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Sąsiedztwo jak za karę
GRODZISK MAZOWIECKI 

– Mamy już zwyczajnie 

dość – mówią mieszkań-

cy Kozer Nowych. Jeden 

z właścicieli działek we 

wsi urządził sobie niele-

galne wysypiska odpa-

dów. I nie robi porząd-

ku, mimo że urzędy mu 

to nakazują

Grodzisk poczeka na nową halę

Nocny pościg przez trzy powiaty 
zakończony tragiczną śmiercią
POWIAT PRUSZKOWSKI/

POWIAT GRODZISKI Poli-

cjanci usiłowali zatrzy-

mać skradzionego volks-

wagena. Kierowca roz-

bijał radiowozy, aż funk-

cjonariusze zostali zmu-

szeni do użycia broni. Męż-

czyzna rozbił vw o drzewo. 

Zmarł od policyjnych kul
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Włamywacz okazał się sprawcą rozboju

Tak dobrze się bawili, że dachowali

Ubrania „przykleiły” im się do rąk

Złodzieje aut chodzą z „walizkami”

Atak nożownika

Wyżył się na samochodzie i szybie

Daleko nie uciekł przed poszkodowanym

 Kryminalni schwytali 34-letniego sprawcę włamania do samochodu. 
Okazało się przy tym, że jest on poszukiwany jako podejrzany o udział w 
rozboju razem z 32-letnim kompanem. Obydwaj panowie wtargnęli do 
miejsca pracy poszkodowanego, skrępowali mu ręce i zabrali 2 tys. zł, port-
fel z dokumentami i telefony. 
 W trakcie zatrzymania 34-latek przyznał się do kradzieży ra-
dia samochodowego. Kiedy policjanci przeszukiwali jego mieszka-
nie, znaleźli dodatkowo opakowanie z narkotykiem (amfetaminą). 
Obydwaj mężczyźni już usłyszeli zarzuty, a prokuratura objęła ich 
dozorem policyjnym.

 Dwaj 23-letni Ukraińcy w bmw dachowali podczas brawurowej jazdy 
ul. Armii Krajowej. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, wyszło na jaw, 
że obydwaj są nietrzeźwi - mają po przeszło 1,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Żaden z obcokrajowców nie potrafi ł wyjaśnić, jak doszło do zda-
rzenia. Mężczyzna, który przyznał się do kierowania samochodem, usłyszał 
zarzut i dobrowolnie poddał się karze (m.in. straci prawo jazdy).

 Trzej pracownicy piastowskiej fi rmy postanowili „dorobić” i wynie-
śli z miejsca pracy markową odzież oraz obuwie o łącznej wartości 3 tys. 
zł. Skradzione ubrania wezwani do fi rmy policjanci znaleźli w dwóch sa-
mochodach należących do podejrzanych. Cała trójka usłyszała zarzut kra-
dzieży wspólnie i w porozumieniu i przyznała się do winy. Przestępstwo to 
zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

 Z parkingu centrum handlowego w Jankach giną droższe auta. Mie-
siąc temu  skradziono tam renaulta, w połowie października – audi, a w 
ostatnią sobotę wieczorem – toyotę. Policja podejrzewa, że złodzieje 
posłużyli się tzw. metodą na walizkę, która staje się w Polsce plagą. 
Przy użyciu odpowiedniego sprzętu przechwytują sygnał, jaki wysy-
łają do siebie samochód i radiowy transmiter w kluczyku, aby ukraść 
auto w niezwykle krótkim czasie. Czemu „na walizkę”? Gdyż urządze-
nie transmitujące do auta sygnał z kluczyka zwykle przypomina wy-
glądem walizkę.

 Stróże prawa szukają mężczyzny w wieku 20-25 lat, który 28 paździer-
nika około godz. 21 w pobliżu marketu przy ul. Królewskiej w Milanówku 
zaatakował 53-latka używając noża. Doszło do szarpaniny. Lekko zraniony 
poszkodowany zeznał, że do napaści doszło bez powodu. Sprawca uciekł 
w nieznanym kierunku. Policja poszukuje również osób, które mogły być 
świadkiem zdarzenia.

 W sobotę wieczorem na ul. Grunwaldzkiej policja zatrzymała nietrzeź-
wego mężczyznę, który po awanturze na klatce schodowej bloku wpadł 
w szał, kopniakami uszkodził samochód i wybił szybę w oknie mieszkania. 
Delikwent spędził noc za kratami, a następnego dnia usłyszał zarzut uszko-
dzenia mienia. 

 Pijany kierowca audi we wtorek wjechał pod prąd na ul. Drzymały i zde-
rzył się z prawidłowo jadącym renault. Mężczyzna wystraszył się całej sy-
tuacji i odjechał z miejsca kolizji w stronę ul. Wojska Polskiego. Miał pecha, 
bo w pościg za nim rzucili się poszkodowany oraz świadek zajścia. Oby-
dwaj zajechali nietrzeźwemu drogę i uniemożliwili mu dalszą ucieczkę. Na 
miejsce szybko przybyła policja. 53-latek miał 2,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Już odebrano mu prawo jazdy, jeszcze usłyszy wyrok w sądzie. 

Pościg przez trzy powiaty 
zakończony tragiczną śmiercią
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Policjanci usiłowali zatrzymać skradzionego volks-

wagena. Kierowca rozbijał radiowozy, aż funkcjonariusze zostali zmuszeni do użycia 

broni. Mężczyzna rozbił vw o drzewo. Zmarł od policyjnych kul

 W sobotni wieczór żyrardowscy 
stróże prawa zostali powiadomieni 
o tym, że z terenu miasta skradzio-
no dostawcze auto. Wszystkie oko-
liczne patrole zostały poinformowa-
ne o marce i numerach rejestracyj-
nych samochodu. Po północy jako 
pierwsi poszukiwany samochód do-
strzegli funkcjonariusze patrolujący 
Grodzisk Mazowiecki. Wezwali kie-
rowcę do zatrzymania, ale ten zigno-
rował sygnały. Policjanci ruszyli w 
pościg i zawiadomili inne jednostki.  
 Po opuszczeniu powiatu grodzi-
skiego, mężczyzna uciekał przez po-
wiaty pruszkowski, a następnie pia-
seczyński. Na jednej z dróg policyj-
ne załogi utworzyły blokadę. Jednak 
siedzący na kółkiem vw mężczyzna 

rozbił radiowozy i pędził dalej. 
 W Nadarzynie, ponownie w po-
wiecie pruszkowskim, kierowca skrę-
cił w ślepą uliczkę. Kiedy to spo-
strzegł, usiłował zawrócić. – Był zde-
sperowany i robił wszystko, aby unik-
nąć zatrzymania – przekonują w biu-
rze prasowym Komendy Stołecz-
nej Policji. Po tym jak ścigany rozbił 
kolejne samochody policyjne i ranił 
mundurowych, funkcjonariusze od-
dali w jego kierunku strzały. Mężczy-
zna przejechał jeszcze kilkaset me-
trów, skręcił w alejkę parkową, skosił 
metalowy pachołek i rozbił vw o drze-
wo. Zmarł po przewiezieniu do szpi-
tala. Sekcja zwłok wykazała, że bez-
pośrednio do jego śmierci przyczyni-
ły się rany postrzałowe.

