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PRUSZKOWSKI Grodzisk Ma-

zowiecki i Podkowa Leśna 

ruszają z budową parkin-

gów P&R dla osób, które 

chcą przesiąść się z aut do 

transportu publicznego. W 

Pruszkowie prace zaczną 

się niebawem

W Natolinie 
zagrają Wilki
GRODZISK MAZOWIECKI Trzecie MotoGrodzi-

sko w Natolinie już w następny week-

end. W sobotę o godz. 21 na scenie po-

jawi się Robert Gawliński z zespołem

Śmierć na motocyklu str. 2
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Motocyklista uderzył w przepust. Nie żyje pasażer

Na wyrok poczekają za kratami

Ograbili dwa salony ze smartfonów

Litwin budził przerażenie na A2 

Dzielił się narkotykami z koleżanką

Alkohol szkodzi nie tylko zdrowiu

Liczył, że nocą się przemknie

 W poniedziałkowy wieczór w Józefi nie na ul. Mazowieckiej doszło do 
tragicznego w skutkach zdarzenia. Kierujący jednośladem 21-latek jadąc 
z nadmierną prędkością stracił panowanie nad motocyklem, zjechał z 
szosy do rowu, a następnie uderzył w betonowy przepust. W wyniku wy-
padku, po przewiezieniu do szpitala, zmarł 22-letni pasażer motocykla. 
Kierowca jest nadal hospitalizowany, jego życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo.  

 Kryminalni złapali dwóch delikwentów podejrzanych o pobicie i 
ograbienie 23-letniego mężczyzny w Puchałach. Za rozbój sąd może wy-
mierzyć im teraz do 12 lat wiezienia. Z zeznań pokrzywdzonego wynika, 
że poznał 27-latka i jego o cztery lata starszego kompana w warszaw-
skim klubie. Po imprezie obydwaj panowie uparli się, że odwiozą 23-latka 
do domu. W czasie podróży, właśnie w Puchałach, kierowca nagle skręcił 
w polną drogę. W pewnej chwili mężczyźni rzucili się na nowego znajo-
mego, by skraść mu pieniądze, telefon, zegarek oraz dokumenty. Poszko-
dowanemu udało się wyrwać napastnikom i uciec. Policjanci wtrącili po-
dejrzanych za kraty po kilku dniach. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu 
na 3 miesiące. 

 Nocą z 27 na 28 lipca nieustaleni dotychczas włamywacze wyważyli 
drzwi do lokali operatorów telefonii komórkowej przy ul. Wojska Pol-
skiego i skradli łącznie kilkadziesiąt urządzeń. Pruszkowska policja prosi 
o kontakt osoby, które mogą posiadać istotne informacje w tej sprawie. 

 Służba celna zatrzymała na autostradzie pijanego kierowcę cięża-
rówki i przekazała go policji. Jak twierdzą świadkowie, tir z Litwinem za 
kółkiem, jechał całą szerokością szosy. Okazało się, że mężczyzna miał 2 
promile alkoholu we krwi. 

 Funkcjonariusze zatrzymali w Brwinowie 18-latka ukrywającego susz 
roślinny (jak się okazało, była to marihuana), młynek do jego kruszenia 
oraz bibułki do robienia „skrętów”. Policjanci ustalili, że 18-latek co naj-
mniej kilkukrotnie udzielał narkotyków koleżance. W sumie usłyszał za 
to cztery zarzuty. Mężczyzna przyznał się do posiadania oraz udzielania 
środków odurzających i dobrowolnie poddał się karze. Jeszcze na jej wy-
sokość musi się zgodzić sąd. Za czyny, których dopuścił się 18-latek grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności.

 Nie tylko mężczyźni tracą prawo jazdy za kierowanie samochodem 
pod wpływem alkoholu. Mundurowi z Brwinowa schwytali 41-latkę ja-
dącą daewoo ul. Obwodnica. O tym, że pijana kobieta kieruje autem poli-
cji doniosła przypadkowa osoba. Podczas kontroli alkomatem wyszło na 
jaw, że we krwi 41-latki znajdują się 2 promile alkoholu. Przedstawicielce 
płci pięknej grozi teraz jeszcze do 2 lat więzienia. 

 Mimo zagrożenia jakie powoduję na jezdni, niektórzy nie mogą zro-
zumieć, że nie powinni wsiadać za kierownicę po wypiciu alkoholu. Po-
licjanci zatrzymali na ul. Grodziskiej w Starej Wsi 56-latka, który kiero-
wał motorowerem mając 1,39 promila alkoholu w organizmie. Mężczy-
zna miał nawet problemy z okazaniem dokumentów, a co dopiero mó-
wić o kierowaniu jednośladem. Delikwentowi odebrano prawo jazdy. 
Sąd może mu jeszcze wymierzyć karę do 2 lat więzienia i grzywnę. 
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Historia miasta w trójwymiarze
PRUSZKÓW Od zeszłej soboty na parkingu przed Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-

zowieckiego stoi fotoplastykon. Piękne urządzenie, poprzez które można obejrzeć 26  

stereoskopowych fotografi i, przenosi mieszkańców do Pruszkowa sprzed ponad 100 lat

 Autorami niezwykłego projektu 
są Fundacja Koncept Kultura oraz 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego. To właśnie dzię-
ki tym dwu instytucjom mieszkańcy 
mogą odbyć niezwykłą, nieco senty-
mentalną podróż w czasie, obejrzeć 
ulice miasta z początku XIX wie-
ku oraz sprawdzić swoją znajomość 
Pruszkowa, startując w organizowa-
nych za pośrednictwem facebooka 
konkursach. 

Przez „dziurkę od klucza”

 Część udostępnionych w foto-
plastykonie fotografii opowiada tak-
że historię powstania muzeum hut-
nictwa. Wszystkie robią niesamo-
wite wrażenie. – Fotografia stereo-
skopowa to technika polegająca na 
wykonaniu dwóch zdjęć obiektu z 
różnych punktów widzenia – wyja-
śnia Anna Osiadacz, prezes Funda-
cji Koncept Kultura. – Widz obser-
wuje zdjęcia patrząc prawym okiem 
na fotografię wykonaną z prawego 
punktu widzenia i lewym okiem – z 
przeciwnego punktu. Daje to wraże-
nie trójwymiarowości przestrzeni, w 
której znajdują się przedmioty i oso-
by. Naturalność tej techniki osiąga 
się poprzez wyrównanie kątów wi-
dzenia i odstępów optycznych.
 Do oglądania fotografii stereo-
skopowych wykorzystywano wcze-
śniej rodzaj okularów, które skła-

dały się z dwóch lekko powiększają-
cych i ułożonych obok siebie socze-
wek, dających efekt przestrzennego 
widzenia obiektu. Wykonując pro-
jekt fotoplastykonu, jego autor Zyg-
munt Fit starał się połączyć tradycję 
z nowoczesnością. Dlatego stworzo-
ne przez niego urządzenie wykorzy-
stuje nieco odmienną od oryginalnej 
formę prezentacji zdjęć. We współ-
czesnym fotoplastykonie nośnikiem 
obrazu są multimedia, a zastosowa-
nie systemu luster daje jeszcze lepszy 
efekt trójwymiarowości.

