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Charytatywnie dla Górala
GRODZISK MAZOWIECKI 

Jacek Kurzeja zmaga się 

z ciężkim nowotworem. 

Aby wesprzeć leczenie gro-

dziskiego policjanta, w 

pierwszą sobotę grudnia 

jego przyjaciele oraz liczne 

gwiazdy wezmą udział w 

wielkim turnieju. Na zdję-

ciu: jednym z gości będzie 

aktor Tomasz Oświecimski

KS Raszyn rośnie w siłę
Co dalej z niebezpiecznym rondem?

PIASTÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Rondo Ka-

czorowskiego na styku ulicy Warszaw-

skiej i alei Wojska Polskiego w Piasto-

wie było dotychczas miejscem, w któ-

rym często dochodziło do wypadków i 

kolizji. Kilkanaście dni temu na skrzy-

żowaniu zmieniono organizację ru-

chu. – Niestety, nie rozwiązało to pro-

blemu. Oznakowanie ronda nadal jest 

niespójne – uważa inż. Marcin Banach, 

specjalista transportu
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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

PIASTÓW

ŻABIA WOLA

MILANÓWEK

PRUSZKÓW

Filmowy pościg za złodziejem-szaleńcem

Napad z nieoczekiwanym fi nałem

Zginął, mimo że nosił odblaski

Zamienił życie rodziny w koszmar

Trzymał „skarby” w pudełeczku

Nagranie z kamery zdradziło nastolatka

Szukali w Piotrkowie, znaleźli w Pruszkowie

 Policjanci schwytali 41-latka, który kierując oplem skradzionym koło 
Grodziska ukradł 40 litrów paliwa ze stacji w Starych Babicach. Gdy funk-
cjonariusze próbowali go zatrzymać, mężczyzna nie zareagował na da-
wane mu sygnały świetle i dźwiękowe. W trakcie pościgu 41-latek łamał 
przepisy ruchu drogowego i stwarzał groźne sytuacje na drodze. W Zabo-
rowie, przy użyciu radiowozu, policjanci wytrącili uciekiniera z toru jazdy. 
W rezultacie opel uderzył najpierw w słupek, a chwilę później w jadącą w 
tym samym kierunku lawetę i zatrzymał się na przeciwległym pasie ruchu, 
po uderzeniu w ogrodzenie posesji oraz latarnię uliczną.
 Okazało się, że mężczyzna nie miał przy sobie prawa jazdy, posługi-
wał się tablicami rejestracyjnymi skradzionymi w Warszawie, a w bagaż-
niku opla znajdowały się kanistry z 50 litrami paliwa skradzionymi w Bło-
niu. Później wyszło na jaw, że 41-latek użył skradzionego opla do więk-
szej liczby kradzieży na stacjach benzynowych w Grodzisku Mazowieckim. 
Dodatkowo jest podejrzewany o włamanie do garażu i kradzieży z niego 
sprzętu o wartości 4 tys. zł. Delikwent usłyszał cztery zarzuty i decyzją sądu 
został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

 Do nietypowego zdarzenia doszło w siedzibie banku przy ul. Wysoc-
kiego w Piastowie.  Tydzień temu, późnym popołudniem do lokalu wszedł 
mężczyzna i grożąc przedmiotem w kształcie broni zażądał wydania pie-
niędzy. Pracownik banku zareagował stanowczo i odmówił wydania go-
tówki. Wówczas zaskoczony mężczyzna po prostu wyszedł i oddalił się. 
Szuka go policja. 

 Do tragedii doszło w Kaleni-Towarzystwie. Na miejscu zginął 66-letni 
pieszy potrącony przez renaulta. Z ustaleń policjantów wynika, że pieszy w 
kamizelce odblaskowej szedł prawidłowo lewą stroną jezdni. Potrąciło go 
auto jadące w przeciwnym kierunku. Kierowca był trzeźwy. Policjanci wy-
jaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. 

 25 –latek, któremu postawiono zarzut fi zycznego i psychicznego znę-
cania się nad rodzicami i siostrą został objęty dozorem policyjnym oraz 
zakazem opuszczania lokalu. Dramat w jednym z milanowskich domów 
trwał od 3 lat. Pijany mężczyzna wszczynał awantury, popychał bliskich i 
groził im wyrządzeniem krzywdy. Podczas ostatniego zdarzenia zdewasto-
wał wyposażenie mieszkania. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W ręce kryminalnych wpadł 23-latek ukrywający w mieszkaniu  środki 
odurzające. W metalowym pudełku przechowywał „zawiniątka” z suszem 
roślinnym i szarą skrystalizowaną substancją. Po zbadaniu testerem oka-
zało się, że są to marihuana i mefedron. Mężczyzna usłyszał zarzut posia-
dania narkotyków i przyznał się do niego. Za to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

 W ubiegłym tygodniu w pobliżu grodziskiego dworca PKP doszło do 
wybicia szyby w wiacie przystankowej oraz zniszczenia lustra drogowego. 
Sprawca tej dewastacji nie pozostanie jednak bezkarny, ponieważ jego wy-
bryki zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego. Policjanci ustalili, że 
jest to 15-latek, który przebywał na przepustce z ośrodka socjoterapeutycz-
nego i wcześniej zniszczył jeszcze jedno lustro drogowe. Za spowodowanie 
strat o wartości 1200 zł odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. 

