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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT GRODZISKI

Wyjątkowo zdeprawowany 41-latek

Nękał, groził i na koniec włamał się

 Schwytany w weekend mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia czte-
rech przestępstw w powiecie w ciągu kilku dni. Mieszkaniec powiatu no-
wodworskiego najpierw został przyłapany na kradzieży z placu jednej z 
fi rm tarcz hamulcowych o wartości 5 tys. zł. Podczas przesłuchania przy-
znał się do tego, że kilka razy wracał po łup, który potem spieniężał w sku-
pie złomu. Wkrótce potem okazało się, iż ten sam delikwent jest wskazy-
wany jako sprawca kradzieży aparatu fotografi cznego, pieniędzy, biżute-
rii i innych przedmiotów z domu w gminie Żabia Wola. W rezultacie po-
stępowania policjanci odzyskali aparat i ustalili, że to 41-latek sprzedał go 
w lombardzie. Mężczyzna usłyszał również zarzut włamania się do nieza-
mieszkałego domu w okolicach Grodziska i kradzieży przedmiotów o war-
tości około 1 tys. zł. Na koniec wyszło na jaw, że kilka dni temu ta sama 
osoba odpowiada za kradzież paliwa z grodziskiej stacji o wartości 700 zł. 
Mężczyzna przyznał się do popełnienia tych wszystkich czynów. Jego lo-
sem zajmie się teraz sąd. 

 Zarzut uporczywego nękania i kierowania gróźb karanych usłyszał 
36-latek zatrzymany przez grodziskich funkcjonariuszy. Ten sam mężczy-
zna stanie również przed sądem, ponieważ podejrzany jest o włamanie do 
mieszkania w Grodzisku Mazowieckim. Delikwent miał sforsować drzwi i 
ukraść telefon. Decyzją prokuratora 36-latek został objęty dozorem policyj-
nym. Śledczy zakazali mu również zbliżania się osób, które zgłosiły uporczywe 
nękanie i groźby.

Superlotnisko na jednej 
dziesiątej gminy
BARANÓW Centralny Port Lotniczy powstanie w gminie Baranów – zdecydował rząd. We wtorek tę 

informację oficjalnie przekazał wójtowi Andrzejowi Kolkowi minister Henryk Kowalczyk

 Szef Komitetu Stałego Rady Mini-
strów obwieścił gospodarzowi gminy, 
że „taka zapadła decyzja”.  Omówił też 
krótko plany związane z inwestycją, 
która ma pochłonąć nawet 30 mld zł. 
Tego samego dnia oficjalnie o decyzji 
władz państwa poinformował przed 
kamerami Mikołaj Wild, pełnomoc-
nik rządu do spraw Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. – Rekomendujemy, 
aby miejscem inwestycji był Stanisła-
wów w gminie Baranów. Jesteśmy w 
dialogu z jednostkami samorządu te-
rytorialnego, ponieważ zależy nam na 
tym, aby ta inwestycja była wzorcowym 
przykładem pogodzenia interesu ogól-
nego i interesu mieszkańców okolicz-
nych miejscowości – oznajmił. Szczegó-
ły mają być przedstawione na oddzielnej 
konferencji. Koncepcja i lokalizacja lotni-
ska, które będzie nosiło imię „Solidarno-
ści”  zostały oficjalnie przyjęte na wtor-
kowym posiedzeniu rządu. 

Lotnisko Okęcie staje się za małe

 O budowie Centralnego Por-
tu Lotniczego (CPL) władze pań-
stwa mówią od lat. Obecny rząd po-
szedł dalej i powołał pełnomocni-
ka do spraw budowy CPL. Jednak 
w ostatnim czasie o sprawie jest gło-
śno, ponieważ minister rozwoju i 
wicepremier Mateusz Morawiecki 
oświadczył, że rozmawia z chiński-
mi i zachodnimi inwestorami o ich 
ewentualnym zaangażowaniu się w 
to „skomplikowane” przedsięwzię-
cie.  – To jest dla nas kluczowy pro-
jekt infrastrukturalny, bijące ser-
ce komunikacyjne Polski, porówny-
walne z Gdynią dla II Rzeczpospo-
litej. Będzie wybudowany i to szyb-
ciej, niż się wielu przeciwnikom tej 
inwestycji wydaje – oznajmił wice-
premier w lipcu. Obecnie trwają in-
tensywne prace nad specustwą, któ-
ra przyspieszy realizację CPL. 
 Nowe lotnisko miałoby przede 
wszystkim odciążyć warszawskie 
Okęcie, które z roku na rok przyjmu-
je coraz więcej podróżnych i jest bli-
skie wyczerpania swojej przepusto-
wości. W ubiegłym roku było to po-

nad 12,8 mln osób, w tym już nawet 
14 mln. Urząd Lotnictwa Cywilnego 
szacuje, że w roku 2030 polskie por-
ty lotnicze będą obsługiwały 60 mln 

pasażerów, czyli niemal dwa razy 
więcej niż w roku ubiegłym. Według 
rządzących, CPL jako jedno z naj-
większych i najważniejszych lotnisk 
miałoby połączyć wschód z zacho-
dem Starego Kontynentu. 

To rozwój, ale i zagrożenie

 Gmina Baranów prawdopodob-
nie została uznana za dobrą loka-
lizację, ponieważ  leży zaledwie 40 
km od Warszawy, przy zmoderni-
zowanej linii kolejowej oraz w po-
bliżu autostrady A2 i drogi krajowej 
nr 50, którą prowadzony jest trans-
port towarów. Potrzebne na lotni-
sko 800 hektarów (11 proc. gminy!), 

czyli pas terenu o rozmiarach 4 na 
2 km, wedle dotychczasowych zało-
żeń znajduje się pomiędzy Stanisła-
wowem, Starą Pułapiną a Osinami. 
 Wójt Andrzej Kolek uważa, że 
CPL  z jednej strony może oznaczać 
dla gminy ogromną szansę na roz-
wój, z drugiej – zagrożenie. – Inwe-
stycja za 30 mld zł byłaby poważ-
nym zastrzykiem prorozwojowym 
dla gminy i regionu – komentu-
je. – Jednocześnie jesteśmy świado-
mi, że lotnisko wiąże się z hałasem. 
Myślę również, że niezadowoleni 
będą mieszkańcy, którzy ze względu 
na budowę portu zostaną zmuszeni 
do opuszczenia swojego miejsca za-
mieszkania – dodaje. Jeśli lokaliza-
cja się utrzyma, aby CPL mogło po-
wstać, skarb państwa będzie musiał 
zakupić grunt od łącznie około stu 
właścicieli, na niektórych działkach 
stoją zabudowania. 
 Wedle rządowych planów, do 
roku 2019 prowadzone będą pra-
ce analityczno-studialne, a następ-
nie wykonany projekt i zrealizowana 
budowa. Wedle szacunków, ma być 
ono gotowe do przyjęcia pierwszych 
samolotów w ciągu 10 lat. 

Piotr Chmielewski

Wedle planów rządu, pierwsze samoloty miałyby wylądować 

koło Baranowa za około 10 lat                                         (fot. Jacek Bonczek)

Inwestycja za 30 mld zł 

byłaby poważnym zastrzy-

kiem prorozwojowym dla 

gminy i regionu. Jednocze-

śnie jesteśmy świadomi, że 

lotnisko wiąże się z hałasem 

– mówi Andrzej Kolek, wójt 

gminy Baranów.

