramach 
cyklu „Pruskoviana”. Miejsce zbiórki: budynek dworca kolejowego PKP w 
Pruszkowie. Spacer, który potrwa około 2,5 godziny, poprowadzi Jacek 
Zegarłowicz. Udział w nim jest bezpłatny.

TW

MILANÓWEK

GRODZISK MAZOWIECKI

JAKTORÓW

Poczuj luz! Muzyką wypełnij dzień

Praca szuka chętnych

Dziki problem 

 Na Miejskim Podwórku przy ul. Sportowej 70b już w niedzielę 16 
lipca zagra zespół Reggaeside. To ośmioosobowy skład poruszający się 
głównie w klimatach reggae, rock, ska, funk. Reggaeside wystąpił w fi -
nale 9. edycji programu Must be the music, a także w Telewizji Polskiej w 
programie O! Polskie Przeboje. Zespół tworzą: Karol Olszewski – wokal, 
Przemysław Olszewski – instrumenty klawiszowe, wokal, Mateusz Dere-
das – gitara basowa, wokal, Remek Kreński – perkusja, Jacek Kopowski 
– gitara elektryczna, Maciej Gburczyk – gitara elektryczna, Krzysztof Ka-
sprowicz – saksofon oraz Bartłomiej Żółtowski – trąbka.
Wcześniej, o godz. 16, w ramach imprezy Idziemy na Piknik odbędą się 
warsztaty ogrodnicze oraz animacje dla dzieci. Pojawią się strefy: re-
laksu, jedzenia, aktywności i art oraz wystawa. Wstęp wolny

PC

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego i kilkanaście miejscowych zakła-
dów rozpoczęły kilka dni temu kampanię „Nie dojeżdżaj!!! Praca jest w Gro-
dzisku Mazowieckim”. Jej autorzy zachęcają, głównie przy pomocy ulotek, 
aby osoby dojeżdżające do odległych miejsc pracy zapoznały się z aktual-
nymi, miejscowymi ofertami pracy. 

PC

 W związku z rosnącą populacją dzików na terenie gminy, władze za-
apelowały o niedokarmianie zwierząt leśnych. Dziki zaczęły pojawiać się 
w pobliżu zabudowań w poszukiwaniu odpadków, a obierki, nadgniłe 
owoce, warzywa są dla nich przysmakiem. – Kompostowniki bez ogro-
dzenia, zachęcają wręcz te zwierzęta do odwiedzin posesji. Gdy ogro-
dzenie ma już swój wiek, również potrafi ą je staranować, gdy poczują za 
nim ziemniaki, owies lub odpadki – ostrzegają urzędnicy. I apelują jed-
nocześnie o takie zabezpieczenie kompostowników, żeby dzikie zwie-
rzęta nie miały do nich łatwego dostępu. 
 Włodarze podkreślają także, aby schodzić z drogi samicy dzika z ma-
łymi, gdyż stanowi duże zagrożenie dla ludzi, a szczególnie dzieci oraz 
psów. – Jeśli spotkamy dziki na swojej drodze nie należy krzyczeć, draż-
nić, podchodzić, czy spuszczać psów ze smyczy – radzą w gminie.

PC
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Kilkaset książek
zmieniło właściciela
NADARZYN W tym roku Biblioteka Publiczna w Nadarzynie kolejny już 

raz dołączyła do ogólnopolskiej akcji „uwalniania książek”. Tylko w 

czerwcu mieszkańcy Nadarzyna wymienili ich około 500

 Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek wypada 13 czerwca. Już dzień 
wcześniej na terenie biblioteki ustawiono skrzynie pełne pozycji o różnorod-
nej tematyce, które przeznaczone były zarówno dla młodszych, jak i starszych 
czytelników. Przez dwa tygodnie każdy mógł nieodpłatnie wybrać wolumen 
dla siebie lub dokonać wymiany na przyniesione z domu pozycje. Obowią-
zywała zasada, że za jedną przyniesioną książkę można wybrać sobie aż trzy. 
Jeśli zaś ktoś przyszedł z pustymi rękami, mógł wziąć jeden tytuł. - Książki na 
wymianę są przynoszone przez naszych czytelników – mówi Marcin Bruliński 
z biblioteki w Nadarzynie. - Tylko w czerwcu w akcji wzięło udział około 250 
osób, które wymieniły łącznie około 500 książek o różnej tematyce. 
 Jak twierdzą pracownicy biblioteki, uwalnianie książek cieszy się w Nada-
rzynie coraz większą popularnością. 13 czerwca skrzynie z książkami wynie-
siono również na rynek, gdzie zachęcano mieszkańców do włączenia się w 
akcję.  - Dzięki temu wielu z nich się o niej dowiedziało – dodaje Marcin Bru-
liński. Jako że bookcrossing wzbudza coraz większe zainteresowanie, biblio-
teka postanowiła kontynuować akcję przez cały rok. Regał z pozycjami na wy-
mianę znajduje się także w jej fi lii w Młochowie.