 Do szpitala trafiło również czte-
rech rannych policjantów, jednak 
obrażenia nie zagrażały ich życiu i 
jeszcze w niedzielę dwaj z nich zo-
stali wypisani do domów. 
 Mariusz Mrozek z Komendy 
Stołecznej Policji poinformował, że 
mężczyzna uciekający vw miał 21 
lat i był już wcześniej znany policji 
w związku z kradzieżami samocho-
dów (i nie tylko aut) oraz rozboja-
mi. W kilku przypadkach do sądów 
trafiły już akty oskarżenia. Obecnie 
mężczyzna był objęty przez proku-
raturę dozorem policyjnym. 
 Śledztwo w sprawie niedzielnych 
zdarzeń prowadzi prokuratura rejo-
nowa w Pruszkowie. 

PC

Jeden ze staranowanych radiowozów i rozbity volkswagen 

R E K L A M A

Pierwsze dyktando rozstrzygnięte
PRUSZKÓW W sobotę w „Dwójce” ul. Jasnej odbyło się I Dyktando dla dorosłych „Wpad-

nij na słówko”, do którego przystąpiło 65 osób. Tekst dyktanda odczytała znana aktorka 

Agnieszka Sitek

 Autorką humorystycznej histo-
ryjki z życia Pruszkowa była Kata-
rzyna Zegadło, doktor polonisty-
ki, nauczycielka polskiego w LO im. 
Tadeusza Kościuszki. Bohaterem 
niezbyt długiego, ale jednak trud-
nego tekstu dyktanda, był przybyły 
do Pruszkowa trzydziestodziewię-
cioipółletni detektyw amator Borzy-
gniew Kolanko, który zamarzył o 
megakarierze... quasi-reportera. 
 Do rywalizacji z zakresu po-
prawnej polszczyzny przystąpiło 65 
osób, wśród których przeważały pa-
nie. Najmłodsza uczestniczka miała 
21 lat, najstarsza – aż 93. Najmniej 
błędów (9) zrobiła Beata Stróży-
czak-Kos, która otrzymała w nagro-
dę eleganckie pióro. Drugie miej-
sce zajęła Beata Chilińska, a trze-
cie – Lila Poncyliusz-Góranowska. 
Obydwu paniom wręczono pięk-
nie wydane albumy. Kolejnych sześć 
osób otrzymało wyróżnienia i książ-
ki ufundowane przez prezyden-
ta Pruszkowa. - Impreza udała się 
znakomicie – nie kryje swego entu-
zjazmu Halina Gniadek, pomysło-
dawczyni i organizatorka dyktanda. 
- Mam nadzieję, że za rok uda się 
ją powtórzyć, bo wiele osób pod-
chodziło do mnie życząc sobie, 
aby była  to nasza nowa, prusz-
kowska tradycja. Dziękuję panu 
prezydentowi za pomoc w organi-
zacji dyktanda. Bez niego na pew-
no nie doszłoby ono do skutku.

Tomasz Wojciuk

Jedną z osób piszących dyktando był wiceprezydent Pruszkowa Michał 

Landowski. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zajął 4. miejsce

(fot. KSP) 
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Wypożyczalnie rowerów 
wrócą wiosną?
PRUSZKÓW Do ubiegłej niedzieli mieszkańcy mogli korzystać z Pruszkowskiego Rowe-

ru Miejskiego. Bicykle trafi ły już do magazynu na zimę. Program pilotażowy trwał dwa 

miesiące. W tym czasie z 48 pruszkowskich rowerów skorzystano niemal 1500 razy

 Przedstawiciele operatora sys-
temu, firmy Nextbike uważają, że 
jest to dobry wynik biorąc pod uwa-
gę wyjątkowo deszczową w tym 
roku jesień. W systemie zarejestro-

wało się ponad 370 nowych użyt-
kowników. Co ciekawe, ponad 40 
proc. wypożyczeń zostało dokona-
nych przez osoby zarejestrowane w 
innych systemach, przede wszyst-
kim warszawskim Veturilo. Więk-
szość z nich to mieszkańcy Pruszko-
wa, którzy mają już konta w syste-
mie i skorzystali z oferowanej przez 
Nextbike możliwości wypożyczenia 
roweru bez dodatkowej rejestracji. 
We wszystkich systemach Nextbi-
ke do tej pory zarejestrowało się po-
nad 3100 mieszkańców Pruszkowa. 

Najchętniej wypożyczano 

przy dworcu

 Największą popularnością cie-
szyła się stacja wypożyczeń rowerów 
zlokalizowana przy dworcu WKD 
Pruszków. Odnotowano na niej po-
nad jedną trzecią wszystkich wypo-
życzeń. Stacja ta była również naj-
popularniejszym miejscem oddawa-
nia rowerów. Mieszkańcy chętnie łą-
czyli jazdę rowerem z transportem 
kolejowym, wykorzystując rower na 
pierwszych i ostatnich kilometrach 
podróży. - Jest to tendencja, którą 
obserwujemy w wielkich aglomera-
cjach. Dlatego zawsze rekomendu-
jemy lokalizację stacji rowerowych 
między innymi właśnie w pobliżu 
centrów przesiadkowych. Umożli-
wia to optymalne wykorzystanie ro-
weru jako jednego ze środków trans-
portu  – tłumaczy Tomasz Wojtkie-

wicz, prezes Nextbike Polska. 

Przedstawią miastu raport

 Pruszków to kolejne miasto w 
aglomeracji warszawskiej, które zde-
cydowało się przetestować rowe-
ry Nextbike. Własne systemy obok 
Warszawy mają już Konstancin-Je-
ziorna, Michałowice i Grodzisk Ma-
zowiecki. Użytkownicy wszystkich 
tych systemów mogą bez dodatko-
wej rejestracji wypożyczać rowe-
ry Nextbike w miastach, w których 
są one dostępne, a więc w Warsza-
wie i okolicach, ale też m.in. w Ło-
dzi, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie.