 W jego organizmie znajdowało się pół promila alkoholu, nie miał prawa 
jazdy, a do tego był poszukiwany przez prokuraturę w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Mowa o 41-latku, którego w poniedziałek zatrzymali pruszkowscy 
dzielnicowi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Spiszą piec i zajrzą do składu opału
GRODZISK MAZOWIECKI Ratusz chce wiedzieć jak i czym mieszkańcy ogrzewają domy. Od kilku dni urzędni-

cy proszą ich o wypełnienie odpowiednich ankiet, a strażnicy kontrolują posesje

 Tylko rozpoczął się sezon grzew-
czy, co kilka-kilkanaście dni jesteśmy 
ostrzegani przez Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego, że 
powietrze, którym oddychamy może 
nam szkodzić, bo zawiera m.in. zbyt 
dużą ilość tzw. pyłu zawieszonego 
PM2,5. Władze gminy nie chcą pa-
trzeć na tę sytuację obojętnie, tym 
bardziej, że działań od nich doma-
gają się mieszkańcy często zdenerwo-
wani czarnymi dymami, które unoszą 
się nad kominami sąsiednich posesji. 
 W poprzednią środę w gminie 
rozpoczęła się inwentaryzacja ko-
tłów grzewczych. – Zależy nam na 
sprawdzeniu, ile jest pieców opala-
nych węglem oraz w jakim są sta-
nie technicznym – tłumaczy Marian 
Czyżewski piastujący samodzielne 
stanowisko ds. zarządzania ener-
gią w magistracie i koordynator roz-
poczętych działań. – Jednocześnie 
chcemy te spotkania przeznaczyć na 
informowanie i edukację. Po pierw-
sze wspomnieć o dofinansowaniach 
lokalnego samorządu do wymiany 
pieców – dodaje.
 – Głównym celem systemu 
wsparcia wymiany kotłów jest 
zmniejszenie zanieczyszczenia po-
wietrza – podkreśla burmistrz Grze-
gorz Benedykciński. Pierwszy etap 
ankietyzacji urzędnicy posiadają-
cy specjalne identyfikatory mają 
zakończyć do 15 stycznia. Ci, któ-
rych pracownicy gminy nie zastaną 

w domu, proszeni są o wypełnienie 
ankiety i przekazanie jej do Urzędu 
Miejskiego. 
 Spis kotłów prowadzą także 
strażnicy miejscy i przy okazji doko-
nują również kontroli sanitarno-po-
rządkowej posesji. Mundurowi spraw-
dzą, czy ich właściciele mają umowę i 
rachunki związane z wywozem szam-
ba, proszą o podanie orientacyjnego 
zużycia węgla, gazu, drewna do opa-
lania domu, a także spisują dane z ta-
bliczki znamionowej pieca. Strażnicy 

skontrolują również, czy posesja jest 
oznaczona właściwą tabliczką z nu-
merem porządkowym i czy zwierzę-
ta – jeśli są – trzymane są w przepiso-
wych warunkach.
 Warto wiedzieć, że strażnicy 
miejscy mają prawo do kontroli po-
rządku i czystości na posesji. Unie-
możliwienie im wykonania czynno-
ści służbowych może skutkować po-
stępowaniem karnym.

Piotr Chmielewski

Włodarze przekonują, że celem rozpoczętej akcja jest 

poprawa stanu powietrza

Płatne parkowanie jak bumerang
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Zakończyło się zbieranie ankiet dotyczących pomysłu 

wprowadzenia w centrum miasta strefy płatnego parkowania. Zebrano ich ponad 

1400. W tej chwili są opracowywane

 Zbieranie ankiet, w których 
mieszkańcy wypowiadali się na te-
mat ewentualnego wprowadzenia 
w centrum miasta strefy płatnego 
parkowania, trwało cztery tygo-
dnie i zakończyło się na początku 
listopada. Teraz analizę wyników 
ankiety robi Fundacja Upstarter, 
która ją przygotowywała. Szczegó-
łowe opracowanie na ten temat ma 
być dostępne za kilka dni. Następ-
nie odbędą się warsztaty z udzia-
łem mieszkańców, przedstawicie-
li lokalnych władz i specjalistów, 
podczas których będą omawiane 
najbardziej optymalne rozwiązania 
zmierzające zarówno do ułatwienia 
parkowania kierowcom jak i zmi-
nimalizowania liczby korków. - Te-
mat płatnego parkowania wraca do 
nas jak bumerang – mówi starosta 
Maksym Gołoś. - Miasto Prusz-
ków wyszło z inicjatywą, aby utwo-
rzyć strefy płatnego parkowania, a 

my zapytaliśmy o zdanie mieszkań-
ców. Chcielibyśmy dalej dyskuto-
wać na ten temat, jak również zaan-
gażować miasto do wspólnych roz-

wiązań. Chodzi o to, aby nasze de-
cyzje były współmierne do oczeki-
wań i potrzeb.

TW

Rozstrzygnięcie „zielonego” konkursu 

BRWINÓW

 Kilkanaście prac wpłynęło na konkurs na najciekawsze zdjęcie drzewa 
lub krótki wierszyk o drzewach, który gmina  ogłosiła z okazji utworzenia 
w 1927 r. Letniska Brwinów. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe 
certyfi katy oraz sadzonki drzew – do wyboru były dąb, lipa, brzoza i buk.

TW

Nowy przystanek w Żółwinie

BRWINÓW

 Od 20 listopada autobusy linii B8 i B9 zatrzymują się na nowym, do-
datkowym przystanku w Żółwinie, przy skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej i 
Wodnej. Przez Żółwin i Owczarnię jeżdżą dwie linie autobusowe: B8 dojeż-
dża aż do rynku w Brwinowie i umożliwia np. dojazd do stacji WKD Podko-
wa Leśna Główna. Linia B9 wykorzystywana jest przede wszystkim przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Żółwinie.

TW
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61. warszawska edycja Targów Mieszkaniowych 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 

niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych, okazyjne ceny mieszkań, duży wybór ofert

 To ostatnia w tym roku szansa na za-

kup mieszkania w ofercie specjalnej, dedy-

kowanej klientom targów, możliwość za-

poznania się z najnowszymi inwestycjami 

mieszkaniowymi, a także sposobność do 

uzyskania informacji o aktualnych wa-

runkach kredytowych i programach po-

mocowych państwa skierowanych do mło-

dych. Swoją ofertę zaprezentują: dewelope-

rzy m.in.: Port Praski, Robyg, Marvipol, 

Yareal, Bouygues Immobilier Polska, Soho 

Factory, APM Development, pośrednicy 

kredytowi np.: Jacek Kur Doradca Kredy-

tów Hipotecznych, Magdalena Nikiel-Tu-

cholska Pośrednictwo Kredytowe czy Mu-

rator Finanse a także pośrednicy w obrocie 

nieruchomościami z Warszawskiego Sto-

warzyszenia Pośredników w Obrocie Nie-

ruchomościami. Wstęp wolny. 