TW

Dokarmiaj gołębie, ale z głową!
PRUSZKÓW Andrzej Iwański, mieszkaniec Pruszkowa, ma pretensje, że administratorzy 

osiedli coraz częściej zakazują dokarmiania ptaków. – To nieludzkie – mówi. Tymcza-

sem okazuje się, że rozsypywanym w rejonie śmietników chlebem coraz częściej „czę-

stują się”... szczury

 Pan Andrzej, który mieszka w 
bloku przy ulicy Dobrej, nie kryje 
swego oburzenia. – Całe życie do-
karmiałem ptaki, ale ostatnio admi-
nistracje osiedli coraz częściej z tym 

walczą – mówi. – Zwłaszcza w rejo-
nie śmietników pojawiają się tablicz-
ki, aby nie karmić gołębi. Zupełnie 
tego nie rozumiem. Tym bardziej, że 
to miasto i nie ma w nim zbyt wiele 
naturalnego pokarmu.
 Aldona Misiura, administrator-
ka osiedla Bolesława Prusa i Staszi-
ca część B wyjaśnia, że zakazy do-
karmiania gołębi pojawiły się na 
wniosek ornitologa zatrudnionego 
przez urząd miejski. – Dużo ludzi 
wysypuje im często spleśniały chleb. 
To nie jest odpowiedni pokarm dla 
tych ptaków – wyjaśnia. Rzeczy-
wiście, specjaliści przestrzegają, że 
zbyt duża ilość chleba w pożywieniu 
może wywoływać u gołębi poważ-
ną chorobę – kwasicę. Nie powinny 
one spożywać także soli, bo może to 
spowodować zaburzenie gospodarki 
wodnej organizmu. Pokarm zepsuty 

jest jeszcze bardziej niebezpieczny. 
– Oczywiście gołębie go zjedzą, ale 
skutki tego mogą być tragiczne 
– mówi Aldona Misiura. – Roz-
sypywania chleba przy śmietni-
kach zakazaliśmy także dlatego, 
że zaczynają się tam gromadzić 
szczury. Z kolei rozmaczanie 
chleba wodą i zostawianie go na 
parapetach jest, delikatnie mó-
wiąc, mało estetyczne. Nie za-
braniamy karmienia ptaków, tyl-

ko należy robić to z głową. Wy-
sypujmy im odpowiedni pokarm 
na trawniku lub w ustronnym 
miejscu. Mnóstwo porad doty-
czących tego, czym karmić pta-
ki, można znaleźć w internecie.
 Ornitolodzy radzą, aby gołę-
biom dawać przede wszystkim ziar-
na zbóż, roślin motylkowych oraz 
nasiona roślin oleistych.

Tomasz Wojciuk

Dokarmiajmy gołębie raczej na trawniku niż przy śmietniku

Dla gołębi najbardziej 

odpowiednie są ziarna zbóż, 

unikajmy natomiast 

dokarmiania ich chlebem

Na początek gra w bule
PODKOWA LEŚNA W Podkowie, obok Pałacyku Kasyno można już korzystać z bulodromu, 

czyli placu do gry w bule, którego powstania chcieli mieszkańcy

 Kule do gry - metalowe oraz 
jedną drewnianą, nazywaną „świn-
ką”, można wypożyczyć bezpłatnie 
w pobliskiej restauracji lub punkcie 
informacyjnym Centrum Kultury i 
Inicjatyw Obywatelskich. Na miej-
scu przygotowano też w dostępny 
sposób informacje, jakie są zasady 
gry.
 Atrakcja przy ul. Lilpopa 18 po-
wstała w ramach ubiegłorocznego 
budżetu obywatelskiego. Była jed-
nym z czterech projektów zgłoszo-
nych przez mieszkańców do reali-
zacji. Prace nad następnymi trwa-
ją, będą to: wiata rowerowa na te-
renie Zespołu Szkół Samorządo-
wych, strefa aktywności w Leśnym 
Parku Miejskim albo między uli-
cami Akacjową i Modrzewiową, a 
także nasadzenia sosen i świerków 
oraz krzewów kwitnących u zbiegu 
ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej i 
w sąsiedztwie skweru ks. Kolasiń-
skiego.
 Wiadomo już także, jakie ini-
cjatywy społeczne prawdopodob-
nie zostaną zrealizowane w ramach 
przyszłorocznego budżetu partycy-
pacyjnego. Mieszkańcy chcieliby 
powstania  „dech do tańca” przed 
Pałacykiem Kasyno, aby potań-
cówki stały się cyklicznymi impre-
zami. Zależy im również na usta-
wieniu większej liczby koszy (50) 
do wyrzucania psich odchodów. 
Uzupełnieniem mają być tabliczki, 
których treść namawiałaby: „Po-
sprzątaj po swoim psie”. Propozy-
cje zostaną jeszcze poddane pod 
osąd społeczności Podkowy Le-
śnej. 

PC

Kule do gry można bezpłatnie wypożyczyć, na miejscu

wyjaśniono także zasady gry 
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Szukasz stabilnej pracy?
Mamy dla Ciebie ofertę.

PRACOWNIK MAGAZYNU
Grodzisk Mazowiecki

Nie wymagamy doświadczenia!