PRUSZKÓW 

Numer z plecakiem nie przeszedł
 Kremy do protez o wartości około 1 tys. zł tydzień temu próbowali 
wspólnie ukraść z jednego z pruszkowskich sklepów dwaj mężczyźni w 
wieku 25 i 41 lat. Jednak przyłapali ich na tym pracownicy ochrony. Jak 
ustalono, starszy z mężczyzn przepakował towar z wózka do plecaka i po-
zostawił go w markecie. Następnie 25 latek wszedł, zabrał plecak i opuścił 
sklep, a następnie zaczął oddalać się ul. 3 Maja. Jednak nie uszedł za daleko, 
ponieważ schwytali go policjanci, w plecaku znajdowały się skradzione 
kremy. Kompan 25-latka został zatrzymany w sklepie. Jak się wkrótce oka-
zało, młodszy z mężczyzn był poszukiwany przez trzy sądy, ponieważ po-
winien znajdować się już za kratami. Z kolei 41-latek miał już na swoim 
koncie kilka innych kradzieży, w tym dokonaną w tym samym sklepie, z 
którego go złapano w minionym tygodniu. Obu panom grozi do 5 lat wię-
zienia. 

GRODZISK MAZOWIECKI

Gospodarz na dachu, a złodziej w domu
 Gdy właściciel obecnie budowanego domu w Grodzisku pracował na 
dachu, do budynku wszedł intruz. W jednym z pomieszczeń 49-letni recy-
dywista znalazł kurtkę gospodarza i z jej kieszeni ukradł 4 tys. zł. Kryminal-
nym udało się jednak szybko wpaść na trop podejrzanego i go zatrzymać. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

MILANÓWEK

Wyrok niczego go nie nauczył
 Sporą ilość narkotyków, bo 113 gramów, znaleźli w domu 44-latka kry-
minalni. Znany im mężczyzna, karany już wcześniej za przestępstwa narko-
tykowe, zwrócił uwagę policjantów i dlatego postanowili poddać go kon-
troli osobistej. Okazało się, że w ubraniu ukrył kilkadziesiąt gotowych do 
sprzedaży zawiniątek z amfetaminą oraz marihuaną. W jego domu funk-
cjonariusze znaleźli kolejne „działki” substancji odurzających i wagę do ich 
porcjowania. Mężczyzna, objęty dozorem policyjnym, odpowie przed są-
dem za posiadanie znacznych ilości narkotyków w warunkach recydywy.

 Na odchodne, ostatniego dnia pracy w sklepie, schwytana w 
Brwinowie 34-latka, zabrała z kasy ponad 2 tys. zł. Początkowo ko-
bieta zaprzeczała, ale policjanci przeszukali jej mieszkanie i zna-
leźli banknoty ukryte pod kuchenną szafką. Była ekspedientka nie 
miała nic na swoją obronę i ostatecznie przyznała się do ograbie-
nia byłego pracodawcy i dobrowolnie poddała się karze.

Samowolnie wypłaciła sobie premię  

BRWINÓW

Wesołe jest życie seniora
PRUSZKÓW Październik będzie stał w Pruszkowie pod znakiem 

imprez związanych z Miesiącem Aktywnego Seniora
 Kalendarz cyklu imprez zwią-
zanych z tym przedsięwzięciem 
jest bardzo bogaty. Już 1 paździer-
nika w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Kamyk” (ul. M. Zimińskiej-Syge-
tyńskiej 5) o godz. 16. zaprezentu-
je się Teatrzyk piosenki satyrycz-
nej „Czyści jak łza” z udziałem 
Jaromira Wroniszewskiego, Mar-
ka Markiewicza i Marka Majew-
skiego. Nazajutrz w Parku Soko-
ła przy Pałacyku, o godz. 11 od-
będzie się IV Pruszkowska Mię-
dzypokoleniowa Parada Uśmie-
chu z wesołą zabawą i słodkim po-
częstunkiem. Imprez kulturalnych, 
sportowych, tanecznych oraz spo-
tkań będzie znacznie więcej Szcze-
góły na plakatach lub na stronie www.
mok-kamyk.pl.
 Seniorzy zakończą świętowanie 
galą, która odbędzie się 24 paździer-
nika o godz. 14 w Spółdzielczym 
Domu Kultury przy ul. Hubala 5. W 
jej programie: „Bo nam wciąż chce 
się żyć” - występ pruszkowskich se-
niorów, „Jeszcze w zielone gramy” 

- Katarzyna Łochowska i Marcin 
Mazurek oraz „Nie płacz kiedy od-
jadę” z Danutą Stankiewicz.
 Wstęp na wszystkie imprezy jest 
bezpłatny, na niektóre obowiązuje 
wcześniejsze zgłoszenie ze względu 

na ograniczoną liczbę miejsc. 
 Honorowym patronem cyklu wy-
darzeń jest prezydent Pruszkowa, a 
medialnym m.in. Kurier Południowy 

PC

Cykl wydarzeń zainauguruje występ 

m.in. Marka Majewskiego                                                          (fot. Rafał Gacek)   
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Tłuczkiem zdewastował 
auto sąsiada
MILANÓWEK Młody mieszkaniec miasta ogrodu wyładował 

się na toyocie. Schwytany wyznał policji, że „doznał nie-

kontrolowanego ataku agresji” po rodzinnej sprzeczce

 Tydzień temu, po godz. 22 milanowscy funkcjonariusze zostali wezwani 
na jedną z ulic, ponieważ  doszło do niej do uszkodzenia samochodu. Jak się 
okazało, sprawcą zdarzenia okazał się agresywny sąsiad poszkodowanego. 
W pewnej chwili wybiegł ze swojej posesji z tłuczkiem kuchennym w dłoni i 
zniszczył karoserię toyoty dokonując strat wycenionych na prawie 1800 zł. 
 – Policjanci znaleźli ukrywającego się 23-latka w piwnicy sąsiedniego 
domu i zatrzymali go. Był trzeźwy – informuje asp. szt. Katarzyna Zych, ofi -
cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. – Męż-
czyzna nie był skonfl iktowany z właścicielem samochodu. Wyjaśniał później, 
że wybiegł z domu po sprzeczce rodzinnej i po prostu toyota stanęła na jego 
drodze, dlatego wyładował na niej agresję – dodaje pani rzecznik.
 Napastnik przyznał się do zniszczenia auta i dobrowolnie poddał się ka-
rze. Za takie przestępstwo grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

PC

Mężczyzna w kilka chwil spowodował straty o wartości 1800 zł 
(fot. KPP w Grodzisku Maz.)

Dyktando dla dorosłych

PRUSZKÓW

 Klub Seniorów „As” zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców lubią-
cych wyzwania na dyktando „Wpadnij na słówko”. Odbędzie się ono 4 listo-
pada w SP nr 2 przy ul. Jasnej o godz. 11.30. Wyniki dyktanda będą anonimo-
we, a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Do udziału w dyktandzie 
można zgłaszać się do 20 października pod nr tel. 668 523 506.

