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Nie powinien prowadzić, spowodował kolizję

Jeep przygniótł 18-latka. Chłopak zmarł w szpitalu

Kradną w sklepach na potęgę

Jechał na podwójnym gazie

Groził znajomej bronią i nie tylko

Poszukiwany uczestnik kolizji

 Kilka dni temu kierowca opla vectry uderzył w tył bmw. Po chwili na 
miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze, którzy szybko zorientowali 
się, że jadący oplem 22-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierow-
nicę. Mężczyzna miał bowiem dwa orzeczone przez sąd zakazy prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. Teraz czekają go nie lada kłopoty, bo-
wiem za złamanie zakazów grozi mu do 3 lat więzienia.

 Do niezwykle tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły czwartek na 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i al. Niepodległości. Kilka minut po 
północy w jadącego ul. Wojska Polskiego jeepa uderzyło mknące Nie-
podległości renault. Z jeepa, który był bez dachu, wypadł pasażer. Auto 
przekoziołkowało i przygniotło 18-latka swoim ciężarem. Mimo szybkiej 
akcji ratunkowej, chłopak zmarł po przewiezieniu do szpitala. Okoliczno-
ści zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

 W ciągu ostatnich dni doszło do kilku kradzieży sklepowych. I tak w 
jednym z marketów na terenie Pruszkowa trzech 15-latków próbowało 
przywłaszczyć sobie 1 kg cukierków i trzy szminki. Zostali jednak zła-
pani i będą tłumaczyć się przed sądem rodzinnym. Innego nieletniego 
złodzieja złapano 17 lipca w Jankach. 12-latek próbował ukraść zabawkę 
za... 9 zł i również stanie przed sądem rodzinnym. Kradną też dorośli. Ci 
jednak przede wszystkim sięgają po artykuły spożywcze i alkohol. Jeśli 
straty sklepu nie przekraczają 500 zł, złodzieje przeważnie karani są przez 
policję mandatami.

 Na ulicy Błońskiej w Nadarzynie funkcjonariusze skontrolowali nie-
pewnie jadącego opla. Jak się okazało, siedzący za kierownicą 27-latek 
był po spożyciu alkoholu. Miał go jednak w organizmie niewiele, dlatego 
odpowie za wykroczenie. Gdyby wypił o jedno piwo więcej, tłumaczyłby 
się przed sądem.

 Jedna z mieszkanek poinformowała policjantów, że na jej posesję 
wtargnął agresywnie zachowujący się znajomy. Mężczyzna miał więzić ją 
i grozić pozbawieniem życia za pomocą broni palnej. Mundurowi zatrzy-
mali 59-latka w miejscu zamieszkania, zabezpieczając znaleziony przy 
nim pistolet i 35 sztuk amunicji. Badanie trzeźwości wykazało, że męż-
czyzna ma w organizmie ponad promil alkoholu. Waldemar M. usłyszał 
pięć zarzutów i został objęty dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontak-
towania się ze znajomą. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło na początku lipca na drodze A2 
na wysokości Pruszkowa, gdzie ciężarowa scania zderzyła się z jaguarem. 
Podczas legitymowania przez policję okazało się, że kierowca jaguara 
jest poszukiwany w celu ustalenia jego miejsca pobytu. Mężczyzna zo-
stał przewieziony na komendę. W kolizji nikt nie ucierpiał.
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Upiła się i zaczęła rozrabiać
 Policjanci zostali wezwani do miejscowości pod Grodziskiem Mazo-
wieckim, gdzie doszło do kradzieży. Pokrzywdzony poinformował funk-
cjonariuszy, że właśnie z jego domu odjechała kobieta, która groziła mu 
bronią i wybiła w budynku szybę. Po kilkunastu minutach na jednej z 
bocznych dróg mundurowi zatrzymali samochód, którym podróżowała 
46-letnia Tatiana S. Nietrzeźwa kobieta miała przy sobie torbę, w której 
była wiatrówka i skradziony odtwarzacz dvd o wartości 1300 zł. 46-latka 
usłyszała zarzuty kierowania gróźb karalnych, uszkodzenia mienia i kra-
dzieży. Otrzymała też dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzyw-
dzonego. Za popełnione czyny grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. O 
jej dalszym losie zdecyduje sąd.

Podziękowali policjantom
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Kilka dni temu przed Komendą Powiatową Policji w Prusz-

kowie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystości wzięli udział przed-

stawiciele lokalnych władz samorządowych, współpracujących z policją służb oraz 

mieszkańcy. Wielu funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia i awanse na wyższe stop-

nie służbowe

 Uroczystość rozpoczęła się w 
samo południe od złożenia mel-
dunku komendantowi jednost-
ki, mł. insp. Krzysztofowi Radzi-
kowi, który po chwili odczytał li-
sty z życzeniami nadesłane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Komendanta 
Stołecznego Policji. Minister Ma-
riusz Błaszczak podkreślał, że po-
licjantom należy się szacunek za 
ich trudną, wymagającą wyrze-
czeń pracę, a także że powinni być 
wzorem dla społeczeństwa. „Poli-
cja musi być stanowcza, ale dzia-
łać także zgodnie z prawem” - za-
znaczył w liście minister Błasz-

czak. Z kolei komendant stołeczny 
mł. insp. dr Rafał Kubicki dzięko-
wał funkcjonariuszom za ich trud, 
zaangażowanie i codzienne wyko-
nywanie powierzonych zadań. Do 
tych życzeń przyłączył się także 
komendant powiatowy, który nie 
tylko w ciepłych słowach zwrócił 
się do swych podwładnych, ale też 
nie omieszkał wspomnieć o waż-
nej roli samorządów, które często 
wspierają policję, dofinansowując 
m.in. zakup sprzętu.

Awanse i wyróżnienia

 Zaraz po przemowach nastąpi-
ła najmilsza dla policjantów część 
uroczystości, a mianowicie awan-
se na wyższe stopnie służbowe. W 
korpusie posterunkowych  awan-
se otrzymało 23 funkcjonariuszy, 
w korpusie sierżantów – 21, zaś 
aspirantów – 45. Awansowano też 
trójkę oficerów. Brązowe meda-
le za długoletnią służbę, przyzna-
wane przez prezydenta RP, otrzy-
mali st. asp. Krzysztof Iwanowski, 
komendant komisariatu policji w 
Nadarzynie oraz asp. Małgorza-
ta Pszczółkowska z KPP Prusz-

ków. Z kolei minister Błaszczak 
brązową odznaką „Zasłużony Po-
licjant” uhonorował kom. Małgo-
rzatę Pietrusiak, komendant ko-
misariatu w Michałowicach oraz 
asp. sztab. Pawła Pacholskiego z 
KPP Pruszków. Dodatkowo zło-
ty medal za wybitne realizowanie 
ustawowych zadań policji otrzy-
mał prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński, a brązowy – starosta 
pruszkowski Maksym Gołoś (oby-
dwaj odebrali odznaczenia kilka 
dni później podczas uroczystości 
w siedzibie KSP). Podczas apelu 
odznaczeniami uhonorowano tak-
że 8 związkowców.   