 Zakup mieszkania to nie tylko wybór 

dogodnej lokalizacji. Za tą decyzją stoi rów-

nież potrzeba wnikliwego poznania rynku, 

znajomość prawa i należyte możliwości fi-

nansowe. Targi Nowy DOM Nowe MIESZ-

KANIE w jednym miejscu i czasie gwaran-

tują dostęp do aktualnej oferty mieszkań i 

niezbędnej wiedzy potrzebnej przy bez-

piecznym zakupie własnego M. Na targach 

zainteresowani mogą zbadać swoją zdol-

ność kredytową i dowiedzieć się gdzie i jak 

otrzymać kredyt „szyty na miarę”. Równo-

legle z Targami odbywać się będą bezpłatne 

wykłady, seminaria i warsztaty dotyczące 

ochrony nabywcy w umowach deweloper-

skich, finansowania inwestycji mieszkanio-

wych, rozliczeń podatkowych, zagadnień 

technicznych i dokumentacyjnych związa-

nych z zakupem mieszkania. Pod targowym 

dachem PGE Narodowego powstanie rów-

nież rozbudowane Centrum Porad, w któ-

rym goście będą mogli korzystać z indywi-

dualnych, nieodpłatnych konsultacji m.in. z 

dziedziny: prawa, podatków, finansów czy 

aranżacji wnętrz. Na miejscu można będzie 

uzyskać wsparcie: analityka kredytowego 

i prawnika. W stoisku Warszawskiego Sto-

warzyszenia Pośredników w Obrocie Nie-

ruchomościami można będzie uzyskać po-

rady prawne i poznać zakres czynności po-

średnictwa w obrocie nieruchomościami, a 

także zorientować się w bieżącej sytuacji na 

wtórnym rynku mieszkaniowym. 

 Jak wynika z ankiety przeprowadzonej 

wśród targowych gości, blisko połowa od-

wiedzających uważa, że wizyta na targach 

jest doskonałą okazją do zapoznania się z 

ofertą rynku mieszkaniowego i kredytowego, 

a 75% dobrze lub bardzo dobrze ocenia pro-

gram wydarzeń towarzyszących. 95% gości 

wybiera Targi Murator EXPO w celu zapo-

znania się z ofertą warszawskiego rynku nie-

ruchomości lub dokonania zakupu mieszka-

nia lub domu, ponad 60% z nich to osoby w 

wieku od 26 do 45 lat, z wykształceniem li-

cencjackim lub wyższym (około 70%).

Podaż, popyt, targowe smaczki…
 W Warszawie co miesiąc oddawanych 

jest do użytkowania ponad tysiąc nowych 

mieszkań. W pierwszym półroczu tego 

roku zbudowano w stolicy blisko 6,3 tys. 

mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub 

wynajem, i jednocześnie rozpoczęto bu-

dowę prawie 10 tys. nowych. Rośnie średni 

metraż nowych mieszkań, stołeczne miesz-

kanie ma obecnie 65,3 mkw. i jest przecięt-

nie o 5,8 mkw. większe niż przed rokiem. 

 Niskie stopy procentowe kredytów hi-

potecznych, okazyjne ceny mieszkań, duży 

wybór ofert wpływają korzystnie na po-

pyt. Ale… ceny mieszkań rosną i w War-

szawie są już o 3,5% wyższe niż przed ro-

kiem. Nadal jednak popyt przewyższa po-

daż. Na targach oferta mieszkań nadal jest 

pokaźna i różnorodna, lecz jest teraz nieco 

mniej mieszkań tańszych, które poprzed-

nio wprowadzano z myślą o nabywcach 

pragnących skorzystać z dopłaty w ramach 

programu Mieszkanie dla Młodych.

 Firma Budowlana DZ-77 przed-

stawi nowo oddaną do użytkowania in-

westycję na bliskiej Białołęce: Osiedle 

Oaza w standardzie deweloperskim pre-

mium. Odwiedzającym targi DZ-77 ofe-

ruje gratis indywidualny projekt aran-

żacji wnętrza mieszkania w 3D. Wy-

godne mieszkania w Osiedlu Oaza o po-

wierzchni 60-81 mkw. są dostępne w pro-

gramie MdM. Wawel Development przy-

gotował na targi specjalną ofertę za-

kupu mieszkań 2 i 3 -pokojowych w in-

westycjach Tomcia Palucha w Ursusie 

oraz przy ulicy Owsianej na Pradze Po-

łudnie. Nadto po raz pierwszy zostanie 

zaprezentowana nowa inwestycja plano-

wana w Wawrze, której budowę Wawel 

Development rozpocznie wiosną 2018 

roku. Natomiast spółka MDM zaprezen-

tuje osiedle Leśny Kwiat VI, zlokalizo-

wane w otulinie Lasu Kabackiego z bez-

czynszowymi mieszkaniami w cenie od 

319 125 zł. Leśny Kwiat VI to osiem ze-

społów budynków, na które składają się 

cztery budynki jednorodzinne dwulo-

kalowe. Mieszkania spełniają wszystkie 

założenia domów jednorodzinnych, po-

siadają indywidualne wejścia, garaże w 

bryle budynku oraz ogrody lub tarasy. 

Walencja Development poleca nowocze-

sne Osiedle Walencja urządzone w hisz-

pańskim stylu, przestronne, słoneczne 

mieszkania otoczone zielenią. Aktualnie 

w ofercie Walencji znajdują się mieszkania 

z możliwością natychmiastowego odbioru. 