TW
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Błyskawiczna pomoc
GRODZISK MAZOWIECKI W ciągu zaledwie doby udało się zebrać ponad 120 tys. zł, które bra-

kowało do opłacenia operacji usunięcia guza mózgu u 16-letniej Natalii z Grodziska 

Mazowieckiego

 – Dokonaliście cudu – obwieści-
li w poprzedni piątek na portalu Sie-
pomaga.pl organizatorzy internetowej 
zbiórki. – Nie wiemy nawet jak opisać 
to, co działo się na zbiórce Natalki w 
ostatnich dniach, szczególnie dzisiaj – 
prawdziwe szaleństwo! Tak wiele serc 
poruszyła historia tej dzielnej dziew-
czyny, że teraz nie może się nie udać. 
Jeszcze niedawno baliśmy się, czy zdą-
żymy z operacją. Dzisiaj już wiemy: 
operacja się odbędzie.
 Z apelem do wszystkich ludzi do-
brej woli pod koniec sierpnia zwró-
ciła się mama dziewczynki. – Pamię-
tam chwilę, gdy lekarz powiedział, że 
w głowie mojej córki jest guz, nowo-
twór, który może ją zabić w każdej 
chwili. Nikomu nie życzę bólu i stra-
chu, które wtedy zdominowały nasze 
życie – opisała kobieta. 
 Guza u Natalii nikt w Pol-
sce nie chciał zoperować. Nadzie-
ją stało się leczenie w niemieckiej 
klinice uniwersyteckiej w Tubin-
gen. Jednak potrzebne na to było 
dużych pieniędzy, których rodzi-
na nastolatki nie miała. Kiedy ter-
min operacji (17 września) mocno 
się zbliżył, okazało się, że wciąż 
do całej kwoty brakuje prawie 120 
tys. zł. Wtedy z prośbą o wsparcie 
finansowe na operację do miesz-
kańców Grodziska Mazowieckie-
go zwrócił się burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. – Według profe-

sora, który podejmie się operacji, 
nie można dłużej czekać, a lekarz 
nie przeprowadzi operacji, dopóki 
nie zostanie wpłacona cała kwota. 
Koszt wynosi około 260 000 zł (59 
000 euro) – poinformował. – Nie po-
zostawajmy obojętni na tę sytuację. 
Choroba nie wybiera, więc nigdy nie 
wiemy, czy sami bądź ktoś z naszych 
bliskich nie będzie w przyszłości po-
trzebować podobnej pomocy – ape-
lował. Jego prośba szybko rozeszła 
się po internecie.
 Wielu darczyńców nie pozostało 
obojętnych na historię dziewczynki, któ-
ra jest osobą ambitną, dobrze się uczy i 
ma talent muzyczny - ukończyła z wy-

różnieniem Państwową Szkołę Muzycz-
ną w Grodzisku Mazowieckim. 
 Do ostatniej środy na rzecz ope-
racji i leczenia Natalii wpłynęło 329 
651,10 zł. „Nadwyżka środków bę-
dzie zabezpieczeniem na wypa-
dek niespodziewanych powikłań 
oraz pooperacyjnej rehabilitacji”
– oświadczyli organizatorzy zbiórki.  
 Z podziękowaniami do darczyń-
ców zwrócił się również burmistrz. 
– Po raz kolejny pokazaliśmy, że w 
Grodzisku Mazowieckim jest wielki 
potencjał i mieszka tu mnóstwo ludzi 
dobrej woli. Głęboko wierzę, że opera-
cja przebiegnie pomyślnie – napisał.

PC

Niedziela z bezdomnymi pupilami

MILANÓWEK

 Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Milanówku (ul. Brwinowska 48) 
zaprasza na dzień otwarty.  W niedzielę 1 października w godz. 11-15 na gości 
będą czekały: loteria fantowa, konkursy z nagrodami dla najmłodszych, malo-
wanie schroniskowego muru, stoisko z grawerowaniem adresatek, stoisko ze 
schroniskowymi gadżetami, punkt gastronomiczny oraz spacer po obiekcie o 
godz. 12.30 i 14.

PC



 Barwna rodzinna gra planszowa 
o Milanówku miała swoją premierę 
podczas niedawnego Święta Mila-
nówka. Trafiła ona do domów zwy-
cięzców konkursów. W ostatnią nie-
dzielę w „Uroki Milanówka” można 
było zagrać z jej twórcami podczas 
Parafiady przy ul. Szkolnej 7.
 Aby poznać tytułowe uroki 
miasta ogrodu należy wcielić się w 
turystę zainteresowanego pozna-
niem dziejów i ciekawostek o Mi-
lanówku (w grze może uczestni-
czyć 2-5 osób). Przy okazji space-
ru, przemieszczając się pionkami 
po szlakach łączących najbardziej 
charakterystyczne punkty miasta, 
gracze znajdują widokówki i krów-
ki z Milanówka. W ten sposób 
zdobywają punkty.  Koncepcję gry 
opracował Piotr Siłka (jeden z au-

torów współczesnych planszówek) 
we współpracy z uczniami Prywat-
nej Szkoły Podstawowej w Mila-
nówku, natomiast opracowaniem 
graficznym zajął się głównie Grze-
gorz Mikulski. Nad merytoryczną 
zawartością „Uroków Milanówka” 

czuwali z kolei pracownicy szkoły. 
Wydanie gry poprzedziły warszta-
ty w placówce, a sam projekt dofi-
nansowała gmina.
 Grę można kupić w sklepie www.
qbum.pl/sklep. Kosztuje 70 zł. 

PC

4 nr 35 (687)/2017/W2AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Innowacyjna galeria z nową siedzibą
GRODZISK MAZOWIECKI Mieszkańców cieszy, że Publiczne Ognisko Plastyczne ma wreszcie 

nową siedzibę. To zaledwie jedenasta tego typu placówka w Polsce
 Do grona zacnych wykładowców 
Publicznego Ogniska Plastyczne-
go (POP) na przestrzeni swojej bli-
sko 70–letniej historii należeli m.in. 
Tadeusz Łapiński, Aleksander Tu-
rek czy Jan Skotnicki (ten ostatni był 
dawniej dyrektorem placówki, a obec-
nie jest jej patronem). Wcześniej prze-
strzeń dla tego rodzaju sztuki mieściła 
się m.in. w Willi Radogoszcz, na pod-
daszu Dworku Skarbków i w drew-
nianej willi przy ul. Kilińskiego. Jed-
nak wszystkie te obiekty nie gwaran-
towały komfortu ani zwiedzającym, 
ani pracownikom. 
 Warunki trochę się zmieniły, 
gdy galerię na kilka lat przenie-
siono do Domu Rzemiosła. I choć 
pracownicy mają ogromny senty-
ment do tamtego miejsca, to jed-
nak nowa siedziba przy ul. Ży-
rardowskiej jest o niebo lepsza, 
znacznie przestronniejsza (w po-
przedniej siedzibie rezydowano na 
zaledwie 120 m kw., a obecnie jest 
to aż 300 m kw.), ponadto znajdu-
je się w niej pracownia ceramiczna 
ze specjalnym piecem. 
 Inspiracją do przeniesienia POP 
stała się podróż lokalnych włodarzy 
do Weiz, miasta partnerskiego Gro-
dziska Mazowieckiego, gdzie do-

ceniono prace utalentowanych na-
szych  twórców i po raz pierwszy 
była okazja do zobaczenia, jak takie 
pracownie wyglądają za granicą. 
 Dawniej w nowej siedzibie Ogni-
ska mieścił się market z artykuła-
mi metalowymi, wcześniej zaś była 
tu słynna szkoła „samochodówka”.  
Poza tym organizatorzy zapewnia-
ją, że mimo współpracy z Willą Ra-
dogoszcz czy z ośrodkiem kultury w 

Podkowie Leśnej, chcą w dużej mie-
rze organizować własne wystawy i 
realizować innowacyjne pomysły. 
Inauguracja nowej siedziby zwią-
zana była jednocześnie z rozpoczę-
ciem działalności Galerii Popko-
lor, a na pierwszą ekspozycję złoży-
ły się wybrane prace wykładowców, 
którzy tworzyli w ognisku po 2002 
roku. 