Gratka dla koneserów

 Na prezentowanych w fotopla-
stykonie fotografiach można zoba-

czyć także pierwotnych właścicieli 
terenu, na którym znajduje się mu-
zeum – Jadwigę i Antoniego Potu-
lickich oraz ich potomka, Kazimie-
rza Bernarda Potulickiego. – Na 
wernisażu wystawy było kilkadzie-
siąt osób, ale ludzie cały czas przy-
chodzą, czasami specjalnie, czasa-
mi przy okazji. Ten projekt cieszy się 
naprawdę dużym zainteresowaniem 
– przekonuje Monika Pawełczyńska-
Ślusarczyk z Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego. Fo-
tografie w fotoplastykonie można 
oglądać do 7 września.

Tomasz Wojciuk

Zaprojektowany przez Zygmunta Fita fotoplastykon

 łączy w sobie tradycję z nowoczesnością

Mają mózgi, dusze i walczą o złoto 
JAKTORÓW Są dumą rodziców, szkół i gminy– uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół 

podstawowych odebrali nagrody za wyniki artystyczne, sportowe i w nauce

 Najwybitniejszych wśród mło-
dych ludzi z placówek w Jaktoro-
wie i Międzyborowie wybrały gro-
na pedagogiczne we współpracy z 
Gimnazjalną Radą Gminy. Dyplo-
my i nagrody ufundował oraz wrę-
czył wójt Maciej Śliwerski. 

Piłka to nie wszystko

 W gronie uczniów jaktorowskiego 
gimnazjum osiągających wysokie wy-
niki w nauce, tytuł Mózg Roku otrzy-
mało dwoje gimnazjalistów – Piotr 
Sosiński i Aleksandra Pluta, laure-
aci tegorocznego kuratoryjnego kon-
kursu historycznego. Ola dodatko-
wo robi duże postępy w siatkówce i 
pracuje jako wolontariuszka. Z kolei 
Piotr zdobywał laury w konkursach 
języka niemieckiego i recytatorskich. 
 Tytuł Duszy Artystycznej przy-
padł Elżbiecie Adamczyk, która an-
gażowała się w liczne szkolne i lo-
kalne uroczystości i zajmowała wy-
sokie miejsca w konkursach recyta-
torskich. Natomiast Sportowcami 
Roku zostały Patrycja Jasieńków i 
Sylwia Pindor. Pierwsza jest świet-
ną piłkarką ręczną, powołano ją 
m.in. do kadry Mazowsza. Jej moc-
ną stroną są również biegi przełajo-
we. Z kolei Sylwia lepiej biega (zdo-
bywała złoto), ale również jest za-
wodniczką drużyny piłki ręcznej. 
 W szkole podstawowej mia-
no Sportowca Roku uzyskały Anna 
Sołtysek, Nicole Dziuba i Maja Pal-
czewska. Są zdolnymi biegaczkami i 
szczypiornistkami, a Maja dodatko-
wo zdobywała medale w piłce noż-
nej oraz czwórboju. Natomiast Du-
szą Artystyczną jaktorowskiej pod-
stawówki została utalentowana mu-
zycznie i recytatorsko Daria Nowak, 
natomiast Mózgiem Roku uzdolnio-

ne matematycznie Ewa Dąbrowska i 
Zuzanna Zioło. Obie osiągnęły bar-
dzo wysokie średnie w nauce.

Na wagę nagrody prezydenta RP

 W szkole podstawowej w Mię-
dzyborowie mianem Sporowca 
Roku okrzyknięto Michalinę Kozę, 
zdobywczynię wielu medali w repre-
zentacji szkolnej (w mini piłce, rug-
by i piłce nożnej). Michalina jest 
reprezentantką Mazowsza w pił-
ce nożnej. Dyplom dla Duszy Ar-
tystycznej odebrała  utalentowana 
wokalnie Aleksandra Szmajkowska. 
Tytułem Mózg Roku cieszy się nato-
miast Maria Koźbiał, laureatka kil-
ku ogólnopolskich konkursów hi-
storycznych, ekologicznych, języko-
wych, recytatorskich i wokalnych. 
 Jeśli chodzi o gimnazjum w Mię-
dzyborowie Sportowcem Rok zosta-
ła Patrycja Obierek, która reprezen-
towała szkołę na wielu zawodach 
i została powołania do kadry Ma-
zowsza w siatkówce kobiet. Za wy-
niki sportowe wyróżniono także 
Krystiana Fikusa reprezentującego 
szkołę w turniejach siatkarskich. 
 Tytuł Duszy Artystycznej Roku 
przypadł utalentowanej plastycz-

nie Zuzannie Musioł, zdobywczy-
ni m.in. 1. miejsca w Międzynaro-
dowym Konkursie „Jan Paweł II w 
oczach dziecka”, czy nagrody pre-
zydenta RP w konkursie „Kocham 
Polskę...”. Taki sam tytuł otrzyma-
li jeszcze zdobywca nagród na kon-
kursach recytatorskich i piosenki Ja-
kub Szmajkowski oraz utalentowana 
tanecznie Patrycja Krupa. 

Dokonał niemożliwego 

 Nagrodę dla Mózgu Roku w 
gimnazjum w Międzyborowie wrę-
czono Kacprowi Mińkowskiemu, 
który dokonał rzeczy niemożliwej 
na egzaminie gimnazjalnym: ję-
zyk polski, matematykę, przedmio-
ty przyrodnicze i rozszerzony język 
angielski zdał na 100 proc., a histo-
rię z WOS na 97 proc. Do tego zdo-
bywał pierwsze miejsca w konkur-
sach ortograficznym i matematycz-
nych. Wyróżniono również Kami-
la Kwiatkowskiego uzdolnionego 
matematycznie laureata konkursów 
oraz Aleksandrę Osuchowską, która 
jest pracowita, zdolna i zdobyła lau-
ry w konkursie matematycznym.