Hojny starosta

 Za wkład w poprawę bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu pruszkow-
skiego starosta  Gołoś wyróżnił na-
grodami pieniężnymi 10 policjantów 
i osobiście wręczył im listy gratula-
cyjne. Na zakończenie uroczysto-
ści pod pomnikiem „Poległych Po-
licjantów” zostały złożone wieńce i 
zapalone znicze.
 W Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie pracuje około 280 
funkcjonariuszy i 44 pracowników 
cywilnych. Pod jednostkę podlega 
także pięć komisariatów – w Brwi-
nowie, Nadarzynie, Raszynie, Mi-
chałowicach i Piastowie. 

Tomasz Wojciuk

Pięciu funkcjonariuszy otrzymało w tym roku awanse 

przed terminem

Aż 92 policjantów zostało 

nominowanych na wyższe 

stopnie służbowe

POWIAT GRODZISKI

Święto Policji w Grodzisku Mazowieckim
 Dwa tygodnie temu swoje święto obchodziło także 149 policjantów 
pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. 
Aż 52 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe (6 
szeregowych, 20 podofi cerów, 22 aspirantów i 4 ofi cerów). Trzech poli-
cjantów otrzymało również medale za długoletnią służbę: srebrnymi me-
dalami uhonorowano asp. sztab. Sławomira Skoczka i Roberta Kamiń-
skiego, a brązowym – asp. sztab. Kamila Stępnia. 

Targowisko w nowej odsłonie
BRWINÓW Jeszcze przez tydzień mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi 

dotyczące planowanej modernizacji miejskiego targowiska

 Wstępna koncepcja zagospoda-
rowania targowiska została już za-
prezentowana bezpośrednim sąsia-
dom tego terenu, którzy odnieśli się 
do niej bardzo pozytywnie, zgłasza-
jąc jedynie kilka uwag i postulatów. 
Nowe, funkcjonalne pawilony mają 
pozwolić na prowadzenie handlu w 
odpowiednich warunkach, a przej-
ście przez targowisko od Rynku w 
stronę ul. Armii Krajowej mogłoby, 
poza targowymi sobotami, służyć 
jako wygodny i estetyczny deptak. 
Kwestie związane z wyborem mode-
lu fi nansowania targowiska zostały 
wstępnie omówione na spotkaniu z 
kupcami. Teraz władze chcą, aby na 
temat pomysłu wypowiedzieli się 
mieszkańcy. Konsultacje przedłużo-
no ze względu na okres urlopowo-
wakacyjny.

TW



 We wrześniu ubiegłego roku od-
było się uroczyste wmurowanie ka-
mienia węgielnego. Na zorganizo-
waną na placu budowy uroczystość 
zostali zaproszeni m.in. minister 

edukacji narodowej Anna Zalewska, 
wojewoda mazowiecki Zdzisław Si-
piera oraz starosta pruszkowski 
Maksym Gołoś. Gospodarzem spo-
tkania był wójt Raszyna Andrzej Za-
ręba, który stojąc między częściowo 
wybudowanymi ścianami, pochwa-
lił się sukcesami w rozbudowie bazy 
edukacyjnej na terenie gminy. 

Budowa bez komplikacji

 Od początku zakładano, że bu-
dowa dwukondygnacyjnego przed-
szkola zakończy się do czerwca tego 
roku. Tak też się stało. Z zewnątrz 
pomalowany na wesołe,  „dziecięce” 
kolory budynek jest już niemal goto-
wy. Wyposażono także znajdujący 
się obok niego przestronny plac za-
baw. Przed placówką wykonano tak-
że parkingi. Obecnie trwają drobne 
zabiegi kosmetyczne i wykończenio-
we. Przedszkole cały czas wyposa-
żane jest także w niezbędne sprzęty, 
meble i urządzenia, choć ten proces 
również dobiega końca. Jako ostat-
nie miały być kupowane absolutne 
drobiazgi, jak materiały piśmienni-
cze, pluszaki, czy np. widelce. 

Trwają odbiory techniczne

 W tej chwili w budynku trwa-
ją odbiory techniczne, a przedszko-
le wizytuje m.in. Sanepid i straż po-
żarna. - W przyszłym tygodniu bę-

dziemy wnioskować do PINB-u 
o wydanie decyzji na użytkowa-
nie – mówi Andrzej Zaręba, wójt 
Raszyna. 8-oddziałowa placówka 
otworzy swoje progi przed dzieć-
mi 1 września. Nowe przedszkole 
publiczne przy ul. Poniatowskie-
go przyjmie m.in. maluchy z dwu-
oddziałowego przedszkola przy ul. 
Szkolnej (wnioski o przyjęcie do 
nowej placówki można składać do 
11 sierpnia). Jego dyrektorem zo-

stała Ewa Gac, która przez wiele 
lat prowadziła przedszkole w Da-
widach. - Jest to osoba z ogrom-
nym doświadczeniem, która daje 
gwarancje, że ta placówka będzie 
wzorowo prowadzona – mówił 
podczas ostatniej sesji rady gmi-
ny wójt Andrzej Zaręba. Cały czas 
trwa także rekrutacja pracowni-
ków. Część z nich rozpocznie pra-
cę od sierpnia, część od września. 

Tomasz Wojciuk

Ponad 10 mln zł kosztowało 

wybudowanie i wyposażenie 

nowego gminnego 

przedszkola w Raszynie
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Galeria Grodova 
„Budową Roku 2016”
GRODZISK MAZOWIECKI Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-

downictwa docenił otwarty siedem miesięcy temu obiekt handlowy 

i przyznał nagrodę fi rmie, która wzniosła galerię

 Konkurs na „Budowę Roku” organizowany jest od 25 lat dla promowa-
nia polskiego budownictwa. Jest na pewno jednym z najbardziej prestiżo-
wych plebiscytów, ponieważ oprócz Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa w jego organizacją zaangażowani są Ministerstwo Infra-
struktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
 Galeria Grodova znajduje się w ścisłym centrum Grodziska Mazowieckie-
go. Reprezentacyjne wejście w formie wysokiego portalu prowadzi do dwu-
poziomowego centrum zorganizowanego wokół atrium nakrytego obszer-
nym szklanym świetlikiem. W części podziemnej znajduje się parking. Galeria 
została otwarta 1 grudnia 2016 r. 