 Co ciekawe, dwie spośród sze-
ściu stacji Pruszkowskiego Rowe-
ru Miejskiego były sponsorowane 
przez MLP Group, jednego z lide-
rów branży parków logistycznych 
w Polsce. Stacje służyły pracow-
nikom, ale też okolicznym miesz-
kańcom. Jedną z najchętniej wybie-
ranych przez nich destynacji była 
– a jakżeby inaczej - stacja WKD 
Pruszków. Teraz operator przygo-
towuje dla miasta podsumowanie 
sezonu wraz z sugestiami, które 
zdecyduje o kształcie projektu miej-
skich rowerów w przyszłym roku.

Tomasz Wojciuk

System wypożyczalni rowerów został uruchomiony

na początku września i działał przez dwa miesiące

Mieszkańcy Pruszkowa, 

mimo deszczowej jesieni, 

chętnie korzystali 

z roweru miejskiego

Zdrowe powietrze 
dla przedszkolaków
BRWINÓW Przedszkole przy ul. Piłsudskiego dołączyło do akcji społecz-

nej Warszawa Oddycha, dzięki czemu zostało wyposażone w miernik 

zanieczyszczenia powietrza oraz oczyszczacz powietrza

 Akcja ma na celu zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia po-
wietrza. Czujniki i oczyszczacze trafi ły w sumie do 20 przedszkoli na terenie 
Warszawy i okolic. W placówkach  przeprowadzono też zajęcia edukacyjne z 
dziećmi na temat jakości powietrza. 
 Czujniki smogu umieszczone przy przedszkolach pozwolą opiekunom 
dzieci regularnie monitorować stan powietrza. Dzięki temu będą oni mogli 
wybrać najlepszą porę na spacer i w ten sposób ochronić przedszkolaki przed 
szkodliwym działaniem smogu. Oczyszczacze powietrza zadbają z kolei, aby 
w czasie kiedy za oknami przedszkoli będzie unosił się smog, dzieci przeby-
wały w czystym i korzystnym dla ich zdrowia powietrzu.

TW

BRWINÓW

Obchody święta 11 listopada
 Uroczystości z okazji dnia odzyskania niepodległości rozpoczną się w 
Brwinowie o godz. 10.30 mszą św. w intencji Ojczyzny, która zostanie od-
prawiona w kościele pw. św. Floriana. Następnie wszyscy uczestnicy zgro-
madzą się przed Pomnikiem Niepodległości, gdzie zostaną złożone kwiaty. 
Na brwinowskim rynku po raz kolejny zagości harcerskie miasteczko. Na 
uczestników będzie czekać wiele atrakcji, m.in. gra miejska, fotobudka, 
karaoke patriotyczne, strzelnica ASG, zabawy dla dzieci, harcerska poczta 
polowa, nauka pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru, 
grochówka, kanapki ze smalcem i ogórkiem, herbata i ciasta.

TW

MILANÓWEK

Mech nie zje smogu,

raczej bluszcz
 Władze Milanówka ofi cjalnie 
poinformowały, że wycofały się z 
wykonania jednej z trzech inwesty-
cji, które miały być zrealizowanych 
w mieście w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego. Chodzi o nowo-
czesną, wytwarzaną w Niemczech, 
ławkę ze ścianką pokrytą mchem 
wyłapującym zanieczyszczenia z 
powietrza. Okazało się, że inwe-
stycja byłaby znacznie droższa niż 
założone 150 tys. zł. Jednak magi-
strat nie zamierza rezygnować z 
walki z zanieczyszczeniem powie-
trza i mech chce zastąpić ścian-
kami porastanymi przez zimozie-
lony bluszcz pospolity.

PC

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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Poszukiwania 
tajemniczej informatorki
ŻABIA WOLA Policja próbuje odnaleźć kobietę, która dwukrotnie 

– dzwoniąc ze stacji warszawskiego metra – powiadomiła komendę o 

śmiertelnym wypadku na drodze krajowej nr 8

 Do tragedii doszło 14 października, około godz. 18.30. Zwłoki 59-letniego 
mężczyzny, ofi ary wypadku, funkcjonariusze odnaleźli w okolicy przejścia dla 
pieszych dopiero 3,5 godziny później. Do tej pory nie wiadomo, kto jeszcze 
uczestniczył w zdarzeniu. Póki co prokuratura ujawnia jedynie, że zna markę 
i model samochodu, który potrącił pieszego. Udało się je zidentyfi kować na 
podstawie części znalezionych ma miejscu wypadku. 
 Jednak przede wszystkim grodziska policja poszukuje kobiety, od której 
dowiedziała się o potrąceniu pieszego. Funkcjonariusze domyślają się, że mo-
gła ona brać udział w wypadku lub była jego świadkiem i może znać istotne 
szczegóły. Nie podając nazwiska, kobieta dwukrotnie zatelefonowała ze sta-
cji metra Wierzbno (około 19.40), a następnie ze stacji Racławicka (tuż przed 
godz. 20). Gdy korzystała z automatów zarejestrowały ją kamery monitorin-
gu. Informatorka zadbała jednak o to, aby jej twarz była jak najmniej widocz-
na dla obiektywów.
 Każdy, kto rozpoznaje wskazaną na nagraniu kobietę, posiada informacje 
na temat wypadku lub poruszał się drogą krajową nr 8 w miejscu i czasie zda-
rzenia pojazdem wyposażonym w rejestrator wideo, proszony jest o kontakt 
osobisty, telefoniczny lub mailowy z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku 
Mazowieckim (ul. Bartniaka 19), tel. 22 755 60 10 (11,12,13) lub 997, e-mail: dyżur-
ny.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl. – Gwarantujemy zachowanie anonimowo-
ści – mówi asp. sztab. Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.

PC

Ta kobieta 14 października poinformowała 

o wypadku  i zniknęła 

PIASTÓW

Odsłonięto pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 W niedzielę 22 października u zbiegu ulic E. Orzeszkowej i Ks. J. Popie-
łuszki w Piastowie uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik upamięt-
niający poległego męczeńską śmiercią Kapelana Solidarności. 19 paździer-
nika minęły 33 lata od jego śmierci.