Daria Głowacka

Nowa siedziba Ogniska Plastycznego mieści się 

przy ul. Żyrardowskiej 48 

Rodzinne polowanie na krówki
MILANÓWEK Już można zagrać w długo oczekiwaną planszówkę „Uroki Milanówka”. Wygrywa 

ten, kto w trakcie rozgrywki zdobędzie najwięcej... krówek i widokówek z miastem

Jedna rozgrywka w „Uroki Milanówka”

trwa około pół godziny                                                        (fot. milanowek.pl)

W hołdzie dla ofiar i wypędzonych 

PRUSZKÓW 

 Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc odbę-
dzie się 1 października w Pruszkowie. Będzie on kontynuacją warszawskiego 
IX Marszu Niepokonanych. Stołeczna część pochodu rozpocznie się o godz. 
10 na Placu Krasińskich, pruszkowska o godz. 14 przed kościołem św. Kazi-
mierza przy ul. Kraszewskiego. Marsz zakończy się na terenie dawnego obo-
zu Dulag 121. Marsz jest hołdem dla zarówno cywilnych ofi ar Powstania War-
szawskiego i wypędzonych z domów Warszawiaków (których liczbę szacuje 
się na 650 tys.), jak i niosących im wówczas pomoc mieszkańców Pruszkowa. 
Po zakończeniu ofi cjalnej części obchodów uczestnicy zostaną podjęci cie-
płym poczęstunkiem w siedzibie Muzeum Dulag 121. 

PC

Energia niejedno ma imię

GRODZISK MAZOWIECKI

 W najbliższą niedzielę w obrębie Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9) zo-
stanie zorganizowany I Dzień Energii w Grodzisku Mazowieckim. W godz. 10-
16 będą prowadzone warsztaty i prezentacje, m.in. na temat smogu i oszczę-
dzania oraz pozyskiwania energii. Przed CK wystawią się fi rmy i instytucje z 
branż związanych z energią i ekologią. Zaplanowano demonstracje samocho-
du elektrycznego, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, rowerów elektrycz-
nych i inne atrakcje, w tym zajęcia edukacyjne dla dzieci.
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 Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60, jako jedyna szkoła 
na Mazowszu i jedna z 16 w kraju, wzięło udział w badaniach przepro-
wadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Stworzony w ten 
sposób raport „Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej wrogości 
poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog” został niedawno opu-
blikowany. Uczniowie w trakcie dwóch godzin lekcyjnych dyskutowali 
z przedstawicielami RPO i uczelni Collegium Civitas m.in. o tym, skąd 
czerpią informacje, jak oceniają życie w Polsce, kim jest współczesny 
patriota, jakie są najważniejsze wartości w ich życiu. Przeprowadzo-
ne zostały też debaty w większości dotyczące polityki migracyjnej. 
Autorzy raportu rozmowy z podkowiańskim uczniami uznali za jedno 
z najciekawszych doświadczeń, ponieważ w pobliżu miasta znajduje 
się ośrodek dla uchodźców. 
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Licealiści pomogli w napisaniu raportu

PODKOWA LEŚNA 
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Akademia Legii ma wystartować w 2019 roku
GRODZISK MAZOWIECKI Legia Warszawa może ruszać z budową ośrodka treningowo-

szkoleniowego na granicy Książenic i Urszulina. Resort sportu zapewnił na ten cel 11 mln zł

 Sygnatariuszami umowy na do-
finansowanie budowy kompleksu, 
zawartej kilka dni temu, byli Aka-
demia Piłkarska Legii (APL), spół-
ka należąca do Legii Warszawa, od-
powiedzialna za realizację projektu 
budowy ośrodka oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki (MSiT). Na teren 
gminy Grodzisk Mazowiecki tra-
fi dofinansowanie z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej.
 Początkowo (niemal rok temu) 
zapowiadano, że Legia pozyska od 
resortu 15 mln zł. Jednak ostatecz-
nie, w latach 2017-2018 klub zo-
stanie wsparty 11 mln zł. – Fun-
dusz Rozwoju Kultury Fizycznej i 
program inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu służy do-
brze zaplanowanym, uzasadnio-
nym i perspektywicznym przed-
sięwzięciom, które mają rozwijać 
polski sport. Mamy wysokie wy-
magania i projekt Akademii Pił-
karskiej Legii je spełnił – mówi Ja-
rosław Stawiarski, sekretarz sta-
nu w MSiT. – Wierzymy, że w ślad 
za nim pójdą kolejne polskie kluby 
sportowe, zarówno piłkarskie, jak 

i inne. Jesteśmy otwarci na wspar-
cie następnych obiektów, służą-
cych szkoleniu dzieci i młodzieży.
Stołeczny klub podkreśla od wie-
lu miesięcy, że budowa nowocze-
snego ośrodka w Książenicach jest 
jednym ze strategicznych projek-

tów Legii Warszawa. Na 15 ha te-
renów wybudowanych zostanie 8 
pełnowymiarowych boisk z naj-
wyższej klasy zapleczem szkole-
niowo-treningowym, które staną 
się m.in. bazą dla pierwszej dru-
żyny. Część infrastruktury, zgod-
nie z porozumieniem zawartym z 
gminą Grodzisk Mazowiecki, bę-
dzie udostępniona do bezpłatnego 
użytku publicznego. – W realiza-
cję projektu naszego ośrodka za-

angażowanych jest wielu ludzi i in-
stytucji, zarówno w ramach Legii, 
jak i poza – zauważa Tomasz Za-
horski kierujący pracami spółki 
APL. – Podpisanie umowy z mini-
sterstwem to bardzo ważny krok w 
drodze do realizacji projektu. Te-
raz w pełni skupiamy się nad tym, 
aby jak najszybciej rozpocząć bu-
dowę ośrodka – oznajmił. 
 Koncepcja ośrodka powstała na 
bazie wizyt legionistów w ponad 
30 centrach treningowych w całej 
Europie. Przeprowadzona została 
analiza ponad 80 projektów tech-
nicznych podobnej infrastruktury 
sportowej, w wyniku której zebra-
ne i wykorzystane zostały najlep-
sze praktyki zagraniczne. Koncep-
cja architektoniczna ośrodka zo-
stała przygotowana przez polską 
pracownię we współpracy z  mię-
dzynarodowym biurem architekto-
nicznym, które jest autorem m.in. 
projektu kompleksu treningowego 
Realu Madryt w Hiszpanii - jednego 
z najnowocześniejszych i najbardziej 
znanych realizacji tego typu na tere-
nie Europy.

 Warto dodać, że inwestor za-
mierza otworzyć na miejscu szkołę 
mistrzostwa sportowego  oraz cen-
trum badawczo–rozwojowe, które 
ma być podobno czołową placówką 
tego typu w Europie. Jego zadaniem 
będą prace w zakresie szeroko po-
jętego sportu, zdrowego odżywia-
nia, profilaktyki zdrowotnej, lecze-
nia pourazowego, rehabilitacji, jak 
również innych projektów technolo-
gicznych mogących znaleźć zastoso-

wanie w sporcie zarówno zawodo-
wym, jak i masowym.
 Podczas niedawnego Forum 
Ekonomicznego w Krynicy, 6 wrze-
śnia, warszawski klub zaprezento-
wał trójwymiarową animację przed-
stawiającą przyszły kompleks w 
Książenicach. Był to element pane-
lu dyskusyjnego pod tytułem „Piłka 
nożna - biznes wart gry”.  
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Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Legia 

zaprezentowała animację 3D przyszłego ośrodka

– Teraz w pełni skupiamy się 

nad tym, aby jak najszybciej 

rozpocząć budowę ośrodka  

–  mówi Tomasz Zahorski kie-

rujący pracami spółki Akade-

mia Piłkarska Legii

Grunt to mądrze wybrać
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Uczniowie z czte-

rech gmin naszego regionu otrzymają wsparcie, które 

pomoże im w podjęciu trafnych decyzji na przyszłość. 