PC

Przedszkole zgodnie z planem
RASZYN Nowe przedszkole budowane od ponad roku przy ulicy Poniatowskiego w Ra-

szynie jest praktycznie gotowe. Wyposażanie placówki skończy się w połowie sierp-

nia, a od września budynek przyjmie 200 przedszkolaków

Budynek ma 990 m kw. powierzchni, a każda z sal ma wyjście 

na taras i łazienkę. Przedszkole zostało także dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych

PIASTÓW

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego
 Stowarzyszenie Nasz Piastów oraz Piastowskie Archiwum Miejskie zapraszają 
na uroczyste obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. We wtorek 1 sierp-
nia o godz. 17 przy pamiątkowym murze na terenie Gimnazjum nr 2 przy Al. Ty-
siąclecia 3 zostaną złożone kwiaty, a o godz. 18 w kościele pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata przy ul. Ogińskiego 41 odbędzie się msza święta w intencji boha-
terów powstania. Po mszy, o godz. 19, będą śpiewane powstańcze piosenki.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A
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A może najlepszy sąsiad mieszka za płotem?
PODKOWA LEŚNA Włodarze szukają ponadprzeciętnych osób, które potrafi ą bezinteresow-

nie działać na rzecz sąsiadów

 W pierwszej edycji podkowiań-
skiego konkursu na Najlepsze-
go Sąsiada Miasta Ogrodu nagro-
dzono  Annę i Mirosława Siewier-
skich, których zgłosiła Barbara Bu-
szyńska. Państwo Siewierscy okaza-
li się prawdziwymi sąsiadami i przy-
jęli starszą panią do swojego domu, 
kiedy uległa wypadkowi. Zapewni-
li jej troskliwą, profesjonalną i zu-
pełnie bezinteresowną opiekę, która 
pochłonęła mnóstwo czasu i niema-
ło nakładów finansowych.
 Pomysł na konkurs w mieście 
ogrodzie zrodził się z obchodzone-
go 31 maja Europejskiego Dnia Są-
siada, który jest świętowany pra-
wie w 30 krajach na świecie. Pod-
czas Dnia Sąsiada lokalne społecz-
ności spotykają się w małym gro-
nie na podwórzu, ulicy, w ogro-
dzie, przed blokiem lub na osiedlo-
wym skwerku. Z tej okazji urządza-
ne są rodzinne festyny, piknik, gril-
le, gry i zabawy podwórkowe, czy 
akcje sadzenia roślin.
 Organizatorzy konkursu wie-
rzą, że i w tym roku nie zabrak-
nie osób, które wykazały się po-

mocą, bezinteresownością oraz 
życzliwością wobec swoich sąsia-
dów. Na zgłoszenia w formie pi-
semnej (wraz z uzasadnieniem) 
urząd miasta czeka do 30 wrze-
śnia. Można je zostawiać w for-
mie papierowej w sekretariacie lub 

przesyłać na adres: promocja@
podkowalesna.pl.
 Spośród kandydatur, zwycięzców 
wyłoni kapituła konkursu. W ubie-
głym roku była ona jednogłośna.

PC

Najlepszymi sąsiadami zeszłego roku zostali Anna 

i Mirosław Siewierscy

Przystosują uczniów 
do wymagań pracodawców
BRWINÓW Gmina otrzymała dotację na projekt edukacyjny „Wiedza moją potrzebą”, 

który będzie realizowany przez dwa lata w szkole w Żółwinie

 Wartość projektu wynosi po-
nad 148 tys. zł, a kwota pozyskane-
go dofinansowania ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go to ponad 110 tys. zł. Projekt ma 
być realizowany od października do 
maja 2019 roku w Zespole Szkół w 
Żółwinie. Obejmie 151 uczniów klas 
IV-VII szkoły podstawowej oraz II 
i III gimnazjum, w tym uczniów z 
niepełnosprawnościami. Jego ce-
lem jest wsparcie kompetencji nie-
zbędnych na rynku pracy oraz wła-
ściwych postaw i umiejętności, ta-
kich jak kreatywność, innowacyj-
ność, umiejętność pracy zespołowej 
i przedsiębiorczość. Wsparcie do-
tyczyć będzie podniesienia wiedzy, 
umiejętności i potencjału edukacyj-
nego poprzez realizację zajęć dy-
daktyczno-wyrównawczych z ma-
tematyki, języka angielskiego, fizy-
ki, chemii oraz zainicjowanie kół 
zainteresowań: informatycznych 
i szachowych. W ramach projek-
tu realizowane będą wyjazdy edu-
kacyjne oraz doposażona zostanie 
baza dydaktyczna szkoły, m.in. zo-

staną kupione 24 roboty do nauki 
programowania i laptop z oprogra-
mowaniem. Wszystkie działania słu-
żyć będą kształtowaniu już w mło-
dym wieku umiejętności i postaw 
ułatwiających funkcjonowanie w 
przyszłości na dynamicznie zmie-
niającym się rynku pracy, a także 

przyczyni się do kształtowania na-
wyku uczenia się przez całe życie. 
Uczniowie będą też mieć wyjaz-
dy edukacyjne do Ośrodka Edu-
kacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie na lek-
cje „Przyroda z komputerem”.

TW

Liceum Zana otrzyma
dofinansowanie 
z ministerstwa sportu
PRUSZKÓW Aż 291 szkół w całej Polsce otrzyma wsparcie w ramach pro-

gramu  Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, realizowanego 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród dofi nansowywanych za-

dań znalazła się budowa sali gimnastycznej przy LO im. Tomasza Zana 

w Pruszkowie
 – Budżet na realizację rozstrzygniętego konkursu to blisko ćwierć miliarda 
złotych. Dzięki tym środkom uda się stworzyć lub poprawić warunki dla tysię-
cy uczniów w Polsce – mówi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki. Na li-
ście dofi nansowanych przez MSiT zadań znalazła się m.in. budowa sali gimna-
stycznej przy LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.  – Na nowoczesną salę gim-
nastyczną czekaliśmy wiele lat – przyznaje dyrektor liceum, Ewa Król. – Dzięki 
dotacji nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje sportowe talenty na funk-
cjonalnym i bezpiecznym obiekcie.   
 – Wsparcie sportu w szkołach to dla nas jako samorządowców niezwykle 
ważny temat. Jesteśmy dumni z wyników osiąganych przez naszych uczniów. 
Utwierdzają nas one w przekonaniu, że popularyzacja aktywności fi zycznej 
to absolutna konieczność, co też staramy się robić - dodaje Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski. 

