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PRUSZKÓW

GRODZISK MAZOWIECKI

Mężczyzna nie przeżył pobicia na ulicy

To nie były typowe rodzinne zakupy

Zginął na szosie. Policja szuka świadków

Jechał na złamanie karku

Zakazy łamał jeden po drugim

Dziwne zapachy z szafy

Kolega okazał się złodziejem

 Kara dożywotniego więzienia grozi dwóm 19-latkom z Piastowa. Są po-
dejrzani o to, że na ul. Promyka w Pruszkowie tak dotkliwie pobili 49-latka, 
że kilka godzin później zmarł w szpitalu. Obecnie obaj mężczyźni przeby-
wają w areszcie i pozostaną w nim prawdopodobnie do wyroku. Prokura-
tor postawił im zarzuty pobicia oraz zabójstwa. 

 Dwie kobiety wpadły na pomysł, aby do kradzieży odzieży w jednym 
ze sklepów wykorzystać 11-latka. Weszły z nim do butiku, zapakowały do 
torby ubrania o wartości 1500 zł i poleciły chłopcu opuścić sklep. Dziecko 
ominęło kasy, ale zostało zatrzymane przez pracownika ochrony i popro-
szone o pokazanie zawartości torby. Wówczas 11-latek rozpłakał się i za-
wołał mamę i babcię. Kobiety (29 i 60 lat) zostały zatrzymane i przekazane 
policji, a dziecko trafi ło pod opiekę ojca. Panie odpowiedzą za swój czyn, a 
o udziale 11-latka w zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny.

 Tragedia na drodze krajowej nr 8 w Żabiej Woli. W sobotę 14 paździer-
nika około godz. 22. znaleziono na niej zwłoki 59-letniego mężczyzny. Po-
licyjne postępowanie wskazuje, że mężczyzna zginął w wypadku drogo-
wym tego samego dnia około godz. 18.30, w pobliżu przejścia dla pie-
szych. Stróże prawa apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje 
na temat wypadku lub poruszały się drogą nr  8 w miejscu i czasie zdarze-
nia pojazdem wyposażonym w rejestrator video, o kontakt z komendą po-
wiatową w Grodzisku Mazowieckiem, tel. 22 755 60 10 (11,12,13), 997 lub 
112. Policja gwarantuje zachowanie anonimowości.

 W policyjne ręce wpadł 56-latek, który mając 2 promile alkoholu kiero-
wał motorowerem i na ul. Parzniewskiej wjechał do rowu. Świadkowie zda-
rzenia wezwali na miejsce pogotowie, jednak mężczyzna doznał nieznacz-
nych obrażeń. Większe problemy czekają go w sądzie, usłyszał bowiem za-
rzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co kodeks karny prze-
widuje maksymalnie 2 lata pozbawienia wolności. 

 Funkcjonariusze zatrzymali w mieście do kontroli volkswagena, któ-
rego kierowca popełnił wykroczenie. Szybko okazało się, że 35-latek jest 
nietrzeźwy, ma ponad promil alkoholu w organizmie. Kiedy policjanci 
sprawdzili jego dane, wyszło na jaw, że sąd dożywotnio zabrał mężczyźnie 
prawo jazdy i zakazał mu do końca życia prowadzenia jakichkolwiek po-
jazdów mechanicznych. Powodem była wielokrotna jazda samochodem 
po wypiciu większej ilości alkoholu. Co więcej, w związku z popełnionymi 
przestępstwami sąd skazał 35-latka na rok więzienia. Po wytrzeźwieniu w 
policyjnej celi i usłyszeniu kolejnego zarzutu, delikwent został zawieziony 
do więzienia. 

 Specjalna lampa, nawilżacze, wentylatory, folia aluminiowa oraz trzy 
dorodne krzaki konopi indyjskiej – taki zestaw zastali policjanci w sza-
fi e 32-letniego pruszkowianina. O tym, że mężczyzna używa pokaźnego 
mebla nie tylko do przechowywania ubrań, kryminalni dowiedzieli się od 
anonimowego informatora. W trakcie przeszukania mieszkania funkcjona-
riusze wykryli także gotowy susz. Za uprawę i posiadanie środków odurza-
jących grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do za-
rzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze. 

 Młody mieszkaniec gminy podczas wizyty w domu znajomego... ukradł 
złotą biżuterię wartą 6 tys. zł. Jeszcze tego samego dnia złożył wizytę w 
lombardzie, gdzie spieniężył łup. Kryminalni nie mieli problemów z od-
nalezieniem 17-latka. Chłopak przyznał się do popełnienia przestępstwa 
i  dobrowolnie poddał karze. Kradzież zagrożona jest karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Wójt: Uwaga na „pomocników”
BARANÓW Wieść o tym, że w gminie powstanie największe lotnisko w Polsce, ściągnę-

ła na miejsce fi rmy i kancelarie oferujące właścicielom działek pomoc w uzyskaniu ko-

rzystnych cen sprzedaży

 O planach budowy Centralne-
go Portu Komunikacyjnego (CPK) 
w gminie Baranów rząd poinfor-

mował oficjalnie w połowie wrze-
śnia. Wedle założeń, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, ma ono zająć 
około 3 tys. hektarów. Przez najbliż-
sze dwa lata analizowana będzie do-
kładna lokalizacja CPK, a następ-
nie ruszy projektowanie oraz wyku-
py niezbędnego terenu. Pierwszy sa-
molot ma wylądować na płycie no-
wego portu w roku 2027.

Obietnica ogromnych zysków 

 Te informacje spowodowały, że 
w gminie Baranów pojawiły się oso-
by, firmy i kancelarie prawne oferu-
jące swoje usługi w zakresie pomocy 
w uzyskaniu odszkodowań lub wy-
negocjowania właścicielom działek 
korzystnych cen wykupu. W związ-
ku z tą sytuacją wójt Andrzej Ko-
lek skierował do mieszkańców list 
ostrzegawczy. – Obowiązująca w 
Polsce ustawa o swobodzie prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
nie daje gminie uprawnień i narzę-
dzi do weryfikowania rzetelności i 
wiarygodności firm, które prowadzą 
działalność na jej terenie. Nie może-
my takiej działalności kontrolować 

ani tym bardziej zakazać. Możemy 
za to uczulić państwa na zagroże-
nia, które mogą się w tym zakresie 
pojawić – tłumaczy wójt.
 Przypomina, że realizowane w 
ostatnich latach w Polsce duże inwe-
stycje często przyciągały uwagę róż-
nego rodzaju pośredników, przed-
stawicieli handlowych, spekulan-
tów, a także niestety zwykłych 
oszustów, których działalność pro-
wadzona jest na granicy prawa lub 
wręcz ją przekracza. – Aby osią-
gnąć swoje cele, bardzo często wy-
korzystują oni ludzką naiwność, 
brak specjalistycznej wiedzy albo 
nieuzasadnioną wiarę w obiecy-
wane ogromne zyski i korzyści fi-
nansowe – przestrzega włodarz. 
Przy kontaktach z oferentami zaj-
mującymi się obrotem nierucho-
mościami zaleca mieszkańcom da-
leko idącą rozwagę oraz ostrożność 
przy podejmowaniu decyzji. Szcze-
gólnie jeśli chodzi o podpisywanie 
różnego rodzaju umów, porozu-
mień lub innych zobowiązań, któ-
re mogą mieć wpływ na ogranicze-
nie możliwości swobodnego zarzą-
dzania posiadaną nieruchomością 

lub niekorzystnego rozporządzenia 
własnym majątkiem.