PC

Doroczne nagrody wójta odebrało 22 uczniów z gminnych szkół
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Zaryczą motocykle i zagrają Wilki
GRODZISK MAZOWIECKI Trzecie MotoGrodzisko w Natolinie już w weekend od 18 do 20 

sierpnia. W sobotę o godz. 21 na scenie pojawi się Robert Gawliński z zespołem

 Czy tegoroczna edycja imprezy 
organizowanej przez Centrum Kul-
tury w Grodzisku Mazowieckiem 
i lokalny klub Motocyklowy White 
Arrows zgromadzi tylu miłośników 
jednośladów, co ubiegłoroczna? To 
okaże się za tydzień. W minionym 
roku jak magnes zadziałał zespół 
Dżem, za którym po kraju jeździ 
wielu motocyklistów. 
 Tym razem muzyczny popis da-
dzą Wilki, które na polskiej scenie 
istnieją od 25 lat. W tym czasie ze-
spół zdążył nagrać osiem płyt, a na 
nich znalazły się takie przeboje jak 
„Aborygen”, „Son of the Blue Sky”, 
„Nie zabiję nocy”, czy chyba najbar-
dziej popularna „Baśka”. Prawdo-
podobnie wszystkie zabrzmią wie-
czorem 19 sierpnia. 
 Jednak impreza rozpocznie się 
już w piątek, o godz. 15, kiedy mo-
tocykliści zaczną przybywać do 
Natolina. Na sobotę, od rana zo-
staną przygotowane liczne zaba-
wy dla dzieci oraz dorosłych, a 
o godz. 13 wyruszy Wielka Para-
da Motocyklowa. Półtorej godziny 
później wystartuje koncert na sce-
nie. Usłyszeć będzie można zespół 
Swear the Empress grający mocną, 
rockowo-metalową myzykę przeła-
mywaną damskim wokalem, a na-
stępnie Bluberry Hill prezentujący 
buntowniczy rock’n’roll lat 50-tych. 
Na godz. 17.30 zaplanowano ofi-
cjalne rozpoczęcie imprezy, a o 
godz. 18.30 publiczność rozgrze-
je polski zespół 4 Szmery, który 

w mistrzowski sposób gra utwo-
ry zespołu AC/DC. Wśród licznych 
atrakcji wymieniane są: Park Ma-
szyn (czyli polowa galeria motocy-
kli i aut), Wheelie Machine (symula-
tor jazdy na jednym kole) oraz show 

kulinarne Tomasza Jakubiaka.
 Po bogatej w wydarzenia sobo-
cie, w niedzielę o godz. 10 odbędzie 
się msza św., po której uczestnicy 
zlotu zaczną opuszczać Natolin.

PC

Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół 

Roberta Gawlińskiego 

Żywa lekcja historii
POWIAT PRUSZKOWSKI W pierwszym tygodniu sierpnia w wielu miej-

scowościach powiatu pruszkowskiego odbyły się uroczystości upa-

miętniające 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

 W Pruszkowie zadbano o wciągnięcie mieszkańców w inicjatywy przywo-
łujące pamięć o powstaniu. Na terenie miasta odbyło się łącznie 7 koncertów, 
na których ponad 1000 mieszkańców wspólnie z podróżującymi dorożką mu-
zykami z kapeli Kapsell śpiewało powstańcze piosenki. Rozdano prawie 1000 
pamiątkowych opasek oraz 1500 broszur z tekstami utworów. Było wiele wzru-
szeń, emocji i momentów zadumy. W Piastowie obchody rocznicowe odby-
ły się 1 sierpnia o godz. 17 przy pamiątkowym murze obok gimnazjum nr 2, 
gdzie złożono wieńce i zapalono znicze. Potem odprawiono jeszcze mszę św. 
w intencji bohaterów zrywu. Powstańcze wydarzenia upamiętniono także w 
niedzielę 6 sierpnia w Pęcicach, gdzie walkę z Niemcami stoczyli żołnierze z IV 
Oddziału AK Ochota. W intencji poległych powstańców została odprawiona 
msza św., której przewodniczył ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz kościoła pw. 
Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach. Główne uroczystości odbyły się pod po-
mnikiem-mauzoleum. – Czujemy dumę i wdzięczność – mówił wójt Michało-
wic Krzysztof Grabka. – Dumę za to, w jaki sposób ci bohaterowie walczyli za 
wolną Polskę. Wdzięczność za ich poświęcenie i cenę, jaką ponieśli. 
 Po odczytaniu apelu poległych (w bitwie pod Pęcicami poległo 91 żołnie-
rzy), zagrzmiała salwa honorowa, a pod pomnikiem złożono wieńce i zapalo-
no znicze.

TW

JAKTORÓW

Więcej dobrej wody 
 Jeszcze w tym roku samorząd planuje zwiększyć wydajność stacji 
uzdatniania wody w Bieganowie, aby zapewnić odpowiednią ilość i ja-
kość wody w gminie w związku z rosnącym zapotrzebowaniem. Gmina 
ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji. Po rozbudowie o dodatkowe 
pompy i systemy fi ltrowania oraz napowietrzania, SUW będzie w stanie 
produkować do 90 m sześć. uzdatnionej wody na godzinę.

PC

R E K L A M A



4 nr 29 (681)/2017/W2AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Na razie parking, w przyszłości
królestwo młodzieży
GRODZISK MAZOWIECKI Jeszcze w sierpniu ratusz ma ogłosić konkurs dla architektów na 

koncepcję zagospodarowania terenu przy Placu Zygmunta Starego, gdzie wyburzono 

stare kamienice. Zamierzenia włodarzy robią wrażenie

 Władze miasta wiosną zapytały 
mieszkańców, co powinno znaleźć 
się w przyszłości w obiekcie powsta-
łym przy Placu Zygmunta Starego. 
Sonda nie dała odpowiedzi na to 
pytanie. – Cały czas czekamy na cie-
kawe propozycje – mówiła po jej za-
kończeniu Aneta Cabaj, naczelnicz-
ka wydziału promocji. W głosowa-

niu wzięło udział ponad 100 osób, 
najwięcej z nich zaproponowało bu-
dowę parkingu oraz nowej siedziby 
dla grodziskiej szkoły muzycznej. 
Jednak obie te propozycje pokry-
wają się z wcześniejszymi planami 
gminy. Inne zgłoszone przez miesz-
kańców pomysły były nie do zreali-
zowania w tym miejscu, m.in.: wy-
bieg dla psów, stadnina konna czy 
tężnia solankowa.
 Po uporządkowaniu terenu są-
siadującego z kościołem św. Anny, 
w ratuszu odbyła się burza mózgów, 
z której wyłonił się przyszły obraz 
tego punktu miasta. Co gmina pla-
nuje w tym miejscu? 
 – Na razie tymczasowy par-
king, a następnie piękny, nowocze-
sny obiekt o powierzchni użytko-
wej 9 tys.  mkw. – zdradza bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. 
Około 1200 mkw. z tej powierzch-
ni zostałoby wykrojone dla szkoły 
muzycznej. Nie będzie to jednak je-
dyna placówka w tym miejscu. Wło-
darze planują uruchomienie nowego 
liceum ogólnokształcącego („elitar-
nego”, jak mówi burmistrz). – Chce-
my otworzyć szkołę dla najzdolniej-
szych nastolatków w naszej gminie. 
Zaobserwowaliśmy, że niektórzy ab-
solwenci naszych gimnazjów szuka-
ją szkół poza Grodziskiem. Za-
leży nam, aby pozostali na miej-
scu – tłumaczy Grzegorz Bene-
dykciński. Szkołom ma towarzy-
szyć centrum innowacji z inkuba-
torem przedsiębiorczości oraz... 

klub muzyczny dla młodzieży. Ca-
łość uzupełni podziemny parking 
na 100 samochodów oraz hol, któ-
ry jednocześnie będzie pełnił rolę 
sali koncertowej. 

