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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

GRODZISK MAZOWIECKI

POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI

MILANÓWEK

Ojciec wziął sprawy w swoje ręce

Próbował „dorabiać” na boku

Jedni budowali, drudzy kradli 

Trzy dni cieszył się kradzioną odzieżą

Wyładował złość na bramie

Zdążył sprzedać rower za... 30 złotych

Nie pojechali na cudzym paliwie

 Pewnemu 13-latkowi skradziono rower sprzed sklepu przy ul. Ko-
ściuszki w Pruszkowie. Chłopiec tak się zdenerwował, że od razu zatele-
fonował do ojca. Nastolatek widział odjeżdżającego złodzieja i przekazał 
rodzicowi jego rysopis. Mężczyzna niewiele myśląc ruszył w pościg. Do-
strzegł sprawcę na ul. Czarna Droga i schwytał go, a następnie wezwał po-
licję. Skradziony rower odzyskano, znajdował się w miejscu zamieszkania 
zatrzymanego. 25-letni mieszkaniec Pruszkowa usłyszał zarzut kradzieży 
roweru, przyznał się do niego i dobrowolnie poddał karze.

 Pracownik jednej z grodziskich fi rm będzie miał kłopoty. Kryminalni za-
trzymali go pod zarzutem okradania pracodawcy. Liczący 24 lata mężczy-
zna wyniósł z fi rmy sprzęt AGD o wartości 700 zł. Podczas przesłuchania 
przyznał się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze (za 
kradzież grozi do 5 lat więzienia). Sprawa wyszła na jaw, kiedy w fi rmie za-
uważono, że z opakowań ginie różnego rodzaju sprzęt AGD. Jej kierownic-
two wezwało policję. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podej-
rzanego, funkcjonariusze znaleźli skradzione żelazko i blendery.  

 Dwóch mężczyzn wyspecjalizowanych w okradaniu zapleczy budów zatrzy-
mali kryminalni. Przy 54- i 59-latku znaleziono 30 tys. zł, które dopiero co skra-
dli koło Błonia. Są również podejrzani o zabór pieniędzy i telefonów z placu bu-
dowy w Słominie (gmina Raszyn) i Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki). 

 Ubrania o wartości kilkuset złotych skradł ze sklepu z odzieżą 23-latek 
po wybiciu szyby w oknie  wystawowym. Mężczyźnie, który był już wcze-
śniej karany za podobne przestępstwo, nie udało się wymigać od odpo-
wiedzialności. Policjanci znaleźli w jego mieszkaniu część zrabowanej 
odzieży. Ubrania wróciły na wieszaki, a 23-latek trafi ł za kraty. Prokuratura 
objęła go dozorem policyjnym. Za popełnione przestępstwo w warunkach 
recydywy sąd może wymierzyć mu do 10 lat więzienia. 

 Mieszkaniec Piastowa w pijanym amoku uszkodził wieczorem bramę 
wjazdową na ul. Gałczyńskiego w Pruszkowie. Schwytany przez policję 
33-latek (miał 2 promile alkoholu we krwi) wyznał po wytrzeźwieniu, że 
zniszczył bramę, bo zdenerwowały go psy ujadające na posesji. Wezwani 
przez poszkodowanego policjanci znaleźli podejrzanego nieopodal miej-
sca zdarzenia, leżał pijany w trawie. Mężczyzna dobrowolnie poddał się ka-
rze, jej wymiar jeszcze musi zaakceptować sąd.

 Pruszkowski policjant, już po pracy, na ul. Sienkiewicza rozpoznał mężczy-
znę, podejrzanego o kradzież roweru. Do zdarzenia doszło kilka godzin wcze-
śniej na ul. Dobrej w Pruszkowie. Stróże prawa dysponowali wizerunkiem podej-
rzanego, ponieważ jego ucieczkę zarejestrowała kamera monitoringu. Wracający 
do domu funkcjonariusz zatrzymał delikwenta i wezwał na pomoc patrol. Przy 
43-latku znaleziono nożyce do metalu, którymi – wedle policyjnych ustaleń – 
przeciął zabezpieczenie skradzionego roweru. W trakcie dalszych czynności wy-
szło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany przez pruszkowski sąd, ponieważ nie 
stawił się w zakładzie karnym, by odbyć zasądzoną karę roku więzienia za kra-
dzież z włamaniem. Schwytany przyznał się do kradzieży roweru i obwieścił, że 
sprzedał go w Warszawie za 30 zł. Mężczyzna już ogląda świat zza krat. 

 Policjanci na gorącym uczynku złapali dwóch mężczyzn, którzy nocą 
kradli olej napędowy z peugeota pozostawionego na jednym z grodzi-
skich parkingów. Zanim na miejsce przyjechał patrol, panowie zdążyli 
uszkodzić zbiornik na paliwo i spuścić z niego część zawartości do kanistra. 
 W aucie, którym na miejsce przyjechał 35-latek i jego o trzy lata star-
szy kompan, mundurowi znaleźli przedmioty mogące służyć do włamań 
do zbiorników paliwa: śrubokręt, siekierę i lejek. Obydwaj panowie usłyszeli 
zarzuty usiłowania kradzieży i uszkodzenia mienia, co jest zagrożone karą 
do 10 lat więzienia.  O podejrzanie zachowujących się delikwentach donie-
śli policji mieszkańcy. Właściciel peugeota oszacował swoje straty na 900 zł.

Festyn dożynkowy z Rybińskim
BARANÓW Podczas tegorocznego gminnego święta plonów nie zabrakło  muzycznych 

niespodzianek oraz folklorystycznych akcentów. W ferworze letniej aury goście doce-

niali smak specjałów kulinarnych i różnorodność atrakcji  

 W tym roku feta odbyła się w Ka-
skach. Miejscowość, o której pierw-
sze wzmianki pochodzą z 1383 
roku, uczciła święto plonów w 
sposób nietuzinkowy. Jak przy-
stało na uroczystość dożynko-
wą, wydarzenie rozpoczęło się od 
tradycyjnego korowodu z wieńca-
mi, który wyruszył z ul. Serockiej 
na plac przy kościele św. Piotra i 
Pawła. Przemarszowi towarzyszy-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Kaski. Na miejscu mieszkań-
ców powitał gospodarz dożynek, 
wójt Andrzej Kolek, a po godz. 13 
zebrani wzięli udział w dziękczyn-
nej mszy św. 
 W czasie święta rolników nie za-
brakło niezwykle efektowych atrak-
cji. Z pewnością należały do nich 
pełne ludowego kunsztu stoiska ze 
specjałami, przy których przyjezdni 
mogli delektować się niebiańskimi 
smakami. Duże wrażenie robiły też 
wieńce dożynkowe, a nakład pracy 
włożony w ich stworzenie był ogrom-
ny i wymagał sporych umiejętno-
ści manualnych. Muzyka nadała fe-
stynowi dożynkowemu specyficzne-
go uroku, a eskalacja działań lokal-
nych twórców przerosła najśmiel-
sze oczekiwania widzów. Splendoru 

uroczystości dodawał fakt, że pogo-
da była wspaniała, a większość go-
ści czekała ze zniecierpliwieniem na 
występ gwiazdy wieczoru Andrze-
ja Rybińskiego. Specyficzna bar-
wa głosu artysty i melodyjna mu-
zyka odzwierciedlały nieprzecięt-
ny talent, dzięki któremu piosen-
karz dawniej związany z zespołem 
„Andrzej i Eliza” jest dziś tak po-
pularny. Natomiast dla tych, któ-
rzy cenią sobie dobry humor wy-
stąpił kabaret „Pewniaczek”. W 
rytm muzycznych melodii impre-
zowicze bawili się do późnych go-
dzin wieczornych, a prawdziwą 
ucztą dla ucha okazał się koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy 
OSP Kaski pod tytułem „To i owo 
na wesoło, czyli konkurs na najlep-
szego dyrygenta”, a także wystę-
py zespołów Elektiv oraz Kanon. 
Swoje pięć minut miało także Sto-
warzyszenie Aktywni z Gminy Ba-
ranów, które zaprezentowało wy-
stęp taneczny. Tradycyjnie nie mo-
gło też zabraknąć pokazu sztucz-
nych ogni, który był zwieńcze-
niem tego pełnego wrażeń dnia. 
 Dożynkom patronował Kurier 
Południowy.