Urząd nie ma z tym nic wspólnego 

 – Wszelkie działania w zakresie 
doradztwa prawnego, pośrednictwa 
w zakresie uzyskania odszkodo-
wań prowadzone na terenie gminy 
przez prywatne podmioty są pro-
wadzone wyłącznie na ich własną 
odpowiedzialność. Wszystkie pró-
by powoływania się w tym zakresie 
na Urząd Gminy w Baranowie lub 
bezpośrednio na moją osobę, są po 
prostu nieprawdziwe i będą skutko-
wały podjęciem stosownych kroków 
prawnych – stanowczo podkreśla 
Andrzej Kolek.
 Wójt dodaje, że w obecnej chwi-
li nic nowego w związku z budową 
CPK się nie wydarzyło i nie ma po-
wodu do podejmowania nerwowych 
i pochopnych kroków związanych 
np. ze sprzedażą posiadanych nie-
ruchomości, podpisywaniem jakich-
kolwiek umów przedwstępnych, pro-
mes sprzedaży, upoważnień do re-
prezentowania i innych. 

PC

Władze gminy przestrzegają przed oszustami, którzy mogą pojawić 

się w gminie w związku z planami budowy centralnego lotniska 

Wójt uspokaja, że obecnie 

nie ma powodu do podejmo-

wania nerwowych i pochop-

nych kroków związanych

 np. ze sprzedażą posiada-

nych nieruchomości pod 

planowany port

Brwinów jest im wdzięczny
BRWINÓW W Pałacyku Otrębusy odbyła się uroczystość nadania honorowego 

obywatelstwa gminy trzem zasłużonym osobom
 Rada miejska podjęła uchwa-
łę o przyznaniu trzech tytułów Hono-
rowego Obywatela Gminy Brwinów. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się Ma-
ria Prosnak-Tyszka, Maciej Nowic-
ki oraz Stanisław Wincenciak. Maria 
Prosnak-Tyszka jest wnuczką Stanisła-
wa Kowalewskiego, pierwszego w nie-
podległej Polsce wójta Brwinowa oraz 
córką Marii i Jana Prosnaków. Ukoń-
czyła Wydział Polonistyki Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W 1958 r. rozpoczę-
ła pracę w gabinecie rękopisów bibliote-
ki UW i tam pracowała przez całe swoje 
zawodowe życie, nawet po przejściu na 
emeryturę w 1997 r. Gromadziła i opra-
cowywała materiały dotyczące histo-
rii Brwinowa i ludzi z nim związanych. 
Jako autorytet w tej dziedzinie od lat 
pomaga wszystkim próbującym pisać o 
historii Brwinowa. Przyjmuje też dzie-
ci i młodzież z brwinowskich szkół, pra-
gnące zgłębić dzieje regionu. Jest człon-
kiem brwinowskiego koła Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. 
 Maciej Nowicki ukończył Wyż-
szą Szkołę Rolniczą w Olsztynie na 
Wydziale Rybackim. Pracował m.in. 
w Gdańskim Urzędzie Morskim. Do 
Brwinowa wrócił w 1970 r. Przez trzy 
kadencje (lata 1994-1998, 1998-2002 
i 2006-2010) był radnym rady miej-
skiej w Brwinowie, a w latach 1998-
2002 piastował stanowisko burmi-
strza. To za jego kadencji rozpoczę-
to negocjacje zmierzające do zaku-
pu od SGGW terenów znajdujących 
się w brwinowskim parku. W tym 

czasie rozpoczęła się budowa wodo-
ciągów i kanalizacji, a w ogólnopol-
skim rankingu małych miast, gmina 
Brwinów dokonała największego sko-
ku rozwojowego, zajmując 9. miejsce 
wśród 2489 gmin w Polsce. Stani-
sław Wincenciak jest absolwentem 
Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Warszawskiej, a obecnie pełni 
funkcję prorektora ds. rozwoju Po-
litechniki Warszawskiej. Jest auto-
rem lub współautorem ponad 200 
publikacji naukowych oraz 4 mono-
grafii i 6 podręczników. Został od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi RP, Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Srebrną oraz Zło-

tą Odznaką NOT. Od 1956 r. miesz-
ka w Brwinowie, gdzie przez wiele lat 
był członkiem zarządu, wiceprezesem 
oraz prezesem Brwinowskiego Klubu 
Sportowego „Naprzód” Brwinów.
 W uroczystości nadania hono-
rowego obywatelstwa wzięli udział 
wyróżnieni, władze gminy i zapro-
szeni goście. Galę uświetnił koncert 
kwartetu smyczkowego Apertus Qu-
artet, który na ten wieczór przygo-
tował repertuar klasyczny – utwo-
ry Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Antonia Vivaldiego, Johanna Strau-
sa i Johannesa Brahmsa.

TW

Maria Prosnak-Tyszka odbiera medal potwierdzający honorowe 

obywatelstwo z rąk burmistrza Arkadiusza Kosińskiego (w środku)
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GRODZISK MAZOWIECKI

PODKOWA LEŚNA/MILANÓWEK

Na ul. Traugutta rozdadzą klucze

Z wielką pasją kierowały gimnazjami

Na docieplenie kościoła i nowe syreny

Ze stawów tryśnie woda

Więcej atrakcji dla cyklistów

 Jutro o godz. 11 odbędzie się uroczyste otwarcie nowego bloku komu-
nalnego z 48 mieszkaniami przy ul. Traugutta 24. Budowa kolejnych lokali 
kosztowała ponad 5 mln zł. Przypomnijmy, że rok temu przy tej samej ulicy 
gmina oddała 64 lokale. Masowe przeprowadzki pozwoliły na wyburzenie 
starej i będącej w fatalnym stanie zabudowy w centrum miasta. 

PC

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej grodziski burmistrz przyznał 12 na-
gród pieniężnych oraz 21 wyróżnień nauczycielom i pracownikom placó-
wek oświatowych. Tytułem Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki z tej 
okazji odznaczono dotychczasowe dyrektorki gimnazjów: Joannę Kozdrak 
(pełniła stanowisko w gimnazjum nr 1 w latach 1999-2017), Katarzynę Je-
zierską (kierowała gimnazjum nr 2 w latach 2008-2017) i Małgorzatę Oku-
rowską (była dyrektorem gimnazjum nr 3 w latach 1999-2017).

PC

 Do gminy Grodzisk Mazowiecki trafi ą kolejne fundusze unijne. Para-
fi a pw. Przemienienia Pańskiego na Łąkach otrzymała wsparcie 1 mln zł 
na termomodernizację remontowanego obecnie kościoła. Inwestycja zde-
cydowanie obniży koszty ogrzewania obiektu. Z kolei magistrat podpisał 
umowę, zgodnie z którą otrzyma 400 tys. zł na budowę systemu ostrzega-
nia i alarmowania ludności. W ciągu około półtora roku w gminie zawiśnie 
15 nowych syren, których dźwięk będzie docierał do większości mieszkań-
ców w przypadku groźnych zdarzeń. 

PC

 Jeszcze w tym roku na Stawach Walczewskiego ma pojawić się kolejny 
element uatrakcyjniający, ale i napowietrzający te akweny. Gmina ogłosiła 
przetarg na instalację pływającej fontanny na północnym stawie. Wodotrysk 
ma wyrzucać podświetlany strumień na wysokość przynajmniej 9 metrów. 