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści „PRACA”
+48 508 040 131

grodzisk@workservice.pl

Atrakcyjne  stawki·

Pracę na stałe·

Rozbudowany system premiowy·

Możliwość rozwoju·

Darmowy dojazd do miejsca zatrudnienia·

Oferujemy:
501 356 229, Warszawa, ul. Brzeska 2

Zostań opiekunką seniorów
w Niemczech

PRACOWNIKA
KADROWO-PŁACOWEGO

zatrudni firma z branży spożywczej
do pracy w biurze w Żabiej Woli.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów
o pracę i umów cywilnoprawnych,
• kompleksowe prowadzenie dokumentacji
kadrowo-płacowej,
• sporządzanie sprawozdań i deklaracji do
ZUS, GUS, PFRON

Oczekiwania:
• doświadczenie w zakresie kadr i płac
minimum 2 lata,
• znajomość przepisów w zakresie prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych,
• obowiązkowa znajomość programu Płatnik,
• obsługa programów Word, Excel.

Oferujemy:
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu,
• samodzielną pracę w przyjaznej atmosferze.

Zainteresowane osoby prosimy
o przysłanie CV wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiemy tylko na wybrane
aplikacje.

lidiapraca@o2.pl lub 604 456 087

Wakacyjnej pracy jest w bród
Choć sezon letni w pełni, pracodawcy wciąż poszukują osób do wykonywania prac sezonowych. Obsługa tu-

rystów, budownictwo czy przetwórstwo to tylko niektóre z branż, w których brakuje rąk do pracy. Gdzie 

można jeszcze znaleźć ciekawe oferty i ile można zarobić?

 W wakacje na rynku jest naj-
więcej ofert prac sezonowych. Naj-
większe zapotrzebowanie na do-
datkowe ręce do pracy od lipca do 
września jest w turystyce, handlu, 
a także gastronomii. Dużym za-
interesowaniem kandydatów cie-
szą się oferty pracy w kurortach 
wypoczynkowych (np. w nadmor-
skich miejscowościach), bo tam 
można nie tylko zarobić, ale i sko-
rzystać z miejscowych atrakcji. Letnie 
miesiące to także doskonały czas dla 
branży budowlanej, remontowej i po-
krewnych. Pracę na pewno znajdą pra-
cownicy fizyczni (np. budowlańcy lub 
ogrodnicy). Zapotrzebowanie na 
wsparcie dodatkowych pracowni-
ków, ze względu na czas zbiorów, 
rośnie również w sadownictwie i 
rolnictwie, a co za tym idzie także 

w branży produkcji i przetwórstwa 
owoców i warzyw. 
 Wakacje to dobra pora dla stu-
dentów, aby zarobić i zdobyć cenne 
doświadczenie zawodowe. – Latem 
wiele przedsiębiorstw chętnie za-
oferuje współpracę osobom, które 
dopiero wkraczają na rynek pracy. 
Oferty praktyk znajdą m.in. studenci 
marketingu, finansów czy kierun-
ków technicznych. Zdobyte w trak-
cie praktyk umiejętności, a także 
kontakty biznesowe mogą okazać się 
niezwykle wartościowe w przyszłości 
– komentuje Marta Pilipowicz, dy-
rektor regionu w LeasingTeam. 

Gdzie szukać ofert?

 Osobom szukającym pracy sezo-
nowej z pomocą przychodzą lokalna 
prasa (np. Kurier Południowy), in-

ternetowe portale rekrutacyjne, lo-
kalne portale ogłoszeniowe oraz 
agencje zatrudnienia, które publi-
kują oferty pracy na swoich stronach 
internetowych. Firmy specjalizujące 
się w rekrutacjach właśnie w okre-
sie wakacji oddelegowują do swo-
ich klientów najwięcej pracowni-
ków. Agencje zatrudnienia mają 
wiedzę oraz szeroką bazę kandy-
datów, dzięki czemu są w stanie 
szybko i efektywnie zrekrutować 
i zatrudnić nowe osoby. To spra-
wia, że wiele firm nawet nie pró-
buje poszukiwać pracowników sa-
modzielnie tylko od razu kontak-
tuje się z agencjami. Warto mieć to 
na uwadze w czasie poszukiwania 
pracy i zarejestrować się w bazie 
kandydatów firm rekrutacyjnych.
 Pracodawcy od zawsze cenią 
osoby, które są pracowite i zaan-
gażowane. Liczą się dla nich rów-
nież dyspozycyjność, sumienność 
oraz gotowość do podjęcia pracy 
na krótszy czas. W przypadku nie-
których ofert może być wymagane 
doświadczenie, choć w większo-
ści, ogłoszenia dotyczą prac pole-
gających na wykonywaniu prostych 
czynności, których łatwo można się 
nauczyć. 
 Okres zatrudnienia i czas wyko-
nywania pracy sezonowej będą zale-
żały od wielu czynników, w tym m.in. 
sektora czy branży, w których działa 
firma. Mogą to być zajęcia trwające 
od kilku dni tak jak rozdawanie ulo-
tek, czy obsługa imprez, przez kilka 
tygodni w przypadku zastępstw na 
czas urlopów, nawet do 3-4 miesięcy 
w sytuacji pracy na produkcji. 

Ile można zarobić?