 – W ciągu dwóch tygodni ogło-
simy konkurs architektoniczny na 
opracowanie koncepcji tego miejsca 
– zapowiada burmistrz. 

Piotr Chmielewski

Tu na razie jest klepisko... 

Przy Pl. Zygmunta Starego 

planowane jest otwarcie 

nowego, „elitarnego” liceum

Nowa siłownia pod chmurką
PRUSZKÓW Miasto przekazało mieszkańcom kolejny zestaw do ćwi-

czeń w plenerze, który powstał przy ul. Tadeusza w dzielnicy Ostoja

 Na placu o powierzchni 314 mkw. ułożono syntetyczną nawierzchnię typu 
eurofl ex i ustawiono 11 urządzeń do ćwiczeń. Pozwalają one rozwijać różne 
partie mięśni i zostały zamontowane z uwzględnieniem odpowiednich stref 
bezpieczeństwa. Jest to kolejna siłownia plenerowa w Pruszkowie. Podobne 
znajdują się już w Parku Anielin, w Parku Mazowsze, w Parku Kościuszki, w 
okolicach studni oligoceńskiej przy ul. Lipowej oraz przy ul.Wiśniowej. Inwe-
stycja kosztowała prawie 172 tys. zł.

TW

PRUSZKÓW

Linia 5 nieczynna do wtorku
W związku z planowanymi pracami remontowymi na skrzyżowaniu ulic 
Bohaterów Warszawy i Alei Jerozolimskich od 11 do 15 sierpnia zostanie 
zawieszone kursowanie autobusów Linii 5.

TW

MILANÓWEK

Produkujesz? Weź udział w konkursie
 Milanowskie Centrum Kultury zaprosiło milanowskich przedsiębior-
ców, osoby prywatne a także organizacje do wzięcia udziału w konkursie 
na Milanowski Produkt Lokalny 2017. Celem konkursu jest promocja wy-
robów utożsamianych z Milanówkiem, wytwarzanych na miejscu, produ-
kowanych w sposób tradycyjny, nie masowy oraz przyjazny dla środowi-
ska z surowców lokalnie dostępnych lub kojarzących się z Milanówkiem 
ze szczególnym uwzględnieniem truskawek, morwy i krówek. Chodzi o 
wyroby spożywcze, ale także o wyroby rzemieślnicze i rękodzieło arty-
styczne. Regulamin i szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.
mckmilanowek.pl.  
 Zgłoszenia do MCK można składać do 7 września, a wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone w trakcie Święta Miasta, 9 września. 

PC

POWIAT GRODZISKI

Bezpłatne badania piersi 
 Mieszkanki powiatu grodziskiego w wieku 50–69 lat znów będą miały 
okazję, aby skorzystać z bezpłatnych badań mammografi cznych. Już 17 
sierpnia mammobus zatrzyma się w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 
Spółdzielczej 9 (obok Centrum Kultury). Badania będą prowadzone w 
godz. 9-15. Aby wziąć w nich udział należy zapisać się telefonicznie pod 
nr tel.: 85 676 03 32.

PC

MILANÓWEK

Zginęli od strzału w tył głowy
 W niedzielę odbędą się obchody 73. rocznicy tragicznej śmierci Żoł-
nierzy Armii Krajowej oraz zniszczenia magazynu broni AK Obwodu „Ba-
żant”. O godz. 10 otworzy je msza św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej. Na-
stępnie o godz. 11.15 zostaną złożone kwiaty na cmentarzu parafi alnym 
przy kwaterze żołnierzy AK, a potem pod monumentem przy ul. Wojska 
Polskiego (w „Lasku Pondra”) upamiętniającym wydarzenia z 10 sierpnia 
1944 roku. W tym miejscu będzie również zaprezentowany program ar-
tystyczny. 
 Nad ranem 10 sierpnia Gestapo otoczyło magazyn, a następnie wypro-
wadziło z niego pieciu żołnierzy AK. Sierż. Józef Sikorski, plut. pchor. Jan 
Garstecki, kpr. pchor. Bogusław Kołodziejski i kpr. Tomasz Ponder zginęli od 
strzału w tył głowy. Sierż. Dionizy Rybiński został przewieziony do więzienia 
i tam zamordowany. Magazyn został opróżniony i wysadzony w powietrze.

PC
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Zdrowe zęby przedszkolaka
Chociaż pierwsza wizyta u dentysty powinna odbyć się, gdy dziecku 

wyżynają się siekacze, to bezwzględnie należy odwiedzić stomato-

loga, kiedy nasz maluch ma już wszystkie zęby mleczne, a więc mię-

dzy 3 a 4 rokiem życia
 Dla wielu z nas leczenie zębów jest traumatycznym przeżyciem. Nie na-
leży jednak przenosić swoich lęków na dziecko. Jeśli zdecydujemy się już wy-
brać z naszym przedszkolakiem na pierwszą wizytę, „operację” tę należy do-
brze zaplanować. Uprzedźmy wcześniej malucha, że stomatolog zajrzy mu w 
ząbki i być może dokona w nich drobnych napraw. Nie wspominajmy nic o 
bólu i nieprzyjemnych momentach towarzyszących wizycie. Wcześniej mo-
żemy pójść do gabinetu „na sucho”, aby dziecko mogło się z nim oswoić. Wy-
bierając lekarza, sprawdźmy jakie ma podejście do małych pacjentów i jak z 
nimi rozmawia. Dobrym pomysłem jest wciągnięcie dziecka w rozmowę, za-
interesowanie go wyposażeniem gabinetu, wyjaśnienie, do czego służą okre-
ślone urządzenia i przyrządy. Po wizycie dobrym pomysłem jest wręczenie 
dziecku drobnego prezentu, aby kojarzyło ją z czymś przyjemnym.