PC
JAKTORÓW

Oko w oko z prywaciarzami
 Do 6 listopada w jaktorowskim gimnazjum (ul. Chełmońskiego 4) 
można bezpłatnie oglądać ogólnopolską wystawę „Prywaciarze – początki 
polskiej mikro przedsiębiorczości”. Prezentowane są zdjęcia m.in. z rze-
mieślnikami i ich wyrobami, kupcami na tle małych sklepów i straganów, 
oraz ludzi próbujących wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. 
Wystawa była wcześniej prezentowana w wielu polskich miejscowościach.

PC

 Wielbiciele ekstremalnej jazdy i ewolucji na rowerach BMX-ach mogą 
zacierać ręce. W Milanówku i Podkowie Leśnej powstaną tory do pump-
tracka, a w tym pierwszym mieście – dokładnie na Turczynku – dodatkowo 
obiekt do dirt jumpingu. Samorządom udało się na te inwestycje pozyskać 
unijne dofi nansowania. Realizacja ma nastąpić w przyszłym roku. 

PC

PRUSZKÓW Szkoła z przedszkolem i żłobkiem powstający przy ul. Jarzynowej w Prusz-

kowie-Bąkach niedługo będzie gotowa. Jednak placówka przyjmie dzieci dopiero od 

września przyszłego roku. Być może żłobek zacznie działać wcześniej, bo już w maju

Szkoła rośnie jak na drożdżach

 W lipcu ubiegłego roku wbudowa-
no akt erekcyjny  wraz z kamieniem 
węgielnym pod budowę kompleksu. 
Budynki szkoły, przedszkola i żłob-
ka mają być niezwykle nowoczesne 
i korzystać z wielu energooszczęd-
nych rozwiązań. Na szkołę złoży się 

17 pracowni lekcyjnych, pełnowymia-
rowa sala gimnastyczna wraz z zaple-
czem sanitarno-szatniowym i salami 
pomocniczymi, scena, stołówka, bi-
blioteka z pracownią multimedialną, 
dwie świetlice z salą zajęć wyrównaw-
czych, pomieszczenia dla nauczycieli 
(pokój nauczycielski, pokój cichej pra-
cy), zaplecze socjalne, pomieszczenia 
administracyjne, sanitarne, pomoc-
nicze i techniczne oraz szatnie. Wo-
kół obiektu do dyspozycji uczniów 
będą elementy małej architektury: 
murki oporowe, rampy, schodki, ław-
ki oraz dwa boiska sportowe o na-
wierzchniach syntetycznych. Oddziel-
ne wejście do strefy sali gimnastycz-
nej umożliwi korzystanie z niej jako 
ośrodka miejskiego sportu i kultury.

Przyjazne i nowoczesne 

przedszkole

 Budynek mieszczący żłobek i 
przedszkole ma być połączony ze 
szkołą wspólnym dziedzińcem i salą 
rekreacyjną. Na zewnątrz powstaną 
place zabaw, elementy małej archi-
tektury, zieleńce oraz parkingi dla 
rodziców dowożących dzieci. Nowo-
czesna architektura i zróżnicowa-
na kolorystyka pomieszczeń żłobka 
i przedszkola stworzą ciepłą atmos-
ferę, która ma umilić czas pobytu 
150 maluchom. Cały kompleks i jego 
otoczenie mają zostać przystosowa-
ne także dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zarówno część szkol-
na, jak i przedszkolna będą niezwy-
kle nowoczesne, ale też wykonane ze 
„zdrowych” materiałów. W obiek-
cie znajdą zastosowanie m.in. gazo-
we pompy ciepła z gruntowymi wy-
miennikami, które przyczynią się do 
sporych oszczędności energii. 

Oddanie kompleksu

w przyszłym roku

 Mimo że prace przy komplek-
sie są bardzo zaawansowane i na 
budowie naprawdę sporo się dzie-
je, szkoła ma zostać skończona w 
pierwszym kwartale 2018 roku. Na 
razie gotowe jest przedszkole, jed-
nak teren wokół niego przypomi-
na – delikatnie mówiąc – pobojo-
wisko. Ostatnio popadało i pierw-
szą rzeczą jaka rzuca się w oczy 
jest wszechobecne błoto. – Wszyst-
ko jednak zostanie w swoim czasie 
uporządkowane, prace idą zgodnie z 
planem – uspokaja Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. Cho-

ciaż obiekt ma być gotowy wczesną 
wiosną, trzeba będzie jeszcze skom-
pletować dokumentację niezbędną 
do otwarcia szkoły. Kiedy zostanie 
przyjęty akt jej powołania, rozpocz-
nie się rekrutacja kadry pedagogicz-
nej i pracowników administracji. Z 
kolei na przełomie marca i kwiet-
nia rozpocznie się rekrutacja dzieci 
do przedszkola. Szkoła i przedszkole 
zaczną działać prawdopodobnie od 
1 września 2018 roku. – Wcześniej, 
być może w maju lub czerwcu, uda 
nam się uruchomić żłobek, ale to 
także nic pewnego – dodaje Michał 
Landowski.

Tomasz Wojciuk

Kompleks w dzielnicy Bąki ma być gotowy za cztery miesiące. 

W samej podstawówce ma uczyć się około 600 dzieci

Nowa szkoła z przedszkolem 

i żłobkiem ma kosztować 

prawie 35 mln zł

R E K L A M A

R E K L A M A
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Szkolna jak malowana
RASZYN Przebudowa ulicy Szkolnej, która kosztowała niemal 2 mln zł, 

zakończyła się przed terminem, dwa tygodnie temu. Mieszkańcy już 

mogą korzystać z ładnej, równej jak stół drogi

 W uroczystości przyjęcia traktu do użytkowania uczestniczył wojewoda 
mazowiecki, Zdzisław Sipiera, który dofi nansował inwestycję kwotą 770 tys. 
zł. Przetarg na wykonanie drogi rozpoczął się w lutym, a w połowie marca 
wykonawca zaczął prace na pierwszym odcinku, od ronda do ulicy Unii Euro-
pejskiej. Potem był budowany kolejny odcinek aż do Alei Krakowskiej, który 
został zakończony w sierpniu. Nowa droga ma 7 metrów szerokości. Po obu 
stronach są chodniki i zatoczki dla samochodów. Pomyślano także o rowe-
rzystach, a klimatu dodają ulicy eleganckie latarnie utrzymane w stylu retro. 
Śmiało można powiedzieć, że ulica Szkolna stała się najbardziej reprezenta-
cyjnym traktem w całej gminie.

TW

Ulicę do użytkowania przyjęli wojewoda Zdzisław Sipiera, 

wójt Raszyna Andrzej Zaręba i wicewójt Michał Kucharski

Nowe drzewa przy Pszczelińskiej
BRWINÓW Kilka dni temu oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Pszczelińską. Z oka-

zji zakończenia budowy mieszkańcy i zaproszeni goście zasadzili przy niej lipy i dęby

 Drzewa zasadzono w ramach 
akcji „90 drzew na 90-lecie Letni-
ska Brwinów”. Miała ona upamięt-
nić utworzenie w 1927 r. samodzielnej 
gminy Letnisko Brwinów, która zosta-
ła wyodrębniona z mającej swoją sie-
dzibę w Brwinowie gminy Helenów. 