Chodzi o zdobycie dobrego zawodu i pracy

 Grodzisk Mazowiecki,  Milanówek, Nadarz yn i Pruszków oraz 
sześć innych podwarszawskich gmin wezmą udział w projekcie 
„Bliżej r ynku pracy” dof inansowanym z fundusz y unijnych. Przed-
sięwzięcie ma pomóc młodym ludziom w w yborze odpowiedniej 
ścieżki edukacyjnej,  a następnie zawodowej, k tóra będzie zbież-
na z ich umiejętnościami, w yk ształceniem i zainteresowaniami. 
Wsz ystko po to, aby w prz yszłości mogli ciesz yć się dobrą pra-
cą. Ponieważ niedopasowanie umiejętności i  w yk ształcenia mło -
dzież y do zapotrzebowania oraz w ymagań r ynku zatrudnienia, to 
współczesny problem pracodawców. 
 Proje k tem zos t anie  o bję te  71 s zkó ł .  Uc zniom podstawówek 
zostanie udzielona pomoc doradców edukacyjno-zawodowych. W 
placówkach mają powstać Szkolne Punkty Informacji i Kariery, które 
zaoferują materiały dydaktyczne i fachowe lektury. Młodzież ma wię-
cej wiedzieć na temat lokalnego rynku pracy i jego potrzeb, w tym 
celu będą prowadzone spotkania z przedsiębiorcami. 
 Jednak co najważniejsze, w trakcie projektu uczniowie zostaną poddani 
diagnozie. Pod okiem specjalistów dowiedzą się, jaką powinni obrać ścieżkę, 
aby po zakończeniu nauki bez przeszkód zdobyć pracę. 
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Rocznica tragicznej bitwy z Niemcami

JAKTORÓW

 W niedzielę o godz. 12 na cmentarzu wojennym w Budach Zosinych od-
będą się obchody  upamiętniające rocznicę bitwy pod Jaktorowem, do której 
doszło 29 września 1944 roku
 Starcie żołnierzy Armii Krajowej z niemieckimi dywizjami w okolicach Bud 
Zosinych uważa się za największą bitwę partyzancką stoczoną w czasie II woj-
ny światowej na ziemiach polskich leżących na zachód od Wisły. Niemcy roz-
bili pod Jaktorowem główne siły Grupy AK „Kampinos”, która po wybuchu 
powstania warszawskiego liczyła około 2700 żołnierzy i 700 koni i niepodziel-
nie rządziła znacznym obszarem Puszczy Kampinoskiej. W bitwie poległo w 
sumie 150-200 bojowników AK, ponad 100 zostało rannych, a 150 dostało się 
do niewoli. Polskie zgrupowanie utraciło również większość koni, prawie całe 
ciężkie uzbrojenie, tabory oraz zapasy sprzętu i amunicji. Niemieckie straty 
też nie były małe – zginęło lub zostało rannych 100-150 żołnierzy.
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 W najbliższą niedzielę o godz. 17 gościem Muzeum im. Anny i Jaro-
sła wa Iwaszkiewiczów będzie reżyser Krzysztof Zanussi. Rozmowę 
m.in. o książce reżysera „Strategi życia czyli jak zjeść ciastko i je mieć” 
poprowadzą Ewa Cichocka i Beata Izdebska-Zybała. Wstęp 10 zł (bilet 
normalny) i 8 zł (ulgowy).
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Krzysztof Zanussi w Stawisku 

PODKOWA LEŚNA 



 - Rekruter wie doskonale, jakie 
emocje towarzyszą większości kan-
dydatów podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej. Jeżeli z powodu zdenerwo-
wania osoba biorąca udział w rekru-
tacji pogubi się w czasie odpowiedzi i 
poprosi o możliwość ponownego jej 
udzielenia, nie powinna się obawiać, 
że wpłynie to negatywnie na opi-
nię rekrutera na jej temat. Każdemu 
może zdarzyć się pomyłka – twierdzi 
Jakub Dysarz ekspert LeasingTeam

Nie bój się odpowiadać 

na trudne pytania

 Celem rozmowy rekrutacyjnej jest 
nie tylko weryfikacja informacji zawar-
tych w CV, ale także m.in. sprawdze-
nie motywacji kandydata, jego dopaso-
wania do firmy i do oczekiwań bezpo-

średniego przełożonego. Rekruterzy za-
dają pytania dotyczące powodów odej-
ścia z pracy, radzenia sobie ze stresem, 
czy pozytywnych lub negatywnych cech 
kandydata. Dla niektórych osób mogą 
się one okazać kłopotliwe. W związku z 
tym, należy dobrze zastanowić się nad 
odpowiedziami, aby uniknąć np. nega-
tywnego wypowiadania się na temat 
swojego obecnego pracodawcy.
 W przypadku rekrutacji osób z niewiel-
kim doświadczeniem, rekruterom często zda-
rza się pytać o zainteresowania. Okazuje się 
jednak, że z powodu stresu niektórym kan-
dydatom nawet odpowiedź na pytania doty-
czące ostatnio przeczytanej książki bądź obej-
rzanego filmu może przyjść z pewną trudno-
ścią. Warto zatem, aby kandydat zastanowił 
się jakie pytania o zainteresowania mogą paść i 
jak na nie powinien odpowiedzieć.

Przygotuj listę pytań do rekrutera

 Rozmowa kwalifikacyjna czasami 
jest jedyną okazją, aby kandydat mógł 
dowiedzieć się więcej na temat pracy 
w danej firmie. Warto zatem dobrze 
przemyśleć, jakie informacje chciałby 
uzyskać od rekrutera. Ścieżka kariery, 
możliwość pracy zdalnej, dodatkowe 
benefity, dokładne obowiązki na da-
nym stanowisku to tylko niektóre 
kwestie warte doprecyzowania.
 - Zadawanie pytań jest oznaką zain-
teresowania firmą i pokazuje, że kandy-
dat również przygotował się do spotkania. 
Zdobyte informacje, w sytuacji otrzyma-
nia oferty, pozwolą uczestnikowi procesu 
rekrutacji na świadome podjęcie decyzji 

oraz uniknięcie rozczarowania obowiąz-
kami na nowym stanowisku. Tym samym, 
zmniejszy się również ryzyko jego rezygna-
cji z pracy np. po okresie próbnym, dzięki 
czemu pracodawca nie będzie musiał po-
nosić kosztów kolejnej rekrutacji – komen-
tuje Jakub Dysarz.
 Przestrzeganie powyższych zasad nie 
gwarantuje otrzymania propozycji pracy, 
ale z pewnością może pomóc w profe-
sjonalnym zaprezentowaniu się podczas 
spotkania rekrutacyjnego. Niewyklu-
czone, że dobre wrażenie, które zrobi kan-
dydat, zaprocentuje w przyszłości i kolejny 
proces rekrutacji, do którego zostanie za-
proszony przez rekrutera, zakończy się 
zdobyciem wymarzonej pracy.
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Urlopy dla taty
coraz popularniejsze
Polscy panowie mają do dyspozycji urlop ojcowski, tacierzyński i rodzicielski, a także 

wychowawczy. Każdy z nich  można wykorzystać w określonym momencie życia 

dziecka i na określonych zasadach

 Co ważne - urlopy dla ojców nie 
są zależne od urlopu wypoczyn-
kowego i nie zmniejszają jego wy-
miaru. Czym się różnią propozycje 
dla tatusiów?

