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Upamiętnili więźniów
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ze stolicy po wybuchu Powstania War-

szawskiego
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Miał już nigdy nie kierować. 

Pojechał, i to pijany

Myślał, że w piwnicy ich nie znajdą

Staruszka „zaopiekowała się” cudzym portfelem

Uciekał po kielichu i jeszcze chciał dać łapówkę

Kupił okazyjnie, został z niczym

Nie to jedno mieli na sumieniu

 Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 39-latkowi, którego w poprzedni 
czwartek mundurowi zatrzymali na al. Krakowskiej w Raszynie, za kółkiem 
samochodu. Po godz. 22 mężczyzna wybrał się na przejażdżkę, mimo że 
miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Gdy sprawdzono jego dane 
w policyjnej bazie, wyszło na jaw, że w październiku ubiegłego roku sąd za-
kazał mu prowadzenia pojazdów do końca życia.

 Łącznie ponad 40 gramów narkotyków: amfetaminy, marihuany i me-
fedronu oraz elektroniczną wagę ukrywał w piwnicy pewien 25-latek. Męż-
czyzna został zatrzymany przez policjantów po informacji, że może on po-
siadać substancje odurzające. Mieszkaniec Piastowa przyznał się do za-
rzutu i dobrowolnie poddał karze. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności.   

 Policja zatrzymała 71-letnią kobietę, która – jak wynika z nagrania szkol-
nego monitoringu – przywłaszczyła sobie portfel z dokumentami i 1000 
zł. Poszkodowana przypadkowo pozostawiła go  na parapecie. Po ustale-
niu wizerunku emerytki, funkcjonariusze odwiedzili ją w domu. Udało im 
się odzyskać portfel wraz z częścią gotówki. Kobieta wyjaśniła, że za pozo-
stałe pieniądze zrobiła zakupy. Starsza pani przyznała się do przywłaszcze-
nia mienia i dobrowolnie poddała się karze. 

 Grodziska drogówka zatrzymała we wtorek po pościgu 45-latka. 
Wieczorem mężczyzna wsiadł za kierownicę volkswagena z 3,3 promila 
alkoholu we krwi i ruszył w drogę. Kiedy patrol dał mu sygnał, by się za-
trzymał, delikwent nacisnął pedał gazu. Jednak jazda sprawiała mu tak 
duże trudności, że rozpędzony wjechał w końcu na prywatną posesję. W 
trakcie drogi do komendy, kierowca kilkukrotnie prosił mundurowych o 
wypuszczenie, obiecywał za to łapówkę. Spotkała go odmowa. Za jadę 
pod wpływem alkoholu i próbę przekupstwa funkcjonariuszy grozi mu 
teraz do 10 lat za kratami. 

 Nieumyślne paserstwo zarzucono 37-latkowi zatrzymanemu na jednej 
z ulic miasta. Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, ponieważ podróżował 
samochodem bez włączonych świateł mijania. Telefon, który miał przy sobie, 
kilka miesięcy temu skradziono w Warszawie. Zatrzymany wyjaśniał, że ku-
pił go po okazyjnej cenie i miał zapewnienie od sprzedawcy, że nie jest kra-
dziony. Urządzenie powróci teraz do właściciela. Za nieumyślne paserstwo 
kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

 Na 3 miesiące do aresztu trafili 36-latek i jego o trzy lata starszy 
kompan z Brwinowa. Obydwaj są podejrzani o to, że na początku wrze-
śnia włamali się do jednej z brwinowskich firm, skąd wynieśli tele-
fony komórkowe, karty telefoniczne i sprzęt elektryczny o wartości 4 
tys. zł. Wykonując czynności w miejscu zdarzenia, na sąsiedniej pose-
sji kryminalni znaleźli volkswagena, którego jak się po chwili okazało, 
skradziono w Warszawie. W jego wnętrzu znajdowały się dokumenty 
dwóch mężczyzn. Ten ślad naprowadził policjantów na trop włamywa-
czy. Podczas przeszukania miejsc ich zamieszkania, policjanci odnaleźli 
przedmioty pochodzące z jeszcze innych włamań w okolicy: elementy 
suzuki, radia samochodowe, elektronarzędzia, a także środki odurza-
jące. 36-latkowi postawiono łącznie 7 zarzutów: kradzieży z włama-
niem, paserstwa i posiadania narkotyków. Drugi z mężczyzn usłyszał 
trzy zarzuty. Przed sądem odpowie jeszcze 24-letnia znajoma obu pa-
nów. Jej zarzucono współudział w dokonaniu trzech przestępstw. Za 
kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

Powstanie sieć ścieżek rowerowych
MICHAŁOWICE Kilka dni temu w urzędzie gminy podpisano umowę na budowę 5,8 km ścieżek rowerowych, 

które mają być gotowe do końca przyszłego roku. Wartość inwestycji to ponad 4,9 mln zł

 Umowę podpisała przedstawi-
cielka firmy wykonawczej i Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michałowi-
ce. Najdłuższy odcinek trasy rowe-
rowej ma być zrealizowany w Pęci-
cach, wzdłuż ul. Pęcickiej, na od-
cinku od ronda przy Alei Powstań-
ców Warszawy do istniejącej ścież-
ki przy ul. Ireny w Komorowie. Bę-
dzie miała ona długość 1786 m. W 
Michałowicach–Wsi powstaną dwa 
odcinki ścieżki: wzdłuż ul. Kaszta-
nowej (986 m) i ul. Poniatowskiego 
– na odcinku od granicy gminy do 
ul. Borowskiego (566 m). W Granicy 
nowa trasa rowerowa o długości 517 
m pobiegnie wzdłuż ul. Pruszkow-
skiej, od granicy gminy poprzez ul. 
Rekreacyjną, aż do istniejącej ścież-
ki przy ul. Głównej. Kolejną inwesty-
cją będzie budowa ciągu rowerowe-
go o długości 878 m w Opaczy-Ko-
lonii, wzdłuż ul. Środkowej, na od-
cinku od istniejącej ścieżki, poprzez 
ul. Ryżową do przystanku WKD. 
Nowa droga dla rowerów zostanie 
wybudowana też wzdłuż ul. Kole-
jowej, na odcinku od ul. Szkolnej w 
Michałowicach do ul. Kasztanowej 

w Michałowicach-Wsi. Jej długość 
wyniesie 872 m. W ramach projektu 
zostanie także zrefundowany ostat-
nio oddany do użytku odcinek trasy 
rowerowej (240 m) wzdłuż Alei Po-
wstańców Warszawy, od rzeki Ra-
szynki do ronda przy ul. Pęcickiej, 
wraz z kładką przez rzekę.
 Pomysł zlokalizowania sieci ście-
żek w wyżej wskazanych miejscach 

ma na celu stworzenie połączeń 
komunikacyjnych z sąsiadującymi 
gminami, które docelowo stworzą 
spójną sieć powiązań na terenie ca-
łego Warszawskiego Obszaru Funk-
cjonalnego. Partnerami projektu są 
Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, 
Podkowa Leśna, Pruszków oraz Ży-
rardów.