Strategiczna arteria

 Pszczelińska to fragment drogi 
wojewódzkiej nr 720 i jedna z najważ-
niejszych dróg dojazdowych do Brwi-
nowa. Jej przebudowa została po-
dzielona na dwa etapy. W 2014 r. zo-
stał przebudowany fragment ulicy na 
odcinku od ronda W. Kowalskiego do 
ul. Pedagogicznej. Prace objęły m.in. 
wykonanie podbudowy i nawierzchni 
jezdni, zmodernizowanie odwodnie-
nia, wybudowanie miejsc przystanko-
wych, przebudowę istniejącego chod-
nika oraz budowę nowego ciągu pie-
szego po drugiej stronie ulicy.
 W 2017 r. został przebudowa-
ny odcinek ul. Pszczelińskiej od re-
jonu ul. Pedagogicznej w Brwinowie 
do skrzyżowania z drogą nr 719 w 
Otrębusach. Wykonawca prac poło-
żył m.in. nową nawierzchnię, prze-
budował chodniki oraz zmoderni-
zował odwodnienie. Została wybu-
dowana też elektroenergetyczna sieć 
kablowa oświetlenia ulicznego oraz 
wymienione przewody w istniejącej 
sieci oświetlenia ulicznego.

Droga w otoczeniu zieleni

 Symbolicznym upamiętnieniem 
przebudowy było uzupełnienie alei 
drzew rosnących wzdłuż ul. Pszcze-
lińskiej. Dąb, drzewo znajdujące się w 

herbie gminy Brwinów i upamiętnia-
jące Tadeusza Kościuszkę, zasadzili 
wspólnie Rafał Rajkowski, wicemar-
szałek województwa mazowieckiego, 
Zbigniew Ostrowski dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, burmistrz Brwinowa Arkadiusz 
Kosiński, jego zastępca Sławomir Wa-

lendowski oraz przewodniczący rady 
miejskiej w Brwinowie Sławomir Ra-
kowiecki. W akcji wzięli również udział 
mieszkańcy i kilkudziesięciu zaproszo-
nych gości wśród których znaleźli się 
m.in. strażacy, sołtysi, harcerze, spo-
łecznicy i radni.

Gruntowna przebudowa ul. Pszczelińśkiej kosztowała 4,6 mln zł

Brwinowski Parnas
BRWINÓW Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Brwi-

nowski Parnas został Patryk Kosenda

 Kilka dni temu w Brwinowskim Ośrodku Kultury ogłoszono wyniki kon-
kursu Brwinowski Parnas. W konkursie wzięło udział aż 117 osób, które łącznie 
nadesłały ponad 300 wierszy. Zgodnie z regulaminem utwory biorące udział 
w konkursie nie mogły być wcześniej nagradzane i publikowane, a ich auto-
rzy nie mogli mieć jeszcze swoich książkowych debiutów.
 W jury oceniającym nadesłane utwory znaleźli się: Paweł Majcherczyk, po-
mysłodawca konkursu, Marcin Orliński, przewodniczący jury oraz Danuta Ba-
rabasz, dyrektor Biblioteki im. W. Wernera w Brwinowie. Nagroda główna za 
zestaw trzech wierszy trafi ła do Patryka Kosendy. Ponadto jury przyznało dwa 
wyróżnienia: Marzenie Jaworskiej i Mateuszowi Dworkowi.
 Na zwycięzców czekały nagrody oraz publikacja zwycięskiego zestawu 
wierszy na łamach Brwinowskiego Magazynu Qltywator i Kieleckiego Maga-
zynu Kulturalnego Projektor.
 Po części ofi cjalnej odbył się minirecital Ewy Gaworskiej, która zaśpiewała 
piosenki ze swojej najnowszej płyty „Stały meldunek”.
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Łupem szajki padły auta za 9 mln zł
GRODZISK MAZOWIECKI CBŚP rozbiło grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu luksusowych samo-

chodów i ciężarówek. Jej członkowie usłyszeli prawie 200 zarzutów

 Jak podaje warszawska Proku-
ratura Okręgowa (PO), szajka dzia-
łała m.in. w Grodzisku Mazowiec-
kim i Żyrardowie. Funkcjonariusze 
radomskiego zarządu Centralnego 
Biura Śledczego Policji zatrzyma-
li od marca do końca września tego 

roku 15 osób (jedenaście przeby-
wa nadal w areszcie tymczasowym), 
w tym mózg procederu, recydywi-
stę Tomasza K.  – Głównemu po-
dejrzanemu przedstawiono zarzu-
ty kierowania zorganizowaną gru-
pą przestępczą, zajmującą się wyłu-
dzaniem pojazdów o dużej wartości 
oraz 42 zarzuty popełniania innych 
przestępstw, w tym oszustw w sto-
sunku do mienia znacznej wartości. 
Mężczyzna uczynił sobie z tego sta-
łe źródło dochodów – informuje Łu-
kasz Łapczyński, rzecznik prasowy 
stołecznej prokuratury. 
 Większość z niemal 200 za-
rzutów postawionym członkom 
grupy dotyczy udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej, 
oszustw w stosunku do mienia 
znacznej wartości, paserstwa 
oraz podrobienia dokumentów. 
Niektóre zamieszane w sprawę 
osoby, zanim zostały schwytane, 

przed sprawiedliwością ukrywa-
ły się na obszarze Rosji oraz Re-
publiki Południowej Afryki. 
 Ze żmudnych ustaleń śledczych 
wynika, że w przestępczy proceder 
silnie zaangażowana była firma z 
Grodziska Mazowieckiego. Jej za-
daniem było zakładanie „firm-przy-
krywek” na tzw. słupy, a następ-
nie zawieranie umów najmu pojaz-
dów z przedsiębiorstwami z branży 
transportowej. Gdy grupa przestęp-
cza stawała się posiadaczem samo-
chodów, wymontowywała z nich na-
dajniki GPS (informujące o lokali-
zacji auta), a następnie transferowała 
auta poza granice Polski, głównie do 
Rosji. W ten sposób sprawcy wyłu-
dzili kilkadziesiąt samochodów oraz 
naczep o łącznej wartości ponad 9 

mln zł na szkodę 44 firm. Z informa-
cji prokuratury wynika, że podejrza-
ni celowali w takie marki jak: BMW 
(w przypadku aut osobowych), ci-
troen, fiat, iveco oraz peugeot (je-
śli chodzi o samochody dostawcze), 
volvo, MAN, scania i mercedes (do-
tyczy ciężarówek), a także naczepy 
schmitz, kron, koegel. Każde z wyłu-
dzonych BMW było warte blisko 300 
tys. zł, pozostałe pojazdy wyceniono 
na kwoty od 150 do 320 tys zł. 
 Prokuratura ujawnia, że do tej 
pory udało jej się odzyskać trzy sa-
mochody. – Śledztwo ma charakter 
rozwojowy – tłumaczy Łukasz Łap-
czyński. Organy ścigania próbują 
m.in. ustalić kolejne miejsca przecho-
wywania wyłudzonych pojazdów. 
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W sprawę zamieszana jest firma z Grodziska Mazowieckiego 
(fot. CBŚP)

Gdy grupa przestępcza sta-

wała się posiadaczem samo-

chodów, wymontowywała 

z nich nadajniki GPS (infor-

mujące o lokalizacji auta), 

a następnie transferowała 

auta poza granice Polski

MILANÓWEK

Zaprojektuj ofi cjalną kartkę świąteczną
 Milanowskie Centrum Kultury wraz z Urzędem Miasta ogłosiły konkurs 
plastyczny dla mieszkańców na ofi cjalną Kartkę Bożonarodzeniową Mila-
nówka. Jest on kierowany zarówno do dzieci, jaki i dorosłych. Ważne jest, 
aby projekt był samodzielny i zawierał elementy charakterystyczne dla Mi-
lanówka (miejsca, budynki, przedmioty). Prace należy dostarczyć do MCK 
(ul. Kościelna 3) do 24 listopada. Rozstrzygnięcie nastąpi do 1 grudnia. 
Szczegóły: 22 758 32 34.