Czas, by cieszyć się noworodkiem

 Urlop ojcowski - to czas dla 
taty i dziecka, który nie jest za-
leżny od urlopu macierzyńskiego 
i nie można przekazać go matce. 
Jeżeli nie wykorzysta go ojciec 
dziecka, urlop przepadnie. Jest to 
zawsze 14 dni (łącznie z niedzie-
lami i świętami), podczas których 
ojcu przysługuje 100 proc. śred-
niego wynagrodzenia z ostatnich 
12 miesięcy. Z urlopu ojcowskiego 
można korzystać równocześnie z 
wykorzystywaniem urlopu macie-

rzyńskiego przez matkę dziecka. 
Uwaga! Urlop ojcowski może zo-
stać przyznany wyłącznie pracow-
nikom zatrudnionym na umowę 
o pracę i przysługuje na dziecko, 
które nie ukończyło dwóch lat. 
Aby go uzyskać, należy złożyć pi-
semny wniosek do pracodawcy nie 
krócej niż na 7 dni przed planowa-
nym urlopem. 
 Z kolei urlop tacierzyński, w 
przeciwieństwie do ojcowskiego, 
jest powiązany z macierzyńskim 
(co oznaczy, że skraca urlop matki) 
i trwa zależnie od liczby urodzo-
nych dzieci przy jednym porodzie 
(jest to maksymalnie 6 tygodni w 
przypadku jednego dziecka). Także 
jest dostępny jedynie dla posiada-
jących umowę o pracę (za ten czas 

przysługuje 100 proc. wynagrodze-
nia). Wniosek o urlop ojcowski na-
leży złożyć co najmniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem korzystania z 
tegoż urlopu. Pracodawca jest obo-
wiązany uwzględnić taki wniosek, 
nie może zatem odmówić udzielenia 
urlopu tacierzyńskiego.

Tata może pomóc mamie

 Urlop rodzicielski automatycz-
nie jest on przydzielany mamie 
dziecka, jednak po złożeniu odpo-
wiednich dokumentów możliwe jest 
przydzielenie tego urlopu, w cało-
ści lub części, także ojcu. Na urlo-
pie rodzicielskim może w tym sa-
mym czasie przybywać oboje ro-
dziców, jednak jego łączny wymiar 
nie może przekroczyć okresu usta-

lonego przez ustawę. Długość tego 
urlopu to 32 tygodnie w przypadku 
urodzenia jednego dziecka oraz do 
34 tygodni w przypadku urodze-
nia więcej niż jednego dziecka, przy 
jednym porodzie (dwojaczki, tro-
jaczki itd.). Urlop udzielany jest na 
pisemny wniosek pracownika, który 
pracodawca ma obowiązek zaakcep-
tować, jeśli został on złożony w ter-
minie – nie później niż 21 dni przed 
rozpoczęciem urlopu. 
 Tata może także pójść na bez-
płatny urlop wychowawczy. Taki 

urlop w wymiarze 35 miesięcy (w 
wyjątkowych wypadkach 36 mie-
sięcy) można wykorzystać do 
ukończenia przez dziecko 6. roku 
życia. Dozwoloną długość urlopu 
wychowawczego rodzice mogą 
też podzielić między sobą, ale też 
przebywać na nim jednocześnie.  
 Wniosek o urlop wychowawczy 
należy złożyć na piśmie w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed rozpo-
częciem korzystania z urlopu i pra-
codawca też musi go udzielić.

PC

Bądź dobrej myśli
Uśmiech, pewny uścisk dłoni i ton głosu, spokój i opanowanie mogą 

pomóc kandydatowi lepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwa-

lifi kacyjnej i zjednać sobie rekrutera. Dzięki pozytywnemu nasta-

wieniu można również przezwyciężyć stres, który zwykle towarzyszy 

uczestnikom rozmów kwalifi kacyjnych

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Zlecę remont kontenerów socjalnych, tel. 604 274 417

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

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

Zatrudnię pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki 
Spokojna Przystań, Baniocha, tel. 501 182 362

Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E, tel. 601 222 448

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, tel. 601 81 78 69

Nawiążę  współpracę z mechanikiem maszyn budowla-
nych, ogrodniczych i elektronarzędzi, tel. 501 314 711

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

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, do-
jazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
tel. 501 097 603

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

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

Szukam sumiennych pracowników do montażu stolarki 
pcv i aluminium. Warszawa i okolice. Szczegóły pod nr 
tel. 509 274 440 po godz. 18.00.

Panią do sprzątania małej szkoły 
w Józefosławiu/Piaseczno, tel. 882 008 720

Panią do sprzątania do przedszkola w Kamionce, 
wiadomość po 17:00, tel. 602 522 948

Panią (także emerytkę) do zmywania naczyń i pomocy 
w kuchni w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

„Piekarnie Lubaszka” zatrudni do pracy na umowę o 
pracę, w sklepie firmowych  z pieczywem, Piaseczno, 
tel. 660 490 769

Zatrudnimy kucharza do pracy w cateringu dietetycznym. 
Stabilna praca na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwość awansu i rozwoju wraz z dy-
namikę firmy. Praca w Józefosławiu; Tel. 608 856 387

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A zatrudni na stanowi-
ska: Kucharz - kontakt tel. 667 551 161, e-mail: kuchnia@
uzdrowisko-konstancin.pl oraz na stanowiska: kelner, ko-
smetolog,pedicurzystka/manicurzystka kontakt tel. 667 
771 149, e-mail d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl

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

Wędzarz, pracownik produkcyjny. Masarnia 
k.Piaseczna tel. 22 756 79 82

Mechanika samochodowego. Praca na etat Góra Kal-
waria,tel. 510 200 323

Kierowcę na samochód dostawczy może być emeryt 
lub rencista w miarę sprawny oraz pracownika maga-
zynu gazów technicznych tel. 502 203 691, 22 757 46 49

Energiczne ekspedientki Ustanów „Groszek”, 
tel. 508 23 85 86

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE PRA-
COWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRO-
DUKCJI, PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, tel. 508 561 379

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

Sprzątanie w soboty, Obręb  tel. 69 88 73 422

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni od 
zaraz na stanowisko:  - nauczyciel j. hiszpańskiego (pół etatu, 
9 godzin) - nauczyciel j. angielskiego (na zastępstwo, cały etat, 
18 godzin). Możliwość zatrudnienia jednej osoby na obydwa 
stanowiska.  CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@
spwmy.edu.pl , telefon kontaktowy - (22) 462-85-20

Kasjer sprzedawca miejsce pracy Supermarket Piotr i Paweł 
w Wilanowie przy ul. Rzeczypospolitej 1 tel. 887563429

Zatrudnię samodzielnego blacharza i lakiernika 
w serwisie blacharsko-lakierniczym w Żabieńcu 
tel. 515 893 211, 798 979 887

Do myjni i serwisu kół w Piasecznie, tel. 602 302 494

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym, 
tel. 515 233 014

Do wymiany opon z doświadczeniem. Piaseczno 
tel. 501277407

Elektromonterów  oraz kierowcę kat.C, 
tel. 22 201 19 01, 602 653 398

Pracownika, montaż płyt warstwowych, obróbki blachar-
skie tel. 733 300 131

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Gło-
skowie na stanowiska: ekspedientka, kasjer, oraz osoby 
do wykładania towaru tel. 500 125 790

Firma zatrudni do sprzątania w godzinach nocnych, praca 
Piaseczno, ul.  Puławska, tel. 512 117 967 

Zatrudnię pracowników kuchni w Natolinie pod Grodzi-
skiem Mazowieckim. 500 229 047

Zatrudnię ślusarza, spawacza Prażmów 693 653 165

Firma produkcyjna znajdująca się w Tomicach koło Góry 
Kalwarii zatrudni osobę z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do serwisu sprzątającego. Tel. 665 830 935

Piekarnia w Prażmowie zatrudni ciastowego. 
Tel. 22 727 05 80

Nauczycieli do przedszkola, Nowa Wola  k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Kelnerkę do restauracji. Pełny etat. Praca zmianowa, 
Żabieniec, tel. 725 547 737

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

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

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

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

Krawca/krawcową do szycia miarowego spodni, 
marynarek, tel. 602 726 384 

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

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Panią (także emerytkę) do zmywania naczyń i pomocy w 
kuchni w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Przyjmę Panów do sprzątania terenów zewnętrznych, 
Piaseczno, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Pracownik na plac w składzie budowlanym,  Chyliczki, 
tel. 600 284 250