TW

Podwodna, a nie Rzeczna
GRODZISK MAZOWIECKI Mieszkańcy ulicy w dzielnicy Łąki narzekają, że nie mogą doprosić 

się władz miasta o przebudowę drogi notorycznie zalanej przez wodę

 – Przez ciężkie samochody jeż-
dżące po tych wertepach pękają fun-
damenty mojego domu. Już nie mam 
siły – załamuje ręce 84-latka miesz-
kająca u zbiegu Rzecznej i Poniatow-
skiego. – Ja, tak jak i moi sąsiedzi, 
lata temu odsunęliśmy się z ogrodze-
niem, żeby mogła powstać porządna 
ulica. Do tej pory jej nie ma.
 – W domach przy Rzecznej miesz-
ka dwanaścioro dzieci w wieku szkol-
nym. Zostawiają u mnie gumowce, 
w których pokonują kałuże. Później 
zmieniają obuwie i idą na lekcje – opi-
suje pani Beata. – Ten stan trwa od 
przynajmniej 6 lat. Jakiś czas temu 
służby gminne poprawiły wjazd na 
naszą ulicę, reszta to tragedia. 
 Po większych deszczach woda 
spływająca z częściowo utwardzonej 
płytami betonowymi ulicy dostaje się 
na posesje. – Znajomi do mnie przy-
jeżdżają i pytają: gdzie ty mieszkasz? 
– mówi Jacek Gawor. – Często, żeby 
przejść ulicą, trzeba chodzić po pod-
murówkach ogrodzeń, bo droga za-
topiona jest na całej szerokości. Od 

lat piszemy, prosimy o naprawę ulicy i 
nic nie możemy wskórać – skarży się.
 – Ulica Rzeczna będzie prze-
budowana wiosną – zapewnia bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. 
Mieszkańcy z nieufnością słucha-

ją tych zapowiedzi. – Takie puste 
obietnice składano nam już wielo-
krotnie – komentuje Jacek Gawor.

Piotr Chmielewski

– Od kilku lat prosimy burmistrza o utwardzenie i odwodnienie 

ulicy, ale bez skutku – skarży się Jacek Gawor

Jak słoń w składzie 
porcelany
GRODZISK MAZOWIECKI Kierowca tira zniszczył nowo wybu-

dowane rondo u zbiegu ul. Okrężnej i Braci Okuniów

 W biały dzień mężczyzna wjechał w ulicę Okrężną, a następnie na nie-
przystosowane dla ruchu ciężkiego rondo. Przeciął skrzyżowanie, uszkodził 
nawierzchnię z kostki i zablokował ruch, ponieważ tylna oś ciężarówki zako-
pała się na środku ronda. Straż miejska musiała wzywać specjalistyczny cią-
gnik, aby wyciągnął tira. 

PC

Jak się okazało, kierowca spoza naszego terenu pomylił drogę 

GRODZISK MAZOWIECKI

Łoś zainteresował się 

kompostownikiem
 Przez otwartą bramę pose-
sji przy ul. Brazylijskiej kilka dni 
temu wszedł nieoczekiwany 
gość... ogromny łoś i zabrał się 
za wyjadanie resztek roślinnych 
z kompostownika. Wystraszeni 
gospodarze wezwali na miej-
sce straż miejską. Po jakimś cza-
sie zwierzę udało się wypłoszyć i 
wróciło do lasu. 
 Strażnicy informują, że na 
granicy sołectw Kozerki, Jani-
nów i Kałęczyn, w otulinie la-
sów i łąk na terenach podmo-
kłych, łosie pojawiają się coraz 
częściej. Jeśli wejdą na posesję 
najpierw należy spróbować je 
wypłoszyć głośną rozmową lub 
muzyką. W takich przypadkach 
strażnicy nie odławiają dziko 
żyjących zwierząt, ponieważ 
przebywają one w swoim natu-
ralnym środowisku.

PC
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Nowa hala Sportowym
Obiektem Roku
BRWINÓW Chociaż ofi cjalne otwarcie hali sportowej przy SP nr 1 w 

Brwinowie odbyło się raptem dwa miesiące temu, budynek zdążył już 

otrzymać tytuł Sportowego Obiektu Roku

 Nagrodę podczas uroczystej gali Sportowa Polska odebrał Sławomir Wa-
lendowski, zastępca burmistrza Brwinowa. Sportowy Obiekt Roku to tytuł 
nadawany obiektom  za wyróżniającą je architekturę, konstrukcję, zastoso-
wane przy budowie lub modernizacji materiały, technologie i wyposażenie 
oraz za jego walory użytkowe i funkcjonalne. O wysokiej ocenie obiektu zde-
cydowało to, że został on wykonany w technologii pasywnej, dzięki czemu do 
jego utrzymania potrzeba niewielkiej ilości energii. – Mieszkańcy mogą być 
dumni z tak nowoczesnej hali na miarę XXI wieku, która łączy nowoczesne 
rozwiązania z troską o środowisko – mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwi-
nowa. Podczas tej samej gali tytuł „Pasjonata Sportowej Polski” otrzymał Ar-
kadiusz Janiszek, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobra” od wielu 
lat propagujący w Brwinowie sporty wrotkarskie.

TW

Zaparkujesz, zrobisz zakupy i pojedziesz
PRUSZKÓW Prezydent podpisał umowę z wykonawcą wielopoziomowego parkingu w 

formule „parkuj i jedź”, który powstanie w pobliżu stacji PKP w rejonie ul. Sienkiewi-

cza. Obok budowane jest także nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe, które 

ma być gotowe pod koniec przyszłego roku

 Parking ma mieć cztery kon-
dygnacje oraz dodatkowy po-
ziom, umożliwiający zostawia-
nie samochodów na dachu. Będą 
mogły zmieścić się na nim 392 
samochody, a także 10 motocy-

kli i 72 rowery, które będą roz-
lokowane na różnych pozio-
mach. Oprócz miejsc postojo-
wych i przestrzeni komunikacyj-
nej, w budynku zostaną wydzie-
lone pomieszczenia monitoringu, 
socjalne dla obsługi, a także go-
spodarcze i techniczne. Wewnątrz 
gmachu auta będą przemieszczały 
się po pochylniach. Zostaną wybu-
dowane także dwie klatki schodo-
we oraz winda. Wjazd i wyjazd zo-
stanie zlokalizowany od strony ul. 
Sienkiewicza. Inwestycja ma kosz-
tować 16 mln zł, z czego 80 proc. 
pokryje unijna dotacja. Parking 
ma zacząć działać od 30 września 
przyszłego roku.
 Przy ulicy Sienkiewicza budo-
wane jest także od kwietnia cen-
trum handlowe Nowa Stacja. Po-
wstanie przy nim kolejny, pod-
ziemny parking, dedykowany 
dla gości galerii. Aż 20 proc. po-
wierzchni Nowej Stacji ma zająć 
część rozrywkowo-sportowo-edu-

kacyjna, w której oprócz wielo-
salowego kina znajdzie się także 
klub fitness i nowoczesna sala za-

baw dla dzieci z pracowniami do 
zajęć dydaktycznych. 