Daria Głowacka

„Nie liczę godzin i lat” śpie-

wał Andrzej Rybiński i rzeczy-

wiście słowa okazały się pro-

rocze - artysta wciąż cieszy 

się niegasnącą popularnością

25 lat straży miejskiej
PRUSZKÓW Kilka dni temu odbyły się obchody 25. rocznicy powołania do życia prusz-

kowskiej straży miejskiej. Uroczystość uświetnił swą obecnością prezydent Pruszkowa, 

Jan Starzyński
 Po odegraniu hymnu państwo-
wego, zaproszonych na obchody go-
ści, wśród których byli m.in. przed-
stawiciele lokalnych samorządów, po-
witał Włodzimierz Majchrzak, ko-
mendant straży miejskiej w Pruszko-
wie. – Jestem zaszczycony obecno-
ścią wszystkich, którym leży na ser-

cu bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców – mówił. – Straż miejską po-
wołał do życia 1 września 1992 roku 
samorząd Pruszkowa, aby chroniła 
porządek publiczny na terenie mia-
sta. Formacja od początku przejęła 
współodpowiedzialność za stan bez-
pieczeństwa, obejmując patrolami re-
jon całego Pruszkowa i na stałe wra-
stając w jego krajobraz. Przez te 25 lat 
poziom bezpieczeństwa wyraźnie się 
poprawił, co jak sądzę jest odczuwal-
ne przez mieszkańców – przemawiał. 

Ważna rola straży miejskiej

 Komendant Majchrzak sporo 
mówił też o ważnej roli straży miej-
skiej, która podejmuje nie tylko bez-
pośrednie, ale także pośrednie dzia-
łania, w tym prewencyjne, współ-
pracując z różnymi instytucjami. Z 
policją odbywa wspólne patrole, a 
w szkołach prowadzi szeroko poję-
te panele edukacyjne. Z kolei współ-
praca z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej pozwala trosz-
czyć się o osoby najbardziej potrze-
bujące. – Wciąż też rozbudowujemy 
sieć miejskiego monitoringu, któ-
ry w tym roku będzie obecny już w 
aż 40 miejscach – dodał komendant 
Majchrzak chwaląc swoich ludzi za 

to, że od 25 lat swoją trudną służ-
bą przyczyniają się do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa. – Życzę 
wam, aby wszystkim waszym dzia-
łaniom towarzyszyła ludzka życzli-
wość i przychylność społeczna.
 – Pojawienie się w Polsce no-
wej formacji mundurowej kojarzy 
się z odbudową samorządu lokalne-
go – mówił prezydent Jan Starzyń-
ski. – Miasto powołało straż uzna-
jąc, że przyczyni się ona do utrzyma-
nia porządku i ładu społecznego, ale 
też w znaczący sposób przyczyni się 
do szybkiego rozwoju cywilizacyj-
nego. Z okazji jubileuszu życzę panu 
komendantowi dalszych sukcesów na 
najbliższe lata, pomyślnej działalno-
ści, a także akceptacji społecznej. 

Awanse i odznaczenia

 Po uroczystym ślubowaniu zło-
żonym przez rozpoczynającego pra-
cę w formacji aplikanta Jacka Sypkę, 
kilkunastu strażników, za wzorowe 
wykonywanie obowiązków, zosta-

ło mianowanych przez komendanta 
na wyższe stopnie służbowe. Oprócz 
tego 13 funkcjonariuszy otrzyma-
ło pochwały, a 5 wyróżnienia mar-
szałka województwa mazowieckie-
go Adama Struzika, przyznane na 
wniosek prezydenta Pruszkowa. Ko-
mendant straży złożył także kilku-
nastu zaproszonym gościom po-
dziękowania za wieloletnią, owoc-
ną współpracę. Następnie przyszedł 
czas na życzenia. Jako pierwszy zo-
stał odczytany list marszałka Stru-
zika, w którym docenił on m.in. rolę 
straży miejskiej w zapobieganiu zja-
wiskom kryminogennym. List gra-
tulacyjny z okazji ćwierćwiecza stra-
ży miejskiej odczytał także wicesta-
rosta Krzysztof Rymuza, a inni za-
proszeni goście, wśród których byli 
także strażnicy z innych gminy, ży-
czyli funkcjonariuszom formacji 
dalszych sukcesów. Imprezę zwień-
czył występ zespołu „Mazowsze”.

Tomek Wojciuk

Komendant straży Włodzimierz Majchrzak dużo mówił 

o roli formacji w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa

Straż miejska sprawuje 

kontrolę nad wciąż rozbudo-

wującym się systemem 

miejskiego monitoringu
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Listonosz z lepkimi rękami
BRWINÓW Aż 163 zarzuty usłyszał 44-letni pracownik poczty, który fałszował podpisy na pokwitowaniach 

odbioru przesyłek i przywłaszczał pieniądze od ich odbiorców

 Z policyjnych usta-
leń wynika, że listo-
nosz prowadził proceder 
od stycznia do sierpnia 
ubiegłego roku. – Męż-
czyzna fałszował nalep-
ki adresowe i przywłasz-
czył pieniądze pobiera-
ne od odbiorców przesy-
łek – informuje podkom. 
Karolina Kańka z Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. Za-
miast oryginalnych na-
lepek adresowych, listo-
nosz zastępował je ksero-
kopią, która świadczyła o 
zapłaceniu za przesyłkę 
przez nadawcę, podczas 
gdy w rzeczywistości 
opłaty dokonywała oso-

ba odbierająca przesyłkę. 
Mało tego, podrabiał do-
kumenty potwierdzenia 
nadania tych przesyłek. 
Wszystkie potwierdze-
nia podpisywał własno-
ręcznie. W wyniku takie-
go działania do jego kie-
szeni trafiło około 3600 
zł. Gdy proceder wyszedł 
na jaw, pieniądze te mu-
siał zwrócić byłemu pra-
codawcy.
 Przedstawiciel Poczty 
Polskiej powiadomił po-
licję o nieuczciwym pra-
cowniku w marcu tego 
roku. Policjanci pracowali 
nad sprawą kilka miesięcy, 
ponieważ musieli dotrzeć 
do ponad 100 pokrzyw-

dzonych. W rezultacie listo-
nosz usłyszał 163 zarzuty 
sfałszowania dokumentów 

i przyznał się do popełnie-
nia serii przestępstw.

PC

Doręczyciel w nieuczciwy sposób zrobił 3,6 

tys. zł. Musiał je zwrócić 
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Taniej na Mazowsze
POWIAT PRUSZKOWSKI Z biletem Kolei Mazowieckich, bilet na występ zespołu Mazowsze w Otrębusach można nabyć 

z 20-procentową zniżką. W ten oto sposób słynny zespół dołączył 1 września do akcji „Pociągiem do Kultury”

 Akcja zatacza coraz szersze 
kręgi i zaangażowało się w nią już 
37 instytucji kulturalnych, jak te-
atry czy muzea. We wszystkich, 
okazując bilet Kolei Mazowiec-
kich, można liczyć na spore, się-
gające nawet kilkudziesięciu zło-
tych zniżki. Od września do akcji 
włączyło się także „Mazowsze”. 
Ze strony zespołu umowę podpi-
sał dyrektor Jacek Boniecki. – Cie-
szymy się, że dołączyliśmy do ak-
cji Kolei Mazowieckich. Jeste-
śmy instytucją, która w przyszłym 
roku będzie obchodzić 70-lecie 
istnienia – mówił. –  Dzięki tej 
umowie, z biletem Kolei Mazo-
wieckich, spotkanie się z nami w 
naszej siedzibie i sali widowisko-

wej zespołu „Mazowsze” będzie 
jeszcze łatwiejsze. 
 Tańsze o 20 proc. bilety w ma-

teczniku zespołu w Otrębusach bę-
dzie można kupować do końca roku. 