 Wysokość stawek za godzinę 
zależy od wielu czynników. Przede 
wszystkim od rodzaju pracy, do-
świadczenia pracownika czy re-

gionu Polski, w którym będzie wy-
konywał pracę. Istotne znaczenie 
może mieć również długość trwa-
nia umowy. W przypadku ofert, w 
których czas wykonywania pracy 
trwa np. tylko kilka godzin, zachętą 
do podjęcia pracy może być wyższa 
stawka godzinowa (15-22 zł brutto 
za godzinę). Tak jest chociażby w 
przypadku stanowiska hostessy czy 
animatora gier i zabaw dziecięcych, 
którzy pracę znajdą najczęściej w 
weekend w centrach handlowych 
lub podczas imprez plenerowych. 
Czas zatrudnienia animatora może 
się jednak wydłużyć, jeżeli rozejrzy 
się za ofertami w hotelach i pensjo-
natach zlokalizowanych w miejsco-
wościach turystycznych, które w swo-
jej ofercie bardzo często mają anima-
cje dla dzieci. W sezonie turystycz-
nym atrakcyjne wynagrodzenie otrzy-
mają pracownicy zatrudniani w ga-
stronomii i w hotelarstwie. Mimo że 
kelnerzy, barmani, pomoce kuchenne 
czy pracownicy recepcji bardzo często 
otrzymują minimalne wynagrodzenie 
w wysokości 13 zł brutto za godzinę, 
bardzo często uzyskują również do-
datkowe gratyfikacje w postaci napiw-
ków, procentu od utargu bądź zakwa-
terowania.

 W branży budowlanej, stawki, w 
zależności od kwalifikacji i rodzaju 
wykonywanej pracy, kształtują się 
na poziomie od 13 do 20 złotych 
brutto na godzinę.

A może zarobek w euro?

 Osoby, które chciałyby za-
robić więcej, mogą poszukać 
pracy za granicą. Obecnie ist-
nieje wiele polskich agencji za-
trudnienia, które delegują pol-
skich pracowników do pracy za 
granicą, chociażby  CPC Consul-
ting (www.cpcgroup.pl), która de-
leguje pracowników do pracy w 
Niemczech, Austrii i Norwegii. W 
sezonie letnim w Holandii, Hisz-
panii czy w Niemczech można 
znaleźć pracę przy zbiorach owo-
ców i warzyw np. truskawek czy 
szparagów, bądź przy pielęgnacji 
ogrodów. Tutaj wynagrodzenie na 
pewno będzie bardziej atrakcyjne, 
a poza tym liczone już nie w zło-
tówkach, a w euro. Warto jednak 
pamiętać, że życie w krajach Eu-
ropy Zachodniej jest droższe niż 
w Polsce, w związku z czym wcze-
śniej należy zebrać pieniądze na 
wyjazd. 

PC

Latem mnóstwo pracy jest przy zbiorach, także za granicą
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B u r m i s t r z G r o d z i s k a
Mazowieckiego informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Mazowieckim przy ul.
Kościuszki 32A oraz na stronach

i n t e r n e t o w y c h w w w . g r o d z i s k . p l
i www.bip.grodzisk.pl zostały umieszczone
wykazy z dnia 06.07.2017r. dotyczące
n i e r u c h o m o ś c i p r z e z n a c z o n y c h d o
wydzierżawienia, mianowicie:
- wykaz dotyczący części działki nr ew. 31/46
o pow. 0,0100 ha położonej przy ul. T. Bairda
w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0033-33;
- wykaz dotyczący części działki nr ew. 63/4
o łącz. pow. 0,0060 ha położonej przy
ul. S. Żeromskiego w Grodzisku Mazowieckim,
w obrębie 0011-11;
- wykaz dotyczący części działki nr ew. 92/2
o p o w . 0 , 0 0 0 8 h a p o ł o ż o n e j p r z y
u l . M . L a n g i e w i c z a 1 9 w G r o d z i s k u
Mazowieckim, w obrębie 0011-11 oraz części
działki nr ew. 103/1 o pow. 0,0006 ha położonej
przy ul . R. Traugut ta 17 w Grodzisku
Mazowieckim, w obrębie 0011-11.

DAM PRACĘ

ZATRUDNIMY MAGAZYNIERA DO FIRMY Z BRANŻY 
SPRZĘTU OGRODNICZEGO W ŁAZACH MILE WI-
DZIANE PRAWO JAZDY  ORAZ UPRAWNIENIA NA WÓ-
ZEK WIDŁOWY. PRACA OD ZARAZ, TEL. 602 242 563

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

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

Zatrudnię kuriera, tel. 602 637 732

Zatrudnię doświadczonego blacharza samochodo-
wego, Lesznowola, tel. 601 328 865

Poszukuję Pani do sprzątania klatek schodowych, Ju-
lianów, praca w godzinach porannych, tel. 501 631 494

Cukiernia-piekarnia Michalczyk w Prażmowie zatrudni 
piekarza z możliwością zakwaterowania. 
Tel. 22 736 19 71/72, praca@michalczyk-piekarnia.pl

Zatrudnię do remontów i wykończeń, stawka od 12zł/h 
tel. 798 828 783

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

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

Handlowca z doświadczeniem do firmy produkującej 
opakowania kartonowe i blistrowe, miejsce pracy Pia-
seczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Ośrodek Rehabilitacyjny pilnie zatrudni Opiekuna/
Opiekunkę z możliwością zamieszkania tabita@lu-
xmed.pl  607 241 707

Mechanik poszukiwany FSS-garage.pl tel. 601 602 624

Opiekunki, dom opieki, tel. 607 034 382

Zatrudnimy pracowniczkę. Bar Mistrz Azja, Piaseczno. 
Tel. 880 706 908

Przyjmę SAMODZIELNYCH BRUKARZY oraz EKIPĘ 
BRUKARSKĄ, wynagrodzenie wypłacane regularnie, w 
systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię mężczyzn do prac ogrodniczych 
tel. 503 173 868