Umowę na budowę parkingu parafował w imieniu miasta

prezydent Jan Starzyński (z lewej)

Narodowe Święto Niepodległości
POWIAT/PRUSZKÓW Jutro odbędą się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości

 Tegoroczne obchody podzielone 
zostaną na cztery części. Rozpoczną 
się o godzinie 11 mszą św. w inten-
cji Ojczyzny w kościele Niepokalane-
go Poczęcia NMP na Żbikowie. Po 
jej zakończeniu odbędzie się Marsz 
Niepodległości, który wyruszy spod 
kościoła i przejdzie ulicą 3 Maja pod 
pomnik Tadeusza Kościuszki. To 
tam odbędzie się oficjalna część ob-
chodów z udziałem kompanii hono-

rowej, wystawionej przez 38. Socha-
czewski Dywizjon Zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej im. mjr. Feliksa 
Kozubowskiego.
 Następnie, o godz. 13.45 na placu 
przed Muzeum Dulag 121  rozpocz-
nie się plenerowy koncert Teatru Mu-
zycznego „Od Czapy”, który wykona 
utwory i piosenki patriotyczne – za-
równo te starsze, jak i współczesne. 
Jako że dzień ma być chłodny, miesz-

kańcom będą rozdawane ogrzewacze 
do rąk oraz biało-czerwone karty z 
tekstami piosenek (z tych kart zosta-
nie później ułożona gigantyczna fla-
ga). Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy obchodów zostaną poczęstowa-
ni pyszną grochówką, przygotowaną 
przez strażaków z  Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w 
Pruszkowie. 

TW
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PRUSZKÓW

Pruszków na trasie 

Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
 W przyszłą sobotę 18 listopada o godz. 15 w Muzeum Dulag 121 odbę-
dzie się spotkanie z cyklu Pruskoviana poświęcone Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej i jej roli w rozwoju Pruszkowa. W programie spotkania wykład Hu-
berta Bojarskiego – historyka, muzealnika i znawcy dziejów kolejnictwa 
oraz dyskusja z udziałem publiczności. Wstęp wolny.

TW

Nowy parking przy 

stacji PKP ma kosztować 

16 mln zł

TW
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Sąsiedztwo jak za karę
GRODZISK MAZOWIECKI – Mamy już zwyczajnie dość – mówią mieszkańcy Kozer Nowych. 

Jeden z właścicieli działek we wsi urządził sobie nielegalne wysypiska odpadów. I nie 

robi porządku, mimo że urzędy mu to nakazują

 Mieszkańcy Kozer Nowych i po-
siadacze działek w tej wsi, nie chcą 
dłużej milczeć. – Działalność, któ-
rą prowadzi ten pan i jego rodzina 
przy ul. Krajobrazowej i Czerwo-

nych Maków szkodzi innym miesz-
kańcom. Niech ją zlikwiduje, albo 
zalegalizuje, żeby śmieci przestały 
latać po całej okolicy. On od czte-
rech lat zwozi gruz, handluje nim, a 
wszystkim wokół mówi, że to na bu-
dowę domu – przekonuje pan Ceza-
ry. Jego przykład najlepiej zobrazuje 
problem. Przy ul. Czerwonych Ma-
ków nasz rozmówca ma 1,5-hekta-
rową działkę. Tuż obok jego sąsiad 
stworzył wysypisko gruzu i nie tyl-
ko materiału rozbiórkowego. – Moja 
nieruchomość jest warta kilkaset ty-
sięcy, ale kto ją kupi, jeśli obok jest 
księżycowy krajobraz. Nie tylko ja 
jestem poszkodowany – tłumaczy. 

Byki biegały po wsi

 Pani Mirosława jest jedną z 
mieszkanek, która czuła się zastra-
szana przez kontrowersyjnego sąsia-
da. – Jest bezczelny, czuje się bez-
karny. Zrobił mi awanturę, że wy-
dzierżawiłam swoją ziemię  komuś 
innemu, a nie jemu. Po moim po-
dwórku biegają szczury, które lęgną 
się u niego – przekonuje. 
 Z ulgą społeczność Kozer No-
wych wspomina kilkuletnią walkę 
z sąsiadem o jego „ekologiczną ho-
dowlę bydła”. – Jego krowy i byki 
biegały po całej wsi. U mnie znisz-
czyły młode tuje i wyjadły warzywa 
– opowiada pani Mirosława. Nie-
którzy zostali zmuszeni do ogrodze-
nia się solidnym płotem. Ze zwie-
rzętami w końcu zrobiono porządek, 
kiedy tym problemem zajęły się wła-
dze gminy i służby weterynaryjne. 
– Doprowadziliśmy do tego, że 
sprzedał zwierzęta – mówi wicebur-
mistrz Piotr Galiński. 
 Tematów związanych z sąsiadem 
uważanym za problematycznego jest 
więcej. Kozery Nowe aż huczą, m.in. o 
tym, że w nie do końca jasny sposób 

zajął jedną z nieruchomości we wsi. 

Miarka się przebrała

 Zastępca burmistrza nie kryje, 
że ze składującym odpady mężczy-
zną i jego rodziną gmina ma poważ-
ny problem. – Ten pan wykorzystuje 
luki prawne do działania na pogra-
niczu prawa – mówi wiceburmistrz. 
Myślę jednak, że nastał moment, że 
nagromadziło się tego zbyt dużo i 
nie można tej sytuacji dłużej tolero-
wać. Do tej pory mieszkańcy wsi nie 
chcieli o tym za dużo mówić, bo się 
bali nieprzyjaznych reakcji ze strony 
tego mężczyzny – wyjaśnia. 
 Na początku stycznia magistrat 
nakazał usunięcie z Kozer Nowych 
nielegalnego składowiska odpadów 
przy ul. Czerwonych Maków. Jed-
nak do tej pory nic się nie zdarzyło 
(gruz i inne śmieci są wciąż zwożo-
ne i wywożone), ponieważ właściciel 
zasypanej działki odwołał się do Sa-
morządowego Kolegium Odwoław-
czego. Do tej pory sprawa nie zosta-
ła przez SKO rozpatrzona. Idąc za 
ciosem (już po rozmowie z naszym 
dziennikarzem) władze gminy za-
wiadomiły Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska i Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego. W połowie października do-
szło do kontroli. WIOŚ nałożył na 
właściciela składowisk karę finanso-
wą i wydał nakaz natychmiastowe-
go zaprzestania dalszej działalności 
związanej z odpadami. – Ta działal-
ność prowadzona jest nielegalnie i 
w skandaliczny sposób. Nie podda-
jemy się i jeśli trzeba będzie, zawia-

domimy prokuraturę. Na razie zro-
biliśmy wszystko, co było w naszej 
mocy – informuje Piotr Łączyński z 
gminnego wydziału ochrony środo-
wiska. 