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym (ro-
bimy spirale, grzałki).Wynagrodzenie 15 zł/godz.CV na 
adres termek@termek.pl , Tel. 662 228 239

Praca dla Pani Wólka Kossowska sprzedaż  odzieży go-
dziny nocne.  Tel. 602 245 410

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 

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

Przy wykończeniach wnętrz. Więcej info pod nr 517 299 541

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

Administracja  Wspólnot  Mieszkaniowych  poszu-
kuje pracownika  z doświadczeniem  technicznym. CV:  
n.kempska@admin.warszawa.pl

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

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

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

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

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

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Pracowników budowlanych do stanów surowych, 
tel. 694 401 711

Elektromonter, tel. 501 236 987

Hydraulik, pomocnik Warszawa - Piaseczno, 
tel. 601 807 302, 601 506 954

Zatrudnię Panią do pracy w sklepie ekologicznym, 
tel. 603 68 65 61

Grafik komputerowy, pomocnik, student uczelni plastycz-
nej, tel. 601 213 555

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Jazgarzewsz-
czyźnie poszukuje pracownika gospodarczego + ochrona. Umowa 
zlecenie+ pełny ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87

Zatrudnię panią do sprzątania przedszkola na Ursynowie. 
Praca od poniedziałku do piątku na pełny etat. Umowa o 
pracę. Telefon 601 778 504

Zatrudnię pomocników na budowę okolice Piaseczna 
tel. 502 380 635

Zatrudnię pomocnika do prac budowlanych, tel. 503 930 600

Firma budowlana z Raszyna zatrudni kierowcę – zaopatrzeniowca – 
magazyniera, tel. 602 607 757 mail: biuro@jansan.com.pl

Panią do prac domowych i odprowadzania dziecka do 
szkoły, Konstancin, tel. 601 299 776

Zatrudnimy panie do pracy na recepcji w Piasecznie, mile 
widziane studentki, tel. 534 354 701

Poszukujemy młodych kobiet do pracy przy pakowa-
niu kosmetyków. Praca od pon. do pt. w godz. 6-14. Um. 
zlecenie, stawka brutto 13 zł/ 1 godz. Lokalizacja: Józe-
fosław. Zgłoszenie e-mail: biuro@michellaboratory.com

Opiekunkę do żłobka w Piasecznie zatrudnię pilnie, 
tel.506-12-52-82 przedszkolefantazja@interia.pl

Praca w gospodarstwie rolnym. Na stałe z zamieszka-
niem, tel. 574 162 964

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 570 698 987

Student Fizjoterapii zaopiekuje się osobą starszą, 
tel. 726 468 828

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

KUPIĘ

Galeria Plater, ul. E.Plater 14, kupi obrazy, antyki, bibeloty, 
tel. 502 220 103, 602 267 281

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

SPRZEDAM

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

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

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Micra, tel. 576 768 750

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

Felgi 15/190 Fiat, tel. 664 695 444

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starsze Mercedesy i Toyoty, tel. 668 171 639 

Atrakcyjne ceny, tel. 730 134 633

Skup aut, tel. 793 304 091

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Atrakcyjny nowy dom zielone centrum Piaseczna, 
tel. 668 120 272/ 666 051 882

Sprzedam lub wynajmę pawilon 17 m kw., Sadyba – bazar 
przy ul. Bonifacego, tel. 502 520 686

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m w Wólce Kozodaw-
skiej. Tel. 691 913 846

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

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

Sprzedam działkę 7000 tys metrów wraz z budynkiem 
900m2 po starej fermie drobiu okolice Prazmowa tel 
501 019 727

Sprzedam tanio teren idealny dla dewelopera pod niewiel-
kie osiedle, tel. 698 225 965

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

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Dwupokojowe lub kawalerkę, tel. 664 695 444

Kupię mieszkanie w Piasecznie/okolice do remontu 
tel. 785 199 183

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Sympatyczna para szuka mieszkania do wynajęcia w 
Piasecznie, w rozsądnej cenie, tel. 692 405 233

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia czynny zakład wulkanizacyjny w Piasecz-
nie, tel. 505 040 047

Wynajmę powierzchnie pod biuro lub usługi 23 m kw (II 
p) oraz 16 m kw. (Ip) w budynku poczty na Grapie w Kon-
stancinie, tel. 88 3333 77 1

Pokój, tel. 502 870 325

Lokal w Piasecznie, 70 m kw., na produkcję gastrono-
miczną lub inne, wszystkie media, tel. 508 421 225

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Mieszkanie 1-pokojowe, w domu jednorodzinnym, Ławki, 
gm. Prazmów, 300 zł/miesięcznie, tel. 666 097 482

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

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

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum), 
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) 
tel. 607 509 996

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

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

USŁUGI

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Glazura, malowanie, remonty,  tel.  798 828 783

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 730 338 721

Studnie, tel. 601 231 836

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

Sprzątanie – wywóz śmieci – przeprowadzki, 
tel. 880 584 389

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Remonty domów, mieszkań, pełny zakres prac, szybkie 
terminy (referencje), tel. 880 584 389

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

Budowa domów, tel. 604 265 720

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

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

Glazura terakota, tel. 577 355 123

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

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

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

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

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

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

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

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

Sprzedam piec CO, gazowy, Vitopend 100 w bardzo do-
brym stanie, tel. 601 315 332

Tarot, tel. 516 490 542

Przyjmę 20 wywrotek ziemi Ustanów, tel. 607 167 493

NAUKA 

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

Angielski – długoletni nauczyciel w liceum. Pierwsza go-
dzina gratis, tel. 513 759 977

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Mężczyzna pozna samotną Panią do wspólnego zamiesz-
kania.(pani może być na emeryturze)  tel. 530 846 307

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Pan do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 502 38 14 22

Księgowa do biura rachunkowego, praca w Piasecznie, 
Cv na maila biuro@moneycount.pl

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Zatrudnię do prac elewacyjnych majstrów, 
tel. 785 199 183

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

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

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

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

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

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

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Remonty tel. 537 211 200 i sprzątanie 
tel. 506 032 771 Piaseczno i bliska okolica

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

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

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

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

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet
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Amfiteatr i kule z kamienia
GRODZISK MAZOWIECKI Włodarze zaplanowali nadanie nowego życia dwóm kolejnym tere-

nom zielonym w mieście. Szukają wykonawców na przebudowę parków przy Górkach 

Szwedzkich oraz w pobliżu ul. Bałtyckiej i Piłsudskiego

 Wedle projektu, którym dyspo-
nuje magistrat na obszarze rozcią-
gającym się w Łąkach, pomiędzy 
ulicami Chlewińską a Ordona po-
wstaną alejki z ławkami i koszami na 
śmieci oraz od nowa trawniki. Nasa-
dzone zostaną także drzewa. Jednak 
głównym elementem nowego par-
ku ma być amfiteatr. Jego widownia 
będzie umiejscowiona na skarpach 
usypanych, niewysokich wzniesień. 
 Nie mniej ciekawie prezentu-
je się pomysł na zagospodarowanie 
kolejnego ternu zielonego, który ma 
powstać w ramach realizowanego 
przez gminę projektu „Podniesienie 
standardów życia poprzez popra-
wę jakości przestrzeni publicznej, w 
tym terenów zieleni, gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Chodzi o teren po obu 
stronach ul. Piłsudskiego, przylega-
jący do rzeki Mrowny i ul. Bałtyc-
kiej. Najbardziej atrakcyjną ozdobą 
parku ma stać się ogród sensorycz-
ny żwirowo-kamienisty z rzeźbami-
kulami wytoczonymi ze skał wystę-
pujących w Polsce (największe będą 
mieć metr średnicy). Dodatkowymi 
elementem będzie również ogród ró-
żany, „ptasie miasto” z wielorodzin-