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

Poszukiwany Operator maszyn do produkcji tulei 
i przewijania folii, miejsce pracy: Karolina, cv na 
office@eipolska.pl

Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

Panią (także emerytkę) do pomocy w kuchni szkolnej 
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

Poszukiwany Mechanik maszyn i urządzeń 
produkcyjnych, miejsce pracy: Karolina, cv na 
office@eipolska.pl

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

Zatrudnię instruktora nauki jazdy. Telefon 505 087 358

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

FIRMA Z OKOLIC TARCZYNA (REMBERTÓW) ZATRUDNI 
OSOBĘ NA STANOWISKO MECHANIK SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH. DODATKOWA PREMIA ZA UMIEJĘTNO-
ŚCI KIEROWANIA PRACĄ WARSZTATU TEL: 725 046 506
 
Zatrudnię ogrodnika, Lesznowola, tel. 601 328 865

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

Stacja paliw w  Prażmowie zatrudni kasjera, cv ze zdjęciem 
proszę przesłać na: artopraca@onet.eu, tel. 501 337 779

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Fryzjerce i manicurzystce  w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy elektromechanika do 
naprawy i konserwacji maszyn. Miejsce Czaplinek k. Góry 
Kalwarii. Wymagane doświadczenie. tel 662 021 324

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do pracy biuro-
wej i kontroli jakości. Miejsce Czaplinek k. Góry Kalwa-
rii. Mile widziana znajomość j.angielskiego lub j.holender-
skiego. Tel 662 021 324

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osoby do produkcji, 
praca 3 zmiany. Miejsce Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
Tel 662 021 324

Fryzjerkę, fryzjera Piaseczno, tel. 784 799 799

Sprzątanie magazynów Piaseczno, praca zmianowa, 
wymagana ksiażeczka sanepid, tel. 512 117 967

 Mężczyznę do sitodruku, mile widziane doświadczenie, 
Piaseczno, tel. 22 756 81 85 

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

Zatrudnię osoby do sprzątania. Wa-wa Górny Mokotów. 
506-735-491

Zatrudnię kierowcę kat.C tel. 601 27 94 90

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

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

Poszukuje kobiety do pracy na Wólce Kossowskiej w go-
dzinach nocnych do sprzedaży odzieży. Tel. 602 245 410

Pomoc kuchni i kasjer/bufetowa w Nadarzynie praca od 
zaraz. Umowa o pracę, wolne weekendy. Wymagana ks. 
sanepidu. Kontakt tel. 600 476 953. Sodexo Polska

Stacja Paliw w Tarczynie zatrudni kasjera, tel. 605 276 594

Ekspedientki do sklepu  spożywczego, Janki. 
Tel. 508 793 173

Serwis Samochodowy Automillenium mieszczący się w 
Głoskowie pod Piasecznem Zatrudni blacharza oraz la-
kiernika samochodowego tel. 606 351 093

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)

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

Zatrudnię doświadczonego mechanika samochodów 
osobowych i dostawczych, Piaseczno, wynagrodzenie 
od 2500,- do 4000,- w zależności od doświadczenia. CV: 
darek@darko.com.pl, tel. 502 211 761 

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

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

Na dachy, tel. 601 20 98 98

Zatrudnię operatora na koparko-ładowarkę JCB, 
tel. 602 771 320

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

Zatrudnię emeryta (bez nałogów) do prac ogrodniczych 4 
dni w tygodniu po 6 godzin, praca w Baniosze, 
tel. 608 384 717 

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

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

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

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

Agencja Ochrony zatrudni pracownika na terenie 
Piaseczna i okolic, tel. 606 62 83 83

BABIK TRANSPORT – zatrudnimy magazyniera, u
prawnienia na wózki widłowe. Czaplinek k. Góry Kalwarii.
662 021 324

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Kierowcę betonomieszarki kat. C, tel. 696 02 55 63

Mechanik samochodów ciężarowych, tel. 601 569 222

Mechanika zatrudnię, tel. 602 615 674

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

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

SPRZEDAM

Kamień ogrodowy, najtaniej, tel. 608 277 841

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

Drewno kominkowe, tel. 514048384

Kombajn „Anna”, tel. 508 493 707

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Ford Focus 1,8 benzyna, 2000r., tel. 606 65 36 05

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Sprzedam stanowisko postojowe w centrum Góry Kal-
warii, tel. 609 303 154

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

Działka budowlana 1600 m kw., Komorniki gm Tarczyn, 
tel. 693 131 577

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

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

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

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,49 mln, 
tel. 601 720 840

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

Do sprzedania  tanie, ładne DZIAŁKI  BUDOWLANE  na 
projektowanym osiedlu. Blisko  trasy  PKP  w cenie ok.  29  
000 zł za 1 szt., NAPRAWDE WARTO (nawet jako super lo-
kata), tel. 698 225 965, 22 750 33 66 

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

Pawilon handlowy, Piaseczno, tel. 790 217 712

Działkę budowlaną Uwieliny, tel.514 613 788

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

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

55 m kw., 3 pokoje, Góra Kalw, tel. 693 808 093

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Dom parterowy Sułkowice, tel. 790 600 608