TW

Lotnisko w Baranowie zastąpi Okęcie?
BARANÓW Najwcześniej jesienią 2019 roku dowiemy się, gdzie dokładanie może powstać 

Centralny Port Komunikacyjny. W sumie lotnisko ma zająć aż około 3 tys. hektarów

 Wójt Andrzej Kolek, oraz Roman 
Bodych, przewodniczący rady gmi-
ny, w ubiegłym tygodniu spotkali się 
z Mikołajem Wildem, pełnomocni-
kiem rządu do spraw Centralnego 
Portu Komunikacyjnego (CPK). Od 
osoby, która zajmuje się tematem, 
chcieli usłyszeć jak najwięcej kon-
kretnych informacji.

Najpierw żmudne przygotowania

 Z tego, co pełnomocnik rządu 
przekazał samorządowcom wynika, 
że przedsięwzięcie znajduje się do-
piero w fazie wstępnej i nie zostało 
jeszcze przedyskutowane i zaakcep-
towane przez rząd. Obszar, na któ-
rym planowany jest obecnie CPK to 
grunty o powierzchni około 11,4 tys. 
hektarów znajdujące się pomiędzy 
drogą krajową nr 50, a drogą woje-
wódzką nr 579. Samo lotnisko wraz 
z towarzyszącymi mu obiektami ma 
zajmować około 3 tys. hektarów.
 Mikołaj Wild uświadamiał wło-
darzom, że dla postępowań loka-
lizacyjnych i środowiskowych ko-
nieczne będzie wskazanie przynaj-
mniej dwóch alternatywnych wa-
riantów usytuowania inwestycji. Pra-
ce związane z przygotowaniem kon-
cepcji do wyboru wariantów rozpocz-
ną się na początku 2018 roku. Prowa-
dzone będą m.in. badania geologicz-
ne. Szczegółowe postępowanie lokali-
zacyjne wedle założeń ma zakończyć 
się do września 2019 roku. – Będzie-
my rozważali różne warianty, tak, aby 
budowa była w najmniejszym stopniu 
uciążliwa dla mieszkańców – zapew-
niał wcześniej pełnomocnik w rozmo-
wie z mediami. – Chcielibyśmy pod-
kreślić, że będziemy dążyć do mak-
symalnego pogodzenia interesów 
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości i interesu Rzeczpospolitej, aby 
wszelkie niedogodności Państwo wy-
nagrodziło ludziom, którzy mieszka-
ją na tym terenie.

Nowe drogi i linie kolejowe

 Wedle aktualnych przewidy-
wań, kolejne 2 lata ma trwać przy-

gotowanie dokumentacji budow-
lanej, zaś po tym okresie, czyli od 
roku 2021, planowana jest budowa. 
Roboty mają potrwać kolejne 6 lat.
W tym czasie mają powstać nie tylko 
pasy startowe oraz budynki niezbęd-
ne do obsługi ruchu lotniczego. Wy-
budowana ma być również linia ko-
lejowa dużych prędkości z Warsza-
wy do Łodzi z połączeniem do Cen-
tralnej Magistrali Kolejowej (CMK), 
a także odcinek linii, który połączy 
trasę kolejową Warszawa – Poznań 
z trasą Warszawa – Skierniewice. To 
wszystko ma zdecydowanie ułatwić 
dojazd do nowego portu.
 Wedle założeń rządu, CPK ma 
być lotniskiem o randze między-

narodowej i konkurować z naj-
większymi tego typu obiektami 
na świecie. Budowa, łącznie z no-
wymi połączeniami kolejowymi i 
drogowymi, ma kosztować nawet 
35 mld zł. Wild twierdzi, że dużą 
część tej kwoty wyłoży prywatny 
inwestor.
 Pełnomocnik rządu zapowie-
dział również, że powstanie por-
tu w gminie Baranów oznaczać 
będzie zamknięcie warszawskie-
go Lotniska Chopina dla ruchu cy-
wilnego. Rząd jeszcze waha się czy 
zajmowane przez nie ponad 600 ha 
pozostawić dla celów militarnych 
czy przeznaczyć je pod zabudowę. 

PC

To na obszarze w kolorze jasnej zieleni zostanie wskazana 

lokalizacja nowego lotniska

Nowa linia autobusowa

PIASTÓW

 Od środy zaczęła kursować linia autobusowa P-2, od Ronda Kaczorow-
skiego w Piastowie do Pętli autobusowej Ursus – Niedźwiadek. Przejazd au-
tobusem linii P-2 jest bezpłatny. 

TW
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Budując szosę odkryli cmentarzysko
NADARZYN W trakcie robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 8 z Paszkowa do 

Przeszkody ekshumowano szczątki około 3000 osób

 Odkrycia dokonano w połowie 
lipca na terenie należącym do para-
fii św. Klemensa w Nadarzynie. Na 
miejsce został wezwany wówczas 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków, który to nakazał inwe-

storowi – warszawskiemu oddziało-
wi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad przeprowadzenie 
w tym miejscu szczegółowych badań 
archeologicznych wraz z ekshuma-
cją oraz pochówkiem znalezionych 
szczątków. Działania objął nadzo-
rem także Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa. 
 W czasie trwających półtora mie-
siąca wykopalisk na obszarze blisko 
20 arów odnaleziono i zabezpieczo-
no szczątki około 3000 osób. Wstęp-
nie szacuje się, że badany fragment 
cmentarza przykościelnego funk-
cjonował od XVII do początku XIX 
wieku. Szkielety, kości i ich fragmen-
ty znajdowane były w pojedynczych 
grobach jak również w bezładnych 
skupiskach. W związku z kilkoma 
fazami użytkowania, wiele grobów 
było wkopywanych we wcześniejsze.
 – Zdejmowanie humusu było 
prowadzone ręcznie. Eksplorację 

grobów oraz ekshumację szczątków 
ludzkich wykonywano przy stałej 
obecności archeologów i antropo-
logów – informuje Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka warszawskiego 
oddziału GDDKiA. 
 Zgodnie z zasadami, na miejscu 
wykonywano dokumentacje rysun-
kową i fotograficzną oraz opisową 
badanych obiektów i zabytków. Wydo-
byte szczątki ludzkie po oczyszczeniu 
i zbadaniu były układane w specjalnie 
przygotowanych skrzyniach i przecho-
wywane w chłodni miejscowego za-
kładu pogrzebowego.
 Podczas badań znaleziono licz-
ne elementy wyposażenia grobo-
wego. Między innymi kilkadziesiąt 
monet, koraliki z naszyjników i ko-
lii, obrączkę, klucz, fragmenty tka-

nin obiciowych z trumien, dewo-
cjonalia w postaci medalików z wi-
zerunkiem Matki Boskiej, a także 
kilka bardzo ciekawych niewielkich 
portretów trumiennych na blasze.
 Wykopane szczątki ludzkie, dzięki 
przychylności proboszcza parafii pw. 
św. Klemensa, ks. kan. Andrzeja Wie-
czorka, zostały 22 września przenie-
sione i pochowane po nabożeństwie 
żałobnym w kaplicy na cmentarzu 
parafialnym w Nadarzynie. Dwa dni 
później została odprawiona msza św. 
w intencji pochowanych osób.
 Efektem zakończonych prac w 
terenie będzie opracowanie nauko-
we autorstwa archeologów, antropo-
logów i historyków.