nymi budkami lęgowymi, siłownia 
zewnętrzna, a także parking. Prze-
widziano również wymianę oświe-
tlenia oraz zabawek na placu zabaw 
na nowocześniejsze.  
 Wyłonione przez magistrat fir-
my będą miały za zadanie wyko-

nanie obu inwestycji do przełomu 
lata i jesieni przyszłego roku (takie 
są obecne założenia), a następnie 
pielęgnowanie terenów zielonych 
przez kolejne dwa lata.
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W parku obok osiedla „Bałtycka” pojawią się kamienne 

kule z występujących w Polsce skał

4 mln zł na remont szpitala
POWIAT PRUSZKOWSKI Kilka dni temu w szpitalu powiatowym na pruszkowskim Wrzesinie 

podpisano umowę na przebudowę i modernizację trzech oddziałów

 Inwestycja obejmie remont od-
działu chirurgicznego, izby przy-
jęć, poradni endoskopowej i przy-
chodni chirurgiczno-ortopedycznej. 
- Jest to bardzo duże wyzwanie logi-
styczne, tym bardziej że remont bę-
dzie przebiegał w trakcie normalnej 
pracy szpitala. Dołożymy wszelkich 
starań, aby prowadzone prace były 
jak najmniej uciążliwe dla pacjentów 
– mówi Tomasz Sławatyniec, dyrek-
tor Szpitala Powiatowego w Prusz-
kowie. Inwestycja ma kosztować 4,18 
mln zł. - Chcemy, żeby prace prze-
biegły jak najszybciej i skończyły się 
jeszcze przed końcem roku – mówi 
starosta Maksym Gołoś.

TW

Powstają nowe ścieżki rowerowe
BRWINÓW Rozpoczęły się prace związane z budową oraz przebudową ście-

żek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy

 Udało się rozstrzygnąć przetargi dla pięciu z siedmiu zadań, które otrzy-
mały łączne dofi nansowanie unijne w wysokości 4,8 mln zł. Wykonawca przy-
stąpił już do pracy. Do końca listopada ma powstać ścieżka rowerowa i ciąg 
pieszo-rowerowy oraz punkt odpoczynku dla rowerzystów przy ulicy Socha-
czewskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Przejazd do rowu RS – 11. Koszt za-
dania to 444 tys. zł. 
 Do końca listopada ma też zostać wybudowana ścieżka rowerowa i ciąg pie-
szo-rowerowy wzdłuż ulicy Przejazd w Brwinowie na odcinku od ul. Sochaczew-
skiej do ul. Mszczonowskiej. W ramach tego zadania powstanie trasa rowerowa o 
szerokości 2 m i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, a do przyległych działek 
zostaną wybudowane zjazdy. Koszt inwestycji to 300 tys. zł.
 Za ponad milion zł w systemie „projektuj i buduj” ma powstać też droga 
rowerowa w ciągu ulicy Piłsudskiego w Brwinowie na odcinku od ul. Woydy 
w kierunku Kotowic do wiaduktu nad autostradą A2. Prace mają potrwać do 
końca czerwca 2018 r.

TW

Większa galeria, większe zakupy
PODKOWA LEŚNA Powierzchnia handlowa Galerii Podkowa 

podwoi się. Inwestycja ma wystartować tuż po tym, jak 

właściciel kompleksu otrzyma pozwolenie na budowę

 Galeria Podkowa, jeden z największych obiektów handlowych w okolicy, 
znajduje się przy drodze nr 719 łączącej Pruszków z Grodziskiem Mazowiec-
kim. Istniejący od czterech lat obiekt to 11 tys. mkw powierzchni (znajduje się 
na niej 25 punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych), a  także 
250 miejsc parkingowych. Po projektowanej rozbudowie powierzchnia cen-
trum zakupowego wzrośnie do 22 tys. mkw, a liczba lokali do 40. Inwestor za-
powiada także dwupoziomowy parking podziemny oraz stację paliw. Zdra-
dza również, że obok galerii stanie restauracja znanej międzynarodowej sieci. 
 Jednak, jak usłyszeliśmy od Aleksandry Sadury, dyrektora do spraw ko-
mercjalizacji w Galerii Podkowa, jeszcze nie zawarto nawet jednej przed-
wstępnej umowy najmu powierzchni w nowej części obiektu. – Spodziewam 
się, że podpisanie pierwszych umów nastąpi w ciągu najbliższego półrocza 
– dodaje pani dyrektor. 
 Właściciel centrum handlowego oczekuje obecnie na pozwolenie na bu-
dowę dla nowej części. – Nie jestem w stanie określić dokładnej daty, kiedy ją 
uzyskamy i kiedy inwestycja rozpocznie się w terenie. Chcielibyśmy, aby stało 
się to w tym roku – mówi Leszek Żalita, administrator galerii.  
 Wiosną tego roku, zanim zakończono projektowanie nowego skrzydła, 
właściciel GP przeprowadził  ankietę wśród jej użytkowników, w której pytał, 
czego najbardziej w galerii brakuje. Chodziło o to, aby jak najlepiej trafi ć w za-
potrzebowanie klientów przy rosnącej konkurencji. Uczestnicy sondy wska-
zali m.in. na potrzebę zwiększenia miejsc parkingowych. 
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Obok rozbudowanej galerii stanie 

stacja paliw i restauracja znanej sieci

Karta dla lokalnych patriotów
BRWINÓW Marcin Daniszew-

ski stał się posiadaczem 

Brwinowskiej Karty Miesz-

kańca numer 2000

 Osoby zgłaszające się po kartę z 
kompletem dokumentów, są obsługi-
wane w ciągu kilku minut. Zdjęcie jest 
wykonywane bezpłatnie na miejscu. 
– Bardzo się cieszę z karty. Mam na-
dzieję, że trzytysięczną posiadaczką 
Karty Mieszkańca będzie moja żona 
– zażartował pan Marcin, odbierając 
kartę oraz upominek niespodziankę.
 Kartę Mieszkańca mogą otrzymać 
mieszkańcy gminy Brwinów, którzy pła-
cą podatek dochodowy (PIT) w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie, a w ze-
znaniu podatkowym deklarują, że ich 
miejscem zamieszkania jest gmina Brwi-
nów. Każdy, kto posiada kartę, może 
skorzystać z rabatów i zniżek, m.in. z 
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w 
brwinowskiej komunikacji miejskiej. 
 Aby otrzymać kartę, należy za-

brać ze sobą dowód osobisty (w 
przypadku dzieci i młodzieży – legi-
tymację szkolną) oraz kopię pierw-
szej strony ostatnio składanego for-
mularza rozliczeniowego PIT. Oso-
by między 13. a 18. rokiem życia, 
które są uprawnione do otrzymania 
karty, mogą osobiście złożyć wnio-

sek wypełniony i podpisany przez 
rodziców z załączoną pierwszą stro-
ną formularza PIT, a także samo-
dzielnie odebrać kartę pod warun-
kiem okazania przez nich legityma-
cji szkolnej oraz kserokopii dowodu 
osobistego jednego z rodziców.
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 Na zakończenie tegorocznych obchodów 100-lecia urodzin Leonida Teli-
gi, mieszkańca Grodziska Mazowieckiego i pierwszego Polaka, który samot-
nie opłynął kulę ziemską, 2 października o godz. 12 przy Stawach Goliana zo-
stanie uroczyście odsłonięty jego pomnik.

PC

Pomnik Teligi gotowy

GRODZISK MAZOWIECKI