Czuję się prześladowany

 Mężczyzna, na którego działania 
skarżą się sąsiedzi, przekonuje nato-
miast, że od pięciu lat czuje się prze-
śladowany zarówno przez urzędni-
ków, jak i grodziskich radnych, bo 
ktoś ma w tym interes (wspomina 
o deweloperze, który rzekomo chce 
kupić grunty we wsi). – Z powo-
du tego nękania ponoszę wymierne 
straty. Budynek gospodarczy, któ-
ry wybudowałem, nadzór budowla-
ny każe mi rozebrać, choć wcześniej 
nie miał do niego większych uwag. 
Te wszystkie złośliwe działania do-
prowadziły do zniszczenia moje-
go gospodarstwa rolnego – tłuma-
czy mężczyzna. Z informacji sąsia-
dów wynika, że „obora” powstała 
bez pozwolenia na budowę, stąd in-
terwencja PINB. 
 Jeśli chodzi o składowiska, 
mieszkaniec Kozer Nowych nie ma 
sobie nic do zarzucenia i przekonu-
je, że z jednej strony gromadzi ma-
teriały budowlane, z drugiej utwar-
dza drogę. – Ktoś odpady musi wo-
zić – dodaje.
 – Rzeczywiście rada miejska inter-
weniowała w tym przypadku, ale było 
to zupełnie uzasadnione.  Zajęłam się 
sprawą, kiedy mieszkańcy Kozer po-
prosili mnie o pomoc i z tego powo-
du ze strony tego pana spotkało mnie 
wiele nieprzyjemności – mówi grodzi-
ska radna Ewa Górska.   
 – To co od lat wyprawia ten 
pan jest niedopuszczalne, do tego 
broni się przez atak. Uważam, że 
instytucje kontrolne zbyt długo 
zwlekały z konsekwencjami dla 
niego, i ich działania nadal są nie-
wystarczające. Ludzie w naszej wsi 
chcą po prostu spokojnie żyć – ko-
mentuje z kolei Henryk Tuszyński, 
sołtys Kozer Nowych.  

Piotr Chmielewski

Mieszkańcy i właściciele działek we wsi mówią, że ponoszą 

szkodę z powodu działalności sąsiada

– Ta działalność prowadzona 

jest nielegalnie i w skanda-

liczny sposób. Nie podda-

jemy się i jeśli będzie trzeba, 

zawiadomimy prokuraturę 

– słyszymy w grodziskim 

magistracie

Bałagan na cmentarzu?
PRUSZKÓW – Cmentarz żbikowski jest jednym z najbardziej zaniedba-

nych w Pruszkowie, a zarazem jednym z najdroższych – uważa Kamil 

Tuzek, nasz czytelnik. - Nekropolia jest brudna i zarośnięta. Mam wra-

żenie, że zarządca stara się zaoszczędzić na jej utrzymaniu

 - Średnio za miejsce płacimy tu regularnie 700-800 zł, a co z tego mamy? 
Nic – uważa Kamil Tuzek. - Nie wywożą śmieci, a po starych, betonowych alej-
kach strach chodzić, bo można doznać urazu nogi. Opuszczone groby też nie 
są porządkowane. Ktoś, kto ma pomnik obok takiego miejsca, musi na własny 
koszt i własnymi rękami usuwać zielsko i śmieci.
 Nasz czytelnik podnosi, że cmentarz jest otwarty całą dobę, co zachęca 
do kradzieży i dewastacji. Zwraca też uwagę, że 1 listopada w rejonie nekro-
polii dochodziło do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych i samocho-
dów. - Uważam, że jedynymi pojazdami, które powinny mieć prawo poruszać 
się po drogach  w rejonie cmentarza na początku listopada, są samochody 
sprzedawców i zaopatrzenia – dodaje Kamil Tuzek. Zadzwoniliśmy z prośbą 
o komentarz w strawie cmentarza do jego administratora, zakładu pogrze-
bowego Sroka. Pani, która odebrała telefon, niestety nie chciała się przedsta-
wić. Wyjaśniła nam jednak, że zarządca regularnie, według potrzeb, opróżnia 
cztery kontenery na śmieci. Zdumienie wzbudziły w niej także zarzuty doty-
czące stanu alejek. - Większość ciągów, zwłaszcza w nowej części cmentarza, 
jest wyłożonych kostką. Trzy alejki rzeczywiście są wyasfaltowane, ale nor-
malnie można po nich chodzić – odparła. - Na bieżąco cmentarz jest też ko-
szony, ale grobów nie sprzątamy, bo to obowiązek rodzin. Furtki rzeczywiście 
otwarte są całą dobę. Nie mamy obowiązku zamykać cmentarza, tym bar-
dziej że są osoby lubiące przyjść na niego nocą, aby zapalić świeczkę bliskim.
 A co z niebezpiecznymi sytuacjami w rejonie cmentarza, do których do-
chodziło 1 listopada. - Z tym problemem należałoby się chyba zwrócić do po-
licji – odpowiedziała przedstawicielka zarządcy nekropolii.

Tomasz Wojciuk

Kontener ze śmieciami na dwa dni przed 1 listopada

R E K L A M A

Składowisko przy ul. Krajobrazowej 

NADARZYN

Mauretania w bibliotece
 We wtorek 21 listopada o godz. 17.30 w Bibliotece Publicznej przy 
placu Poniatowskiego 42 w Nadarzynie odbędzie się spotkanie autorskie z 
Leszkiem Szczasnym, fi lozofem, fotografem, ale też znanym podróżnikiem. 
Temat spotkania: „Mauretania, czyli muchy groźniejsze od Al-Kaidy”.