PC

NADARZYN

Rozbudują szkołę w Młochowie
 W związku z reformą oświaty na terenie gminy Nadarzyn zostaną rozbu-
dowane dwie szkoły podstawowe. Jedną z nich jest placówka w Młochowie. 
Tydzień temu podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano fi rmie 
plac budowy. W tej chwili wykonywane są pomiary geodezyjne. Zakres roz-
budowy obejmuje dobudowanie dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczo-
nego budynku, który przeznaczony będzie na cele dydaktyczne. Zostanie on 
połączony z pozostałymi istniejącymi budynkami przejściami na obu kondy-
gnacjach. W dobudowanej części znajdą się m.in. szatnie, zaplecze kuchenne, 
aula, pracownia plastyczna, komputerowa, toalety oraz pięć sal lekcyjnych.

TW
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Finał miesiąca
aktywnego seniora
PRUSZKÓW We wtorek w Spółdzielczym Domu Kultury odbyła się uro-

czysta gala podsumowująca Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora. 

Były życzenia, występy artystyczne oraz słodki poczęstunek

 Spotkanie rozpoczęło się od życzeń złożonych seniorom przez Teresę Ko-
strzewską, dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie 
oraz prezydenta Jana Starzyńskiego, który przybył na uroczystość razem ze 
swoim zastępcą Michałem Landowskim. Gala podsumowywała Pruszkowski 
Miesiąc Aktywnego Seniora, podczas którego seniorzy brali udział w różne-
go rodzaju prelekcjach, zajęciach ruchowych (m.in. na basenie), koncertach i 
wydarzeniach kulturalnych. – To już 13. takie podsumowanie – podkreśla Ha-
lina Gniadek, która aktywnie działa m.in. w radzie seniorów przy prezyden-
cie Pruszkowa. Po części ofi cjalnej zaczęły się występy artystyczne. Przygoto-
wano nasycony piosenkami, dowcipami i zabawnymi dialogami program „Bo 
nam wciąż chce się żyć”. Później, po przerwie na słodki poczęstunek, wystąpi-
li z programem „Jeszcze w zielone gramy” Katarzyna Łochowska i Marcin Ma-
zurek, a po nich Danuta Stankiewicz („Nie płacz kiedy odjadę”).

TW

Seniorzy na scenie czuli się znakomicie, zabawiając 

zgromadzoną w domu kultury publiczność

Strażak z koroną maratonów
GRODZISK MAZOWIECKI Witold Kalisz, druh z grodziskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, poko-

nał wszystkie pięć najważniejszych polskich maratonów

 Witold Kalisz jest pierwszym straża-
kiem z OSP Grodzisk Mazowiecki, któ-
ry realizując swoją pasję sportową, po-
konał dystans 42 km i 195 metrów razy 
pięć. Zaczął od biegu w Dębnie, następ-
nie wystartował w Krakowie, Warszawie, 
Wrocławiu i na koniec – w połowie paź-
dziernika – w Poznaniu. – Ostatni bieg 
zaliczył mimo kontuzji kolana – podkre-
ślają koledzy biegacza z jednostki.  
 Przypomnijmy, że przy grodzi-
skim OSP działa klub FCC Team Gro-
dzisk Mazowiecki, którego specjalno-
ścią są starty w zawodach dla najtward-
szych strażaków. Już szlifują swoją for-
mę na przyszłoroczne zawody firefigh-
ter combat challenge czyli mistrzostwa 
Europy strażaków. W tym roku rów-
nież, we wrześniu, konkurowali w mor-
derczych zmaganiach z kilkudziesięcio-
ma ekipami z całego Starego Konty-
nentu. W Łodzi strażacy wykazywali się 
nadludzką siłą, wytrzymałością i spraw-
nością, aby m.in. wbiec na 12-metrową 
wieżę z obciążeniami i wciągnąć na górę 
ważący 19 kg wąż strażacki lub prze-
nieść bezwładnego manekina o wadze 
79 kg na odległość 30 m. Wszystko to 
było wykonywane w pełnym rynsztunku 
bojowym, czyli z obciążeniem o wadze 
kilkudziesięciu kilo. 
 To nie jedyne widowiskowe zawo-
dy, w których sprawdzają się – z suk-
cesami – grodziscy strażacy. W lu-
tym przyszłego roku wezmą udział w 
ósmym już Biegu na Szczyt Rondo 1, 
warszawskiego wieżowca.
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Witold Kalisz zakończył kompletowanie korony 

maratonów w Poznaniu                                                     (fot. OSP Grodzisk Mazowiecki)

RASZYN

Gmina kanalizuje Poniatowskiego
 Trwa budowa kanalizacji w ulicy Poniatowskiego w Jankach. Prace nie idą 
może bardzo szybko, ale wykonawca robót dba, aby wąska droga cały czas była 
przejezdna - chodzi o to, aby mieszkańcy mogli dostać się do swoich posesji. 
Gdy prace na Poniatowskiego zakończą się, następna w kolejności będzie ulica 
Godebskiego. Skanalizowanie obydwu ulic ma kosztować nieco ponad 3 mln 
zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku.

TWNADARZYN

Historyczna wystawa w gminnej bibliotece
 Przygotowana przez Muzeum Dulag 121 wystawa „Solidarność i wspar-
cie” miała swój wernisaż rok temu w Sejmie Rzeczypospolitej. Od tego 
czasu gościła w kilku miejscowościach województwa mazowieckiego. 
Obecnie, w ramach współpracy z Muzeum Dulag 121, od 17 października 
do 16 listopada można ją oglądać w Bibliotece Publicznej Gminy Nada-
rzyn. Ekspozycja poświęcona jest mało znanemu tematowi – zakrojonej na 
szeroką skalę akcji pomocowej dla ludności Warszawy, wypędzonej ze sto-
licy w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu. 

TW
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Pieniądze to 
nie wszystko
Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi nie tylko w pracy, ale także 

poza nią? Niemal 90 proc. zapytanych Polaków uważa, że do-

bre wynagrodzenie. Jednak jak się okazuje, nie tylko

 Praca jest ważną częścią naszego 
życia, spędzamy w niej przeciętnie 
40 godzin tygodniowo.  Doskonaląc 
swoje umiejętności, by awansować i 
piąć się po szczeblach kariery, ocze-
kujemy na korzyści finansowe, które 
zwiększą poziom naszego dobrobytu. 
Pojawia się jednak pytanie, czy praca, 
którą wykonujemy daje nam szczęście? 