PC

Szczątki zostały pochowane po nabożeństwie żałobnym 

22 września (fot. GDDKiA)

Wstępnie szacuje się, 

że badany fragment 

cmentarza przykościelnego 

funkcjonował od XVII 

do początku XIX wieku

Zapłacimy za 
parkowanie w mieście?
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Starostwo pyta mieszkańców, co my-

ślą o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w centrum Pruszkowa

 Powiat przygotował dla mieszkańców ankietę, w której mogą wypowie-
dzieć się na temat ewentualnego wprowadzenia w centrum miasta strefy 
płatnego parkowania. Tego typu rozwiązanie – mające wymusić rotację aut 
na niewystarczającej liczbie miejsc postojowych – praktykowane jest w coraz 
większej liczbie miast. Jednym z przykładów jest chociażby podwarszawskie 
Piaseczno, gdzie właśnie montowane są parkomaty, a strefa zacznie działać 
jeszcze w tym roku. – Chcemy poznać opinię mieszkańców i wspólnie poszu-
kać najkorzystniejszego dla wszystkich rozwiązania podczas otwartego spo-
tkania – tłumaczy Krzysztof Bukowski, rzecznik starostwa.
 Dlaczego jednak takie działania podejmuje powiat, a nie miasto? Odpo-
wiedź jest prosta – to właśnie on zarządza ulicami, przy których ewentualna 
strefa płatnego parkowania miałaby zostać wyznaczona. 
 Ankiety można wypełniać m.in. poprzez link dostępny na stronie interne-
towej powiatu, bezpośrednio w siedzibie starostwa oraz u ankieterów z fun-
dacji Upstarter, którzy będą widoczni na ulicach. Ankiety będą zbierane do 
27 października, jednak jeśli będzie duże zainteresowanie, termin ten zosta-
nie wydłużony. 

TW

R E K L A M A
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Pielęgnują lokalną historię
BRWINÓW Wyremontowano kolejne kwatery żołnierskie na miejscowym cmentarzu. Na 

pomnik w miejskim parku trzeba będzie jeszcze trochę poczekać

 Gmina sukcesywnie odnawia 
kwatery żołnierskie na cmentarzu 
parafialnym. Na początku tego roku 
otrzymała od wojewody mazowiec-
kiego dofinansowanie w wysokości 20 
tys. zł na remont dwóch mogił zbioro-
wych żołnierzy Wojska Polskiego, po-
ległych podczas kampanii wrześnio-
wej 1939 r. W ramach przeprowadzo-
nych robót zdemontowano m.in. sta-
re ławy betonowe i wylano nowe oraz 
wymieniono pięć krzyży betonowych 
na granitowe. Łączny koszt remontu 
kwater wyniósł 26,5 tys. zł. 
 Niestety, nie uda się w najbliż-
szym czasie wyremontować pomni-
ka „ściana śmierci”, który znajduje 
się w parku miejskim. O postumen-
cie, na którego odnowienie gmi-
na otrzymała kilka miesięcy temu 
11 tys. zł dotacji, pisaliśmy w lipcu. 
Pomnik został odsłonięty w 1969 r. 
z okazji obchodów rocznicy bitwy 
pod Brwinowem i upamiętnia tra-
giczne karty z historii miasta - w po-
bliskiej willi Tobolków stacjonowa-
ła niemiecka policja, a przetrzymy-
wani tam więźniowie byli katowa-
ni i mordowani. Po wojnie ich ciała 
zostały ekshumowane i przeniesio-
ne na cmentarz w Brwinowie. Obec-
nie „ściana śmierci” jest w złym sta-
nie i wymaga pilnej przebudowy. W 
ramach zaplanowanych prac istnie-

jący mur ma zostać rozebrany do po-
ziomu fundamentu i wymurowany 
od nowa w nieco zmienionej formie, 
uzgodnionej wcześniej z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. Ta-
blicę z tworzywa sztucznego ma za-
stąpić napis z kutego żelaza. Dodat-
kowo ma zostać wykonana niecka 
na znicze oraz maszt flagowy, a wo-
kół tylnej ściany pomnika ma poja-
wić się nasyp. Całość zwieńczy pół-
metrowe godło. Złożona w przetar-
gu oferta opiewająca na blisko 80 tys. 

zł znacznie przekraczała kwotę, jaką 
gmina Brwinów przeznaczyła na ten 
cel (łącznie z dotacją 20 tys. zł). - Tym 
samym gmina zrezygnowała z dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ze względu na koniecz-
ność rozliczenia środków jeszcze w 
tym roku – informuje Monika Mizio-
łek z gminnego biura promocji. - Na 
razie nie wiadomo czy przetarg zosta-
nie powtórzony. 

Tomasz Wojciuk

W ramach renowacji zbiorowej mogiły betonowe 

krzyże zastąpiono granitowymi

53 osoby staną przed obliczem sądu
POWIAT GRODZISKI Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskar-

żenia przeciwko Ukraińcom przyłapanym na nielegalnej produkcję papierosów 

w okolicach Grodziska
 Akta sprawy przesłano do sądów 
w Żyrardowie i Grodzisku Mazo-
wieckim. Na ławie oskarżonych za-
siądzie aż 53 cudzoziemców. W toku 
śledztwa ustalono, iż oskarżeni w 
okresie od września 2015 r. do koń-
ca stycznia 2016 r. w budynkach po-
łożonych m.in. w Milanówku i Mię-
dzyborowie (w gminie Jaktorów) 
wyprodukowali około 52 mln papie-
rosów oraz ponad 2 tony tytoniu o 
łącznej wartości ponad 4,7 mln zł. 
 Wszystkich zatrzymano 27 stycz-
nia minionego roku podczas gło-
śnej akcji  Prokuratury Okręgowej 
oraz wydziału do zwalczania zor-
ganizowanej przestępczości eko-
nomicznej warszawskiego zarządu 
Centralnego Biura Śledczego Policji.  
Z ustaleń prokuratorów wynika, że 
w Książenicach koło Grodziska znaj-
dowała się hala magazynowa, w któ-
rej działała maszyna do produk-
cji papierosów, w Milanówku i Mię-
dzyborowie wyprodukowane papie-
rosy były przepakowywane do pa-
czek po 20 sztuk, zaś w  Bieniew-
cu (gmina Żabia Wola) znajdował 
się magazyn do przechowywania 
gotowego towaru. Papierosy pako-
wane były w pudełka białoruskich 
marek: Premier, Magnat, i Jinling. 
– Działalność nielegalnej wytwór-
ni papierosów była koordynowana 
m.in. przez Olega P. i Ruslana B., któ-
rzy wynajęli nieruchomości i zorgani-
zowali wytwórnię, a następnie zajmo-
wali się organizacją produkcji oraz 
dystrybucją wyprodukowanych wyro-
bów tytoniowych – informuje Łukasz 
Łapczyński, rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej w Warszawie.
 Wobec obydwu oskarżonych pro-
kuratura w grudniu ubiegłego roku 
skierowała do Sądu Okręgowego w 
Warszawie akt oskarżenia, zarzuca-

jąc im udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej trudniącej się niele-
galnym wytwarzaniem wyrobów ty-
toniowych, udział w nielegalnej pro-
dukcji wyrobów tytoniowych oraz 
uchylanie się od opodatkowania, 
poprzez nieujawnianie właściwemu 
urzędowi celnemu przedmiotu opo-
datkowania i nie uiszczenie podatku 
akcyzowego, przez co narazili Skarb 
Państwa na uszczuplenie w łącznej 

kwocie ponad 6,5 mln zł. Obaj w 
marcu zostali skazani na kary po-
zbawienia wolności i grzywny. Po-
nadto na wniosek prokuratora sąd 
orzekł przepadek zabezpieczonej w 
toku śledztwa linii produkcyjnej słu-
żącej do wytwarzania wyrobów ty-
toniowych, w tym maszyny o warto-
ści około 100 tys. euro.