TW

R E K L A M A



7nr 42 (694)/2017/W2 OGŁOSZENIA DROBNE/ REKLAMA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

największy nakład 
największa skuteczność 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

reklama@kurierpoludniowy.pl

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Panią do pomocy w kuchni w małej szkole 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Młodą osobę (student/uczeń) na weekendy 
do kawiarni w Piasecznie, tel. 503 13 05 05

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Zatrudnię pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki, 
Jazgarzew, tel. 501 182 362

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

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

Mechanika samochodowego  tel 502 328 510

Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727

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.p

Terapeuta zajęciowy od zaraz do Domu Opieki 
w Wilanowie 3 razy w tygodniu, 
tel. 538 636 040

Piekarza zatrudnię Łazy gm.Lesznowola, 
tel. 506 595 555

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

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do 
działu hotelowo-gastronomicznego na stanowiska:
Recepcjonista tel. Kontakt. 667 120 358, Kelner
tel. Kontakt. 667 771 149 lub CV na adres e-mail 
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl 

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

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 

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

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

Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadcze-
niem, wysokie zarobki, Piaseczno, tel. 607 383 353

Firma w Tarczynie zatrudni do pracy w biurze osobę 
z doświadczeniem w sprzedaży i księgowości, kontakt 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 12.00 pod nr
tel. 22 715 69 70, mail: dj@jablonowo.pl 

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

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

Spawacza - ślusarza, tel. 501 137 244

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

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

Zatrudnię kucharza, praca w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Stolarz meblowy – montażysta (meble kuchenne), 
tel. 515 190 200

Zatrudnię do obsługi bufetu, Wa-wa ul. Wirażowa. 
tel. 609 025 868

Zatrudnię do sprzątania w noce, Wa-wa, 
ul. Wirażowa. 512 867 611

Zatrudnię kierowców kat. B i C z okolic Nadarzyna – jazda 
po Warszawie, tel. 506 00 00 69

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

Zatrudnię zbrojarzy i cieśli, tel. 695 312 047

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

Pracownika na budowę – wykończenia, tel. 692 194 998

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym 
mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

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

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

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

Restauracja w Józefosławiu zatrudni dostawcę z własnym 
samochodem, tel. 502 161 817

Agenta ochrony, do 55 lat. Kompleks biur w Wólce
 Kozodawskiej. Tel. 506 158 658

Agencja ochrony zatrudni na obiekt handlowy w Piasto-
wie. System zmianowy 12 i 8 godz. Stawka netto 15,60 zł. 
Tel. 695 330 619

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca Janki, 
ul. Mszczonowska, tel. 509 375 085

Kierowca kat.C-praca na miejscu. Tel. 669 303 777

Welcome Airport Services poszukuje pracowników. Praca 
będzie polegała na obsłudze samolotu, załadunku i roz-
ładunku bagażu, operowaniu sprzętem lotniskowym, ho-
lowaniu, wypychaniu i odladzaniu samolotu. Oferujemy 
szkolenia,wsparcie coacha na początku Twojej pracy,u-
mowę zlecenie lub umowę o pracę. Dodatkowo oferujemy 
prywatną opiekę medyczną i współfinansujemy kartę 
sportową. Oczekujemy prawa jazdy kat. B,  gotowości do 
pracy pod presją, elastyczności i dyspozycyjności. Apli-
kuj wysyłając swoje CV na: a.wojtowicz@welcome-as.pl

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

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

Fryzjer damsko-męski, Góra Kalwaria, tel. 512 769 233

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

Firma handlowa poszukuje osoby do prac biurowych. 
Umowa zlecenie, ½ etatu. Praca do końca 2017 roku.
Kontakt: serwis@despol.pl 

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie tel. 88 00 95 057 

Sprzątanie, tel. 784 214 079

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

Glebogryzarkę, tel. 515 486 338

SPRZEDAM

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Lodówka Amica , tel. 787 451 337

Krajzega, heblarka i frezarka, tel. 722 135 346

Kucyka, tel. 515 486 338

Paletopojemniki zbiorniki 1000 litrów, tel. 602 487 217

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut do 10 tys. zł, tel. 792 118 666

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Sprzedam super działki budowlane  w dobrej lokalizacji  
przy trasie kolejowej blisko Warszawy. Działka 1000 m. 
kw., ze wszystkimi opłatami ok. 29 000 zł, tel. 604 624 875 
lub 22 750 33 66

Działkę 1141 m kw., Łazy/ Magdalenka, tel. 507 966 327

Lub wynajmę mieszkanie/lokal usługowy (76 m kw.),
Piaseczno, tel. 503 370 421

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

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

Atrakcyjna działka budowlana 1380 m kw., Dobiesz, 
tel. 661 885 525

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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 

38 m kw., pokoje +aneks, 209 tys., tel. 692 709 765

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

Tanio segmenty w centrum Góry Kalwarii tel. 602 810 143

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Działka bud. Wólka Kozodawska, tel. 691 913 846

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Sympatyczna para szuka mieszkania do wynajęcia w Piasecz-
nie lub na Ursynowie, w rozsądnej cenie, tel. 883 359 560 

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, 
tel. 502 870 325

1500 m kw. przy Puławskiej, róg Drumli,tel. 691 614 020

2 pok.,65 m kw., urządzone, przy szkole w Mysiadle.
Tel. 696 006 328

Wynajmę pawilon lub sprzedam , tel. 693 440 622

Mieszkanie 70 m kw. I piętro Żabieniec, tel. 609 797 350

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

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

Warsztat samochodowy, tel. 601 30 90 11

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Lokal 120 m kw., Piaseczno, tel. 536 043 434

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Wynajmę pokój z dostępem do kuchni i łazienki 
Chylice, tel. 698 896 421

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny 
32 m kw w Piasecznie, tel. 504 212 677

Warsztat 200 m kw., + dom 80 m kw., Piaseczno, 
tel. 739 227 400

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

MALOWANIE, PANELE, REMONT, TEL. 665 708 757

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

REMONTY BUDOWLANE, OGRODZENIA, 
TEL. 513 137 581 

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Glazurnik tel. 690 61 30 31

Usługi księgowe – kompleksowo  tel. 501 083 432

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

Studnie, tel. 601 231 836 

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

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Opony samochodowe używane, tanio, tel. 501 277 407

Wymiana opon bez kolejki, Piaseczno, tel. 501 277 407

Remonty tel. 537 211 200 

Sprzątanie tel. 506 032 771 

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Odśnieżanie pługiem i ręcznie placów, posesji, 
podpisywanie umów, tel. 601 304 250

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Sprzątanie tel. 536 043 434 

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

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

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

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, t
el. 519 874 891

Usługi ezoteryczne . Astrolog , Numerolog i Tarocistka . 
Cosmicatelier.com Strona na Facebooku - Astro Atelier 
Zapraszam serdecznie Monika - tel. 729 499 342
Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Elektryczne, tel. 607 838 619