TW

Kolejni lokatorzy 
zmienią adres
GRODZISK MAZOWIECKI Zakończyła się budowa trzeciego gminnego budyn-

ku mieszkalnego przy ul. Traugutta. Nowe cztery kąty otrzyma 48 rodzin

 W poprzedni piątek wykonawca sprzątał plac budowy i siał trawę obok 
bloku. – Jeszcze elektrownia i gazownia muszą zamontować liczniki – usły-
szeliśmy od kierownika robót. 
 – Rozpoczynamy ofi cjalne odbiory. Prawdopodobnie zasiedlanie bloku roz-
pocznie się na przełomie września i października – zakłada Stanisław Olkowski, 
kierownik obsługi inwestycyjno-technicznej gminy Grodzisk Mazowiecki. Za 
nieco ponad 5 mln zł przy ul. Traugutta (po wyburzeniu ruder) wzniesiono trzy-
piętrowy blok z 48 mieszkaniami o powierzchni od 36 do 47 mkw. 
 Gmina Grodzisk Mazowiecki stała się lokalnym liderem w liczbie budo-
wanych mieszkań komunalnych. Jesienią ubiegłego roku przy ul. Traugutta 
przekazała rodzinom klucze do 64 lokali, co oznacza, że w ciągu roku odda w 
mieście 112 mieszkań. Do tej rewolucji doszło, ponieważ włodarze miasta za-
łożyły sobie likwidację starej zabudowy w centrum Grodziska, która była w 
fatalnym stanie. Była, bo kilka kamienic już przestało istnieć. 
 Burmistrz Grzegorz Benedykciński przyznaje, że po dotychczasowych, 
niemal masowych przeprowadzkach, lokalne władze zaczęły mieć problem z 
tym,... komu przydzielić nowo wybudowanie mieszkanie. – O tym trzeba gło-
śno mówić. Bo albo ktoś uchyla się od płacenia czynszu, albo nadużywa  alko-
holu i też nie mamy sumienia, by nagradzać go nowym lokalem, żeby potem 
jego sąsiedzi mieli gehennę – tłumaczy. Burmistrz przypomina, że w gminie 
były już takie przypadki, że lokatorzy, którym przydzielono nowo powstałe 
mieszkania... wyjęli okna i je sprzedali. 
 Kiedy w minionym roku, przed zimą, oddano dwa bloki przy ul. Traugut-
ta, okazało się, że nie dość wyraźnie gmina wyjaśniła lokatorom... jak mają 
o nie dbać. W kilku lokalach pojawiła się pleśń na ścianach. – Te mieszkania 
trzeba ogrzewać i wietrzyć, bo ich ściany jeszcze schną. Po niepokojących sy-
gnałach poinstruowaliśmy mieszkańców, jak nie zniszczyć tych pięknych, do-
brze wyposażonych mieszkań. Bo za dużo wysiłku włożyliśmy w ich budowę, 
za dużo przeznaczyliśmy na to pieniędzy podatników, aby teraz zostały znisz-
czone – tłumaczył po tym fakcie Grzegorz Benedykciński.
 Podobna sytuacja w przypadku nowego bloku ma się już nie powtórzyć.

Piotr Chmielewski
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Targi Mieszkaniowe 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

Własne mieszkanie... w jakiej dzielnicy, o jakim metrażu, „pod klucz” czy w stanie deweloperskim, a może z rynku wtór-
nego, na którym piętrze, za gotówkę czy na kredyt. Może w celach inwestycyjnych a może na wynajem? Z pewnością 
znalezienie odpowiedzi na te pytania ułatwi bezpośrednia rozmowa z przedstawicielami banków i pośredników kre-
dytowych, deweloperami czy agencjami nieruchomości na wrześniowej edycji targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. 
Pierwsza po wakacjach edycja Targów DOM Nowe MIESZKANIE to okazja do zapoznania się z najnowszymi inwestycjami 
mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie Warszawy i okolic, a także sposobność do uzyskania informacji o aktual-
nych warunkach kredytowych i programach pomocowych państwa skierowanych do młodych.

 Pierwsze po wakacjach Targi Miesz-

kaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 

odbywają się w dniach 9 i 10 września 

na warszawskim Torwarze. Promocje, 

premiery, niespotykane oferty i rabaty 

oraz… bogata oferta mieszkań z ryn-

ków: pierwotnego i wtórnego oraz nie-

ruchomości inwestycyjne. 
 Popyt na nieruchomości wciąż 
jest bardzo duży, ale duża jest też 
podaż, więc firmy starają się wy-
różniać swoje inwestycje w każdy 
możliwy sposób. Na Targach Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE zawsze 
istnieje możliwość zakupu nierucho-
mości na specjalnych, korzystnych 
warunkach. Targom towarzyszą 
unikalne oferty Wystawców przygo-
towywane z myślą o targowych Go-
ściach. Wielu deweloperów czeka z 
rozpoczęciem sprzedaży mieszkań 
w nowych inwestycjach do targów. 

Inwestycje już zrealizowane sprze-
dawane są na targach z istotnymi ra-
batami lub dodatkowym wyposaże-
niem. Niższe ceny, bonusy w postaci 
garażu w cenie, balkonu lub innego 
pomieszczenia, wykończenie pod 
klucz, wyposażenie AGD, aranżacja 
wnętrza i wiele innych – każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Oferujący prze-
ścigają się w opracowywaniu strate-
gii promocyjnych.
 Swoją ofertę prezentuje blisko 
150 wystawców: deweloperów, spół-
dzielni mieszkaniowych, banków i 
pośredników kredytowych a także 
pośredników w obrocie nierucho-
mościami, w tym najbardziej znane 
warszawskie i ogólnopolskie firmy 
deweloperskie m.in.: 19 Dzielnica, 
APM Development, Atal, Bouygues 
Immobilier Polska, Danwood, Dom 
Development, Dantex, ED Invest, 
LC Corp, Longbridge, Mak Dom i 

Marvipol, Polnord, Port Praski, Ro-
byg, Unidevelopment, Victoria Dom 
czy Yareal Polska i YIT. 
 Bogatej ofercie rynku pierwot-
nego towarzyszy Centrum Rynku 
Wtórnego. Ponad 20 agencji nie-
ruchomości z Warszawskiego Sto-
warzyszenia Pośredników w Ob-
rocie Nieruchomościami wysta-
wia na sprzedaż szeroką ofertę 
mieszkań w tym również w progra-
mie Mieszkanie dla Młodych, do-
mów, działek budowlanych, apar-
tamentów i rezydencji, lokali usłu-
gowych oraz nieruchomości inwe-
stycyjnych z całej Warszawy i oko-
lic. Skupieni w Centrum partnerzy 
i doradcy pomagają zarówno w za-
kupie, jak i w sprzedaży, najmie, wy-
najmie lub zamianie każdego typu 
nieruchomości. Eksperci Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Pośredni-
ków w Obrocie Nieruchomościami 
przedstawiają specjalną ofertę in-
westycyjną (mieszkania, grunty, 
małe i średnie lokale komercyjne). 
Zainteresowani inwestowaniem 
w nieruchomości mogą bezpłat-
nie korzystać z porad i konsultacji 
w zakresie swoich potrzeb i moż-
liwości inwestycyjnych w stoisku 
WSPON. Ponadto po raz pierw-
szy na Targach można zgłosić do 
sprzedaży swoje M w licencjonowa-
nych agencjach rynku nieruchomo-
ści obecnych na Targach.

Kredyty…
 wrzesień, czyli koniec waka-
cji i początek roku szkolnego to do-

skonały czas na zakup mieszkania. 
Tym lepszy, że 22 lipca (ze sporym 
opóźnieniem) wdrożone zostały za-
pisy unijnej dyrektywy MCD, która 
wprowadza lepszą ochronę kon-
sumentów zaciągających kredyt 
na mieszkanie i gwarantuje m.in.: 
prawo do rezygnacji z podpisa-
nej umowy (14 dni od jej zawar-
cia), daje możliwość wcześniejszej 
spłaty bez dodatkowych opłat (pro-
wizja za wcześniejszą spłatę tylko 
przez 3 lata) a co najważniejsze w 
przypadku braku spłaty kredytu, to 
klient, a nie bank sprzedaje nieru-
chomość. 
 Warto więc odwiedzić targi, wy-
brać mieszkanie i rozpocząć proce-
durę kredytową. Na targach zainte-
resowani mogą zbadać swoją zdol-

ność kredytową i dowiedzieć się 
gdzie i jak otrzymać kredyt „szyty 
na miarę”. Na kredytobiorców cze-
kają m.in.: doradca hipoteczny Ja-
cek Kur, Murator Finanse, KK Fi-
nancial Partners, doradza.pl czy 
Dom Kredytowy Notus.