Pierwsza wizyta

 W mlecznych zębach o wiele szybciej niż w stałych rozwija się próchnica. 
Dlatego należy regularnie - najlepiej co 3 miesiące – kontrolować ich stan. Oczy-
wiście jedne dzieci są bardziej na nią podatne, a inne mniej. Już po pierwszych 
wizytach będziemy wiedzieli, czy nasz przedszkolak ma zdrowe, niepsujące się 
zęby, czy też należy regularnie odwiedzać z nim stomatologa. Dzieci do 3 lat za-
zwyczaj siedzą podczas wizyty na kolanach swoich rodziców. 4-latki z kolei lu-
bią, jak rodzic przebywa obok nich w gabinecie. Dzieci w wieku 5 lat i starsze 
już nie wymagają takiej bliskości opiekuna. Wystarczy, że będzie on przebywał 
w poczekalni. Podczas wizyty stomatolog sprawdza, czy zęby są zdrowe, wła-
ściwie się rozwijają i czy dziecko ma dobry zgryz. Leczenie w tym wieku ubyt-
ków przeważnie odbywa się szybko i bezboleśnie, dlatego najczęściej nie ma 
potrzeby stosowania miejscowego znieczulenia. Atrakcją dla dziecka może być 
natomiast wybór koloru plomby. Kiedy zęby są już wyleczone, można pokryć je 
lakierem z fl uorem, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed próchnicą. Za-
bieg lakierowania dobrze jest powtarzać co 3 miesiące.  

Jak dbać o zęby?

 Oczywiście nawet regularne wizyty u stomatologa nie spowodują, że na-
sze dziecko będzie miało zdrowe zęby. Część pracy musimy wykonać sami. 
Chodzi tu oczywiście o codzienną pielęgnację i wyrobienie u dziecka do-
brych nawyków. W tej chwili na rynku jest wiele produktów do higieny jamy 
ustnej dla dzieci w różnym wieku. Na początku zacznijmy od kupienia dwóch 
szczoteczek. Jedną wręczmy maluchowi (będzie ją gryzł i się nią bawił), a 
drugą czyśćmy mu zęby sami. Dzieci w wieku przedszkolnym są już z reguły 
samodzielne, wiedzą jak szczotkować zęby i starają się to robić. Dodatkową 
zachętą może być kupienie dziecięcych akcesoriów, począwszy od kolorowej, 
owocowej pasty do zębów, a skończywszy na nietypowym kubku czy chwy-
taku na szczoteczkę w kształcie bohatera ulubionej kreskówki. Później można 
kupić też naszemu maluchowi elektryczną lub soniczną szczoteczkę z mniej-
szą główką. Czyszczenie nią zębów może dostarczyć dziecku większej frajdy, 
a poza tym jest bardziej dokładne. Wybierając pasty, starajmy się zwracać 
uwagę na ich skład. Unikajmy odpowiedzialnego za wytwarzanie piany SLS, 
substancji słodzących (jak np. sorbipol), czy bakteriostatycznego triklosanu.

TW

KONKURS
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się do redakcji 

Kuriera Południowego na numer 22 737 23 48 w dn. 16 sierpnia 

w godzinach 12.00-12.05 i podadzą hasło ENERGYLANDIA czekają podwójne 

bilety do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze!

OSTATNIE
WOLNE

MIEJSCA!

FANTAZJA PRZEDSZKOLE
I ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY

PIASECZNO, ul. Staszica 12
ŁAZY, ul. Łączności 2f

TEL. 506 12 52 82

www.fantazja.edu.pl
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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:

Łatwiej zaparkujesz 
przed przesiadką
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Grodzisk Mazowiecki i Podkowa Leśna ruszają z bu-

dową parkingów P&R dla osób, które chcą przesiąść się z aut do transportu publiczne-

go. W Pruszkowie prace zaczną się niebawem

 Pod koniec lipca w grodziskim 
ratuszu podpisano umowę na bu-
dowę dwóch obiektów park & ride 
(czyli parkuj i jedź). – Ma to być ko-
lejne udogodnienie, które proponu-
jemy w centrum i w części południo-
wo-wschodniej miasta, o niebagatel-
nym znaczeniu dla osób korzystają-

cych z linii WKD, jak i PKP – tłuma-
czył wiceburmistrz Tomasz Krupski 
tuż po podpisaniu kontraktu z wy-
konawcą. Koszt przedsięwzięcia 
to prawie 16 mln zł, większość tej 
kwoty będzie pochodziła z budże-
tu Unii Europejskiej (UE). Zgodnie 
z umową przy ul. Żydowskiej zosta-
nie wzniesiony trzypiętrowy parking 
dla około 300 samochodów i 100 ro-
werów, z udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych. Z myślą o przy-
szłości w obiekcie zostaną przygo-
towane m.in. stanowiska do łado-
wania akumulatorów aut elektrycz-
nych. Umowa obejmuje także wyko-
nanie 48 miejsc postojowych przy ul. 
Piaskowej na poziomie jezdni. 
 Przygotowania do budowy par-
kingu P&R (również ze wsparciem 
UE), są też mocno zaawansowane 
w Pruszkowie. Przy ul. Sienkiewicza 
wyrośnie czterokondygnacyjny bu-
dynek z niespełna 400 miejscami dla 
samochodów i 82 dla bicykli. Choć 
wykonawcy budowli jeszcze nie zna-
my, kierowcy parkujący obecnie na 
jednopoziomowym parkingu, któ-
ry zamieni się w plac budowy, do-
stali czas do 16 sierpnia na zabranie 
z niego swoich pojazdów. W innym 
przypadku, jak zagrozili urzędnicy 
magistratu, auta zostaną wywiezio-
ne przez lawetę. Włodarze wyjaśnia-
ją, że chcą przygotować plac zanim 
– wedle planów we wrześniu – przej-
mie go firma realizująca zadanie. 
Parkingi w Grodzisku i Pruszkowie 
mają być gotowe za około rok.
 Swój obiekt, na którym będzie 
można pozostawić samochód lub 
rower przed skorzystaniem z War-
szawskiej Kolei Dojazdowej będzie 

miała także Podkowa Leśna. Jak za-
powiada tamtejszy ratusz, wyłonio-
ny w przetargu wykonawca ma za-
kończyć prace za około trzy miesią-
ce. W sumie za niespełna 470 tys. 
zł (również większość tej kwoty to 
dotacja z UE) powstanie 61 miejsc 
parkingowych oraz miejsce pod wia-
tą dla 21 rowerów z dojazdem od 
ul. Słowiczej (fragmentem ul. Błoń-
skiej). Dodatkowo przewidziane 
są też do wykonania wiaty rowero-
we, zostaną ustawione ławki, latar-
nie, zamontowany monitoring i do-
konane nasadzenia zieleni. Budowa 
parkingu w tym przypadku ma przy-

czynić się do uporządkowania cha-
osu panującego w centrum miasta. – 
Osoby pracujące w Warszawie, a do-
jeżdżające kolejką parkują swoje sa-
mochody zastawiając okoliczne uli-
ce, chodniki, trawniki oraz blokują 
miejsca parkingowe pod sklepami, 
urzędem, pocztą – tłumaczy bur-
mistrz Artur Tusiński.
 Kolejne parkingi P&R wyrosną 
także w Międzyborowie w gminie 
Jaktorów (jego budowa już trwa), 
Piastowie przy ul. Hallera i Micha-
łowicach.