TW

PRUSZKÓW

Wołyń – bolesna historia!
 Od środy na placu przed kościołem św. Kazimierza w Pruszkowie, przy 
ul. Kraszewskiego 23 można oglądać wystawę „Wołyń 1943. Wołają z gro-
bów, których nie ma”. Jej tematem jest okrutna zbrodnia dokonana przez 
Ukraińców na Polakach. Wystawa przedstawi ten temat z perspektywy 
ocalonych dzieci, które na własne oczy widziały przerażającą, pełną cier-
pienia śmierć swoich bliskich. Będzie można poznać także kontekst histo-
ryczny tego tragicznego epizodu – sytuację Polaków na Kresach w czasie 
okupacji, a także politykę narodowościową Ukraińców. Wystawę można 
oglądać od poniedziałku do piątku do godziny 18.30, a w niedzielę do 
godziny 20. Ekspozycja będzie dostępna do 15 sierpnia. Wstęp wolny. 

TW
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Smartfon w roli przewodnika
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Stolica oraz 23 gminy z metropolii warszawskiej 

stworzą wspólne aplikacje na smartfon, które ułatwią mieszkańcom i turystom dostęp 

do informacji i usług

 Program opiewający na 70 mln 
zł, w 80 proc. ma być dofinansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
wsparcia rozwoju obszarów miej-
skich. Chodzi o to, aby mieszkańcy 
stolicy oraz otaczających ją gmin, a 
także przyjezdni, mieli dosłownie w 
zasięgu ręki aktualne informacje zwią-
zane z turystyką, transportem publicz-
nym, parkowaniem i ochroną środo-
wiska. Szczególny nacisk zostanie po-
łożony na potrzeby osób niedowidzą-
cych lub niewidzących. Dla nich ma 
być stworzony system mikronawiga-
cji, który umożliwi im poruszanie się 
po mieście i budynkach publicznych. 
W ramach projektu Virtual WOF zo-
staną zainstalowane nadajniki i sen-
sory oraz stworzone mobilne aplikacje 
dostępne bezpłatnie dla każdego. Ko-
rzystanie z nich będzie możliwe za po-
średnictwem smartfonów oraz innych 
urządzeń mobilnych. 
 W naszej okolicy do projektu 
przystąpiły: Milanówek, Piastów, 
Podkowa Leśna i Pruszków. Po-
rozumienia z gminami zostały już 
podpisane, system ma być wdrożony 
do końca 2022 r.
 Przykładowo, w gminie Milanówek 
będą wykonane działania z trzech kom-
ponentów. W ramach e-dostępności 
aplikacja pomoże w załatwieniu spraw 
w urzędzie (dla niewidomych infor-
macje będą czytane), łącznie z uła-
twieniem w poruszaniu się po obiek-
cie. Program pozwoli również na wy-
syłanie informacji kulturalnych i in-
nych, a także ostrzeżeń do zaintere-
sowanych mieszkańców. Jeśli chodzi 
o e-turystykę, zostanie stworzona 
wspólna baza danych o atrakcjach 
turystycznych wraz z mechanizmem 
dokonywania automatycznych tłu-
maczeń na minimum cztery języki 
obce. Obiekty uwzględnione w bazie 
zostaną wyposażone w rozwiąza-
nia technologiczne, które umożliwią 

użytkownikowi otrzymywanie infor-
macji o atrakcjach i aktualnych wy-
darzeniach w momencie przebywa-
nia w ich pobliżu. Aplikacja będzie 
miała możliwość personalizacji, 
planowania własnych ścieżek zwie-
dzania i funkcję concierge’a - osobi-
stego przewodnika. Profil użytkow-
nika uwzględni przedział wiekowy, 
preferowany język, ewentualne nie-
pełnosprawności oraz zainteresowa-
nia takie jak sport, muzyka, histo-
ria, aktywny wypoczynek, sztuka, 
teatr i kino, muzea i galerie. Apli-
kacja będzie posiadała moduł au-

diodeskrypcji, dzięki któremu z 
obiektami turystycznymi i dzie-
dzictwem kulturowym będą mogły 
zapoznać się także osoby z dys-
funkcjami wzroku.
 W przypadku e-środowiska będzie 
stworzony system zbierania i przetwa-
rzania w czasie rzeczywistym danych 
dotyczących parametrów środowisko-
wych w dwóch obszarach: jakość po-
wietrza i parametry meteorologiczne. 
Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla in-
stytucji i mieszkańców będą prezento-
wane w czytelnej formie.

Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka podpisuje poro-

zumienie w sprawie przystąpienia do projektu Virtual WOF

Operacja „odwodnienie”
MILANÓWEK Częste w tym roku opady deszczu sprawiają, że ulice Mila-

nówka, jak choćby Warszawska, są zalewane wodą. - Dlatego postano-

wiłam wygospodarować środki na budowę urządzeń do odprowadza-

nia wód opadowych i roztopowych – poinformowała Wiesława Kwiat-

kowska, burmistrz Milanówka

 Pierwsze duże inwestycje odwodnieniowe zostały zrealizowane w ubie-
głym roku.  Dzięki temu problem podtopień na ul. Wylot wraz ze skrzyżowa-
niem z ul. Wiejską, na ul. Dembowskiej (na końcowym odcinku, od rejonu ga-
raży w stronę południową do końca drogi) oraz na targowisku miejskim już 
nie występuje. Przed zaplanowaną na ten rok wymianą nakładki asfaltowej 
na ul. Nadarzyńskiej gmina wybudowała moduł chłonno-rozsączający w re-
jonie posesji nr 12. W tym roku natomiast został wykopany rów na ul. Czubiń-
skiej oraz wzdłuż ul. Wysockiego, a także połączenie rowu R-4 z ul. Książe-
nicką. Wiosną zakończona została także budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Ludnej (na odc. od ul. Wojska Polskiego do rejonu ul. Księżycowej) z ujściem 
do rzeki Rokitnicy Starej poprzez ul. Lazurową. - Choć realizacja tych zadań 
wiązała się z koniecznością zaangażowania znacznych środków fi nansowych, 
to kolejne załamania pogody pokazują, że tego rodzaju inwestycje powinny 
mieć w naszym mieście priorytet – mówi Wiesława Kwiatkowska. 
 Prace odwodnieniowe mają być kontynuowane. Pod koniec czerwca rad-
ni zgodzili się na zaciągnięcie na ten cel preferencyjnej pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 - Prowadzimy także rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie dotyczące wspólnego wykonania odwodnienia w rejo-
nie DW719 (ul. Królewska), gdzie fragment infrastruktury przenoszącej ście-
ki opadowe z południowej części Milanówka będzie biegł w pasie ul. Królew-
skiej – dodaje burmistrz Milanówka. Inną ważną inwestycją ma być budowa  
kanału deszczowego wzdłuż torów PKP.