Coraz ważniejsze 

realizowanie pasji

 Aż 88 proc. osób, które wzięły udział 
w badaniu zleconym przez agencję re-
krutacyjną Jobhouse uważa, że zado-
walające wynagrodzenie pomaga w by-
ciu szczęśliwym.  Na to czy jesteśmy za-
dowoleni z miejsca swojego zatrudnie-
nia wpływają również takie czynniki, jak 
współpracownicy i to, czy można na nich 
liczyć i możliwości rozwoju w firmie. Lu-
dzie czują się szczęśliwsi w pracy, jeżeli 

mają również możliwość zachowania 
równowagi pomiędzy nią a życiem pry-
watnym oraz codzienny dojazd do pracy 
nie jest zbyt długi. 
 Z badań wynika, że Polacy są w 
swoich miejscach pracy umiarkowanie 
szczęśliwi (6,3 w skali od 1 do 10), jed-
nak zdecydowanie bardziej zadowo-
leni są ci, którzy w tej chwili nie pla-
nują jej zmienić.
 – Wysokość wynagrodzenia od 
lat utrzymuje się jako główny czyn-
nik wpływający na satysfakcję 
z wykonywanej pracy. Natomiast 
warto zauważyć, iż możliwości roz-
woju oraz realizacji pasji w pracy od-
grywają coraz większą rolę. Podno-
szenie swoich kompetencji pośred-
nio wpływa na lepsze wynagrodzenie, 
czego pracownicy są świadomi. Firmy, 
które umożliwiają pracownikom roz-
wój, zdobywają przewagę konkuren-

cyjną – uważa Marcin Potkański, eks-
pert ds. Employer Brandingu.
 Jak się okazuje dla co drugiego 
Polaka miejsce wykonywania pracy 
(miejscowość i dzielnica) ma równie 
duże znaczenie jak praca, którą się w 
nim wykonuje. Tylko co dziesiąty ba-
dany twierdzi, iż najpierw wybiera 
miejsce zamieszkania, a dopiero po-
tem pracę, którą chce wykonywać. 
Aż 63 proc. badanych rozważyłoby 
zmianę miejsca zamieszkania w po-
szukiwaniu lepszej pracy. Co ciekawe, 
swoją pracę zdecydowanie poleciłoby 
znajomym tylko 29 proc. badanych.

Dobry pracownik jest szczęśliwy

 Badanie „Szczęście w pracy Pola-
ków” miało również na celu zidentyfi-
kowanie, co powinno się zmienić, aby 
Polacy byli bardziej skłonni polecać 
swoje miejsca pracy. – Zależało nam, 

by zachęcić uczestników badania oraz 
osoby, które zapoznają się z wynikami 
do zastanowienia się, czy praca, którą 
aktualnie wykonują daje im satysfak-
cję i czy świadomie budują swoją ka-
rierę zawodową. Na podstawie wyni-
ków, chcieliśmy także przekazać pra-
codawcom wskazówki, jak tworzyć za-
dowolony, a dzięki temu efektywny ze-
spół – podsumowuje Natalia Bogdan, 
prezes Jobhouse. 
 Marta Pawlak-Dobrzańska z 
Great Digital, odpowiedzialna za 
przygotowanie badania, dodaje: – 
Mam nadzieję, że wyniki badania 
sprawią, że pracodawcy zaczną zasta-
nawiać się, na ile szczęśliwi w pracy są 
ich pracownicy. Szczęśliwi pracownicy 
są zdecydowanie mniej skłonni rozwa-
żać odejście do innego pracodawcy, 
warto zadbać o ich poczucie szczęścia.

PC
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DAM PRACĘ

EKSPEDIENTKI DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO 
W MROKOWIE, TEL. 502 251 356

W warsztacie w Zalesiu Górnym - wykonujemy 
grzałki, spirale. Wynagrodzenie 15 zł/godz. Proszę 
o CV termek@termek.pl Tel. 662 228 239

Zapraszamy na dyżury salowe/sanitariuszy 
w szpitalach. Onkomed, tel. 22 620 21 71

KSIĘGOWĄ do KPiR. Biuro Podatkowe Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net Tel. 502 088 028 

Kelnerka/kelner do pracy w Restauracji Żabieniec 
tel. 725 547 737

Praca od zaraz!!! Zatrudnimy do pracy na magazynie. 
Wola Mrokowska. Praca z Polakami. Tel. 501 551 656

Serwis Okien-Naprawa-Wymiana Szyb, tel. 503 913 907

Zatrudnię blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

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

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

Panią (też emerytkę) potrafiącą gotować do kuchni 
w małej szkole w Józefosławiu (Piaseczno), t.882 008 720

Ucznia na przyuczenie do zawodu do warsztatu 
samochodowego w Gołkowie tel. 781 071  668

Mechanika samochodowego  tel 502 328 510

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

Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727

Przyjmę (może być do przyuczenia) przy montażu 
ścian całoszklanych  w biurach, tel. 698 299 195

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 787 767 737

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

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

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

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opie-
kuna nad osobami niepełnosprawnymi z możliwością 
zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.pl

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Do serwisu opon z doświadczeniem, Gołków 
tel . 796 756 580

Pracownika na etat do  kawiarni w Piasecznie 
oraz osoby na weekendy tel. 503 13 05 05

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

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola 
w Łazach zatrudnię PILNIE. Tel.506 12 52 82  
przedszkolefantazja@interia.pl

KIEROWCA KAT. C PRACA W PIASECZNIE I OKOLICY.  
TEL. 510 267 265 

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

Babik Transport - zatrudnimy osobę do pracy na myjni 
automatycznej w Wilanowie ( przy BP) tel. 662 021 324

Zatrudnię pracowników do sprzątania, sprzątanie wnętrz, 
tereny zewnętrzne, Piaseczno i okolice, wynagrodzenie 
od 2000 do 3000zł. tel.501 405 990 

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni 
na zastępstwo na stanowisko pomocy kuchennej. Możli-
wość zatrudnienia  na stałe. CV proszę przesyłać na adres e-
mail: kamil_szymanski@spwmy.edu.pl, tel. (22) 462-85-44.

Przyjmę fryzjerkę do salonu w Gołkowie, tel. 661 740 567

Sklep z żywnością tradycyjną zatrudni ekspedientki, 
pełny etat, umowa o pracę, Konstancin, tel. 604 78 77 76

Brukarza, pomocnika, tel. 504 008 309

Zatrudnię lakiernika i pomocnika lakiernika samochodo-
wego, Prażmów, tel. 607 348 271

Nauczyciela i osobę do pracy w kuchni w przedszkolu 
w Nowej Woli/ k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Kucharza, bar, Konstancin, tel. 691 666 146

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

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

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

Prywatna szkoła w Piasecznie zatrudni pracownika 
ochrony. CV proszę przesyłać na adres:a1992@onet.pl, 
tel. 22 757 28 99

Firma serwisowa z Piaseczna poszukuję osoby 
do obsługi magazynu, prawo jazdy kat. B CV. 
na e-mail: biuro@aerserwis.pl 

Prywatna szkoła  podstawowa w  Piasecznie zatrudni  kie-
rownika. CV proszę przesyłać  na adres:  a1992@onet.pl  

Sklep firmowy Oskroba przy przychodni na Fabrycznej 
zatrudni ekspedientkę na etat. Wiadomość na miejscu.