Piotr Chmielewski 

Czteropoziomowy parking w Grodzisku pomieści 

300 samochodów i 100 rowerów 

W ramach inwestycji trzech 

samorządów obok stacji ko-

lejowych powstanie przeszło 

800 bezpłatnych miejsc par-

kingowych dla samochodów 

i 200 dla rowerów

Zanim rowerem
wyjadą na ulicę
MILANÓWEK Przy milanowskiej szkole „Trójce” do końca października 

ma zostać utworzone miasteczko ruchu drogowego, w którym dzieci 

nauczą się jazdy na rowerze zgodnej z przepisami

 Trwa przetarg na wykonawcę systemu uliczek i znaków. Firma najpierw 
opracuje projekt, a następnie go zrealizuje. Dobre miasteczko do nauki ru-
chu drogowego musi jak najlepiej odwzorowywać rzeczywistość, stąd moż-
na spotkać na nim sygnalizatory świetlne, przejazdy kolejowe, ronda i inne 
typy skrzyżowań, przejścia dla pieszych oraz uliczki jednokierunkowe. W ra-
mach inwestycji powstanie także oświetlenie.
 Plac będzie ogólnodostępny, dlatego rodzice będą mogli pomóc swoim 
dzieciom w poznaniu zasad panujących na drogach. Na koniec w tym miejscu 
policja będzie mogła prowadzić egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

PC

Aktywność 
plus nagroda
GRODZISK MAZOWIECKI Od tygodnia oczy grodziszczan cieszą specjal-

nie zaprojektowane stojaki rowerowe, które mieszkańcy wygrali w 5. 

edycji kampanii Kręć kilometry

 Aby je uzyskać od fundatora nagrody - Fundacji Allegro All For Planet - mi-
łośnicy Grodziska Mazowieckiego (zebrało się ich ponad 700) wspólnie prze-
jechali na rowerach 203 015 km notując swój wyczyn w specjalnej aplikacji. 
Ostatecznie Grodzisk zajął 9. miejsce na 1500 miejscowości biorących udział 
w kampanii. 
 Na ulicach miasta stanęło 15 nowoczesnych i wyjątkowych stojaków w 
kształcie ręki trzymającej telefon komórkowy.  Stanęły przy Stawach Wal-
czewskiego, na parkingu przy stacji WKD Piaskowa i w pobliżu dworca PKP.
 Możliwe, że to nie ostatnia nagroda od Fundacji Allegro All For Planet dla 
Grodziska. Miasto ponownie włączyło się do kampanii. W tym roku do wygra-
nia są eventy technologiczne dla 5. najlepszych miast. Grodzisk Mazowiec-
ki póki co pozostaje wśród pretendentów do zwycięstwa. Link do kampanii: 
http://kreckilometry.pl/

PC

Stojaki zamontowano w trzech punktach miasta 

(fot. Grodzisk.pl)

POWIAT PRUSZKOWSKI

Wizytę w starostwie można zaplanować przez internet
 Kilka dni temu starostwo powiatowe w Pruszkowie wprowadziło te-
stowy, elektroniczny system kolejkowy. Dzięki temu mieszkańcy powiatu 
mogą wcześniej zaplanować na konkretny dzień i godzinę wizytę w urzę-
dzie. Co ważne, system działa zarówno na komputerach, jak i smartfo-
nach, zatem rejestracji można dokonać w dowolnym miejscu i czasie. 

TW

POWIAT GRODZISKI

Będzie równiej pod kołami
 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w ciągu nadchodzących ty-
godni przeprowadzi remont dwóch odcinków drogi nr 719 w powiecie 
grodziskim. Nową nawierzchnię zyskają fragmenty jezdni w Podkowie 
Leśnej i Międzyborowie (gmina Jaktorów). W tym drugim przypadku doj-
dzie do przebudowy skrzyżowania szosy wojewódzkiej z ul. Armii Krajo-
wej i Partyzantów.

PC

GRODZISK MAZOWIECKI

Jest lato, jest plażówka
 Jutro na piaszczystych boiskach obok Stawów Walczewskiego zosta-
nie rozegrany czwarty i zarazem przedostatni turniej siatkówki plażowej. 
Panie zagrają o Puchar Agencji Reklamowej Wiesta, natomiast panowie 
o Puchar grodziskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Swój udział 
można zgłosić najpóźniej 15 minut przed turniejem - turniej żeński star-
tuje o godz 9, a męski o 11. Wpisowe wynosi 30 zł od pary. Po trzech tur-
niejach nie ma murowanych faworytów do zwycięstwa w klasyfi kacji ge-
neralnej. Ostatni turniej (pary mieszane) odbędzie się 26 sierpnia.
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poszukuje kolportera 

z własnym samochodem 
i znajomością powiatu 

pruszkowskiego, 
praca co drugi piątek, 

tel. 692 488 278

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś 

świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 

Kurier Południowy 

Twoja gazeta

Zadzwoń 692 488 258

DAM PRACĘ

Poszukiany monter instalacji hydraulicznej, 
elektrycznej i wentylacji. 
Tel. 600 711 757

Zatrudnię hydraulików. Tel: 501 083 795

Poszukuje blacharza i  mechanika samochodowego  
do pracy w Zabiencu  kontakt  691 681 023 mail  
info@transbox.net.pl 

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

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

Pomocnika do remontów, tel. 667 356 939

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

Zatrudnimy Kierowcę C+E Praca w kółkach, 
Kontakt: 791 344 545

Ogrodnika lub do przyuczenia z pracą na zimę, 
możliwość zakwaterowania, tel. 691 840 903

Przyjmę do pracy kobiety.Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul.Puławska-Mysiadło. 
Zgłoszenie pod tel.601 20 20 59

Pracownika fizycznego, praca przy paletach 
drewnianych, Lesznowola, tel. 722 224 567

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

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

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

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

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

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

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

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni na stasnowiska: 
kasjer oraz placowy. CV proszę przesłać na adres: 
artopraca@onet.eu

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

Zatrudnię pracowników do sklepu ogólnospożyw-
czego w Konstancinie, wynagrodzenie 12 zł/godz 
netto, tel. 515 103 389

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

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

Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu międzynarodowym.
Tarczyn, tel. 796 344 554

Zatrudnimy pomocnika operatora maszyn pakujących 
BVM, w wieku od 20 – 45 lat.Czaplinek k. Góry Kalwarii. 
Tel 662 021 309

Montaż stoisk targowych (tapicer), tel. 601 217 876 

Szkoła Języków Obcych  Elephant zatrudni  lektorów, 
zwłaszcza  języka angielskiego. Wymagane: znajomość  
języka, dobry kontakt  z dziećmi, prawo  jazdy kat. B. Zgło-
szenia:  info@elephant.edu.pl  