PC

W zamkniętej „lewej” wytwórni wyprodukowano 

około 52 mln papierosów 

Całkiem nowa Lipowa
PRUSZKÓW Zakończył się kompleksowy remont ul. Lipowej w Pruszko-

wie. Inwestycja kosztowała łącznie prawie 4,6 mln zł

 O skomplikowanych przygotowaniach do remontu opowiada nam wystę-
pujący w imieniu mieszkańców Lipowej Krzysztof Łubiński. – Wszystko zaczę-
ło się trzy lata temu od zebrania podpisów i przekazania ich prezydentowi Ja-
nowi Starzyńskiemu – mówi. – Zdecydowaliśmy się na tę inicjatywę, bo droga 
znajdowała się w naprawdę fatalnym stanie...
 W pierwszej wersji ul. Lipowa miała zostać wyremontowana od Armii Kra-
jowej do ul. Cegielnianej, na co miasto chciało przeznaczyć 800 tys. zł. – Pre-
zydenci zasugerowali mi jednak, aby przesunąć inwestycję na ten rok i zrobić 
drogę od razu do granic miasta – opowiada pan Krzysztof. 
 Jednocześnie, od 2015 roku, starano się o środki na budowę obok drogi 
ścieżki rowerowej. W październiku ubiegłego roku zapadła decyzja, że urząd 
wojewody dołoży do inwestycji jeszcze 1,6 mln zł, a starostwo powiatowe – 
ponad 1,2 mln zł. Później były jeszcze uzgodnienia projektowe i w marcu tego 
roku rozpoczęła się kompleksowa przebudowa ciągu. Na drodze nie tylko po-
łożono nowy asfalt, po obydwu stronach Lipowej są chodniki, zrobiono ścież-
kę rowerową, wjazdy na posesje, skablowano linię energetyczną, postawiono 
nowe latarnie. – Droga została oddana do użytku w połowie września i pre-
zentuje się znakomicie – nie kryje swej radości przedstawiciel mieszkańców. 
– Jest to nasz wspólny sukces. Myślę tu zarówno o mnie i moich sąsiadach, 
władzach miasta i powiatu, jak i panu wojewodzie.

Tomasz Wojciuk

Krzysztof Łubiński nie może nachwalić się nowej drogi, 

przy której powstało także 77 miejsc parkingowych

60 lat Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Stawką jest 250 książek oraz wygodne pufy

Niech cię porwą „Nasze Wielkie Historie”

PRUSZKÓW

GRODZISK MAZOWIECKI/MILANÓWEK

MILANÓWEK

 Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 60 lat. Została założo-
na w 1957 roku, a w ponad dwustu blokach, które zbudowano od tamtej 
pory, mieszka ponad 30 proc. Pruszkowian. Uroczyste obchody urodzin 
spółdzielni odbyły się tydzień temu w Spółdzielczym Domu Kultury przy 
ul. Hubala. Wśród zaproszonych gości był także prezydent miasta Jan Sta-
rzyński. Oprócz jubileuszowych gratulacji i życzeń pod adresem członków 
spółdzielni, jej prezesa, zarządu oraz pracowników, prezydent przekazał 
prezesowi Dariuszowi Grubkowi kosz kwiatów, akwarelę i list gratulacyjny. 
Uroczystość uświetnił zespół wokalno - instrumentalny Singin’ Birds, który 
swym repertuarem nawiązał do czasów powstawania Pruszkowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

TW

 Biblioteki Publiczne w Grodzisku Mazowieckim oraz w Milanówku bio-
rą udział w konkursie „Kinder mleczna kanapka – Przerwa na wspólne czy-
tanie”, gdzie do wygrania jest 250 atrakcyjnych książek, które wzboga-
cą jej zasób (w sumie rozdanych zostanie 50 tys. książek), a także pufy do 
wspólnego czytania. Aby pomóc książnicom, należy wejść na stronę www.
wspolneczytanie.pl, wyszukać bibliotekę w Grodzisku Mazowieckim lub 
Milanówku na liście uczestników i codziennie (do 30 października) odda-
wać na nią jeden głos (bo tyle wolno oddać w ciągu doby). 

PC

 Milanowskie Centrum Kultury (MCK) jako jedno z 15 instytucji w ośmiu 
województwach Polski stworzy wyjątkowe archiwum historii związanych 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wystawę podsu-
mowującą projekt zorganizuje Narodowe Centrum Kultury. MCK poszuku-
je osób w wieku 11-25 lat, które lubią odkrywać lokalne tajemnice. Wezmą 
one udział w warsztatach historycznych i ze zbierania opowieści, a następ-
nie poszukają ciekawych osób, miejsc czy dokumentów, z których zaczerp-
ną wiedzę, przeprowadzą wywiady i zgromadzą dokumentację fotogra-
fi czną, tworząc archiwum lokalnych historii. Oprócz wystawy zebrane ma-
teriały zostaną zaprezentowane na stronie internetowej. Spotkanie organi-
zacyjne obędzie się 23 października o godz. 17.30 w MCK (ul. Kościelna 3).

PC

Sto morw na ulicach i w ogrodach

MILANÓWEK

 Władze miasta poinformowały, że nadszedł czas na realizację zwycię-
skiego projektu budżetu obywatelskiego‚ 2017 r., którym jest nasadzenie 
morwy na terenie miasta oraz w ogrodach mieszkańców. Zainteresowa-
ne osoby, które chcą aby morwa (wpisana w historię Milanówka) zagości-
ła również ich ogrodzie proszone są o zgłaszanie się do Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią magistratu do 20 października. Do roz-
dania jest 100 drzewek. 

PC
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Upamiętnili więźniów obozu Dulag
PRUSZKÓW 1 października odbył się marsz pamięci więźniów, którzy przebywali w obo-

zie Dulag 121 od sierpnia 1944 do połowy stycznia 1945 roku. Była to ludność cywilna 

Warszawy, wypędzona ze stolicy po wybuchu Powstania Warszawskiego

 Niemiecki obóz przejściowy Du-
lag 121, utworzony na terenie byłych 
warsztatów kolejowych wpisał się 
zarówno w historię Pruszkowa, jak 
i Warszawy. Decyzję o jego utworze-
niu władze niemieckie podjęły około 
5 sierpnia 1944 roku, kiedy to – na 
rozkaz odpowiedzialnego za stłu-
mienie powstania gen. Ericha von 
dem Bacha-Zalewskiego – zaczęło 
się wysiedlanie ludności cywilnej z 
płonącej stolicy.
  Warszawiacy najpierw trafia-
li do utworzonych na terenie mia-
sta punktów zbornych, a następ-
nie byli kierowani do obozu Dulag 
121. Stąd byli przewożeni do pracy 
na terenie Generalnego Guberna-
torstwa, III Rzeszy, albo do obozów 
koncentracyjnych. Wielu ludziom, w 
tym ukrytym wśród ludności cywil-
nej powstańcom, dzięki przychylno-
ści mieszkańców Pruszkowa, kole-
jarzy i obozowego personelu, udało 
się zbiec. 