TW

MICHAŁOWICE

„Iluzja” w kinie letnim
 W niedzielę 30 lipca na placu przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki zo-
stanie wyświetlony fi lm „Iluzja”. 
 Seans będzie można obejrzeć na wygodnych leżakach. Początek o 
godz. 20.30. Wstęp wolny.

TW

NADARZYN

Dofi nansowanie odnawialnych źródeł energii
 Dzięki blisko 6 mln zł wsparcia ze środków unijnych do końca tego 
roku w indywidualnych budynkach mieszkalnych zamontowane zostaną 
instalacje powietrznych pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz pa-
neli fotowoltaicznych. Zakres inwestycji obejmie wykonanie dokumen-
tacji projektowej dla każdego budynku, zakup i dostawę urządzeń oraz 
wykonanie kompletnych instalacji. Realizacja inwestycji zmniejszy koszty 
ponoszone w związku z zakupem energii pochodzącej z konwencjonal-
nych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny czy drewno oraz zmniej-
szy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Całkowita wartość pro-
jektu wyniesie prawie 7,5 mln zł.

TW
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501 356 229, Warszawa, ul. Brzeska 2

Zostań opiekunką seniorów
w Niemczech

Burmistrz Miasta Milanówka

informuje, że w dniach od 14.07.2017 r. do 07.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka
przy ul. Kościuszki 45 i przy ul. Spacerowej 4 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy dzierżawy drogi
wewnętrznej – ul. Myśliwieckiej na cel posadowienia infrastruktury technicznej oraz dzierżawy

części nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej na cel prowadzenia gabloty informacyjnej.
Został on także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej

(www.bip.milanowek.pl/gospodarka_nieruchomościami).

Otwarte Ogrody 
pod znakiem kultury
PODKOWA LEŚNA W Podkowie Leśnej już po raz 13 odbył się Festiwal Otwarte Ogrody. W 

tym roku spore zainteresowanie wzbudziły wieczór poetycki i spotkanie poświęcone 

dziejom rodziny Krzyżewskich

 - Byliśmy dumni, że spośród 50 
imprez, dwie powierzono do reali-
zacji naszej rodzinie – mówi Han-
na Krzyżewska. - W muzeum Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku przybliżyliśmy słuchaczom po-
stać Juliusza Krzyżewskiego i jego 
utwory poetyckie. 
 Juliusz Krzyżewski był twórcą z 
pokolenia „Kolumbów” podobnie 
jak Krzysztof Kamil Baczyński, czy 
Tadeusz Gajcy i tak jak oni poległ w 
czasie Powstania Warszawskiego w 
walkach na Starym Mieście. Wier-
sze poety czytał aktor Antoni Krzy-
żewski, który przybył na tę okazję 
specjalnie z Londynu.
  Następnego dnia odbyło się spo-
tkanie w ogrodach chyba najpięk-
niejszej w Podkowie willi znajdu-
jącej się przy ul. Bobrowej 8, któ-
ra została zbudowana w duchu ar-
chitektury dworkowej. To właśnie 
tam poeta często przebywał w wie-
ku młodzieńczym. Na spotkanie, 
oprócz licznie przybyłych człon-
ków rodziny, przyszła kilkudziesię-
cioosobowa grupa mieszkańców. 
Chyba po raz pierwszy w historii 
Otwartych Ogrodów pojawiła się 
okazja do bliższego poznania dzie-
jów podkowiańskiej rodziny Krzy-
żewskich. Jan Krzyżewski i jego ku-
zyn Andrzej Tyszka przypomnieli, 
że dom zbudował stryj poety Zdzi-
sław Krzyżewski, którego syna Ma-
cieja rozstrzelali Niemcy w 1943 r. i 
że brat  Zdzisława – Bohdan, ojciec 
Juliusza poległ bohaterską śmier-
cią w zagonie kawaleryjskim 8. puł-
ku ułanów pod Ołyką w 1919 r., w 
wojnie o Galicję. Z kolei córka Juliu-
sza, Ewa Krzyżewska, piękna i zna-
na polska aktorka, niezapomnia-
na partnerka Zbigniewa Cybulskie-
go w filmie „Popiół i Diament”, była 
częstym gościem „Domu na Gór-
ce”. Zresztą w czasie okupacji był on 
schronieniem dla wielu wybitnych 
polityków i twórców naszej kultury. 
Wśród nich była także znana polska 
artystka Lidia Wysocka - wieloletnia 
mieszkanka Piaseczna. 

 Idea Otwartych Ogrodów to oka-
zja do spotkań, wspominek, wzruszeń 
i wyrażenia radości z faktu, że ludzie 
nie tylko mogą pięknie się różnić, ale 
też wspólnie tworzyć nowe wartości. 

To również przykład otwartości na hi-
storię i ludzi, którzy niegdyś tworzy-
li naszą kulturę, a z której my dzisiaj, 
dzięki nim, możemy czerpać. 

HK

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:

Akcja rewitalizacja
MICHAŁOWICE Lokalny program rewitalizacji gminy Michałowice otrzy-

ma dofi nansowanie unijne. Dotacja może objąć nawet 30 projektów

 O dofi nansowanie wskazanych w programie projektów może starać się 
nie tylko gmina, ale także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. 
 Cały projekt przygotowywany był już od zeszłego roku. Najpierw okre-
ślono obszary, które mogą zostać objęte rewitalizacją, następnie przeprowa-
dzono konsultacje z mieszkańcami. W efekcie opracowano program, określa-
jący zakres rewitalizacji oraz wskazano konkretne projekty, które mają przy-
czynić się do poprawy jakości życia mieszkańców.  

Nowy zbiornik w Komorowie

Dwa projekty dotyczyły modernizacji zbiornika retencyjnego w Komoro-
wie. Chodzi o to, aby uczynić go przyjaznym dla mieszkańców. W sąsiedztwie 
akwenu miałaby stanąć mała architektura oraz monitoring. Kolejne dwa pro-
jekty dotyczyły rewitalizacji zabytkowego parku w Regułach, a kolejny - re-
montu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pęcicach. Wśród propozycji znalazły 
się także m.in.: remont  Biblioteki Publicznej w Komorowie, poprawa estety-
ki gminy, stworzenie mikro przestrzeni sąsiedzkich czy Centrum Aktywiza-
cji Społecznej. Sporo projektów dotyczy także działań, mających integrować 
lokalną społeczność poprzez różnego rodzaju inicjatywy rozrywkowo-kultu-
ralne, a także podnoszących ich kompetencje i bezpieczeństwo. 