Fryzjer damsko-męski, Góra Kalwaria, tel. 512 769 233
Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

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

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

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

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

Krawcowe, proste szycie z formy, 
tel. 601 457 655, 691 737 538

Zatrudnię grafika komputerowego, Piaseczno, 
tel. 601 213 555

Wspólnota Mieszkaniowa zleci firmie malowanie 
klatki schodowej, tel. 601 213 555

Firma produkująca wyroby z blachy, profili i rur zatrudni 
ślusarza. Gołków k.Piaseczna, tel. 602 253 180

Zatrudnię kierowcę kategorii C, E na transport krajowy, 
tel. 601 697 970

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni 
osobę z umiejętnościami remontowo-budowlanymi ale 
także potrafiącą wykonać inne prace związane z utrzyma-
niem technicznym budynków i terenów zielonych. Kontakt 
pod numerem tel. 509 692 851 codziennie do 14.00. CV ze 
zdjęciem należy kierować do sekretariatu Spółdzielni ul. 
Pijarska 44 bl.2A, 05-530 Góra Kalwaria 

Piekarnia zatrudni kierowcę, piekarza, pracownika 
spedycji, Zalesie Dolne, ul. Dworska 1, tel. 22 756 90 01

Stolarz meblowy, tel. 515 190 200

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy i cukierników, 
z doświadczeniem, możliwość zakwaterowania  
tel 22 727 05 80

Praca dodatkowa-sprzątanie popołudniami w przed-
szkolu w Kamionce, tel. 602 522 948 (po 17-tej)

Pracownika introligatorni, Kamionka. tel. 503 739 245

Kierowca kat. B, Kamionka, w większości lokalne dostawy 
i odbiory. tel. 503 739 245

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie i opieka, tel. 880 450 968, 736 174 044

KUPIĘ

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

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

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

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Kopaczkę ciągnikową, tel. 508 493 707

Kontenery pracowniczo – biurowe, 2 szt., tel. 503 162 657

Drewno liściaste, bardzo tanio, tel. 885 910 910

Paletopojemniki zbiorniki 1000 litrów, tel. 602 487 217

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Mercedes, klasa S, salon, tel. 728 758 738

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio mieszkanie 3 pokojowe, 60 m kw., 
Piaseczno, tel. 795 000 795

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

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam najładniejszą działkę w Chylicach, 
tel. 602 340 549

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. 29 900 zł, tel. 698 225 965

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965

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

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, 
Piaseczno-Góra Kalwaria tel. 601 271 052 

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)

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

Sprzedam w dobrej cenie pół bliźniaka w Gabryelinie, 
tel. 504 018 394

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 67 m kw., 
Piaseczno, ul. Młynarska, tel. 691 505 119

WYNAJMĘ LOKAL BIUROWY W CENTRUM PIASECZNA 
20 M KW Z WC. TEL. 22 750 20 26 LUB 603 934 778

Mieszkanie 70 m kw. W Żabieńcu przy lesie, całe I piętro, 
wejście z klatki schodowej, tel. 609 797 350

Kwatery dla mężczyzn, warunki dobre, ciepło, tanio 
tel. 604 274 417 

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

Mieszkanie, okolice Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Wynajmę magazyn 120 m kw i 40 m kw., tel. 508 493 707

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

Lokal użytkowy 130 m kw. Piaseczno ul. Pomorska. 
Tel. 666 223 866

Garaż przy ulicy Kusocińskiego, Piaseczno, 
tel. 506 231 752

Parter w budynku ok 90 m kw., Jazgarzew, tel. 515 190 200

Stolarnia  z maszynami ok. 200 m kw., Jazgarzew, 
tel. 515 190 200

Kawalerka, Piaseczno, 30 m .kw., tel. 603 168 784

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupie mieszkanie do remontu tel. 693 440 622 

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

MALOWANIE, PANELE, REMONT, TEL. 665 708 757

Glazurnik tel. 690 61 30 31

Remonty, wykończenia, wolny termin tel. 690 61 30 31

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wycinka drzew, karczowanie oraz wywóz 
tel. 518 745 782 , 798 828 783 

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Żona głowę Ci suszy: nie pomalowane, remont łazienki 
nie zrobiony, a święta już niedługo...Dzwoń! 
Tel. 601 590 151

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, tera-
kota, głaź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

Usługi ogólnobudowlane, tel. 501 239 910

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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 spali-
nowych, tel. 503 471 422

Hydraulik tel. 886 576 148

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. Pia-
seczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

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

Studnie, tel. 601 231 836 

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

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Usługi księgowe – kompleksowo  tel. 501 083 432

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

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

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

Szafy, tel. 501 257 912

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Przyjmę drobne prace remontowe oraz porządkowe, 
tel. 693 135 640

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki me-
blowej tel. 508 652 030 

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Glazurnik, tel. 577 355 123

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

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

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Odśnieżanie pługiem i ręcznie placów, posesji, podpisy-
wanie umów, tel. 601 304 250

Hydroizolacje tel. 690 61 30 31

RÓŻNE 

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą, budy-
nek 780 m kw., działka 2500 m kw. Serock, tel. 501 092 950

Przyjmę ziemię na działkę, nieodpłatnie, Krzaki Czaplinkow-
skie, tel. 885 910 910

Odstąpię kwaterę na Powązkach, tel. +48 696 615 134

Oddam karpy jabłoniowe, gmina Góra Kalwaria, 
tel. 506 415 145

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

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

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 okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

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

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

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Mechanika samochodowego, kwatera, Konstancin, 
tel. 501 311 130

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

Ekspedientki do sklepu spożywczego w Mrokowie, 
tel. 502 251 356

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

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

Zatrudnię sprzedawcę/ kierowcę do sklepu ogólno-
spożywczego w Piasecznie. Wymagane prawo jazdy 
kat. B, tel. 501 077 493

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

Samochód z gazem, z przebiegiem do 100 tys. 
kilometrów, do 15 tys. złotych, od osoby prywatnej-
komisom i handlarzom serdecznie dziękuję, 
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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

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

POGOTOWIE KANALIZACYJNE KONKURENCYJNE 
CENY 690877977 www.sani-bud.eu 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Mycie dachów, mycie elewacji, gruntowanie i malowa-
nie elewacji, wymiana okien, równanie ścian, gładzie, 
gruntowanie, malowanie tel. 793 439 010

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

Auto skup, tel. 535 661 903
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Tu na ambitną sztukę 
i informację nie czekasz
GRODZISK MAZOWIECKI Po remoncie otwarto w budynku dworca PKP 

czynne codziennie Centrum Informacji Turystycznej - Poczekalnię 

Przestrzeni Kulturze Przyjaznej

 W Grodzisku warto wylądować na dworcu. Pod ten adres należy kierować 
kroki, aby dowiedzieć się czegoś o mieście, poznać jego historię i zabytki lub 
odbyć wycieczkę po ulicach lub regionie. W poczekalni można również wziąć 
udział w warsztatach dla dzieci i dorosłych, zapoznać się z twórczością lokal-
nych artystów, posłuchać koncertu, spotkać autorów popularnych książek, 
pooddychać sztuką, albo jedynie odpocząć, napić się dobrej kawy, wziąć do 
ręki gazetę i skorzystać z internetu. CIT – Poczekalnia PKP od poniedziałku do 
piątku jest otwarta w godz. 7-19, natomiast w weekendy w godz. 11-19.
 Do wczoraj w tej wyjątkowej galerii można było podziwiać wystawę foto-
grafi i Marcina Masalskiego, specjalizującego się w odkrywaniu pięknego ob-
licza Grodziska Mazowieckiego. Wernisaż wraz z otwarciem poczekalni odbył 
się 10 października. – To miejsce ma być wyjątkowe i dawać szansę kontaktu z 
kulturą – zapraszał podczas krótkiej uroczystości burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński. – Bardzo bym chciał, aby ludzie, którzy jadą do pracy, na których drodze 
znalazł się Grodzisk, mogli tu wejść i przy kawie, dobrej muzyce, czy patrząc na 
piękne fotografi e, oderwać się na moment od rzeczywistości. Chciałbym, żeby 
spojrzeli na swoje życie inaczej i zrozumieli, że kontakt ze sztuką i ludźmi, któ-
rzy potrafi ą coś więcej, jest niesamowicie cenny .
 A już od wczoraj na dworcu PKP można podziwiać zdjęcia Portugalii autorstwa 
Grzegorza Wróblewskiego. Natomiast w niedzielę w tej scenerii da koncert Stara 
Śpiewka, która będzie zaklinać rzeczywistość „Mocą pieśni”. Początek o godz. 17.
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W poczekalni odbywają się koncerty, wystawy, spotkania au-

torskie, ale i zajęcia dla maluchów (fot. CIT_PPKP)