Na targach będzie można kupić mieszka-

nia w najnowszej inwestycji mieszkanio-

wej Polskiego Holdingu Nieruchomości, 

w zespole mieszkaniowym Vis a vis Wola 

przy al. Prymasa Tysiąclecia 83. Osie-

dle będzie realizowane w dwóch etapach, 

pierwszy to dwa budynki mieszkalne o 

wysokości do 9 kondygnacji z 213 miesz-

kaniami o powierzchniach od 31 do 93 

mkw. Lokale handlowo-usługowe zajmą 1 

tys. mkw. powierzchni. Radius Projekt za-

oferuje Park Leśny Rembertów - nowocze-

sne osiedle w Rembertowie, w którym do-

stępne są mieszkania o średnim metrażu 

40 mkw. i dużym wyborze konfiguracji. 

WSTĘP WOLNY
25 i 26 listopada 

(sobota-niedziela) 
w godzinach: 10.00-17.00

PGE Narodowy, aleja Księcia 
Józefa Poniatowskiego 1

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

R E K L A M A

R E K L A M A
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Wodny Świat szybko rośnie
POWIAT GRODZISKI/PRUSZKOWSKI Do Wręczy, gdzie powstaje największy park wodny w Polsce, 

dotarła pierwsza zjeżdżalnia. Kolejne zostaną dowiezione 140 tirami jeszcze w tym roku

 Z miesiąca na miesiąc widać po-
stęp na placu budowy Suntago (co 
oznacza w języku esperanto „słonecz-
ny dzień”) Wodnego Świata. Goto-
wa jest już niecka basenowa (w któ-
rej będzie wytwarzana sztuczna fala), 
a także fundamenty w strefie, w któ-
rej powstaną rozległe szatnie z 8000 
szafek dla gości. Aktualnie wznoszo-
ne są ściany obiektu, w którym będzie 
filtrowana woda basenowa. 

W pogodne dni rozsuną dach

 Inwestor pochwalił się ostatnio, 
że na targach w Berlinie „skusił się” 
na zakup Surf Air, czyli symulatora 
do surfowania. Już na teren budo-
wy dowieziono Green Mambę, czy-
li pierwszą zjeżdżalnię wodną. W 
kompleksie będzie ich w sumie 30 (o 
łącznej długości 3,2 km) dla osób w 
różnym wieku. Najdłuższa zjeżdżal-
nia (także w Europie) będzie liczyła 
320 metrów, tyle co wysokość wieży 
Eiffla. Elementy, z których zostaną 
złożone atrakcje mają być przywie-

zione w 140 tirach.
 Na dokończenie największe-
go polskiego kompleksu rozrywki 
wodnej inwestor – Global City Hol-
dings (GSH) – ten sam, który pro-
wadzi w Polsce sieć kin Cinema 
City – daje sobie jeszcze nieco po-
nad rok. Prace idą zgodnie z har-
monogramem, ale do ich sfinalizo-
wania jeszcze jest bardzo wiele do 
zrobienia. Bo w Suntago na 63 tys. 
m kw. pod dachem (częściowo roz-
suwanym w słoneczne dni) znajdą 
się także: łaźnie termalne, zdrowot-
ne baseny mineralne, kompleks spa 
oraz ponad dziesięć różnego rodza-
ju saun. Goście będą mieli do dys-
pozycji również gabinety masa-
żu i solaria, pięć restauracji i czte-
ry bary. Poza tym przy komplek-
sie basenów powstanie ogród o po-
wierzchni 20 tys. m kw., który zo-
stanie obsadzony m.in. 700 praw-
dziwymi palmami, a dla najmłod-
szych zostanie przygotowany wod-
ny plac zabaw. Inwestycja wycenia-

na na około 150 mln euro zapewni 
miejsca pracy dla około 600 osób. 

W niespełna godzinę z Warszawy

 Według zapowiedzi GCH kom-
pleks będzie w stanie obsłużyć 15 
tys. osób dziennie (inwestor liczy, że 
będą wśród nich także goście z są-
siednich krajów). Dla nich zostanie 
przygotowane 2500 miejsc parkingo-
wych. W kolejnych etapach planowa-
na jest budowa tematycznych parków 
rozrywki, hoteli, centrum konferen-
cyjnego oraz apartamentowców. 
 Na miejsce będzie można doje-
chać z Warszawy autostradą A2 lub 
szosą ekspresową S8 w ciągu nie-
całej godziny. Kto nie może się do-
czekać, żeby zobaczyć, jak Suntago 
Wodny Świat będzie wyglądał, po-
winien wybrać się do niemieckie-
go Aquaparku Therme Erding (naj-
większego tego typu obiektu na Sta-
rym Kontynencie), który był wzorem 
dla tego we Wręczy.  
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Pierwsze atrakcje w podmszczonowskiej wsi mają być dostępne 

na przełomie 2018 i 2019 roku  (fot. inwestor)

175 kg rzepaku w nagrodę
BRWINÓW Wręczono nagrody najlepszym hodowcom owoców i wa-

rzyw w gminie. W Żółwinie wyrósł rekordowo duży, mający ponad 1 

kg pomidor malinowy

 Wyhodowane przez siebie owoce i warzywa można było zgłaszać do 8 
października. Potem odbyła się narada (organizatorem konkursu był gmin-
ny referat środowiska), a na ostatniej sesji rady miejskiej zwycięzcy odebra-
li nagrody. Zwycięski pomidor wyhodowany przez państwa Ewę i Zbigniewa 
Krzyżanowskich z Żółwina ważył 1,02 kg. Laureaci w nagrodę, na własne ży-
czenie, otrzymali 175 kg rzepaku, który zamierzają przetworzyć na olej. Jak 
zapewniali, taka nagroda sprawi im więcej radości niż sprzęt ogrodowy czy 
sadzonki roślin. Wyróżnienia zdobyli: Arkadiusz Jaros z Brwinowa za 800-gra-
mową kiść winogron, Jolanta Sikorska z Żółwina za malinę późną, Elżbieta 
Sieklucka z Brwinowa za dynię o obwodzie 77 cm oraz Wiesława Garwacka z 
Brwinowa za wyhodowanie jagody kamczackiej. W nagrodę otrzymali grille, 
węże i lampki ogrodowe oraz sadzonki roślin.