A może ryksza dla seniorów?

Niektóre projekty są bardzo oryginalne. Jeden z nich zakłada udostępnienie 
starszym mieszkańcom wpisującej się w charakter miejscowości rykszy, która 
byłaby ich „oknem na świat”. Innym pomysłem jest utworzenie Klubu Mento-
ra, który podejmowałby działania wychowawcze w stosunku do młodych lu-
dzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejne projekty dotyczą likwi-
dacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, wydawania publi-
kacji nawiązujących do lokalnej historii czy też organizowania warsztatów in-
formatycznych. 

TW

Jednym ze zgłoszonych projektów jest rewitalizacja zbiornika 

retencyjnego w Komorowie

MICHAŁOWICE

Wakacje z książką
 Zachęcamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest bi-
blioteka w Michałowicach. 
 Wystarczy zrobić zdjęcie związane z tytułem konkursu i przesłać je do 
1 września na adres e-mailowy biblioteki biblioteka_michalowice@vp.pl

TW

HYDRAULIKÓW

ELEKTRYKÓW

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

SYNDYK JOLANTY CIEŚLAK
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1000 m2, dz. ew. nr 159/2,

zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. 262,4 m2, położonej w Nowej Wsi przy
ul. Wspólnej 8, KW nr WA1P/00030686/8

Cena wywoławcza 800.000,00 zł
Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin przetargu dostępne są w czytelni
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych

i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz na stronie
www.syndyk.info.pl.

R E K L A M A

POWIAT PRUSZKOWSKI/PRUSZKÓW

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 W najbliższą niedzielę 30 lipca odbędą się obchody 73. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego. Od ok. godz. 10 na ulicach miasta i w 
wybranych punktach Pruszkowa pojawi się dorożka, którą będzie po-
dróżowała kapela Kapsell, wykonująca piosenki powstańcze i zachęca-
jąca mieszkańców do wspólnego śpiewania. Jednocześnie mieszkańcom 
będą rozdawane w tym czasie broszury, w których pojawią się nie tylko 
teksty trzech wybranych utworów, ale również historia wydarzeń jakie 
miały miejsce na terenie elektrociepłowni, czyli pruszkowskiego epizodu 
Powstania Warszawskiego. O godz. 16 odbędzie się natomiast koncert fi -
nałowy na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Parku Kościuszki. 

TW
PODKOWA LEŚNA

Kolejarze zamkną przejazd
 Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w związku z konieczno-
ścią wykonania prac w obrębie przejazdu kolejowego zlokalizowanego 
na linii kolejowej WKD w ciągu ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II w Pod-
kowie Leśnej (stacja „Podkowa Leśna Główna”) w okresie od 28 lipca od 
godz. 22 do 31 lipca do godz. 6 nastąpi całkowite zamknięcie obiektu dla 
ruchu kołowego.  

TW
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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

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

największy nakład, największa skuteczność, 

cena od 3 zł za słowo

www.kurierpoludniowy.pl

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

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 

Kurier Południowy - Twoja gazeta

Zadzwoń 692 488 258

DAM PRACĘ

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

Żłobek w Piasecznie poszukuje pielęgniarki lub 
położnej, CV proszę przesyłać na adres: 
dyrektorczasdziecka@gmail.com

Zatrudnię obywatela Ukrainy ze znajomością 
budowlanki, tel. 501 314 711, 501 421 082

Nawiążę współpracę z firmą do montażu okien i drzwi, 
Piaseczno, tel. 501 719 703

Zatrudnię pracownika z okolic Piaseczna do prac 
remontowo – budowlanych – montaż płyt g/k, 
malowanie, szpachlowanie, tel. 606 975 447

Stolarz. Dobre warunki, Łazy, tel. 727 43 53 63 

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

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

Pracownika wulkanizacji i pomocnika w Piasecznie, 
tel. 510 200 152

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, atrak-
cyjne warunki pracy, tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Zatrudnię kobiety i mężczyzn do sprzątania w Wólce 
Kosowskiej, tel. 519 112 478

Szwaczki do prostego szycia na overlocka, tel. 500 245 362

Na stoisko handlowe w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

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

Do sprzątania klatek schodowych, Julianów, 
tel. 501 405 990

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
tel. 601 250 096

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

UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. ZATRUDNI: 
1. FIZJOTERAPEUTÓW 
2. TERAPEUTÓW ZAJĘCIOWYCH.  TEL. 691 870 444  
EMAIL: a.prozych@uzdrowisko-konstancin.pl 

BIURO RACHUNKOWE ZATRUDNI PRACOWNIKA 
ZE ZNAJOMOŚCIĄ PROGRAMU PŁATNIK, ORAZ 
KADRY I PŁACE. TEL. 22 737 06 33

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakre-
sie obsługi wózków widłowych, uczciwego, dokładnego, 
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o pracę, CV proszę 
przesłać: estetica@estetica.biz.pl

Sprzedawca na stacji paliw w Tarczynie. Tel. 605 276 594

Agenta ochrony, do 55 lat . System 24/48h, 
Piaseczno-Chylice.Tel. 506 158 658

Pilnie zatrudnię fryzjera/kę okolice Janek. Tel. 602 205 722

Poszukuje Fachowca do Prac Elewacyjnych, tel. 785 199 183

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

Cholewkarza z okolic Piaseczna i Konstancina, 
tel. 503 140 715, 694 478 318

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca, Janki, 
ul. Mszczonowska, tel. 501-366-037

Pracownika ochrony na obiekt handlowy.Józefosław 
k/ Piaseczna,system dzienny10h, dyżury w godzinach 
od 13-23, stawka 12zł netto/h,grafik służb do ustalenia 
tel. 605 472 996

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

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

Podnajmę stanowisko fryzjerskie , Mysiadło 
tel. 664 454 868

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

Szkoła w Nowej Iwicznej zatrudni pomoc kuchenną. 
CV proszę skladać w sekretariacie szkolnym lub emailem 
renata_macieja@zspwni.edu.pl tel. 22 750 88 89 

Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

Pracowników na dachy (20zł/h) tel. 692 194 998

Zatrudnię kierownika kuchni. Praca w Konstancinie. 
508 318 077

Zatrudnię kierowcę kat. C tel. 601 27 94 90

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

Stolarza lub pomocnika Złotokłos, tel. 501 212 937

Do sklepu Żabka w Piasecznie sprzedawców, 
tel. 505 493 018

Restauracja sushi w Konstancinie zatrudni kucharza 
i kelnerkę, tel. 504 581 354

Zatrudnię mężczyznę w wieku do 35 lat z wykształce-
niem technicznym, w prężnie działającej firmie spożyw-
czej, działającej na rynku lokalnym. Proponuję dogodne 
warunki zatrudnienia – także finansowe. Wymagam posia-
danie prawa jazdy kat.B, mile widziane uprawnienia kat.A, 
tel. 504 213 222