WSTĘP NA TARGI
9-10 września (sobota-niedziela) 

w godzinach: 10.00-17.00

Torwar, ul. Łazienkowska 6a

Wszyscy odwiedzający targi otrzymują czasopisma 
o tematyce wnętrzarskiej, budowlanej oraz mapy in-
westycji mieszkaniowych, ekskluzywny katalog tar-
gowy z obszernym działem prezentującym inwestycje 
mieszkaniowe, dokładne informacje o lokalizacji, ce-
nie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt 
do biura sprzedaży i wizualizację budynku.

R E K L A M A
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Czy warto decydować się na mieszkanie pod klucz?
Coraz więcej klientów poszukuje na rynku mieszkań wykończonych „pod klucz”, są 

wśród nich nie tylko osoby, które od razu chcą je wynająć. Na co zwrócić uwagę wybie-

rając wyposażone mieszkanie, aby jego cena nas nie zmroziła?

 Nadal panuje przekonanie, że 
wykończenie całego mieszkania 
na własną rękę jest tańsze. Tym-
czasem deweloperzy kupują ma-
teriały budowlane w ilościach 
hurtowych – mogą więc liczyć na 
spore zniżki i dłuższą gwaran-
cję. Co więcej – stale współpra-
cujący z nimi wykonawcy, projek-
tanci oraz instalatorzy dyktują 
im niższe stawki za usługi. Stąd 
też poszukiwanie na własną rękę 
fachowców do konkretnych prac 
oraz zakup materiałów mogą 
być o wiele trudniejsze i droższe. 
Przy ogromnym przedsięwzię-
ciu, jakim jest zakup i urządza-
nie mieszkania, każde rozwiąza-

nie pozwalające oszczędzić czas i 
nerwy jest warte rozważenia. 

Od czego zależy cena

 Firmy oferujące nowe mieszka-
nia „pod klucz” kuszą klientów 
spersonalizowanymi ofertami – 
zależnie od lokalizacji, wysoko-
ści oraz metrażu. Są to pakiety 
o niskiej, rozsądnej i najwyższej 
cenie, która wzrasta wraz z pod-
wyższeniem jakości materiałów 
wykończeniowych. Dewelope-
rzy łączą także aranżację wnę-
trza z usługami projektanta oraz 
zakup produktów sprawdzonych 
firm w połączeniu z pracą ekipy 
montażowej. W ramach konkret-

nego programu kupujący uzysku-
je także wszelkie produkty po-
mocnicze, nadzór techniczny 
podczas wykonywania oraz kom-
pleksowość i terminowość dostaw. 
Dzięki temu można wygodnie za-
planować i rozłożyć moment prze-
prowadzki. Wiele firm w porozu-
mieniu z bankami oferuje włącze-
nie kosztów wykończenia do kre-
dytu hipotecznego, nawet jeśli na 
wyposażenie decydujemy się po 
zakupie mieszkania w stanie suro-
wym. Mieszkanie gotowe do użyt-
kowania od razu to najczęściej lo-
kal, w którym są już gotowe ścia-
ny, podłogi, łazienka, niezbędne 
instalacje oraz drzwi wewnętrzne. 

Taki standard to dodatkowy koszt 
około 500 zł za każdy metr kwa-
dratowy. Jeśli decydujemy się na 
mieszkanie, w którym będzie rów-
nież zabudowa kuchenna wraz ze 
sprzętem AGD – koszty wzrastają 
średnio dwukrotnie.

Dobrze dopasowane meble

 Budżet przewidziany na za-
kup mebli i dodatków do nowego 
mieszkania w większości przypad-
ków znacznie przekracza pierwot-
ne założenia. Aby uniknąć przy-
krych rozczarowań przynajmniej 
zabudowę kuchni warto wybrać 
jeszcze przed wprowadzeniem się. 
Przed decyzją o zakupie lokalu z 
urządzoną kuchnią, należy się za-
stanowić jakie meble oraz ich funk-
cje będą nam niezbędne. – Jeśli de-
cydujemy się na projekt gotowej 

kuchni w nowym mieszkaniu, war-
to zwrócić uwagę przede wszyst-
kim na funkcjonalność oraz dobór 
sprzętu i właściwe jego usytuowa-
nie – radzi Jerzy Kwiatek, archi-
tekt wnętrz z warszawskiego studia 
Max Kuchnie. – Sprawdźmy wyso-
kość blatu roboczego, wielkość wy-
spy kuchennej, ergonomię rozwią-
zań, rodzaje materiałów oraz spo-
sób ich pielęgnacji. W przypadku 
urządzania kuchni w stanie suro-
wym na propozycję projektową w 
dobrych firmach czeka się średnio 
2-4 dni robocze. Klient otrzymuje 
wizualizację, wymiary oraz pełne 
rozmieszczenie przyłączy niezbęd-
nych do podłączenia sprzętu. Do-
brej klasy studia mebli kuchennych 
zawsze oferują klientowi komplek-
sowe wyposażenie – dodaje.

PC
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Pasywna hala dla aktywnych
BRWINÓW W Brwinowie otwarto energooszczędną halę sportową. To jeden z pierwszych 

tego typu obiektów w Polsce

 Hala powstała przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, a jej uroczyste otwar-
cie odbyło się 1 września. Zaproszo-
nych na to wydarzenie gości powita-
ła dyrektor placówki Anna Kurman. 
Otwarcie hali miało bardzo orygi-
nalną oprawę, a najważniejszych go-
ści, w tym burmistrza Brwinowa Ar-
kadiusza Kosińskiego, wprowadzili 
na halę uczniowie.

Obiekt dla wszystkich 

mieszkańców

 Hala ma służyć uczniom w ra-
mach lekcji wychowania fizyczne-
go, a po zajęciach szkolnych bę-
dzie udostępniana mieszkańcom. 
– Obiekt będzie tętnił życiem – za-
powiedziała Anna Kurman. – Dzię-
ki hali wprowadzimy do szkoły nowe 
dyscypliny sportowe, a dzieci będą 
miały do wyboru więcej zajęć. Na 
uwagę zasługuje wspaniała ściana 
wspinaczkowa – podkreśliła.
 – Dwa i pół roku temu w tym 
miejscu był jeszcze ugór – przypomi-
nał Arkadiusz Kosiński. – Rok temu 
wmurowaliśmy kamień węgielny 
pod budowę hali. Pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że dziś znajdujemy się w tak 
wspaniałym obiekcie. Oby nasze dzie-
ci osiągały tu jak najlepsze wyniki. 
 Następnie odbyło się uroczy-
ste poświęcenie obiektu, po którym 
burmistrz podziękował wszystkim 
osobom zaangażowanym w realiza-
cję inwestycji, wręczając im pamiąt-
kowe statuetki.

Piękna i nowoczesna

 Pierwszy certyfikowany budynek 
użyteczności publicznej w tzw. tech-
nologii pasywnej (w jakiej wybudo-
wano brwinowską halę) powstał w 
Słomnikach w 2011 r. Od tego czasu 
technologia znacznie się jednak roz-
winęła. – Teraz to w Brwinowie bę-
dzie można podpatrywać rozwiąza-

nia najnowszej generacji – przekony-
wał architekt hali, Tomasz Pyszczek. 
 Budynek składa się z trzech kon-
dygnacji o powierzchni użytkowej 
1958 m kw. Znajduje się w nim m.in. 
arena sportowa (z możliwością po-
działu na trzy części), zaplecze szat-
niowo-sanitarne, hol, pokój trene-
rów, sala fitness, pomieszczenia 
techniczne i magazyny. Pomyśla-
no także o widowni, na której mogą 
zasiąść 224 osoby. Wykonanie hali 
w technologii pasywnej oznacza, 
że jest niezwykle energooszczędna, 
oferuje wysoki komfort cieplny przez 
cały rok, a do jej ogrzewania i chło-
dzenia wystarczy niewielka ilość 
energii. Obiekt ma skierowane na 
południe, energooszczędne, wypo-
sażone w „inteligentne” rolety okna, 
cztery systemy wentylacji z odzy-
skiem ciepła z powietrza, ogrzewa-
nie podłogowe i jest znakomicie wy-
izolowany. – Mam nadzieję, że bę-
dzie służył dzieciom i mieszkańcom 
przez wiele lat, pozytywnie wpływa-
jąc na zdrowie użytkowników – mó-

wił Tomasz Pyszczek, podkreślając, 
że mimo licznych walorów hala bę-
dzie także niezwykle tania w utrzy-
maniu.