Sprzedam z przyczyn losowych działkę budowlano-rekre-
acyjną ok. 1500 m kw. w Sierzchowie (gm. Góra Kalwaria). 
Cena wyjątkowa ok. 40 000 zł za działkę. OKAZJA!, tel. 22 
750 33 66, 698 225 965

Sprzedam tanie działki budowlane / ok. 1000 m kw., 
na lokatę w okolicach Piaseczna – Grójca. Okazja, 
tel. 22 750 33 66, 698 225 965

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Dom w okolicach Piaseczna lub Góry Kalwarii, tel. 519 470 497

Kupię stary budynek do remontu z działką (dom przedwo-
jenny, gospodarstwo, fabrykę lub podobne). Tel: 606 709 994 

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Duża kawalerka Mirków, Konstancin, tel. 668 640 062

Wynajmę sklep wraz z wyposażeniem, tel. 515 815 983

Wynajmę lokal pod usługi,  2 pokoje w całości lub oddziel-
nie, Piaseczno, ul. Puławska 2 (1 p.), tel. 501 631 494

Dwupokojowe, przy stacji Metro Ursynów, tel. 601 293 500 

Mieszkanie w ok. Piaseczna – Tarczyna, możliwość 
pełnego wyżywienia, tel. 512 393 819

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery, Piaseczno, warunki dobre, tel. 604 274 417

Pokoje, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Mieszkanie dwupokojowe, 65 m kw., w Gołkowie, 
tel. 660 747 651

Noclegi, 8 zł+, tel. 574 661 588

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

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

Wynajmę domek 3 pokoje Chylice, tel. 698 896 421

Lokal użytkowy 46 m kw., Góra Kalwaria, 
ul. Dominikańska, tel. 663 822 755

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

USŁUGI

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

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

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Hydraulik tel. 886 576 148

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami.
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

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

Sprzątanie, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

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

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

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Ogrody-Koszenie Trawników Zarośli-tel. 603 315 531
 
Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Kompleksowe usługi BHP na terenie całego Mazowsza, 
tel. 691 711 064

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

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

Schody, parapety, panele tel. 609 077 857

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

Garaże, wiaty, szybko, solidnie, tel. 884 377 592

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi budowlane, ocieplanie budynków, podbitek, 
tel. 733 89 75 49

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominki, tel. 609 644 757

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Krycie, naprawa dachów, 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

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Rynny, termopapy, tel. 512 256 799

Cyklinowanie, tel. 667 619 662

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Elewacje. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Ogrodnictwo kompleksowo, tel. 536 043 434

 RÓŻNE 

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Od 01 LIPCA 2017 na NFZ przyjmuje pacjentów hospi-
cium domowe w Konstancinie Jez. al.Wojska Polskiego 
6 (w przychodni GRAPA- siedziba), tel. 606 611 776, 782 
226 172

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

MATRYMONIALNE

Mężczyzna 50 lat pozna Panią w celach towarzyskich, 
tel. 507 449 229

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

Firma z branży spożywczej zatrudni pracownika kadro-
wo-płacowego do pracy w biurze w Żabiej Woli.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpo-
wiedzialna za: rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów 
o pracę i umów cywilnoprawnych, kompleksowe prowa-
dzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie 
sprawozdań i deklaracji do ZUS, GUS, PFRON. Oczeki-
wania: doświadczenie w zakresie kadr i płac – minimum 
2 lata, znajomość przepisów w zakresie prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego 
od osób fizycznych, obowiązkowa znajomość programu 
Płatnik, obsługa programów  Word, Excel.Oferujemy: 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu, samodzielną 
pracę w przyjaznej atmosferze. Zainteresowane osoby 
prosimy o przysłanie CV wraz ze zgodą na przetwarza-
nie danych osobowych. Odpowiemy tylko na wybrane 
aplikacje. Kontakt: lidiapraca@o2.pl lub 604 456 087

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

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

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

Praca w ochronie, Góra Kalwaria, w godz. 7 – 16,  
22 – 7, stawka 9,70 zł, podstawy komputera, 
tel. 607 212 383, 603 454 131

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

Firma z branży spożywczej zatrudni pracownika kon-
troli jakości w Żabiej Woli. Praca w systemie trzyzmiano-
wym. Wymagania: książeczka sanepidu. Mile widziane 
doświadczenie w branży spożywczej.Oferujemy: pracę 
w pełnym wymiarze. Oferty proszę kierować pod nr 
tel.46/857 82 21 – osoba kontaktowa Beata Mrozowska.

Pomoc na kuchnię z doświadczeniem, przedszkole Pia-
seczno, tel. 668 607 513

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

Przyjmę murarzy i ogólnobudowlańców, 
praca Warszawa, tel. 513 024 029

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

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

Niepubliczne Przedszkole w Piasecznie poszukuje 
nauczyciela-wychowawcy, CV na adres 
przedszkole.delfinek@wp.pl

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

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

Dom nad morzem o wysokim standardzie z możliwością 
wykorzystania na ekskluzywny pensjonat, 
tel. 602 212 169

Działkę z budynkiem w stanie surowym w Jazgarzewie.
Tel. 602 212 169

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Wynajmę powierzchnie biurowe, warsztatowe, magazy-
nowe, ul. Warszawska 18, Piaseczno, 508 024 044

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

BRUKARSTWO, meritumbruk@o2.pl, TEL. 696 437 501

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Naprawa okien, tel. 697 051 266 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

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

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

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

Angielski na wakacje, korepetycje, konwersacje, 
egzaminy, tel. 605 760 161

Angielski, duże doświadczenie z dojazdem, 
tel. 662 128 913 

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

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy

ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 14.07.2017 r. na okres 21 dni

i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Informacja pod numerem telefonu 22 735 88 03,

pok. 64 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00.