Sprzedawcę do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia 
osobiste pl. Piłsudskiego 6,  Piaseczno

Pracownika do magazynu do sklepu meblowego 
UFO, zgłoszenia osobiste pl. Piłsudskiego 6, Piaseczno

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

Zatrudnię ekspedientkę w Jaroszowej Woli na cały etat 
- umowa o pracę. tel. kom. 22 790 25 92, 518 180 766

Przy elewacjach, tel. 533 166 644

Rozwożenie posiłków w godzinach 12.00-16.00, 
Piaseczno, własny samochód, tel. 512 939 790

Zatrudnię młodą i zorganizowaną kucharkę i pomoc 
kuchni, Piaseczno, tel. 504 687 475 po 16-tej

Stylistkę paznokci z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 503 361 300

Nauczyciel i pomoc do przedszkola k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Firma zatrudni kierowcę, asfalciarzy, operatora 
koparko-ładowarki, tel. 883 787 789, 539 097 643 

Poszukiwani pracownicy kuchni do pracy w Natolinie, 
koło Grodziska Mazowieciego, tel. 508 318 077

Do produkcji i montażu okien, Jazgarzew,  
tel. 600 446 225

Zatrudnię kierowcę kat. C oraz C+E, transport krajowy, 
załadunki Mszczonów, tel. 693 178 415, 502 310 162 

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402 

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

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

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

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

Brukarzy, tel. 504 008 309

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

Ślusarz - spawacz z zamieszkaniem, tel. 887 545 254

Restauracja zatrudni kucharza sushi lub osobę do 
przyuczenia oraz kelnerkę na pełny etat, tel. 504 581 354

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem, tel. 503 373 038

Praca na produkcji od zaraz!!! Mile widziani mężczyźni; 
praca w systemie zmianowym; oferujemy atrakcyjne wa-
runki pracy, możliwość rozwoju, odzież roboczą. Szcze-
gółowe informacje: tel. 797 318 859

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Panie z doświadczeniem do sprzątania przychodni. 
Wa-wa Grochów. 694-720-276

Zatrudnię od zaraz kierowcę z prawem jazdy kat C+E. 
Praca po kraju. Kontakt 501 405 119

SZUKAM PRACY 

Prace domowe, opieka, tel. 735 651 744

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

SPRZEDAM

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

Tanio okna, grzejniki, piec gazowy, w bardzo dobrym 
stanie, tel. 662 849 208

Sprzęt gastronomiczny po cateringu, tel.530 938 837

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

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 

Seicento 2004, tel. 796 203 938

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Sprzedam działkę o powierzchni 507 m kw., z domem 
do remontu, tanio, Koryta, ul. Południowa 3, 
tel. 662 849 208

Mieszkanie 2 -pokojowe, 37 m kw.,  centrum Pia-
seczna, tel. 606 709 053

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

Wykonam bezpłatnie baner 2 m kw w zamian za 
możliwość wywieszenia baneru reklamowego 
(okolice Piaseczna), tel. 509 453 325 lub 570 007 900

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

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działka budowlana 1000 m kw., w Żabieńcu, media, 
tel. 609 797 350

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

Działka budowlana 1500 m kw., Henryków Urocze, 
tel. 692 318 332

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

Kontener, tel. 574 664 008

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

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

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

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Działka budowlana 1840 m kw. Edwardów k. Chynowa, 
tel. 781 953 879

56 m kw. dwupokojowe, tel. 601 28 90 47

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

56 m kw., Mysiadło, bezpośrednio, tel. 607 107 726

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Pilnie poszukuję małego mieszkania, tanio, nieumeblo-
wanego, w Piasecznie lub okolicach, tel. 22 21 11 766

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Mieszkanie 75 m kw, 1p + taras, przy lesie w Żabieńcu,  
tel. 609 797 350

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

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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 biura, magazyn, tel. 603 323 603

USŁUGI

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

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

Blaszane garaże kolor, szybko! Tanio!, tel. 796 203 938 

Malarskie, tel. 696 120 208

Malowanie, gładzie, panele, tel. 665 708 757

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Tynki maszynowe tel kontaktowy: 722 139 868

PRZEGLĄDY, REMONTY GAŚNIC, HYDRANTÓW, 
TEL. 530 998 898

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

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

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

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

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Pranie tapicerek, kosmetyka samochodowa. 
Polerowanie. Tel. 501 830 898

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Naprawa kosiarek, tel. 514 891 395

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Budowy domów tel. 798 836 860 

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Dreamlandia – angielski z piękniejszego wymiaru, 
prywatnie, indywidualnie, tel. 662 128 913 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

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

MATRYMONIALNE

Kobieta l.47 pozna mężczyznę do stałego zw., wolnego, 
bez nałogów w wieku 43-53 l. Tel. 668 827 803 

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

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

Firma spożywcza zatrudni operatora maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych. Praca zmianowa. Dawidy k. 
Raszyna, praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 120

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej.  
CV prosimy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

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

Fryzjer/ka pilnie poszukiwani do Konstancina.
Instytut Eris . Tel 695 151 616

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

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

NOWY ATRAKCYJNY DOM CENTRUM PIASECZNA, 
TEL. 668 120 272, 666 051 882 

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

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

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

INSTALACJE HYDRAULICZNO – GAZOWE, KOM-
PLEKSOWO, TEL. 784 363 960

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

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

14 sierpnia redakcja 
nieczynna
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Policjanci dostaną nową siedzibę
RASZYN Przymiarki do budowy nowego komisariatu przy Alei Krakowskiej w Raszynie trwa-

ją od kilku lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że inwestycja rozpocznie się już jesienią

 Obecnie komisariat policji w Ra-
szynie, w którym pracuje 28 funk-
cjonariuszy, mieści się w starym, 
przedwojennym budynku, którego 
stan techniczny pozostawia wiele 
do życzenia. - Budynek jest za mały 

w stosunku do liczby pracujących w 
nim osób – mówi kom. Konrad Łu-
czyński, komendant komisariatu. 
- Nowy komisariat będzie miał nie 
tylko o wiele większą kubaturę, ale 
także będzie nowocześniejszy.

Wygoda dla policjantów 

i petentów

 Nowy komisariat powstanie na 
tyłach starego, który następnie zo-
stanie wyburzony. Wejście do nie-
go będzie mieściło się od Alei Kra-
kowskiej, a powiększony parking 
dla petentów – tak jak dotychczas 
- będzie od strony ul. Nadrzecznej. 
W nowym budynku będą dwie sale 
odpraw, większa liczba pomiesz-
czeń dla funkcjonariuszy, większy 
punkt obsługi interesantów i ob-
szerniejsze pomieszczenie dla dy-
żurnych czyli stanowisko kierowa-
nia. Zwiększy się także liczba po-
mieszczeń socjalnych, w tym ła-
zienek i szatni dla funkcjonariu-
szy. Komisariat zostanie wyposa-
żony w urządzenia multimedialne, 
nowoczesny system teleinforma-

tyczny i wewnętrzny monitoring. 
- Nasz komfort pracy z pewnością 
się poprawi. Lepsze warunki będą 
także dla interesantów – mówi 
kom. Łuczyński.