Kultura jazdy a rondo Królewska
GRODZISK MAZOWIECKI Kierowcy krytykują – ich zdaniem – zbyt wąskie pasy ruchu nowo 

powstałego ronda u zbiegu ul. Królewskiej i Okrężnej. Burmistrz odniósł się do ich słów

 Osoby przejeżdżające przez nowe 
rondo narzekają, że trudno im się na 
nim „wyrobić”. Szczególnie większym 
samochodem. Zdaniem burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego umie-
jętność sprawnego  pokonania skrzy-
żowania jest uzależniona od... kultu-
ry jazdy. – Kierowcy o niskim pozio-
mie kultury jazdy mogą sami sobie 
stwarzać sytuacje problemowe, jed-
nak dzieje się to na ich własne życze-
nie. Na szczęście takich kierowców 
jest mało – argumentuje włodarz.
 W wydanym przez siebie oświad-
czeniu burmistrz informuje, że in-
westycja została wykonana zgodnie 
z zatwierdzonym projektem. – Ron-
do skutecznie uspokaja ruch drogowy i 
działa przez całą dobę jak dobrze zapro-
gramowana sygnalizacja akomodacyj-
na (bez konieczności ponoszenia kosz-
tów eksploatacji sygnalizacji) – tłuma-
czy. – Jednocześnie umożliwia bezpro-
blemowy wyjazd mieszkańcom osiedla 
Kopernik, osiedli Okrężna oraz Piasko-
wa, który dotąd był bardzo utrudniony, 
a czasami wręcz niemożliwy. Na skrzy-
żowaniu tym przed przebudową wystę-
powały liczne ciężkie kolizje, dlatego 
też projektant wybrał rozwiązanie wy-

muszające zdecydowane ograniczenie 
prędkości pojazdów – dodaje. 
 Aby przekonać niezadowolonych 
kierowców, że przez przebudowa-
ne skrzyżowanie można swobodnie 
przejechać samochodami wszystkich 
typów, jeśli ich kierowcy przestrzega-
ją ograniczenia prędkości, magistrat 
nakręcił film i umieścił go na swoim 
profilu na Youtube.com. – Małe ron-
da od lat stosowane są w wielu kra-
jach Europy jako skuteczny środek 
poprawy bezpieczeństwa i uspoko-

jenia ruchu drogowego zarówno na 
drogach dojazdowych i osiedlowych, 
jak i na drogach zbiorczych – wskazu-
je Grzegorz Benedykciński.
 Urząd miejski zapowiada, że w 
najbliższym czasie na rondzie zosta-
ną zamontowane kamery działające 
przez całą dobę z podglądem obra-
zu w Komendzie Powiatowej Policji, 
co będzie miało również na celu wy-
eliminowanie nieprawidłowości w 
zachowaniu kierowców.
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Magistrat przygotował film, by dowieść niezadowolonym, 

że powoli nowe rondo można pokonać każdym samochodem 

Wokaliści, róbcie swoje!
BARANÓW Przed nami jubileuszowy Fetting Festiwal, uczta dla wielbicieli pięknego śpiewu. 

Piąta edycja będzie hołdem dla Wojciecha Młynarskiego i jego twórczości

 Ogólnopolskiemu konkursowi 
muzycznemu patronuje Edmund 
Fetting, który jest powszechnie zna-
ny przede wszystkim jako wykonaw-
ca piosenki rozpoczynającej odcinki 
serialu „Czterej pancerni i pies”. Tak 
się złożyło, że w młodości los zwią-
zał tego niezwykłego aktora, piosen-
karza i muzyka z Baranowem.
 Jesienny festiwal w Baranowie to 
miejsce, w którym ujawniają się ta-
lenty muzyczne młodych ludzi. Przy 
okazji mają o co walczyć, ponieważ 
zdobywca pierwszego miejsca otrzy-
ma 5 tys. zł, a kolejnych dwoje odpo-
wiednio: 3 i 2 tys. zł. – Do tej pory 
napłynęły zgłoszenia od niemal 40 
artystów, czekamy jeszcze na te, 
które zostały wysłane pocztą – in-
formował kilka dni temu Dariusz 
Dąbrowski z biura organizacyjne-

go festiwalu. Z grona uczestników 
jury wyłoni grupę 10 najzdolniej-
szych wokalistów, którzy następ-
nie wystąpią podczas koncertu fi-
nałowego, 11 listopada o godz. 17 w 
kościele parafialnym pw. św. Józe-
fa Oblubieńca w Baranowie (wstęp 
dla publiczności jest wolny). 
 W tym roku każdy z zaintereso-
wanych wykonawców (mogą to być 
zarówno zawodowcy jak i amatorzy) 
miał za zadanie przygotowanie in-
terpretacji i nagranie dwóch piose-
nek, których autorem tekstu jest Woj-
ciech Młynarski. Ten poeta, satyryk, 
artysta kabaretowy i autor około 2 
tys. tekstów piosenek zmarł w marcu 
tego roku. Takie jego utwory, jak „Je-
steśmy na wczasach”, „Róbmy swoje”, 
czy „Kocham Cię życie!” swego czasu 
nucił cały kraj. Jak przekonują organi-

zatorzy festiwalu, na co dzień nawet 
mówimy Młynarskim: „róbmy swo-
je”, „przyjdzie walec i wyrówna”, „nie 
ma jak u mamy”. Teksty Młynarskie-
go śpiewali m.in. Michał Bajor, Ewa 
Bem, Edyta Geppert, Anna German, 
Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodo-
wicz czy Zbigniew Wodecki. Wiele z 
tych piosenek stało się przebojami. 
 W tym roku ambasadorem festi-
walu i gościem specjalnym jury będzie 
piosenkarz Marek Kaliszuk (zwycięz-
ca programu „Twoja twarz brzmi zna-
jomo”). Po części konkursowej artysta 
da recital.
 Co warte podkreślenia, tegorocz-
ny festiwal, po raz pierwszy, dofi-
nansowały Mazowiecki Urząd Mar-
szałkowski oraz Starostwo Powiato-
we w Grodzisku Mazowieckim.
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Wyścigi kolarzy torowych
 Od 3 do 5 listopada na pruszkowskim welodromie będą ścigać się najlepsi 
kolarze torowi świata, ponieważ to właśnie wtedy zostanie rozegrana inaugu-
racyjna runda najważniejszej cyklicznej imprezy torowej - Torowego Pucharu 
Świata w sezonie 2017/2018. Kolarze i kolarki rywalizować będą w swoich ka-
tegoriach w ośmiu konkurencjach: wyścigu punktowym, scratchu, drużyno-
wym wyścigu na dochodzenie, sprincie indywidualnym, sprincie drużynowym, 
omnium, keirinie i madisonie. W sesjach przedpołudniowych rozgrywane będą 
kwalifi kacje, a w sesjach popołudniowych odbędą się fi nały. W nadchodzącym 
sezonie Puchar Świata składał się będzie z czerech rund. Kolarze kontynuować 
będą rywalizację w brytyjskim Manchesterze (10-12 listopada), kanadyjskim 
Milton (2-3 grudnia) oraz w chilijskim Santiago (9-10 grudnia). 
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