Prezydent Miasta Pruszkowa

informuje,

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy
ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie

internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony
został od dnia 12.07.2016r na okres 21 dni

wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży na rzecz użytkownika

wieczystego.

Prezydent Miasta Pruszkowa

największy nakład 
największa skuteczność 

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
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Koloryzacja z odbudową

z RABATEMz RABATEM

15%15%

Zabieg intensywnie nawilżający z sonoforezą

Zabieg

antycellulitowy

z maską kawową
Zabieg

antycellulitowy

z maską kawową

99 zł99 zł

110 zł
110 zł

SOLARIUMSOLARIUM
NOWE
LAMPY

PROMOCJE

PAZNOKCIEPAZNOKCIE
NOWOŚĆ Przedłużanie metodą żelowąNOWOŚĆ 88 zł88 zł

WŁOSYWŁOSY

SKÓRASKÓRA

Depilacja woskiem - łydki 40 zł40 zł

Gdzie spojrzysz, 
będzie zielono
GRODZISK MAZOWIECKI Siedem skwerów i pasy zieleni wzdłuż 14 ulic 

w mieście zmienią swoje oblicze. To nie wszystko, bo w kolejce czekają 

cztery parki do zagospodarowania

 Grodziski magistrat ogłosił kilka dni temu przetarg na przebudowę tere-
nów zielonych w 21 punktach miasta. To część większego projektu pod na-
zwą „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni pu-
blicznej, w tym terenów zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki”, który uzyskał 
5,7 mln zł unijnego dofi nansowania. 
 W sumie w ramach projektu do jesieni przyszłego roku powstaną 4 nowe par-
ki i 7 skwerów, a także zostaną wykonane pasy zieleni wzdłuż 14 ulic. 
 Zakres robót objętych obecnym przetargiem obejmuje wykonanie zago-
spodarowania terenu skweru na wydłużeniu al. Armii Krajowej, skwerów przy 
ulicach: Warszawskiej, Bocianiej , Traugutta, Granicznej, Żeromskiego, Bałtyc-
kiej (powstanie tu bulwar nad rzeką Mrowną) oraz zagospodarowania ziele-
nią takich ulic jak: Nadarzyńska, Warszawska, Szczęsna, Dąbrowskiego, Wie-
luńska, Robotnicza, Kleeberga, 3 Maja, Królewska, Sienkiewicza, 1 Maja, Bał-
tycka, Narutowicza i Traugutta.
 Przetarg na wykonanie czterech parków przy ul. Ordona, Dalekiej, Jaśmi-
nowej i Bałtyckiej ma być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.

PC

Tak ma wyglądać skwer przy ul. Warszawskiej, 

obok Wioślarskiej i Nadarzyńskiej

Pogorzelcy potrzebują pomocy
GRODZISK MAZOWIECKI Państwo Pałyskowie z Kozer Nowych stracili w pożarze wszystko, 

a ich dom nie nadaje się do zamieszkania. Ruszyła akcja, w której każdy może pomóc 

małżeństwu w powrocie do normalności przekazując materiały budowlane

 Pożar, który wybuchł 3 maja przed 
godz. 5 rano, o mały włos zakończył-
by się jeszcze większą tragedią. 

Zdążyła zabrać tylko torebkę

 Z ustaleń śledczych wynika, że 
ogień pojawił się na parterze, gdzie 
mieszkał Stanisław, brat Lidii Pa-
łyski. Przewlekle chora 65-let-
nia kobieta wraz z mężem Henry-
kiem zajmowali piętro niedużego 
domku, wchodzili do mieszkania 
osobnym wejściem. Około godz. 
5 pana Henryka obudził wybuch, 
do którego doszło na parterze. Do 
tej pory nie wiadomo, co eksplo-
dowało, na pewno nie butla gazo-
wa. Starszy mężczyzna najpierw 
sprowadził z góry niepełnospraw-
ną żonę. Następnie wszedł do 
ogarniętego pożarem niżej poło-
żonego mieszkania i pomógł wy-
dostać się z niego Stanisławo-
wi, który miał już niewielki kon-
takt z rzeczywistością. Liczący 57 
lat mężczyzna doznał poparzeń 
60 proc. ciała, pogotowie zabra-
ło go do szpitala. Nazajutrz jed-
nak z powodu dotkliwych uszko-
dzeń ciała umarł.
 Pani Lidia wychodząc z domu 
zdążyła zabrać tylko swoją torebkę, 
żarłoczny ogień rozprzestrzeniał się 
tak szybko, że pochłonął doszczęt-
nie wszystko w domu seniorów. 
Obecnie mieszkają kątem u córki, a 
Lidia Pałyska w miniony piątek tra-
fiła do szpitala. 