Przyjmę do pracy na atrakcyjnych warunkach osobę
 młodą, kontaktową, chętną zarobić, e-mail: 
wojciechlach@wp.pl, tel. 604 624 875

Zatrudnię pomoc do kuchni do karczmy w Czaplinku, 
Góra Kalwaria, mile widziana emerytka, tel. 504 590 197

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

SZUKAM PRACY 

Opieka nad dziećmi, prowadzenie domu. Dyspozycyjna, z 
autem, tel. 518 489 514

Sprzątanie, prasowanie tel. 88 99 666 95

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

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

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

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, 601 336 063 

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 514 048 384

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Miejsce garażowe podziemne, ul. Poniatowskiego 4,  
Piaseczno, tel. 605 730 717

Sprzedam stanowisko postojowe w centrum Góry 
Kalwarii, 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

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 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

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

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

55 m kw., 3 pokoje, Góra Kalw, tel. 693 808 093
Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Mieszkanie, 48 m kw., Mysiadło, ul. Łabędzia, 
tel. 505 681 862

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

Mieszkanie 72 m kw., II piętro, blok z 1985 r, 
Konstancin, 400 tys. zł, tel. 884 636 526

13 działek po 3 tysiące, Częstoniew,  tel. 513 219 400

Bezpośrednio działka budowlana w pow. 1020m kw 
w Tomicach tel. 504 179 415

Dom 190/1000 m kw., Nowe Racibory, 480 tys. zł, 
tel. 600 279 452 (więcej szczegółów: otodom.pl)

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

Budowlana z warunkami zabudowy, 1500 m kw.,
 w gminie Prażmów, 30 km od Warszawy, 55 zł/m kw., 
tel. 604 823 665

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

56 m kw., dwa pokoje, Piaseczno, tel. 601 289 047

Sprzedam TANIO działkę budowlaną w miejscowości 
Owczarnia blisko WKD, Okazja!, tel. 604 624 875

Sprzedam tanie działki na lokatę w okolicach Piaseczna – 
Grójca. Okazja, tel. 22 750 33 66, 698 225 965

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję garażu do wynajęcia przy ulicy Szkolnej, 
Ludowej lub Fabrycznej w Piasecznie, tel. 692 488 278

Kawalerkę, Piaseczno, tel. 669 498 376

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Duża kawalerka Mirków, Konstancin, tel. 668 640 062

Dom- 2 pokoje, kuchnia, łazienka, taras, Zalesie Górne. 
Minimum na rok, bez psa, parking przed posesją, 1400 
zł +media, kaucja minimum za dwa miesiące, kontakt 
SMS na numer 605 20 88 33

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Noclegi, 8 zł+, tel. 574 661 588

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

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

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

Lokal biurowy 30 m kw. 1 400 zł. Kościuszki 21.Tel. 601 213 634 

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku 
w Piasecznie, tel. 693 440 622

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię mały domek, tel. 725 808 770

USŁUGI

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE, MALOWANIE, 
SUFITY PODWIESZANE, GŁADZIE, REMONTY, 
TEL. 515 144 294

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Ogrody-Nawadnianie-Trawniki, tel. 508 625 630

Tynki maszynowe tel. 502 788 561

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Czyszczenie piwnic, posesji, strychów. 
Tel. 505 591 721

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

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

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

Ocieplanie budynków i podbitek, roboty budowlane, 
tel. 733 897 549

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodnictwo kompleksowo, tel. 536 043 434

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Porządkowanie działek, tel. 501 050 907

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

 RÓŻNE 

 

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

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

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 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. 
w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 
952, 608 504 380

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

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

Piekarza ciastowego, piecowego i stołowego. 
Osoby do krojenia i pakowania pieczywa. Zalesie 
Dolne, ul. Dworska 1, tel. 536 002 001

Budowlańców, tel. 725 808 770

Mechanika samochodowego z doświadczeniem, 
Gołków, tel. 796 756 580

Księgowej do biura rachunkowego, Piaseczno, 
znajomość Raks, ZUS, Płatnik, tel. 601 503 309, 
biuroprofi@onet.eu

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

Firma z branży spożywczej zatrudni pracownika kadro-
wo-płacowego do pracy w biurze w Żabiej Woli.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowie-
dzialna 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. Ocze-
kiwania: doświadczenie w zakresie kadr i płac – mini-
mum 2 lata, znajomość przepisów w zakresie prawa 
pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku docho-
dowego od osób fizycznych, obowiązkowa znajomość 
programu Płatnik, obsługa programów  Word, Excel.
Oferujemy: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu, sa-
modzielną pracę w przyjaznej atmosferze. Zaintereso-
wane osoby prosimy o przysłanie CV wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych. Odpowiemy tylko 
na wybrane aplikacje. Kontakt: lidiapraca@o2.pl lub 
604 456 087

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.

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Działka budowlana 1500 m kw. Głosków, 
tel. 517 741 407, 607 989 327

Dom nad morzem o wysokim standardzie z możliwo-
ścią 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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Dreamlandia – angielski z piękniejszego wymiaru, pry-
watnie, indywidualnie, tel. 662 128 913

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki, 
tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  
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Austeria w nowej odsłonie
RASZYN Podczas ostatniej sesji rady gminy wójt Andrzej Zaręba opowiedział o planach 

rewitalizacji Austerii, przedstawiając koncepcję zagospodarowania zarówno budynku, 

jak i przylegającego do niego terenu. W poniedziałek ma zostać otwarty przetarg na 

fi rmę, która zrobi projekt wykonawczy i go zrealizuje

 Tak naprawdę proces rewitali-
zacji Austerii już się rozpoczął. Na 
budynku wisi ogromny, podpisany 
przez wójta Raszyna baner z które-
go można dowiedzieć się, że w 2012 
roku przeprowadzono badania ar-
cheologiczne całego terenu, zaś rok 
później wykonano hydroizolację. Na 
początku lipca tego roku rozstrzy-
gnięto natomiast konkurs na kon-
cepcję rewitalizacji zespołu archi-
tektonicznego Austerii. 