Glazurnicze, tel. 505 970 480

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remonty kompleksowo, tel. 509 690 395

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, 
tel. 574 137 958

 RÓŻNE 

Umów spotkanie. Dopasuj ratę. tel. 695 553 508

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

NAUKA 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Matematyka, Chemia, Fizyka, tel. 609 560 736

ZDROWIE I URODA 

Catering o zróżnicowanej kaloryczności, tel. 606 22 44 89

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE

Atrakcyjna pani w średnim wieku pozna mężczyznę 
do 57 lat, stan wolny (bez nałogów), tel. 781 044 369

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

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

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

Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych, 
pełen etat, mile widziane prawo jazdy kat.B, 
tel. 666 833 346

Praca dla kierowcy aut dostawczych kat B. nie kurierka. 
Jazda po Warszawie, tel. 535 170 170

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 664 440 495

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

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

PAWILON 28 M. KW. „POD KOPUŁĄ“,PIASECZNO,
TEL. 509 86 72 38

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
TEL. 508 743 620 

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

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

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

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

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
ALIMENTACYJNYCH – SPRAWY RODZINNE, 
KARNE, CYWILNE, SPADKOWE TEL. 508 743 620 

Komputerowe Pogotowie  naprawa, serwis, SIECI  
abonament, dla firm i  prywatnie, tel. 501 807 723, 
Krzysztof@Jaworski.org. pl 

Malowanie, tapetowanie, panele, tel. 793 392 302

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497
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Grodzisk jeszcze poczeka na nową halę
GRODZISK MAZOWIECKI Na razie nie rozpocznie się budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej. 

Po otwarciu ofert potencjalnych wykonawców władze gminy zeszły na ziemię

 Gmina zamierzała przeznaczyć na 
realizację Centrum Aktywizacji i Inte-
gracji Sportowej maksymalnie 52,5 mln 
zł. Choć to sporo, firmy i tak zapropo-
nowały w przetargu wyższe kwoty - naj-
tańsza z ofert wynosiła 68,3 mln zł.
 Był to już drugi przetarg na bu-
dowę kompleksu przy Szkolnej 
(pierwszy unieważniono na począt-
ku bieżącego roku). Ponieważ – zda-
niem władz gminy – ówczesne ocze-
kiwania firm również były zbyt wy-
górowane, zdecydowano się nieco 
ograniczyć zakres inwestycji. Do-
datkowa praca projektantów – co 
pokazał drugi przetarg – nie przy-
niosła jednak oczekiwanego skutku.
 Z tego względu burmistrz 
Grzegorz Benedykciński unieważ-
nił postępowanie. – Musimy od-
czekać z budową hali, aż spadną 
ceny dyktowane przez firmy bu-
dowlane. Obecnie jest prowadzo-
nych wiele inwestycji, a braku-
je wykonawców, to najgorszy mo-
ment na rozpoczynanie budowy. 
Do tematu hali wrócimy za 6-8 
miesięcy. Do tego czasu ponownie 
przejrzymy projekt i zastanowimy 
się jak go odchudzić, żeby inwesty-
cja była jeszcze tańsza – oznajmia 
gospodarz gminy. Burmistrz zapew-
nia, że gmina jest zdeterminowana, 
aby nowoczesny obiekt powstał. 
 Centrum Integracji i Aktywiza-
cji Sportowej ma stanąć przy szko-
le „Szóstce”. Przestronne miejsca do 
trenowania znajdą pod jego dachem 
sportowcy z grodziskich klubów, któ-
rym brakuje w mieście bazy. Nowa 

hala, dzięki widowni na 3,5 tys. osób, 
będzie także pełniła rolę dużej sali 
koncertowej i areny sportowej. Po-
wstanie tu również pierwsza w mie-
ście ścianka wspinaczkowa, a istnie-
jący przy Sportowej skate park przej-
dzie całkowitą metamorfozę.
 Wedle dotychczasowego projek-
tu nie mniejszą atrakcją kompleksu 

ma być część edukacyjna, z „Małym 
Kopernikiem” na wzór warszaw-
skiego, z niedużym obserwatorium 
astronomicznym oraz wieżą wido-
kową. Całość ma być zamknięta w 
budynku o bardzo nowoczesnej ar-
chitekturze.

Piotr Chmielewski

Gmina nie zamierza przepłacać za budowę obiektu. Burmistrz 

liczy, że w przyszłym roku będzie taniej

PIASTÓW

Bieg Niepodległości ulicami miasta
 W najbliższą niedzielę odbędzie się Bieg Niepodległości na dystansie 
5 km. Punktualnie o godz. 11 zawodnicy ruszą ze stadionu miejskiego, na-
stępnie przebiegną przez park Sokorskich, ul. 11 listopada, a po zatoczeniu 
koła wrócą z powrotem na stadion miejski. Najszybszym pokonanie trasy 
powinno zająć około 16 min. Dla wszystkich uczestników imprezy zostały 
przygotowane medale, nagrody oraz niespodzianki!

TW

MALINÓWEK

Sopran i bas na patriotyczną nutę
 Milanówek zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
Jutro o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza św. w kościele pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej, po której nastąpi złożenie kwiatów przed pomnikiem bo-
haterów. O godz. 14.15 na pl. Stefana Starzyńskiego odbędzie się koncert 
niepodległościowy w wykonaniu Aleksandry Novina-Chacińskiej (sopran) 
i Remigiusza Łukomskiego (bas).
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GRODZISK MAZOWIECKI 

Prezenty dla trojga nowych grodziszczan

 Podczas zeszłotygodniowej sesji rady miejskiej burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński oraz przewodnicząca rady miejskiej Joanna Wróblewska w 
imieniu samorządu obdarowali fotelikami samochodowymi troje nowych 
mieszkańców miasta – Basię, Zosię i Franka. Rodzina Pauliny i Michała Wą-
sikowskich powiększyła się w połowie lipca ubiegłego roku.
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R E K L A M A

fot. Grodzisk.pl 

Świetlica w Kozerkach zyska wyposażenie
 Kozerki zostały jednym z laureatów konkursu Fundacji Orange. Głosu-
jący internauci sprawili, że w tutejszej świetlicy, w nowo wyremontowanej 
sali, zostanie zainstalowany sprzęt o wartości 30 tys. zł. Będzie to zestaw 
komputerów (wraz z oprogramowaniem) podłączonych do internetu, kon-
sola do gier, telewizor, a także meble. Fundacja wesprze też zajęcia kompu-
terowe dla osób w różnym wieku.
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