TW

Aleja Marii Dąbrowskiej w nowej odsłonie
POWIAT PRUSZKOWSKI/MICHAŁOWICE Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowa-

nia Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Najciekawszy projekt przedstawiła kielecka 

pracownia Jakub Heciak Architekci, która otrzymała w nagrodę 25 tys. zł

 Do konkursu zgłoszono trzy pra-
ce. Po sprawdzeniu zgodności nade-
słanych projektów z wymogami for-
malnymi i głównymi założeniami, 
sąd konkursowy Stowarzyszenia 
Architektów Polskich wydał opinie 
o koncepcjach i przyznał dwie na-
grody: pierwszego i drugiego stop-
nia. Co ciekawe, przed obradami 
jury w sprawie zgłoszonych projek-
tów wypowiedzieli się także miesz-
kańcy Komorowa, którzy wypunk-
towali ich mocne i słabe strony. Za-
uważono, że zwycięski projekt  przy-
wraca Alei Marii Dąbrowskiej w Ko-
morowie właściwą rangę, jako prze-
strzeni o szczególnym klimacie przy 
jednoczesnym zachowaniu histo-
rycznego charakteru alei spacerowej 
na całej jej długości. Teraz zwycięz-
ca konkursu opracuje dokumenta-
cję projektową, uwzględniając także 
przebieg dróg i ścieżek rowerowych. 
- Serdecznie dziękuję mieszkań-
com Komorowa, którzy brali udział 
w szeregu konsultacji społecznych, 
przedstawicielom organizacji poza-
rządowych, architektom i pracowni-
kom gminy Michałowice oraz staro-
stwa – mówił starosta Maksym Go-

łoś. - To ważne, aby tematy istotne 
dla mieszkańców były opracowywa-
ne wspólnie. Teraz przed nami po-

zostaje realizacja projektu. Oby sta-
ło się to jak najszybciej.

TW

Nie tylko lotnisko, 
ale i nowe miasto?
BARANÓW Rząd przyjął już ofi cjalnie uchwałę o budowie Centralnego 

Portu Lotniczego w Stanisławowie. Tym samym inwestycja zacznie na-

bierać realnych kształtów
 Budowę największego w Polsce lotniska na posiedzeniu rządu 7 listopa-
da zarekomendował radzie ministrów Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do 
spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wedle jego uzasadnienia, 
budowa nowego portu jest konieczna, ponieważ powoli kończy się przepu-
stowość Lotniska Chopina na Okęciu i nie będzie mogło ono pełnić funkcji 
dużego portu przesiadkowego. CPK początkowo obsłuży do 45 mln pasaże-
rów rocznie, a docelowo 100 mln. 
 Wedle obecnych szacunków, inwestycja na 3 tys. hektarów w gminie Bara-
nów pochłonie około 20 mld zł. Kolejne wydatki rzędu 10-15 mld zł związane 
będą z budową setek kilometrów torów kolei dużej prędkości, a także inwesty-
cjami drogowymi (przewidziano przebudowę autostrady A2, łącznic oraz no-
wej autostradowej obwodnicy Warszawy). Wild zapowiedział, że celem będzie 
stworzenie warunków, w których dojazd do lotniska z każdej głównej aglome-
racji Polski będzie możliwy przede wszystkim koleją w ciągu 2-2,5 godz. 
Prace przygotowawcze mają potrwać do końca 2019 roku, a sam CPK ma po-
wstawać przez kolejne 8 lat, aby – wedle planów – w połowie roku 2027 odle-
ciał z niego pierwszy samolot pasażerski. 
 Ponadto zapowiadane jest stworzenie takich prawnych i infrastruktural-
nych warunków, by obok portu powstało praktycznie nowe miasto (określane 
obecnie mianem „Aeropolis”) z parkiem biznesowym, centrum targowo-wy-
stawienniczym i kongresowym, które obsługiwać będą Europę Środkową, a 
także centra konferencyjne oraz obiekty biurowo-administracyjne i hotelowe. 
 – Centralny Port Komunikacyjny ma to być rentowny, innowacyjny węzeł 
transportowy, który wprowadzi nas do pierwszej dziesiątki najlepszych por-
tów lotniczych świata i doprowadzi do intensywnego rozwoju pasażerskiego 
transportu kolejowego oraz zapewni trwałą integrację aglomeracji warszaw-
skiej i łódzkiej – napisało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.
 Rada ministrów planuje jeszcze przyjąć wieloletni program zapewniający fi -
nansowanie inwestycji z budżetu. Powstanie też specustawa m.in. przyspieszają-
ca proces inwestycyjny i łącząca postępowanie środowiskowe i lokalizacyjne.
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Zwycięska „Prześliczna wiolonczelistka”
BARANÓW Kamila Dauksz i Tomasz Boruch wygrali jubileuszowy, V Fetting Festiwal, któ-

ry był hołdem dla twórczości poety i satyryka Wojciecha Młynarskiego

 Wykonawcy, jury i publiczność 
zgromadzili się 11 listopada, tra-
dycyjnie w kościele św. Józefa Ob-
lubieńca. Jubileuszowy koncert był 
poświęcony twórczości Wojciecha 
Młynarskiego. Melomani mogli po-
słuchać najpiękniejszych tekstów, ja-
kie mistrz puenty napisał dla wybit-
nych artystów, i które znalazły się w 
repertuarze m.in. Zbigniewa Wo-
deckiego czy Ewy Bem. Niezmien-
nie, wciąż aktualne przesłania lite-
rackiej twórczości Młynarskiego sta-
ły się asumptem do stworzenia przez 
uczestników konkursu zupełnie no-
wych, czasem wręcz zdumiewają-
cych muzycznych aranżacji, które 
zapewniły im artystyczną indywi-
dualność, nasyconą głębią scenicz-
nej dojrzałości. Znany z zabawnych, 
pełnych mądrości, błyskotliwych ri-
post i dialogów Młynarski poprzez 
swoją twórczość uruchomił w wi-
dzach szczególny rodzaj tęsknoty za 
sztuką nieco bardziej wymagającą, 
choć pozbawioną patosu. Trudno 
znaleźć dziś artystę równie płodne-
go i jednocześnie tak trafnie opisują-
cego otaczającą go rzeczywistość. 