 W obozie panowały straszne wa-
runki, zarówno aprowizacyjne, lo-
kalowe, jak i sanitarne. Na miejscu 
zorganizowano kuchnię, jednak nie 
było nie tylko wystarczającej ilości 
jedzenia, ale także naczyń i sztuć-
ców. Na szczęście z pomocą przy-
chodziła więźniom okoliczna lud-

ność, dostarczająca im żywność i 
najpotrzebniejsze artykuły codzien-
nego użytku. W obozie działały też 
służby sanitarne, które jednak no-
torycznie cierpiały na niedobór le-
karstw i sprzętu. Ciężko chorych i 
rannych odsyłano do okolicznych 
szpitali. Historycy szacują, że przez 
Dulag 121 przeszło około 400 tys. 
mieszkańców Warszawy.

Marsz Niepokonanych

 Pamięć powstańców warszaw-
skich, ale także – a może przede 
wszystkim – ludności cywilnej 
uczczono 1 października, dzień 
przed 73. rocznicą klęski powstania. 

Najpierw odbył się IX Marsz Niepo-
konanych, który wyruszył przed po-
łudniem z pl. Krasińskich w Warsza-
wie i po kilku godzinach dotarł do 
dworca WKD Śródmieście. Stam-
tąd odbył się bezpłatny przejazd ko-
lejką do Pruszkowa, gdzie z kolei 
zorganizowano II Marsz Pamięci 

Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosą-
cych Im Pomoc. Około 300 świetnie 
ucharakteryzowanych rekonstrukto-
rów i towarzyszących im mieszkań-
ców przeszło spod kościoła św. Kazi-
mierza do bram Muzeum Dulag 121. 
Następnie, po rozpoczęciu oficjalnej 
części obchodów, zwarta kolumna 
„wypędzonych” przemieściła się pod 
pomnik „Tędy Przeszła Warszawa”.

Sugestywna segregacja na rampie

 Inscenizacja historyczna rozpo-
częła się od rekonstrukcji wydarzeń, 
jakie odbywały się na terenie obo-
zu Dulag 121 przed 73 laty. Trze-
ba przyznać, że przedstawienie było 
niezwykle realistyczne i sugestywne, 
a wielu mieszkańców nie kryło emo-
cji, a nawet łez wzruszenia. Najpierw 
kolumna rekonstruktorów weszła 
przez bramę obozu i zatrzymała się 
nieopodal pomnika. Tam umęczeni 
ludzie zostali poddani brutalnej se-
gregacji przeprowadzonej przez es-
esmanów z psami. Hitlerowcy bez 
mrugnięcia okiem rozdzielali całe 
rodziny, nie przyjmując żadnych ar-
gumentów. Warszawiacy byli przy 
tym bici i szarpani. Ci, których po-
dejrzewano o udział w powstaniu, 
mieli trafić do obozów koncentra-
cyjnych. Po kilkunastu minutach se-
gregacja zakończyła się. Przybyłych 
do muzeum gości, wśród których 
byli wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, starosta pruszkowski Mak-
sym Gołoś i poseł Jacek Sasin, po-
witała dyrektor Muzeum Dulag 121 
Małgorzata Bojanowska. Następnie 
został odczytany apel pamięci, a na 
rampie postawiono zapalone znicze. 
Po modlitwie odprawionej przez ks. 
kan. Bogusława Przegalińskiego, 
list od Jarosława Kaczyńskiego od-
czytała posłanka Anita Czerwińska. 
– Do obozu Dulag 121 jako pierw-
si trafili ci, którzy przeżyli rzeź Woli 

– przypomniał Jarosław Kaczyński. 
– Było to nieludzkie miejsce, skazu-
jące tych, którzy przeżyli powstanie 
na kolejne cierpienia. To pruszkow-
skie piekło było dla nich tylko eta-
pem przejściowym. Cieszę się, że są 
strażnicy czuwający nad tym, żeby-
śmy nie zapomnieli o ofiarach i ich 
dobroczyńcach. 
 Wojewoda Zdzisław Sipiera pod-
kreślił, że Dulag 121 nie był niestety 
końcem gehenny mieszkańców War-
szawy. – Spotykamy się w czasie, gdy 
słusznie odżywają roszczenia Polski 
dotyczące reperacji wojennych – do-
dał. – Lekceważenie roszczeń pierw-
szej i największej ofiary hitlerow-
skich Niemiec jest próbą uniknięcia 
odpowiedzialności. 
– Emocje towarzyszące nam pod-
czas rekonstrukcji były ogromne 
– zauważył starosta Maksym Go-
łoś. – Rodzi się jednak pytanie, dla-
czego do tego wszystkiego doszło i 
co możemy zrobić, aby tak tragicz-
nych wydarzeń uniknąć w przyszło-
ści. Moim zdaniem każde działanie 
człowieka, społeczeństwa czy pań-
stwa powinno opierać się na praw-
dzie, w tym wypadku historycznej. 
Bez tego nigdy nie będzie sprawie-
dliwości. I tu rodzi się pytanie, czy 
ta sprawiedliwość nam Polakom zo-
stała oddana?

 Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści obchodów wszyscy goście zostali 
zaproszeni na ciepły poczęstunek. 

Tomasz Wojciuk

W wydarzeniu uczestniczyło około 300 rekonstruktorów, 

którzy znakomicie wywiązali się ze swojej roliInscenizacja historyczna 

wzbudziła wśród mieszkań-

ców i zaproszonych gości 

wielkie emocje. Wiele osób, 

obserwując ją, płakało

R E K L A M A

R E K L A M A
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Obwodnica w gąszczu procedur
GRODZISK MAZOWIECKI Wojewoda od pół roku nie może wydać pozwolenia 

na budowę zachodniej obwodnicy miasta

 Uzyskanie zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej (ZRID) to 
ostatni etap przygotowań do budo-
wy 9-kilometrowej szosy, która zde-
cydowanie odciąży przede wszyst-
kim główne skrzyżowanie w mieście. 