Rozstrzygnięcie przetargu 

już za kilka dni

 Komenda Stołeczna Policji, jako 
inwestor, jest obecnie w trakcie prze-
targu na wykonawcę nowego komi-
sariatu. Z naszych informacji wyni-
ka, że jego rozstrzygnięcie ma na-
stąpić już w najbliższy poniedzia-
łek. - Podczas realizacji zadania 
jednostka będzie pracowała w sta-
rym budynku w normalnym trybie 

do czasu ostatecznego przeniesie-
nia jej do nowego budynku – infor-
muje asp. szt. Tomasz Oleszczuk z 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
KSP. Prace mają zostać wykona-
ne w ciągu 14 miesięcy, należy się 
więc spodziewać, że nowy komisa-
riat zostanie oddany do użytku pod 
koniec przyszłego roku. Koszt in-
westycji jest na razie nieznany. Wia-
domo natomiast, że do budowy do-
rzuci się gmina Raszyn, która każ-
dego roku rezerwuje na nią w bu-
dżecie 1,5 mln zł.

Tomasz Wojciuk

Stary budynek, w którym mieści się komisariat, 

znajduje się w złym stanie

Nowy komisariat powinien 

zostać oddany do użytku 

pod koniec przyszłego roku

Najwięcej jest wykroczeń
Z komendantem komisariatu policji w Raszynie kom. Konradem

Łuczyńskim rozmawia Tomasz Wojciuk

Od dawna pracuje pan w Raszynie?

 Komendantem tutejszego komi-
sariatu zostałem jesienią ubiegłego 
roku. Wcześniej pełniłem funkcję za-
stępcy komendanta komisariatu w 
Piastowie.

Od dawna pracuje pan w Raszynie?

 Komendantem tutejszego komi-
sariatu zostałem jesienią ubiegłego 
roku. Wcześniej pełniłem funkcję za-
stępcy komendanta komisariatu w 
Piastowie. W Policji służę od 17 lat.

Jaka jest specyfika gminy Raszyn? 

Czy jest tu popełnianych dużo prze-

stępstw?

 Najwięcej jest uciążliwych wykroczeń. Myślę tu o nieprawidłowym par-
kowaniu, spożywaniu w miejscach niedozwolonych alkoholu, przekraczaniu 
przez kierowców dopuszczalnej prędkości.

A wypadki i kolizje?

 Najwięcej kolizji odnotowujemy na terenie Centrum Handlowego Janki, 
gdzie jest duży  ruch pojazdów. Tam też najczęściej dochodzi do kradzieży sa-
mochodów i kradzieży sklepowych. Te ostatnie, jeśli straty nie przekraczają 
500 zł, traktowane są jako wykroczenia. 

Dużo jest przestępstw o charakterze kryminalnym?

 Stosunkowo niewiele. Najczęściej, oprócz kradzieży, zdarzają się włama-
nia i uszkodzenia mienia. To wykroczenia są najbardziej uciążliwe. Mamy ich 
najwięcej spośród wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego. Wynika to z 
tego, że oprócz centrum handlowego, na terenie Raszyna są dwie drogi kra-
jowe nr 7 i 8, duża gęstość zaludnienia i mieszka tu wielu obcokrajowców, w 
tym obywateli narodowości ukraińskiej, Azjatów i Hindusów. Duże znaczenie 
ma też bliskość Warszawy. 

Czym Raszyn różni się od Piastowa?

 W Piastowie jest dużo blokowisk, często dochodzi w nich do włamań. W 
Raszynie mamy przede wszystkim zabudowę jednorodzinną. Tu największy 
problem jest z brakiem dostatecznej liczby miejsc parkingowych. Kierowcy 
często parkują na zakazach, a my musimy ich upominać lub karać mandatami.

Dziękuję za rozmowę.

Rowerem w każdą stronę
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKKOWSKI Włodarze porozumieli się w sprawie budowy kolej-

nych ścieżek rowerowych w sześciu gminach

 Grodzisk Mazowiecki wraz z Mi-
lanówkiem, Podkową Leśną, Prusz-
kowem, Michałowicami i Żyrardo-
wem niedługo mają ruszyć z budo-
wą pierwszych odcinków dróg rowe-
rowych za pozyskane fundusze z Unii 
Europejskiej. W sumie koszt budowy 
36 km tras dla bicykli (11 km tylko w 
gminie Grodzisk Mazowiecki) sza-
cowany jest przez samorządy na 26 
mln zł. Niestety, przetargi pokazały, 
że będzie problem z wykonawcami 
tych prac. Wyceniają roboty na wyż-
sze kwoty.  
 Jednak zanim jeszcze rozpoczęła 
się realizacja pierwszego etapu, bur-
mistrzowie i wójtowie  sześciu samo-
rządów podpisali umowę na reali-
zację drugiego etapu budowy ście-
żek z dofi nansowaniem. W sumie ma 
ich powstać 20 km. To, czy partne-

rzy otrzymają kolejną dotację na to 
przedsięwzięcie, będzie wiadomo w 
listopadzie tego roku. Jeśli tak, nowe 

kilometry ścieżek powinny być goto-
we za trzy lata. 

PC

Włodarze uznali, że dobrą współpracę należy kontynuować 

(fot. zyrardow.pl)

GRODZISK MAZOWIECKI

Marta Dobrowolska w kadrze narodowej
 Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta Grodzisk Ma-
zowiecki, podopieczna trenera Sławomira Chmury jest tegoroczną, pię-
ciokrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski Młodzików w łyżwiarstwie 
szybkim. Została powołana do reprezentacji Polski na zaczynające się 
dziś European Cadet Challange w jeździe szybkiej na rolkach w Osten-
dzie (Belgia).

PC

BRWINÓW

Zlot fanów Electric Light Orchestra
 W dniach od 18 do 20 sierpnia przy ul. Krótkiej 10 w Otrębusach od-
będzie się XIII Międzynarodowy Zlot Fanów Electric Light Orchestra. Pro-
gram zlotu jest niezwykle napięty. Wszyscy chętni fani zespołu będą mo-
gli przejechać z Brwinowa do redakcji radiowej Trójki w Warszawie lon-
dyńskim piętrusem. Oprócz tego zaplanowano m.in. konkurs karaoke, 
biesiadę przy ognisku oraz zwiedzanie muzeum motoryzacji w Otrębu-
sach. Na miejscu zagra także Brwinowski Kwartet Krzysztofa Trawkow-
skiego oraz zespół Massuana. 

TW