 Galę konkursową poprowadzi-
ła dziennikarka Maria Szabłowska, 
jedna z jurorek festiwalu. W skład 
pozostałej części jury weszli: Da-
nuta Błażejczyk, Marek Kaliszuk, 
Artur Szczęsny i Dariusz Dąbrow-
ski. Komisja spośród młodych ar-
tystów wyłoniła troje finalistów, 
przyznając ostatecznie I miejsce 
Kamili Dauksz i Tomaszowi Boru-
chowi za wykonanie utworu „Prze-
śliczna wiolonczelistka”, II miej-
sce Zuzannie Rosie za interpreta-
cję piosenki „Taki cud i miód”, zaś 
ostatnie miejsce Jagodzie Różyc-
kiej prezentującej utwór „Polska 
miłość”. Widownia doceniła także 
występ Michała Kaczmarka, któ-
ry fantastycznie zaśpiewał utwór 
„Lubię wracać tam gdzie byłem” 
i otrzymał nagrodę publiczności. 
Na scenie nie zabrakło też zwy-
cięzców ubiegłorocznej edycji fe-
stiwalu Izabeli Szafrańskiej i Paw-
ła Sokołowskiego, którzy wykonali 
m.in. „Modlitwę” Bułata Okudża-
wy. Kulminacyjnym punktem fe-
stiwalu był występ Marka Kaliszu-
ka, aktora teatralnego, musicalowe-

go i filmowego oraz wokalisty, któ-
ry zaśpiewał m.in. swoją najnowszą 
piosenkę „Bez Ciebie nie ma mnie”.  

Daria Głowacka

Przed publicznością wystą-

pił również Marek Kaliszuk, 

wokalista i aktor

Wiosnę od jesieni dzieliły 42 km
PODKOWA LEŚNA/MILANÓWEK Nocnym startem w Stawisku zakończył się pierwszy w historii 

Maraton Miast Ogrodów. – Będzie kolejna edycja, bo uczestnicy cyklu imprez byli za-

dowoleni – mówi Leszek Janasik z klubu STO-nogi Milanówek

 W parku otaczającym Muzeum 
A. i J. Iwaszkiewiczków każdy z po-
nad 181 uczestników Nocnego Bie-
gu STO-nogi (skrót od Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego) 
mógł pokonać dowolny dystans po-
nad minimalne 1700 metrów. W re-
zultacie, w tzw. biegu otwartym, naj-
lepsi przez cztery godziny osiągnęli 
imponujące wyniki – Marcin Zator-
ski pokonał 48,6 km, Marcin Tom-
czak – 46,8 km, a Daniel Pietrzak 
– 45 km. W gronie kobiet najdłuższy 
dystans przebiegły Tamara Mieloch 
– 43,2 km, Anna Rzepecka – 41,4 km 
i Paulina Grumbianin – 41,4 km. Jak 
policzyli organizatorzy, łącznie za-
wodnicy wybiegali w Stawisku 3114 
km wykonując w parku 1730 okrą-
żeń. W sumie 82 osoby pokonały 
półmaraton.     
 Bieg odbywał się przede wszyst-
kim w ciemnościach, przy blasku 
ogniska i lampek czołowych uczest-
ników. Po wysiłku biegacze zostali 
ugoszczeni przez milanowskich or-
ganizatorów grochówką, kiełbasą 
do pieczenia w ognisku i herbatą. 
 Piąty nocny bieg STO-nogi był 
jednocześnie zakończeniem Mara-
tonu Miast Ogrodów 2017, w któ-
rym udział był bezpłatny. Biegacze 

mogli wziąć od wiosny udział w cy-
klu 8 imprez, których łączny dystans 
wyniósł 42,1 km. Tylko nielicznej 
grupie udało się zaliczyć minimalną 
wymagalną liczbę sześciu startów 
w gminach Podkowa Leśna i Mila-
nówek (dystanse wynosiły od 1,5 do 
10 km). Wśród tych, którzy spełni-

li założenia organizatorów, najlep-
sze wyniki osiągnęli: Sebastian Sob-
czak (Nadarzyn), Dariusz Kopacz 
(Milanówek) i Ireneusz Marciniak 
(Milanówek), a wśród kobiet: Patry-
cja Markowska (Brwinów) i Domi-
nika Chyłkowska (Milanówek).

PC

Uczestnicy cyklu 8 imprez mieli możliwość przebiegnięcia

maratonu na raty (Fot. organizatorzy) 

Konopie połączyły parę
ŻABIA WOLA Na 3 miesiące za kraty trafi ł 28-latek, który w wynaj-

mowanym domu zorganizował pokaźną hodowlę konopi indyjskiej. 

Współpracowała z nim 27-letnia kobieta

 Do lokum, w którym znajdowały się łącznie 133 rośliny w różnej fazie 
wzrostu oraz kilka kilogramów gotowej do sprzedaży marihuany, weszli kilka 
dni temu grodziscy kryminalni oraz funkcjonariusze do walki z przestępczo-
ścią narkotykową komend w Łodzi i Warszawie. 
 Hodowla była przygotowana bardzo profesjonalnie – dwa pokoje na pię-
trze domu wyposażono w urządzenia zapewniającą odpowiednie na-
świetlenie i nawodnienie roślin, a także nawilżacze powietrza. W następ-
nych pomieszczeniach policjanci znaleźli kilkadziesiąt doniczek bez ro-
ślin oraz pięć worków foliowych i słoik z suszem roślinnym, a także po-
jemniki z nawozem i puste beczki.  
 Kiedy funkcjonariusze rozpoczęli poranną akcję i weszli na posesję, Ange-
lika D. i Tomasz P. akurat zamierzali opuścić ją w samochodzie. Kobieta została 
objęta przez prokuraturę policyjnym dozorem, a mężczyzna decyzją sądu naj-
bliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Razem usłyszeli zarzu-
ty wspólnego prowadzenia uprawy konopi, która mogła dostarczyć duże ilo-
ści ziela oraz wytworzenia znacznej ilości środków odurzających. 