Widowiskowe pokazy sportowe

 Po zakończeniu części oficjalnej, 
burmistrz Arkadiusz Kosiński zapa-
lił znicz olimpijski, inaugurując w ten 
sposób otwarcie hali. Następnie roz-
poczęły się niezwykle widowisko-
we pokazy sportowe. Próbkę swoich 
niezwykłych umiejętności zaprezen-
towali Klaudia Hartmanis oraz Mi-
chał Sulinowski – mistrzowie jazdy 
wyczynowej na rolkach, Paweł Skóra 
– mistrz świata w freestyle football, 
Piotr Grabowski i Mikołaj Krajewski, 
którzy zaprezentowali pokaz wsa-
dów do kosza oraz Adam Jankowski 
z grupą akrobatek. Została wypróbo-
wana także ścianka wspinaczkowa, a 
grupa grenadierów (wyszli na parkiet 
w obuwiu sportowym) dała gościom 
pokaz musztry wojskowej.

Tomasz Wojciuk
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Czy będzie wielka niespodzianka
GRODZISK MAZOWIECKI Centrum Kultury dąży do utworzenia w re-

montowanej willi Niespodzianka galerii z pracami słynnych 

grodziszczan – Tadeusza Łapińskiego i Marii Aust-Łapińskiej
 Zmarły rok temu 
Tadeusz Łapiński był 
grafi kiem i wykładow-
cą znanym bardziej w 
Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki i Euro-
pie Zachodniej, niż w 
Polsce. Zostanie tam 
zapamiętany jako au-
tor rewolucji w sztu-
ce barwnej litografi i. – 
Chcielibyśmy spopula-
ryzować markę Łapiń-
skiego w naszym kra-
ju. Rozmawiamy z żoną 
artysty na temat eks-
pozycji jego prac w Grodzisku Mazowieckim – zdradza Paweł Twardoch, dy-
rektor grodziskiego Centrum Kultury.
 Stawiany na równi z takim artystą jak Andy Warhol, Łapiński eksponował 
swoje prace na całym świecie, w najważniejszych galeriach i muzeach, licz-
ba jego wystaw sięgnęła dwustu. – Był obywatelem świata, ale jego domem, 
do którego wracał, był Grodzisk. Mieliśmy ten przywilej, że przez wiele lat za-
chwycał nas swoją osobowością i twórczością – odnotowują z satysfakcją wła-
dze miasta. Z kolei Maria Aust - Łapińska jest twórcą tkanych obrazów i pra-
wnuczką malarza Józefa Chełmońskiego. 
 Wraz z galerią, zabytek stanie się miejscem edukacji plastycznej, szcze-
gólnie dla najmłodszych.  
 Stojąca przy ul. Kościuszki willa Niespodzianka, przez lata zaniedbana, na 
początku przyszłego roku stanie się jednym z najbardziej reprezentacyjnych 
obiektów Grodziska Mazowieckiego. Pracownicy fi rmy wykonawczej obec-
nie dopracowują jej zewnętrze detale, niedawno z renowacji powrócił też 
dach – zwieńczenie charakterystycznej wieżyczki. Na koniec wokół willi zo-
staną ułożone granitowe płyty i posadzona nowa zieleń.  
 Niespodzianka, której gruntowny remont będzie kosztował około 3 mln 
zł, stanie się nową siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz rady miejskiej. W 
przyszłości obok willi planowana jest budowa nowoczesnego ratusza. 
 Zabytek powstał 114 lat temu jako dom letniskowy. Na przestrzeni dzie-
sięcioleci willa przechodziła w ręce kolejnych rodzin. Po II wojnie światowej 
zostali w niej zakwaterowani lokatorzy i w tym czasie rozpoczęło się jej po-
wolne niszczenie. Dopiero w 2014 roku willa stała się własnością gminy.
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Poddawana renowacji 

willa nabiera blasku

Naucz się kręcenia filmów

Od Szczepkowskiego po Witkowską

Pożegnanie lata z Margaret

Pomogą zniszczonym gminom

MILANÓWEK

PRUSZKÓW

PRUSZKÓW

 Przy wsparciu Milanowskiego Centrum Kultury (MCK) i projektowi Działaj 
Lokalnie we wrześniu rozpoczną się zajęcia Milanowskiej Grupy Filmowej. W 
jej skład mogą wejść wszyscy zainteresowani młodzi mieszkańcy chcący zdo-
być wiedzę w zakresie tworzenia fi lmów. Warsztaty obejmują m.in. planowa-
nie projektu fi lmowego i poszczególnych jego etapów, pisanie scenariuszy i 
korzystanie ze sprzętu fi lmowego, montowanie i udźwiękawianie fi lm. Głów-
nym celem projektu jest zachęcenie lokalnej społeczności do wspólnego, ar-
tystycznego działania w sferze audiowizualnej, a także zrzeszenie pasjona-
tów różnych dziedzin i współtworzenie z nimi projektów fi lmowych. Szcze-
góły w MCK, termin zgłoszeń mija 12 września.
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 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 16 i 17 września w cen-
trum Milanówka. W programie wystawa pod hasłem Rok Józefa Piłsudskiego w 
Milanówku, czyli ekspozycja fotografi i i rzeźb Jana Szczepkowskiego z kolekcji na-
leżącej do gminy (sobota, godz. 16, Galeria Matulka przy ul. Piłsudskiego 30 oraz 
skwer przed pocztą). Tego samego dnia o godz. 18 na skwerze zabrzmi  muzy-
ka poważna. W niedzielę Stowarzyszenie T-Art oraz Podkowiański Teatr Amator-
ski „Między  słowami” wystawią sztukę „Pieśń o Rolandzie” (godz. 20, zespół willo-
wo-parkowy w Turczynku, ul. Brwinowska 2). Natomiast o godz. 17 w willi Borów-
ka (ul. Królowej Jadwigi 5) odbędzie się wernisaż wystawy „Serwus Witkowska!”. 
Będą to fotografi e z Felicją Witkowską w roli głównej. Witkowska, żyjąca w latach  
1897-1976, przez około 30 lat była nieformalnym fotokronikarzem dziejów Mila-
nówka. Głównym organizatorem EDD jest Milanowskie Centrum Kultury.
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 W sobotę 9 września w Parku Mazowsze w Pruszkowie odbędzie się wspól-
ne pożegnanie lata. XVII festyn „Żegnaj lato na rok...” rozpocznie się o godz. 
12 i potrwa do 21. Na miejscu na mieszkańców będzie czekało wiele atrakcji, 
w tym zabawy, wycieczki przyrodnicze, pokazy ratownictwa, gry sportowe, 
koncerty. Największą gwiazdą imprezy będzie w tym roku Margaret, której 
koncert rozpocznie się o godz. 17.

TW

 Podczas sesji rady powiatu, która odbyła się 29 sierpnia radni jednogło-
śnie podjęli uchwały o przekazaniu pomocy dla trzech gmin z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego. Zostanie im udzielone wsparcie w łącznej kwocie 
150 tys. złotych. 