Obecnie przejeżdża przez nie około 
30 tys. samochodów na dobę. – Li-
czymy, że po budowie obwodnicy 
ich liczba spadnie o połowę, przede 
wszystkim będzie mniej ciężarówek. 
Obwodnica jest dla miasta niezwy-
kle ważna, ponieważ umożliwi mu 
dalszy rozwój – stwierdza burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. 
 Włodarze zauważyli już świa-
tełko w tunelu, kiedy w połowie lu-
tego Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich (MZDW) zakończył 
opracowywanie projektu inwestycji 
i złożył wniosek do wojewody o wy-
danie ZRID. Dwa miesiące później 
wojewoda wystąpił do Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
o uzgodnienie warunków realizacji 
tego przedsięwzięcia przed wyda-
niem ZRID. Kolejne... dwa miesią-
ce później RDOŚ wezwał wykonaw-
cę projektu do uzupełnienia rapor-
tu o oddziaływaniu na środowisko w 

zakresie klimatu akustycznego (cho-
dziło o kilka ekranów chroniących 
przed hałasem). W lipcu zniecierpli-
wione MZDW ponagliło RDOŚ. To 
w odpowiedzi ponownie wezwało do 
uzupełniania złożonych materiałów. 
– Łącznie RDOŚ kilkakrotnie wzy-
wał nas do uzupełnienia dokumen-
tacji – informuje Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW. Obecnie 
dostarczone materiały są analizowa-
ne w dyrekcji.
 Jeżeli RDOŚ wyda niebawem 
swoją opinię, jest szansa, że do koń-
ca roku wojewoda podpisze ZRID. 
A jeśli nie będzie odwołań od po-
zwolenia na budowę – czego nikt nie 
wyklucza – uprawomocni się ono. A 
wtedy pozostaje już tylko budować 
szosę, która połączy węzeł „Gro-

dzisk Mazowiecki” na autostradzie 
A2 z drogą nr 579 w Kałęczynie. – 
Inwestycja przewidziana jest do re-
alizacji z wykorzystaniem środków 
finansowych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (czyli fundu-
szy unijnych – przyp. red.) na lata 
2014 – 2020 – tłumaczy Monika 
Burdon. Koszt inwestycji jest szaco-
wany na 160 mln zł.  
 Przetarg na wykonawcę w przy-
padku tak kosztownej inwestycji 
może potrwać kilka miesięcy. W naj-
lepszym przypadku firma realizu-
jąca roboty obejmie plac budowy w 
pierwszej połowie przyszłego roku. 
Wówczas pierwsi kierowcy pokonają 
obwodnicę na początku 2020 roku. 

Piotr Chmielewski

Obwodnica zachodnia wyprowadzi znaczną część ciężkiego 

ruchu poza miasto

Najbardziej optymistyczny 

scenariusz zakłada, że pierwsi 

kierowcy pokonają obwod-

nicę na początku 2020 roku

Makabryczny wypadek 
w szpitalu
PRUSZKÓW Kilka dni temu w Szpitalu Kolejowym w Prusz-

kowie metalowa szafa przygniotła 43-letnią pielęgniar-

kę. Pomimo podjętej natychmiast reanimacji, kobiety nie 

udało się uratować
 Jak informuje Zarząd Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer, pod 
który podlega Szpital Kolejowy, do zdarzenia doszło 3 października w godzi-
nach wieczornych. Wypadkowi uległa pielęgniarka dyżurna. Poszkodowanej 
natychmiast udzielono pomocy medycznej. Mimo trwającej ponad godzinę re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej oraz podania leków, 43-latce nie udało się 
przywrócić akcji serca. - Powołany został wewnętrzny zespół do spraw zbada-
nia i wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia – informuje Jan Orgelbrand z za-
rządu Stocera. - Rodzina zmarłej pielęgniarki została objęta pomocą. Oczywi-
ście niezależne dochodzenie w tej sprawie prowadzi także prokuratura.

TW

Zielony Nadarzyn
NADARZYN Gmina zacznie realizować projekt, mający na celu popra-

wę wyglądu dwóch terenów zielonych. Chodzi o tzw. pastewnik oraz 

pozyskane niedawno przez samorząd nieruchomości w Walendowie. 

Łącznie zostanie na to przeznaczone ponad 3,6 mln zł
 Umowę na realizację projektu, na który gmina zyskała ponad 2,8 mln do-
fi nansowania, podpisano raptem kilka dni temu. Inwestycja ma objąć zago-
spodarowanie zielenią dekoracyjną obydwu miejsc. Wykonane zostaną pię-
trowe nasadzenia kilkuset drzew i krzewów, zarówno iglastych jak i liściastych. 
Zbiornik wodny „Pastewnik” przejdzie regulację linii brzegowej i zyska nową 
roślinność. W obydwu miejscach zagospodarowana zostanie także część re-
kreacyjna, gdzie znajdą się m.in. place zabaw, altany, miejsca na grilla, zainsta-
lowanych zostanie kilkadziesiąt ławek oraz wybudowane ścieżki. W Walendo-
wie powstanie boisko trawiaste o powierzchni 6400 m kw. z automatycznym 
systemem nawadniania oraz drenażem odwadniającym. Natomiast teren „Pa-
stewnika” zyska siłownię plenerową oraz ścieżkę edukacyjną. - Ta dotacja po-
zwoli nie tylko urządzić zaplecze rekreacyjno-sportowe na tych terenach, ale 
także stworzyć zielone płuca dla Nadarzyna – mówi wójt Janusz Grzyb.

TW
R E K L A M A
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największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Audi A6 V6, 2,5 pojemność, pierwsza rejestracja 2000 r., 
cena do uzgodnienia, samochód zadbany, tel. 660 68 47 39

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

DAM PRACĘ

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

Zatrudnię blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

Firma Łuksza sp. j. zatrudni Konserwatora Maszyn 
Spożywczych. Pawłowice, tel. 22 201 33 47, 607 118 317 

Zatrudnię mechanika samochodowego, 
Piaseczno. Tel. 601 238 245

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

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

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

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

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

Panią (też emerytkę) potrafiącą gotować do kuchni w ma-
łej szkole w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Sprzątanie, Piaseczno, godz.12-20 , umowa o pracę, 
1900zł netto tel. 660 145 202

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do pracy, 
Wólka Kosowska tel. 519 112 478

Zatrudnię osoby do sprzątania obiektu, wymagane 
doświadczenie w obsłudze maszyn, dobre warunki, 
Konstancin, tel. 721 228 094

Praca w sklepie spożywczym, Baniocha. 
Dobre warunki, tel. 512 471 248

Praca w sklepie spożywczym, Henryków Urocze. 
Dobre warunki, tel. 505 760 600

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

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny 
pracy, internistę, tel. 605 440 831, 609 373 582

Kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, mile 
widziane doświadczenie, tel. 606 492 420

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie, 
pełen etat oraz 1/2 etatu  tel. 600 803 611, 602 743 436 

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
na pół lub pełny etat, tel. 601 250 096

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze 
Opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi z możli-
wością zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.p

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Zatrudnię ekspedientkę, delikatesy Max Piaseczno, 
Puławska 9, tel. 602 15 35 45, 601 210 318

Zatrudnię hydraulika, tel. 511 659 651

Animatorkę do prowadzenia  zabaw urodzinowych 
z dziećmi, tel. 503 13 05 05

Studenta/ucznia do  kawiarni w Piasecznie, 
(weekendy i popołudnia) tel. 503 13 05 05

Ekspedientkę do sklepu warzywniczego, 
umowa o pracę, Nowa Iwiczna, tel. 503 00 60 27