PC

Hodowla dostarczała znaczną ilość narkotyku 
(fot. KPP Grodzisk Mazowiecki)

PODKOWA LEŚNA

GRODZISK MAZOWIECKI

Niejedno oblicze Biblii

Energia słoneczna zasili oczyszczalnię

 W dniach 27 listopada – 1 grudnia w Willi Radogoszcz (ul. Sienkiewi-
cza 31) zagości wystawa „Chrześcijaństwo – Biblia – Reformacja”. Okazją do 
tej ekspozycji jest obchodzony w tym roku jubileusz 500-lecia Reformacji. 
Wystawa ukazuje dzieje i egzemplarze tej najważniejszej księgi świata, po-
cząwszy od zwojów hebrajskich, przez pierwsze zabytkowe wersje w ję-
zyku polskim, postylle, aż po współczesne przekłady ekumeniczne. Finisaż 
wystawy odbędzie się w czwartek 30 listopada o godz. 18. Wstęp na wy-
stawę i spotkanie jest wolny.

PC

 Na pół hektara przylegającym do oczyszczalni ścieków w Chrzano-
wie Wielkim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim 
planuje wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 300 kW. Firma właśnie 
ogłosiła przetarg na projekt przedsięwzięcia. Pozyskana ze słońca energia 
elektryczna będzie wykorzystywana do zasilania oczyszczalni. 
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To wszystko dla „Górala”
GRODZISK MAZOWIECKI Jacek Kurzeja zmaga się z ciężkim nowotwo-

rem. Aby wesprzeć leczenie policjanta, w pierwszą sobotę grudnia 

jego przyjaciele oraz gwiazdy wezmą udział w wielkim turnieju

 Grodziskie charytatywne imprezy piłkarskie z udziałem osób znanych z 
małego i dużego ekranu, sportowców i artystów, stały się już tradycją. 2 grud-
nia odbędzie się szósta edycja turnieju.
 Na boisku hali przy ul. Westfala 3a spotka się 16 drużyn policyjnych z ca-
łego kraju, Litwy i Austrii, a także reprezentacje fl otylli okrętów wojennych z 
Gdyni. Zagrają, aby wesprzeć grodziskiego policjanta Jacka Kurzeję w wal-
ce z ciężką chorobą – nowotworem żołądka z przerzutami do kości. Nazywa-
ny „Góralem” funkcjonariusz był antyterrorystą realizującym zatrzymania naj-
groźniejszych przestępców, a swego czasu uczestniczył w misji pokojowej w 
objętym wojną Kosowie. Zbiórka funduszy jest potrzebna na opłacenie kosz-
townej terapii w niemieckiej klinice – jedynej szansie dla Jacka Kurzei.
 Organizatorzy liczą, że gwiazdy przyciągną jak największą liczbę kibiców i 
darczyńców. Na Westfala przybędą m.in. komentator sportowy Mateusz Bo-
rek, były prezes PZPN Michał Listkiewicz i jego syn - sędzia piłkarski Tomasz, 
aktorzy Daniel Olbrychski, Tomasz Oświecimski i Adam Zdrójkowski. Nie za-
braknie również boksera Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka oraz gwiazdorów 
estrady Michała Wiśniewskiego, Mateusza Mijala, zespołu Loka, Patrycji Ka-
zadi, a także wielu wykonawców disco polo (wśród nich znajdą się Czado-
man, Power Boy i Exited). Swój udział w imprezie zapowiedzieli też showbiz-
nesowa dziennikarka TVN Agnieszka Jastrzębska oraz bioenergoterapeuta 
Zbigniew Nowak. 
 W programie także: loteria fantowa, aukcja cennych przedmiotów (m.in. 
koszulki Mateusza Wieteski z Górnika Zabrze z autografami kolegów z druży-
ny), występ orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji, pokazy tań-
ca nowoczesnego i zabawy dla najmłodszych.
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Tomasz Oświecimski, znany m.in. z „Pitbulla” 

weźmie udział w turnieju charytatywnym po raz kolejny

KS Raszyn rośnie w siłę
RASZYN Młodzieżowych drużyn w Klubie Sportowym Raszyn przybywa, a zespół seniorów 

świetnie radzi sobie w lidze okręgowej, mierząc w awans do IV ligi. Obok stadionu rośnie 

też nowa hala sportowa z prawdziwego zdarzenia, która ma służyć również piłkarzom

 W KS Raszyn trenuje w tej chwili 
około 300 dzieci, które występują w 
11 zespołach. Jest też drużyna żeń-
ska, grająca na szczeblu I ligi. – W 

ubiegłym roku nasi piłkarze spadli z 
IV ligi do okręgówki. To był trudny 
moment – nie ukrywa Janusz Gór-
ka, członek zarządu klubu odpowie-
dzialny za sekcję piłki nożnej. – Wie-
lu zawodników wtedy od nas ode-
szło. Postanowiliśmy postawić jed-
nak na swoją młodzież i nie kończyć 
współpracy z trenerem Jackiem Ro-
mańczukiem. Dziś te decyzje pro-
centują. Kadra pierwszego zespołu 
liczy 26 zawodników, z czego 13 to 
nasi wychowankowie.