Najpierw koncepcja, potem projekt

 Podczas ostatniej sesji rady gmi-
ny wójt Andrzej Zaręba przybliżył 
momentami bardzo śmiałą koncep-
cję radnym. Została ona podzielona 
na dwa etapy obejmujące  odbudowę 
zabytkowego budynku Austerii (na 
ten cel gmina otrzymała 3,15 mln zł 
dofinansowania od marszałka woje-
wództwa mazowieckiego) oraz przy-
legającego do niego terenu. - Chce-
my, aby w tym miejscu powstało 
Centrum Integracji Społeczno-Kul-
turalnej – przypomniał wójt Raszy-
na. - Póki co, zamierzamy jednak 
skupić się na samym budynku Auste-
rii. Zależy nam, aby wyglądał on jak 
najokazalej i jak najefektowniej.
 W koncepcji została przedsta-
wiona także część komercyjna, któ-
ra mogłaby obejmować np. znajdu-
jącą się obok Austerii kawiarnię czy 
restaurację. - Nie może ona być zbyt 
agresywna w stosunku do Austerii, 
która musi być budynkiem wiodą-
cym – podkreślił Andrzej Zaręba. 
- Chcemy żeby ten teren się rozwijał, 
służył naszym mieszkańcom i  przy-
jezdnym. Stąd można przecież łatwo 
przekierować gości na kompleks pa-
łacowy w Falentach, który jest kolej-
ną perełką gminy. 

Wszystko pod okiem konserwatora

 Ciekawość radnych wzbudził 
także pomysł zagospodarowania 
znajdującego się przed budynkiem 
placu. Jednak, jak się okazało, jest 
to dopiero pieśń przyszłości. Wójt 
Zaręba podkreślił jednak, że cało-
ściowa wizja architektów została już 
przedstawiona i uzgodniona z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 
- Chcieliśmy, aby poznał nasze przy-
szłe plany – zaznaczył. 
 Mimo to gmina może nie mieć 
z konserwatorem łatwej przepra-

wy. Już wiadomo, że będzie chciała 
wprowadzić w budynku pewne mo-
dyfikacje, jak choćby wykonać do-
datkową klatkę schodową. Rozmo-
wy mogą być trudne, bowiem kon-
serwator życzy sobie, aby budy-
nek pozostał jak najbardziej wierny 
pierwowzorowi. 
 Kolejnym krokiem w moderni-
zacji zabytkowego założenia ma być 
przetarg na realizację rewitalizacji 
budynku Austerii w formule „pro-
jektuj i buduj”. Oznacza to, że fir-
ma która złoży najkorzystniejszą 

ofertę na bazie przedstawionej kon-
cepcji (przetarg ma zostać otwarty 
w poniedziałek), stworzy projekt, a 
następnie go zrealizuje. Wójt infor-
muje, że projektowanie ma zakoń-
czyć się jesienią, a prace ruszą w 
tym, albo przyszłym roku. - Jako, że 
chcemy wymienić więźbę dachową, 
wiele będzie zależało od warunków 
atmosferycznych -  dodaje Andrzej 
Zaręba. Remont budynku Austerii 
ma zakończyć się w przyszłym roku. 

Tomasz Wojciuk

Na rewitalizację Austerii zarezerwowano 4,8 mln zł, z czego 

3,15 mln zł stanowi dotacja marszałka 

W budynku Austerii 

na pewno będzie trzeba 

wymienić wszystkie stropy 

i więźbę dachową

Zielone światło 
dla modernizacji pałacu
BRWINÓW W poniedziałek 17 lipca została podpisana umowa na rewitaliza-

cję pałacu w brwinowskim parku. Inwestycja ma kosztować prawie 8,4 mln zł

 Przetarg na wykonanie zadania wygrało konsorcjum fi rm Instal Warsza-
wa S.A. oraz Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Obydwa przed-
siębiorstwa mogą poszczycić się ponad 60-letnimi tradycjami oraz doświad-
czeniem w pracy przy renowacji zabytków, a także dobrą współpracą z kon-
serwatorem zabytków, pod okiem którego będzie prowadzony remont. Pol-
skie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. realizowały m.in. odbudowę Zam-
ku Królewskiego w Warszawie, a niedawno renowację Teatru Starego w Lubli-
nie i synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.
 Umowę sygnowali prezes zarządu fi rmy Andrzej Grygo oraz burmistrz Brwi-
nowa, Arkadiusz Kosiński. Pierwszym etapem, jako że inwestycja prowadzona 
będzie w systemie „projektuj i buduj”, będzie opracowanie dokumentacji. 
 Gmina Brwinów otrzymała na renowację pałacu blisko 3,5 mln zł dotacji 
unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014–2020. Pałac po remoncie zostanie przeznaczony pod dzia-
łalność kulturalną. Powstanie tu przestronne centrum kultury, m.in. z pracow-
niami plastycznymi, muzycznymi oraz powierzchnią wystawową.
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Umowę podpisali Andrzej Grygo, przedstawiciel wykonawcy 

i burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński (z prawej) 

PRUSZKÓW

Osobliwy Dom Pani Pergrine w kinie plenerowym
 Już jutro w sobotę 29 lipca w Parku Potulickich w okolicach studni oli-
goceńskiej przy ulicy Lipowej odbędzie się kolejny pokaz kina letniego. 
Tym razem będzie można obejrzeć fi lm „Osobliwy Dom Pani Pergrine”. 
Początek seansu o godz. 21.30. Wstęp wolny.
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NADARZYN

Śmierć 20-latka

Zmiana rozkładu jazdy autobusu linii 733

 Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przy ul. 
3 Maja w Pruszkowie. Około północy, do dużego wykopu z wodą wpadł 
20-letni mężczyzna. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli strażacy, 
którzy wyciągnęli poszkodowanego z dziury i zaczęli jego reanimację. 
Potem na miejsce dotarli ratownicy medyczni, którzy ją kontynuowali. 
20-latek w krytycznym stanie został przewieziony do szpitala, gdzie 
zmarł. - Będziemy wyjaśniać wszelkie okoliczności tego zdarzenia – mówi 
podkom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - 
Aktualnie przesłuchujemy wszystkie osoby związane z tą sprawą. 
 Przyczyna śmierci 20-latka jest nieznana, być może było nią utonięcie. 
Nie wiadomo też, czy mężczyzna pił wcześniej alkohol. Wszystkie te wąt-
pliwości wyjaśni prawdopodobnie sekcja zwłok.
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 Od 1 sierpnia pilotażowo autobus linii 733 odjeżdżający o godz. 19.35 
z Okęcia zajeżdżał będzie dodatkowo na pętlę w Starej Wsi. Ponadto z 
uwagi na skrócenie czasu przejazdu autobusów linii 733 na odcinku S8, 
autobusy tej linii będą o 6 minut wcześniej przyjeżdżały i wyjeżdżały z 
przystanku w Młochowie. 
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