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

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

Elektromonter, tel. 501 236 987

Pomoc kuchenna, kucharka do pracowni garmażeryjnej 
Mysiadło, 603 68 65 61

Dynamicznie rozwijająca się w branży recyklingu firma 
z Góry Kalwarii pilnie zatrudni pracowników do obsługi 
maszyn i na linię demontażową. Kontakt: tel. 22 756 96 61 
lub dana@polblume.pl 

Grafika komputerowego, studenta uczelni plastycznej, 
tel. 601 213 555

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, 
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Zatrudnię mężczyzn do pracy przy produkcji opakowań 
z tektury w Piasecznie , tel. 22 737 24 77

Capilli poszukuje fryzjera. Piaseczno. Wyślij CV 
saloncapilli@wp.pl 

Dekarza najlepiej z doświadczeniem, pomocnika 
dekarza, praca stała, woj. mazowieckie, tel. 601 306 853

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

Agencja ochrony zatrudni: pracowników ochrony kwalifi-
kowanych i niekwalifikowanych do 45 lat, oraz przedstawi-
ciela handlowego, tel. 534 354 701

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. Tel. 608 673 131

Kucharza, bar, Konstancin, tel. 691 666 146

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 504 804 378

Panią do sprzątania na obiekcie handlowym, 
tel. 794 333 692

Stacja paliw Orlen w Konstncinie – Jeziornie zatrudni 
pracownika tel. 602 181 945

Do wykończenia wnętrz, tel. 507 191 295

Sklep spożywczo – przemysłowy „Pod brzozami” w
 Dobieszu zatrudni pracownika, tel. 609 637 584

Zatrudnię pomocnika do prac budowlanych, 
tel. 503 930 600

Pracownika obsługi klienta w barze, Konstancin, 
tel. 691 666 146

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

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

Firma zatrudni do sprzątania biur,mile widziane 
Panie, praca w godz. 6-12 Piaseczno, tel. 512-117-967

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

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

Kierowca C+E, Trasy Międzynarodowe, 
wyjazdy 2-3 tygodniowe, tel. 511 660 754

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie tel. 576 099 025

Sprzątanie, tel. 784 214 079

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię rzeczy,z likwidowanych domów, mieszkań, 
garaży, zakładów itp., tel. 791 132 916

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

SPRZEDAM

Piec CO ekogroszek + węgiel, drzewo,
tel. 606 374 967

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

Paletopojemniki zbiorniki 1000 litrów, tel. 602 487 217

Szambiarka 2500 L, kabina MF255, tel. 605 738 735

Opryskiwacz, tel. 515 486 338

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

Sprzedam Citroena SAXO tel. 510 444 329

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Segment 125 m kw., z garażem, ogródek. Atrakcyjna 
cena, wysoka jakość. Góra Kalwaria tel. 602 235 319

Sprzedam działkę budowlaną 1,1ha i/lub 1,95 ha w Ką-
tach. Media, obok szkoła i przedszkole, tel. 720 912 611

Sprzedam najładniejszą działkę w Chylicach, tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej w 
Nowej 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. 29 900 zł, tel. 698 225 965 

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965

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

Sprzedam  trzy działki w Żabieńcu, łączna powierzchnia 
3247m kw, odpowiedni 1274 m kw, 1000 m kw, 972 m kw, 
działki położone w dobrej lokalizacji, przy trasie 79, Pia-
seczno-Góra Kalwaria tel. 601 271 052 

Działka budowlana, najładniejsza, sucha  w Siedliskach 
1737 m kw. Tel. 516 787 739, 22 629 18 37

Działkę budowlaną, malowniczo położoną 5 km od cen-
trum Piaseczna, kierunek Zalesinek, 1299 m kw. Jest 
prąd, woda gaz, kanalizacja w trakcie, tel. 603 406 973

Dwupokojowe, Mysiadło, bezpośrednio, tel. 726 999 007

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

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

Sprzedam dwie działki budowlane , po 1200 m kw, okolice 
Janek tel. 506 716 905

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

Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica 12 
m kw., tel. 695 311 888

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Sympatyczna, pracująca para szuka niedużego miesz-
kania do wynajęcia w Piasecznie, w rozsądnej cenie, 
tel. 883 359 560

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal, halę, magazyn, o pow. 80 m kw., wszyst-
kie media, monitoring, Nowa Iwiczna, tel. 501 245 261

Kwatery pracownicze dla brygad budowlanych,
Piaseczno,  tel. 604 274 417

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

Wynajmę pokój w Konstancinie, 550zł tel. 510 066 123 

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Nowy, umeblowany apartament 38 m kw., Konstancin 
ul. Królewska 24, tel. 602 552 914

Magazyny 70 i 90 m kw. okolice Piaseczna, tel. 721 149 750

Lokal na produkcję spożywczą lub inne, Piaseczno,
tel. 513 261 427

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

Naprawy AGD pralki lodówki zrywarki piekarniki 
płyty ele. Tel. 511 204 952

Studnie, tel. 601 231 836 

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

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

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

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

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Wysokościowe:Wycinka drzew w terenie zabudowanym. 
Czyszczenie rynien i dachów. Tel. +48 889 105 476

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki 
meblowej tel. 508 652 030 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

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

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Remonty, malowanie, podłogi, deska Barlinek, 
tel. 664 632 405

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

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Szafy wnękowe, tel. 501 257 912

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Angielski, tel. 798 48 47 11

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Stylizacja rzęs metodą objętościową, Piaseczno,
tel. 665 831 986

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 okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w spra-
wie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 
608 504 380

Przyjmę do ciekawej pracy w biurze 
w Piasecznie na atrakcyjnych warunkach. 
CV na e-mail: wojciechlach@wp.pl

Blacharza samochodowego, od 25zł/godz., 
kwatera tel. 501 311 130

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

LABORATORIUM ROŚLIN W PIASECZNIE UL. STA-
SZICA 44 ZATRUDNI: Panie do rozmnażania roślin. 
Praca siedząca przy specjalnie  przystosowanych do tej 
czynności oświetlonych stołach z zachowaniem  szcze-
gólnej czystości. Szkolenie i opieka dla osób bez do-
świadczenia.  Umowa o pracę, pełny etat 7.00 -15.00.  
Kontakt tel. 22 756 20 65  poniedziałek - piątek w godz 
8.00-14.00. DOŁĄCZ DO NAS

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

Budowlańców do remontów,  tel. 602 23 04 52

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PU-
BLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu od-
szkodowanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, 
ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidualnie,
z dojazdem, , tel. 662 128 913 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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  

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PU-
BLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu od-
szkodowanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, 
ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup samochodów, tel. 501 830 898