PC
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

DAM PRACĘ

ZATRUDNIE DO CATERINGU WYDAWANIE POSIŁKÓW 
NA SZKOLE  (PRACA PON-PIĄT. 8-16)TEL. 600 471 834

MONTAŻYSTA OKIEN, Z DOŚWIADCZENIEM , PRAWO 
JAZDY KAT. B TEL. 508 270 713

Do warsztatu przyjmę mechanika samochodowego, 
Piaseczno, tel. 602 74 84 14

Kierowcę C+E z doświadczeniem na trasy międzyna-
rodowe, tel. 509 284 043

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pomocnika do remontów, tel. 667 356 939

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, mura-
rzy, cieśli glazurników i do wykończeń, tel.  883 377 711

Tynkarzy na agregat zatrudnię, oraz glazurników, 
tel.   883 377 711

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 787 907 858

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

Kucharza od zaraz, tel. 601 633 330 

Kierowca kat.C+E, kraj, tel 601 356 331

Kobieta do gotowania, w ośrodku opiekuńczym na  
etatu, tel. 607 081 930 

Przyjmę ucznia na praktyki mechanik samochodowy 
w Wólce Kosowskiej, tel. 509 404 195

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Pomocnik magazyniera do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

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

Praca na produkcji – Piaseczno. Produkcja elementów 
metalowych. Atrakcyjne warunki pracy. Informacje pod 
nr tel.: 797-318-859

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opiekuna nad 
osobami niepełnosprawnymi z możliwością zamieszkania.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 607241707 lub adresem e-mail:  tabita@luxmed.pl

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

Poszukuje Pani do pracy na Wólce Kossowskiej w godzi-
nach nocnych do sprzedaży odzieży.Tel. 602 245 410

Zatrudnimy Pracowników Ochrony- Grodzisk Maz., 
Pruszków, Żyrardów, tel. 695 804 224 

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

Zatrudnię na  stanowiska: monter- serwisant, spawacz  
TIM/MIG oraz  konstruktor maszyn,  umowa o pracę, 
Czersk cv na  kambion@kambion.pl

Kasjer na Stacji Orlen w Tarczynie, tel. 605 276 594

Zatrudnię osobę do wydawania posiłków. Wa-wa 
Centrum. Tel. 504 180 430

Dial Tone Sp. z o.o.  działa w obszarze usług  windykacji 
należności.  Aktualnie poszukujemy  osób na stanowisko  
Specjalisty ds.  Windykacji. CV proszę  przesyłać na ad-
res:  rekrutacja@dialtone.pl 

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

Kasjer sprzedawca miejsce pracy Supermarket Piotr i Paweł 
w Konstancinie przy ul. Warszawskiej 171, tel. 887 563 429

Pracowników myjni aut cieżarowych okolice Nadarzyna , 
stała praca dobre zarobki. Tel. 578 901 512

Firma sprzątająca zatrudni osobę w wieku do 55 lat. Praca 
w systemie zmianowym po 12 godz. dzień/noc. Wynagro-
dzenie 1900 zł na rękę, umowa o pracę. Praca w okolicach 
Baniochy, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Konstancina za-
pewniony. Szczegółowe informacje pod nr 501 631 374

Szukam pracownika w branży budowlanej - remonty i wy-
kończenia. Może być do przyuczenia. Tel. 604 972 900

Zatrudnię Panią do odprowadzania dzieci z przedszkola 
(dwoje) 2-4 godziny dziennie + ewentualnie dodatkowo na 
czas choroby dzieci. Gołkow - Głoskow. tel. 794 607 578

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, 
tel. 785 199 183

Zatrudnię tokarza, frezera, ślusarza. Piaseczno, 
tel. 22 756 10 05

KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net 502 088 028 

Stolarz z doświadczeniem, Janki, tel. 601 897 727

Blacharza, lakiernika samochodowego, etat, praca Góra 
Kalwaria. Tel. 510 200 323

Dekarza z dośw., pomocnika, praca stała, tel. 601 306 853

Pracownika, z doświadczeniem budowlanym,
tel. 601 259 714

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Poszukuje osoby doświadczonej do pracy w pralni 
tel. 570 570 834 

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

Stolarza do produkcji i montażu mebli. Wiek: do 45 lat, 
Zalesie Dolne, tel. 604 152 591

Kucharzy i kelnerów oraz pomoc do kuchni, tel. 501 361 348

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

Lakiernika, pomocnika i do przyuczenia zawodu, 
tel. 607 348 271, 605 784 575

Zatrudnię pielęgniarkę na detoks z doświadczeniem, 
Bielawa, tel. 665 673 812

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Zatrudnię kierowcę kat. D , przewózz pracowników, 
jedna zmiana, również emeryci, tel. 507 600 000

Samodzielnego mechanika, stała umowa, możliwość 
prowizji, tel. 784 84 84 38

Fryzjera do zakładu fryzjerskiego w Konstancinie, 
tel. 606 119 850

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

Do szkoły, panią sprzątającą, tel. 787 315 656

Zatrudnię panią do prac domowych + pomoc 
przy dziecku, okolice Góry Kalwarii, tel. 606 985 502

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po kraju, 
tel. 506 00 00 69

Lektorom języka angielskiego, Piaseczno, 
tel.22 757 06 13, CV: info@olpiaseczno.pl

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni 
kucharkę, tel. 607 615 231

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczy-
ciela wychowania przedszkolego, tel. 607 615 231

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, maryna-
rek, tel. 602 726 384

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana 
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na arto-
praca@onet.eu, lub telefonicznie 501 337 779

Sprzątanie  magazynów, wymagana książeczka sanepid, 
praca zmianowa, Piaseczno, ul. Jana Pawła  II, tel. 512 117 967

Budowlańców, tel. 503 930 600

Firma  zatrudni pracowników sprzątających w Warszawie 
przy ul. Wirażowej, tel. 506 735 491

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego, 
Piaseczno, tel. 604 094 034

Pracowników budowlanych do stanów surowych, 
tel. 694 401 711

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

Do produkcji reklam, mile widziane zdolności manualne, 
tel. 602 424 170

Ekspedientkę, ekspedienta Carrefour Express Piaseczno, 
ul. Pomorska, tel. 508 288 773

Opiekunka do dziecka 3 lata, na etat, praca w godz. 8.00 
- 17.00, poniedziałek - piątek, Piaseczno, tel. 501 727 157

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny - magazynier. Roz-
ładunek/ załadunek wózkiem widłowym na dziale „Cegły” 
oraz realizacja zamówień na dziale „Tartak”. Centrum Bu-
dowlane - Piaseczno, tel. 609 115 711

Zatrudnię na stałe, kierowca C+E. Wymagane doświad-
czenie oraz obsługa HDS. Rozwózka materiałów budow-
lanych na terenie Piaseczno/ Warszawa, tel. 609 115 711

Pracownik fizyczny, pomocnik parkieciarza, montażysta 
drzwi i paneli, prawo jazdy, tel. 22 737 23 32

Pracownik na stolarnię, tel. 602 424 170

Grafik komputerowy, pomocnik, student uczelni 
plastycznej, tel. 601 213 555

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 889 680 625

Kierowca kat.B, dodatkowa tel. 661 245 043

Opiekunka osób starszych, doświadczona, Piaseczno, 
tel. 734 824 355
 
Sprzątanie, tel. 880 095 057

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie da-
chów, rynny), tel. 739 691 278

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię antyki, srebra, platery, brązy, odznaczenia, milita-
ria, obrazy, ul. Dąbrowskiego 1, Warszawa, 
tel. 22 848 03 70, 601 352 129

SPRZEDAM

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

Opony używane sprzedam hurtowo, Piaseczno, 
tel. 505 040 047

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

GUOWEI POJ. 125, TEL. 514 810 645

Daewoo Espero benzyna + gaz, 1999 r., tel. 723 706 295

Micra 1997r., przebieg: 124 tys, tel. 535 796 247

Honda 600 , tel. 797 084 170 

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 797 146 016

Skup aut – wszystkie marki tel. 512 391 270

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kompleks budynków: dom z pięknym wnętrzem, hala, 
budynek gospodarczy wielofunkcyjny w Górze Kalwa-
rii. Warto obejrzeć ! Tel. 502 377 219

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam pod usługi działki przy nowobudowanej trasie 
S7. Doskonała lokata! Tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Na budowę lub 
dobrą lokatę oszczędności. Koszt działki ok. 1000 m kw., 
ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księga wie-
czysta) WYNOSI ok. 29 500 zł, tel. 698 225 965

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej w No-
wej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę budowlaną w Siedliskach. Cena tylko 
150 zł/m kw., tel. 698 225 965

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

Działka 3 ha, z domem 100 m kw., Ławki, gm. Prazmów, 
200 tys. zł, tel. 666 097 482

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

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

Działka budowlana, Wola Prażmowska 1000m kw, woda, 
prąd, droga asfaltowa tel. 506 590 686

Sprzedam nowy lokal mieszkalny w segmencie z dużym 
ogródkiem i garażem w Józefosławiu 3 pok. (71,91 m kw.) 
Nr tel: 570 726 600

Działka budowlana w Żabieńcu k/Piaseczna, 18x66=1188 
m kw., tel. 605 973 102

Działki budowlane gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Kawalerka z balkonem w centrum Konstancina, zadbana, 
nowocześnie urządzona, słoneczna. Tel. 502 362 188

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

Sprzedam lokale usługowe/biurowe w centrum Piaseczna, 
ul. Puławska 16. Metraż: od 16,80 m kw. do 64,50 m kw., 
tel. 570 726 600

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia czynny zakład wulkanizacyjny 
w Piasecznie, tel. 505 040 047

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

Pokój, 800zł, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

Biuro 30 i 50m kw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601213634.