Apel do ludzi dobrej woli

 Odnowienie domu wziął na 
swoje barki zięć państwa Pały-
sków, Jan Kusek. – Samodzielnie 
pozbijałem tynki w całym spalo-
nym budynku, sam robię własny-
mi siłami, ile mogę. Nie podda-
ję się. Nie stać mnie na wynajęcie 
ekipy remontowej, teściów rów-
nież – mówi naszemu dziennika-
rzowi. Ponieważ koszty odnowie-
nia zniszczonego przez ogień bu-
dynku nie są małe, pan Jan z ro-
dziną zwrócił się z apelem o po-
moc do ludzi dobrej woli. Chodzi 
przede wszystkim o materiały bu-
dowlane, z których część być może 
komuś jest już zbędna po zakoń-
czonej budowie lub remoncie. 

 Potrzebne są: beton komórko-
wy (24x24x59) - 280 szt., beton ko-
mórkowy 12x24x59 - 50 szt., klej gip-
sowy Atlas KB15 - 20 worków, pro-
fil nadprożowy (24x24x59) - 5 szt., 
nadproże betonowe 2-metrowe - 4 
szt., nadproże betonowe 1,40 - 2 szt., 
cement - 2 tony, folia budowlana - 
50 metrów, styropian 5 - 80 metrów, 
styropian 12 - 50 metrów, blachow-
kręty 3,5x25 - 4000 szt., wkręty teksy 
- 500 szt., kołki szybki montaż 6/40 
- 300 szt., wieszaki ES 10 - 300 szt., 
płyta karton gips biała - 84 szt., pły-
ta karton gips zielona - 15 szt., drut 

zbrojony 12 - 70 metrów, drewnow-
kręty (3,5x35) - 500 szt., profile: UD 
27 4-metrowe - 44 szt., CD 60 4-me-
trowe - 104 szt., okna - 2 szt., drzwi 
wejściowe - 1 szt.
 – Będę bardzo wdzięczny, jeśli 
ktokolwiek się odezwie. Zdaję so-
bie sprawę, jak wiele osób przeżywa 
osobiste tragedie i też potrzebuje po-
mocy – dodaje Jan Kusek. Wszyst-
kie osobny, które zechcą przekazać 
materiały budowlane pogorzelcom 
mogą kontaktować się z panem Ja-
nem pod nr tel. 666 852 581.

Piotr Chmielewski

– Na ile mogę i potrafię, prowadzę remont własnymi siłami – 

mówi Jan Kusek, zięć małżeństwa, które straciło dach nad głową

PRUSZKÓW

Pokaz fi lmu „Jaster. Tajemnica Hela”
 W niedzielę 16 lipca w muzeum Dulag 121 odbędą się bezpłatne pokazy 
fi lmu „Jaster. Tajemnica Hela”. Dokument przedstawia historię żołnierza Ar-
mii Krajowej, którego skomplikowane i tragiczne losy wojenne do dziś sta-
nowią niewyjaśnioną do końca zagadkę. Seanse odbędą się od godz. 11.

TW
Koncert dla dzieci
 W sobotę 15 lipca Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
zaprasza na wyjątkowy koncert dedykowany dzieciom pt.: „Tam gdzie 
rośnie Rabarbar”. Artyści zabiorą zarówno młodszych, jak i starszych słu-
chaczy w 60-minutową podróż do świata dziecięcej wyobraźni. Cieka-
wym urozmaiceniem muzycznego spotkania będą opowieści o zwierzę-
tach. Początek o godz. 12. Wstęp wolny.

TW

PRUSZKÓW

Jagiełło i Paluchowski odchodzą ze Znicza. 

Są też wzmocnienia!
 Aleksander Jagiełło, pomocnik Znicza Pruszków w zakończonym nie-
dawno sezonie, w którym zdobył aż 8 goli, podpisał dwuletnią umowę z Pia-
stem Gliwice. Z pruszkowskiego zespołu odchodzi też napastnik Adrian Pa-
luchowski (w ostatnim sezonie zdobył 10 bramek). Popularny „Paluch” pod-
pisał 2-letnią umowę z pierwszoligową Pogonią Siedlce. Do zespołu, który 
rozpocznie sezon już jutro meczem z Legionovią Legionowo w Pucharze 
Polski dołączyli natomiast: Rafał Włodarczyk, Paweł Tarnowski, Piotr Klep-
czarek i Eryk Sobków. 

TW
Muzyczna noc pod gwiazdami

Warsztaty z kuchni antycznej

 W sobotę 22 lipca w Parku Kościuszki odbędzie się muzyczna noc 
pod gwiazdami, czyli  „Lipcowy koncert do północy”. Wieczór rozpocz-
nie się o godzinie 19 koncertem Piotra Polka, a fi nałem będzie spektakl 
muzyczny z przebojami Marilyn Monroe, w reżyserii Andrzeja Strzelec-
kiego. Organizatorzy zapewniają krzesełka, w obrębie widowni będzie 
funkcjonować kawiarenka.

TW

 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego zaprasza na ro-
dzinne spotkanie poświęcone kuchni greckiej i rzymskiej. Oprócz warsz-
tatów będzie można obejrzeć akcesoria, jakimi posługiwano się w cza-
sach antycznych. Spotkanie odbędzie się w przyszłą sobotę 22 lipca w 
godz. 11-15. 

TW
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