Starsze Mercedesy i Toyoty, tel. 668 171 639

Pilnie działkę na Mazurach z brzegiem jeziora, 
koło Mikołajek, tel. 601 817 869

Sprzedam pilnie dom, wysoki standard w Karwi, 
200m od morza, tel. 602 212 169
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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Joga dla początkujących
Joga jest jednym z syste-

mów fi lozofi i indyjskiej, 

który zajmuje się związkami 

pomiędzy ciałem a umy-

słem. I choć obejmuje ta-

kie dziedziny jak samodo-

skonalenie, medytację czy 

ascezę, to w świecie zachod-

nim postrzegana jest przede 

wszystkim jako jedna z me-

tod współczesnego fi tnessu

 Dla osób chcących rozpocząć 
swoją przygodę z jogą niezwy-
kle ważny będzie odpowiedni in-
struktor. W pierwszej kolejności 
prowadzący powinien zwrócić 
uwagę na aktualną sprawność fi-
zyczną ćwiczących. Najważniej-
sze są w tym przypadku sprawy 
bezpieczeństwa. Biorący udział 
w zajęciach powinni najpierw 
zgłosić instruktorowi swoje ak-
tualne problemy zdrowotne (np. 
zbyt wysokie ciśnienie może po-
wodować, że ćwiczenia związane 
z pochyleniem ciała skończą się 
zawrotami głowy). Jeśli ktoś ma 
z kolei problemy ze stawami ko-
lanowymi, powinien wykonywać 
głównie pozycje stojące. 
  Zajęcia prowadzone są naj-
częściej w stosunkowo niewiel-
kich grupach. Podstawową za-
sadą jest to, by wszystkie ruchy 

Najpierw obwodnica, później łącznik
GRODZISK MAZOWIECKI Włodarze miasta spotkali się z mieszkańcami, aby rozwiać ich obawy związane z 

planowanym przedłużeniem połączenia drogowego pomiędzy ulicami Daleką i Warszawską

 Właściciele posesji w okolicy, 
gdzie ma powstać droga obawiają 
się przede wszystkim dużego natę-
żenia ruchu.   
 Z zaprezentowanych przez 
urzędników dokumentów wynika, 
że realizacja połączenia obu ulic ist-
nieje w planach gminy od przynaj-
mniej 1979 roku. Burmistrz Grze-
gorz Benedykciński oznajmił zanie-
pokojonym mieszkańcom, że pro-
jektowana obecnie droga oznaczo-
na roboczo symbolem KD-L będzie 
miała znaczenie lokalne i nie będzie 
pełniła funkcji obwodnicy Grodzi-
ska Mazowieckiego. 
 Burmistrz wskazał również, że 
przy opracowaniu założeń drogo-
wych nowej arterii (szerokiej na 6 
metrów, z chodnikiem i ścieżką ro-
werową),  gmina zaprojektuje rów-
nież przyległe do niej tereny zielo-
ne oraz zleci opracowanie, mające 
na celu obliczenie natężenia ruchu 
samochodów na planowanym łącz-
niku. Grzegorz Benedykciński poin-
formował, że inwestycja będzie re-
alizowana etapowo w ten sposób, że 
ostatni etap zaplanowany będzie do 
zrealizowania po wybudowaniu ob-
wodnicy zachodniej.  
 W dyskusji zabrali również głos 
mieszkańcy ulic: Waryńskiego i Ar-
mii Polskiej wskazując, że ulice te nie 
są przystosowane do obecnego ruchu 
drogowego i faktycznie pełnią rolę czę-
ści połączenia drogowego między ul. 
Daleką a ul. Warszawską. Ich zdaniem 
projektowane nowe połączenie drogo-

we jest bezwzględnie konieczne i po-
winno być pilnie wybudowane. Na po-
łączenie od lat czeka również Szpital 
Zachodni, ponieważ droga usprawni 
przejazd karetek do potrzebujących, 
co może mieć znaczenie w przypadku 
zagrożenia życia. 
 Zgodnie z wolą obecnych na 
spotkaniu mieszkańców, na ul. War-

szawskiej (na odcinku od Radoń-
skiej do Nadarzyńskiej) w przyszłym 
roku miasto rozpocznie działania 
mające za zadanie poprawę bezpie-
czeństwa. Dla spowolnienia ruchu 
do 40 km/h, zostanie zainstalowa-
na sygnalizacja świetlna przy przej-
ściach dla pieszych. 
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W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób (fot. Grodzisk.pl)

60 lat Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PRUSZKÓW

 Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 60 lat. Została założona 
w 1957 roku, a w ponad dwustu blokach, które zbudowano od tamtej pory, 
mieszka ponad 30 proc. Pruszkowian. Uroczyste obchody urodzin spółdziel-
ni odbyły się tydzień temu w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala. 
Wśród zaproszonych gości był także prezydent miasta Jan Starzyński. Oprócz 
jubileuszowych gratulacji i życzeń pod adresem członków spółdzielni, jej pre-
zesa, zarządu oraz pracowników, prezydent przekazał prezesowi Dariuszowi 
Grubkowi kosz kwiatów, akwarelę i list gratulacyjny. Uroczystość uświetnił ze-
spół wokalno - instrumentalny Singin’ Birds, który swym repertuarem nawią-
zał do czasów powstawania Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Powstanie nowy parking

PIASTÓW

 Trzy tygodnie temu została zamknięta dla ruchu ul. J. Hallera w Piastowie 
na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Warszawskiej. Ma to związek z budową 
parkingu „Parkuj i Jedź”, na którym znajdą się 62 miejsca postojowe dla samo-
chodów, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w rejonie skrzy-
żowania z ulicą Lwowską powstanie wiata dla rowerów z możliwością łado-
wania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za pomocą paneli sło-
necznych). Prace mają zostać zakończone do połowy listopada.
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Gdzie ukryły się witaminy?

Morsowanie w czwartki i niedziele

RASZYN

GRODZISK MAZOWIECKI

 W najbliższą sobotę w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu (ul. 
Spokojna 23) odbędzie się kolejne spotkanie muzyczne dla dzieci z dr Wita-
minką i prof. Nutką zatytułowane „Gdzie ukryły się witaminy?”. Początek o 
godz. 15, wstęp wolny.

TW

 Stawy Walczewskiego upatrzył sobie nowo powstały grodziski klub mor-
sów czyli wielbicieli kąpieli w warunkach zimowych. Jak przekonują amato-
rzy morsowania, ich hobby jest zdrowe dla organizmu – zwiększa jego od-
porność oraz odpręża. Spotkania klubu na Stawach odbywają się w niedzielę 
o godz. 10 i czwartki o 20.30. Wszyscy chętni są mile widziani.
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Szosa będzie jak nowa

GRODZISK MAZOWIECKI

 Mazowieckie Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w trakcie wyboru fi rmy, 
która jeszcze przed Bożym Narodzeniem ma wyremontować liczący oko-
ło 500 metrów odcinek drogi wojewódzkiej nr 579 z Grodziska Mazowiec-
kiego do Chrzanowa Dużego. Nawierzchnia ruchliwej szosy zostanie sfre-
zowana, a następnie pokryta dwiema nowymi warstwami masy bitumicz-
nej. W tym czasie spodziewać się będzie można utrudnień w ruchu. 
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R E K L A M A

wykonywać spokojnie i powoli, 
zwracając – zwłaszcza na po-
czątku – większą uwagę na ich 
precyzję niż dynamikę. Jogę ćwi-
czy się również bez butów, a w 
samych ćwiczeniach istotne jest 
dążenie do zwiększenia świado-

mości własnego ciała. Uzyskuje 
się to nie tylko poprzez wykony-
wanie określonych ruchów, ale 
również przez odpowiednią kon-
centrację i oddech.

Grzegorz Tylec