Lokal 200  m kw (parter)  lub 200 m kw. ( I.p) przy trasie Kra-
kowskiej, 4 km od Magdalenki, tel. 512 70 30 27

Samodzielny pokój z balkonem, w Konstancinie przy tężni. 
Tanio wynajmę lub sprzedam (akt notarialny), 
tel. 604 92 22 92

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Wynajmę pokój tel. 516 27 00 85

Lokal usługowo-biurowy, po gabinecie stomatologicznym, 
34 m kw., I piętro, ścisłe centrum Piaseczna, 
tel. 606 308 697

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój samotnej kobiecie za niewielką pomoc, Bogatki, 
tel. 794 582 307

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIAMI. 
PIASECZNO I OKOLICZNE GMINY TEL. 605 079 907

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620

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

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik tel. 886 576 148

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

Przy wykończeniach wnętrz. Więcej info pod 
nr 517 299 541

Meble na wymiar, tel. 509 960 316

Kominki, tel. 609 644 757

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie budynków, elewacje, podbitki, 
tel. 511 723 600

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Koszenie-Trawnika-Zarośli, tel. 603 315 531

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Angielski – nauczycielka  z dużym doświadczeniem po-
może w kłopotach szkolnych i przygotuje do wszelkich 
egzaminów. Również konwersacje, tel. 22 754 07 66

Doktor Fizyka, Matematyka Angielski, tel.+48 601 24 06 76

SPOT kursy językowe - zapraszamy. 
Tel 601 551 084, www.spot.org.pl

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Język angielski – dojazd, tel. 798 48 47 11

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaże klasyczne, relaksacyjne, izometryczne, 
tel. 791 924 164  

Prywatny ośrodek uzależnień INIZIO, tel. 693 859 949, 882 
567 384   www.detoks-inizio.pl

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Usługi pielęgniarsko - opiekuńcze w Twoim domu, 
tel. 516 980 906

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

Poznam kobietę w wieku od 30 – 45 lat, z Piaseczna i oko-
lic, tel. 660 227 972

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

Budowlańców do remontów, tel. 602 230 452

Do Ośrodka  MEDI-system KONSTANCJA w Bielawie 
zatrudnimy opiekunki, tel. 22 754 39 45

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDI-system 
KONSTANCJA w Bielawie zatrudnimy 
personel sprzątający, tel. 22 754 39 40

Zatrudnię do prac remontowych, praca w Piasecznie, 
tel. 601 22 55 31

Zatrudnię do prac wykończeniowych , praca w 
Piasecznie, tel. 22 757 85 76

Spedytor międzynarodowy z doświadczeniem, branza 
FTL, Piaseczno, tel. 668 499 758, 
mail solidspedition@solidspedition.pl

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

Zatrudnię Do Prac Elewacyjnych Majstrów, 
tel. 785 199 183

Ekspedientki do sklepu spożywczego, Janki, Nadarzyn.
Tel. 508 363 788

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181, 883 434 737

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588 

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

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, ,z dojazdem, , tel. 662 128 913 

ANGIELSKI-DOŚWIADCZONY, SKUTECZNY 
NAUCZYCIEL, TEL. 605 760 161

ZIEMIA OGRODOWA, TORFOWA, 
PRZESORTOWANA, TEL. 505 664 412
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Ukrył 12,5 kg kokainy 
w mercedesie
POWIAT PRUSZKOWSKI Narkotyk o wartości około 5 mln zł wiózł Litwin, 

którego na autostradzie w okolicy Pruszkowa zatrzymali mazowieccy 

strażnicy graniczni

 W osobowym mercedesie kierowanym przez Grigorija L. przygotowa-
no specjalnie skonstruowane skrytki. Zmieściło się w nich 12,5 kg narkoty-
ku. Tak dużą ilość białego proszku obcokrajowcy chcieli prawdopodobnie tyl-
ko przewieźć przez Polskę. Jednak przeszkodzili im w tym funkcjonariusze z 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 
 Zatrzymany 26 sierpnia Litwin usłyszał zarzut przewozu znacznej ilości 
środków odurzających przez terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Dalsze śledztwo prowadzi w tej sprawie prokuratura okręgowa 
w Warszawie.

PC

Prawdopodobnie narkotyk miał być tylko przewieziony

przez Polskę (fot. NOSG) 

Rozpoznajesz go? Dzwoń
PRUSZKÓW Kryminalni szukają mężczyzny, który dokonał oszustwa na „policjanta”. Każ-

da informacja może doprowadzić do jego ujęcia

 Do przestępstwa doszło 27 
czerwca tego roku na ul. Chopina w 
Pruszkowie. Oszustwa na „policjan-
ta” to pochodna oszustw na „wnucz-
ka”. Przestępcy dzwonią do starszej 
osoby i podszywając się pod funkcjo-
nariuszy przekonują, że... prowadzą 
postępowanie przeciwko oszustom. 
Manipulując rozmówcą, namawiają 
go do przekazania pieniędzy i kosz-
towności „funkcjonariuszowi”, któ-
ry spotka się z nim w umówionym 
miejscu. Tego typu przestępstwa  sta-
ły się plagą w Warszawie i okolicach, 
sprawcy wyłudzają kwoty idące w su-
mie w miliony złotych. 
 W przypadku zdarzenia przy ul. 
Chopina, policjantom – na podsta-

wie informacji świadków – udało 
się sporządzić portret pamięciowy 
mężczyzny, który miał bezpośredni 
związek z tym oszustwem. 
 Poszukiwany liczy około 25-30 
lat, 170 cm wzrostu, ma średnią bu-
dowę ciała, krótko ostrzyżone wło-
sy koloru ciemny blond oraz charak-
terystyczne bokobrody. W dniu zda-
rzenia ubrany był w spodnie 3/4 ko-
loru zielonego z białymi wstawkami, 
seledynową koszulkę, zielone buty 
sportowe oraz seledynową czapkę z 
daszkiem.
 Każdy, kto rozpoznaje tego męż-
czyznę, proszony jest o kontakt oso-
bisty lub telefoniczny z Komendą 
Powiatową Policji w Pruszkowie (ul. 

Kraszewskiego 8), nr tel. 22 758 60 
81 do 86, 22 60 46 213, 22 60 46 334.

PC

Poszukiwany mężczyzna 

liczy 25-30 lat
fot. KPP Pruszków)

Otwarto wypożyczalnie rowerów
PRUSZKÓW W poniedziałek wystartował Pruszkowski Rower Miejski. Mieszkańcy docelo-

wo będą mogli korzystać z sześciu stacji, w których do ich dyspozycji będzie łącznie 48 

jednośladów

 Symbolicznego uruchomienia 
systemu dokonał prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński w asyście swo-
ich zastępców, Andrzeja Kurzeli i 

Michała Landowskiego. System na 
zlecenie miasta, obsługuje firma Ne-
xtbike, która ma duże doświadczenie 
w prowadzeniu wypożyczalni choć-
by na terenie Warszawy. 

Na razie na próbę

 W poniedziałek w Pruszkowie 
zostało uruchomionych pięć stacji z 
40 rowerami, wśród których są dwa 
tandemy i dwa rowerki dziecięce. Ich 
lokalizacje to: ul. Robotnicza, ul. Ja-
sna, WKD Pruszków, Park Mazow-
sze i MLP Pruszków I. Szósta sta-
cja - MLP Pruszków II - miała zo-
stać oddana do użytku w ciągu naj-
bliższych dni. Każda stacja wyposa-
żona jest w terminal służący do wy-
pożyczania rowerów i stojaki, w któ-
re będą wpinane jednoślady. Czte-
ry wypożyczalnie zostały sfinanso-
wane przez miasto, za dwie kolejne 
zapłacił deweloper powierzchni ma-
gazynowych MLP Group, ponieważ 
znajdują się one przy jego obiektach. 
– Pruszków to pierwsze miasto, w 
którym od samego początku pry-
watny sponsor angażuje się w uru-
chomienie systemu rowerów miej-
skich – mówi Tomasz Wojtkiewicz, 

prezes Nextbike Polska, operatora 
systemu. – Zaczynamy od 48 rowe-
rów, ale jestem przekonany, że sys-
tem się przyjmie i rowery miejskie 
zostaną w mieście na dłużej.

Łatwy i przyjazny środek lokomocji

 Stacje wypożyczeń są samo-
obsługowe, a z rowerów można 
korzystać przez całą dobę przez 
siedem dni w tygodniu. Wystar-
czy wcześniej zarejestrować się na 
stronie internetowej www.prusz-
kowskirower.pl i zasilić swoje kon-
to w systemie kwotą co najmniej 
10 zł, z której pobierane będą 
ewentualne opłaty za wypoży-
czenie. Pierwsze 20 minut każdej 
przejażdżki jest zawsze bezpłat-
ne. Pierwsza, druga i trzecia go-
dzina wypożyczenia będą koszto-
wać po złotówce. Czwarta i każda 

następna godzina wypożyczenia 
to wydatek 5 zł za godzinę. By wy-
pożyczyć rower, wystarczy wpisać 
na terminalu swój numer telefonu, 
kod PIN i numer wypożyczanego 
roweru. Można również skorzy-
stać ze specjalnej darmowej apli-
kacji Nextbike, która umożliwia 
m.in. wypożyczenie roweru po-
przez skanowanie kodu QR. Trwa 
to zaledwie kilka sekund. Rower 
zwracamy wpinając go w elektro-
zamek na tej samej lub dowolnej 
innej stacji Pruszkowskiego Rowe-
ru Miejskiego. Bez dodatkowej re-
jestracji z systemu mogą korzystać 
osoby, które mają już konto w sys-
temie Veturilo, Rowerze Gminnym 
Michałowice, Grodziskim Rowe-
rze Miejskim lub dowolnym innym 
systemie Nextbike w Polsce.

Tomasz Wojciuk

Stacje zostały uruchomione w ramach systemu pilotażowego, 

który ma potrwać do 5 listopada

Pierwsze 20 minut 

każdej przejażdżki jest 

bezpłatne

Świętowanie w stylu retro
MILANÓWEK Już jutro u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki o godz. 14 rozpocznie się doroczne Święto Mila-

nówka. Na deser wystąpi Grupa MoCarta

 W szampańską atmosferę jako 
pierwsi postarają się wprowadzić pu-
bliczność uczestnicy zajęć wokal-
nych w Milanowskim Centrum Kultu-
ry (MCK). Zaprezentują piosenki z lat 
20. i 30. minionego wieku. Będzie moż-
na wziąć również udział w warsztatach 
modowych pod nazwą „Modystka i 
stylistka” oraz animacjach dla dzieci, 
a o godz. 15. rozpocznie się swingowy 
spacer ul. Kościuszki. O godz. 16. za-
cznie się spotkanie autorskie z Agniesz-
ką Fitkau-Perepeczko. 

 Klimat imprezy podkreśli rewia 
mody w reżyserii Roksany Szlaskiej, 
której początek zaplanowano na godz. 
16.40. O godz. 17 na scenie zagra War-
szawska Orkiestra Sentymentalna, a 
po niej (o godz. 19) swoje muzyczne i 
kabaretowe umiejętności zaprezentuje 
Grupa MoCarta. Fetowanie zakończy 
rozpoczynająca się o godz 20.30 po-
tańcówka z DJ Wiką & DJ Foggiem. 
 W programie atrakcji jest więcej: 
klimatyczne kawiarenki, ogród Bole-
sława Prusa, miasteczko warsztatowe 

dla dzieci, gry oraz zabawy, przejażdż-
ki dorożką, czy studio makijażu. Do-
datkowo przygotowane zostaną warsz-
taty fotograficzne (cyjanotyp), a także 
prezentacja fotografii w XIX-wiecznej 
technice oleju. Na wszystkich będzie 
czekała także kiermasz z dawnych lat. 
Podczas Święta Miasta zostanie roz-
strzygnięty konkurs na Milanowski 
Produkt Lokalny 2017. Wydarzeniu 
patronuje Kurier Południowy
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T.Love zagra 
na Dniach Brwinowa
BRWINÓW Już w najbliższy weekend odbędą się Dni Brwinowa. W te-

gorocznym programie znalazły się m.in. koncerty zespołów T.Love i 

Dezerter, atrakcje dla dzieci, zawody siłaczy, a także możliwość zwie-

dzenia nowej hali sportowej oraz nocny spektakl przy pałacu w parku

 Większość wydarzeń odbędzie się na placu położonym między ul. Dwor-
ską, ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Przejazd. W sobotę od godz. 17 zaplanowa-
ne są zawody siłaczy pod wodzą Wojtka Niteckiego z TG Sokół. O godz. 19 
rozpoczną się koncerty: zagrają Babylon Raus oraz gwiazda wieczoru – T.Lo-
ve. Tuż obok, od godz. 10.30 do godz. 14, będzie można zwiedzać nową halę 
sportową, w której zostaną zaprezentowane m.in. treningi pokazowe organi-
zowane przez kluby sportowe. O godz. 10.30 na boisku przy szkole zostanie 
rozegrany mecz ligowy piłki nożnej BKS Naprzód Brwinów – KS Teresin.
 Niedzielne ofi cjalne uroczystości rozpocznie msza św. w kościele pw. św. 
Floriana o godz. 10.30. Po niej zgromadzeni przejdą na rynek przed pomnik 
36. pułku piechoty Legii Akademickiej. Na placu Jana Pawła II stanie fotopla-
stykon z dawnymi fotografi ami Brwinowa. Na popołudnie na placu położo-
nym miedzy ul. Dworską, ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Przejazd zaplanowano 
warsztaty artystyczne, wystawę oraz koncerty zespołów Past i Dezerter. Wie-
czór zakończy nocny spektakl teatralny „Karnawał Wenecki”, który odbędzie 
się w niezwykłej scenerii parku miejskiego. Scena stanie tuż przy pałacu.

TW

POWIAT PRUSZKOWSKI

PRUSZKÓW

Sprawdź swoje zdrowie

Spacery historyczne

 W niedzielę 10 września w godz. 9-13 na placu przy kościele św. Kazi-
mierza w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 23) pojawią się specjalne stanowi-
ska medyczne, na których mieszkańcy w każdym wieku będą mogli spraw-
dzić swój stan zdrowia, odbyć konsultacje logopedyczne, psychologiczne 
bądź uzyskać pomoc w przypadku przemocy domowej. Akcja ma zachę-
cić mieszkańców do dbania o swoje zdrowie oraz poinformować, jak czę-
sto powinni wykonywać profi laktyczne badania.

TW

 W sobotę 9 września odbędzie się organizowany przez muzeum Du-
lag 121 edukacyjny spacer historyczny „Dziedzictwo przyrody nieożywio-
nej w Pruszkowie”. Podczas wędrówki będzie mowa o czasach, kiedy na te-
renie obecnego Pruszkowa rozprzestrzeniała się pokrywa grubego lodu oraz 
o procesach geologicznych, które w głównej mierze odpowiedzialne były za 
dzisiejszy kształt tutejszej rzeźby terenu. Spacer poprowadzą prof. Maria Gór-
ska –Zabielska oraz dr Ryszard Zabielski. Start o godz. 16 w parku Bersohna 
(skwer przy dworcu PKP Pruszków). Przewidywany czas spaceru: 2h.

TW