Sukcesy młodych piłkarzy

 W lidze okręgowej właśnie za-
kończyła się runda jesienna. KS Ra-
szyn znajduje się w tabeli na trzecim 
miejscu, zaledwie z punktem straty 
do lidera – SEMP Warszawa (dru-
gi, z taką samą liczbą punktów jest 
Grom Warszawa). – Mamy mały 
budżet, ale jesteśmy dobrze zorga-
nizowani i zdeterminowani. Dlate-
go wierzę w awans do IV ligi – mówi 
wprost Janusz Górka. Dużą siłą i 
zarazem atutem klubu są młodzi 
piłkarze. Niektórzy z nich mają już 
na swoim koncie pierwsze sukce-
sy. Chłopcy z rocznika 2005 zaję-
li w tym roku drugie miejsce w I li-
dze Mazowsza, plasując się zaraz za 

swoimi rówieśnikami z Legii War-
szawa. Dobrze radzi sobie również 
rocznik 2007, prowadzony przez tre-
nera Piotra Włodarskiego, który w 
tym półroczu awansował do I ligi. 
– Nasze inne roczniki również syste-
matycznie pną się w górę tabeli – do-
daje Janusz Górka. – Ale na tym na-
sze ambicje się nie kończą. Wraz ze 
wzrostem umiejętności i zdobywa-
nym doświadczeniem chcemy wy-
stępować na coraz wyższym szcze-
blu rozgrywek.

Nie tylko piłka nożna

 Mimo że KS Raszyn ma długie 
tradycje piłkarskie (pierwsza druży-
na powstała tu już w 1964 roku), w 
klubie są także inne odnoszące suk-
cesy sekcje. Tak jak chociażby sek-
cja podnoszenia ciężarów powstała 
w 2002 roku z inicjatywy Sławomi-
ra Ruszczyka, brązowego medalisty 
mistrzostw Polski, której zawodnicy 

już po roku zaczęli odnosić pierw-
sze sukcesy. Jest też sekcja bokser-
ska, regularnie przywożąca meda-
le z mistrzostw młodzików. Z kolei 
sekcja brydża sportowego, istnieją-
ca od lat 70., kilka lat temu została 
przemianowana w amatorskie koło 
brydża sportowego. 
 „Dzieckiem” KS Raszyn jest tak-
że organizowany od 8 lat Bieg Ra-
szyński na dystansie 10 km, który 
narodził się z inicjatywy Piotra Pi-
kiela, byłego prezesa klubu. Odbywa 
się on zawsze na początku kwietnia 
(w przyszłym roku będzie to 8 kwiet-
nia) i regularnie przyciąga 500-600 
biegaczy z całego kraju. – Właśnie 
rozpoczynamy przygotowania do 
kolejnej edycji imprezy – zdradza Ja-
nusz Górka. – Chcemy, aby była ona 
jeszcze bardziej atrakcyjna niż w la-
tach ubiegłych.

Tomasz Wojciuk

Janusz Górka, członek zarządu KS Raszyn ma się z czego cieszyć. 

Drużyny piłkarskie funkcjonujące w ramach klubu regularnie 

pną się w górę tabeli

Urozmaicone treningi, wy-

kwalifikowana kadra trener-

ska, coraz lepsze zaplecze 

sportowe – to wszystko spra-

wia, że młodzi chłopcy chcą 

grać w KS Raszyn

R E K L A M A
MILANÓWEK

Nie dali rady z inwestycjami 
 Burmistrz Wiesława Kwiatkowska odwołała w poprzednim tygodniu, w 
trybie nadzwyczajnym, całą radę nadzorczą Milanowskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji. W ofi cjalnym komunikacie na ten temat 
burmistrz wyjaśniła, że powodem jej decyzji było niezrealizowanie przez 
MPWiK wielu inwestycji zaplanowanych na 2017 rok, w tym kanalizacji w 
północnej stronie miasta, obejmującej ulice: Kwiatową, Wąską i Kraszew-
skiego oraz ulice boczne od Wojska Polskiego. 
 Odwołanych: Jolantę Barbarę Tarasiuk, Andrzeja Manowskiego oraz 
Andrzeja Witolda Chordeckiego zastąpili w radzie: Katarzyna Gonta-Gra-
biec, Dorota Zbińkowska oraz Marek Ogonowski.

PC

PODKOWA LEŚNA

Miasto, w którym łatwiej żyć
 Podkowa Leśna zajęła 1. miejsce na Mazowszu oraz 26. w kraju w ka-
tegorii gmin miejskich w rankingu jednostek samorządu terytorialnego 
zrównoważonego rozwoju, opracowanym przez Politechnikę Warszaw-
ską. Zestawienie uwzględniające wszystkie 2478 miast i gmin w kraju, 
zostało opracowywane na podstawie 15 wskaźników, których źródłem 
były dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brano m.in. 
wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę osób pracują-
cych na 1000 mieszkańców, ilość podmiotów gospodarczych, saldo mi-
gracji, liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czy też odsetek 
mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

PC

Przystanek Historia w Muzeum Dulag 121 

PRUSZKÓW

 W czwartek 30 listopada w Muzeum Dulag 121 odbędzie się wykład Hu-
berta Kuberskiego pt.„KL Warschau - fakty i mity”, natomiast 5 grudnia mu-
zeum zaprasza na spotkanie „Emil Barchański - najmłodsza ofi ara stanu wo-
jennego”, podczas którego odbędzie się pokaz fi lmu „Sprawa Emila B.”. Po 
projekcji komentarz historyczny wygłosi Marcin Łaszczyński.

TW
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

DAM PRACĘ

Zatrudnimy pokojowa na etat hotel Konstancin-Je-
ziorna. Osoby zainteresowane prosimy o 
tel. 500 702 033 pon-pt. w godz. 12:00-15:00

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

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni operatorów 
maszyn linii pakujących oraz osoby do pakowania. 
Tel.22 736 68 23

Przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca do sklepu 
spożywczego w Nowej Iwicznej tel. 609 56 35 02

Zatrudnimy kierowcę do hurtowni kat.B, mile widziane 
kat.C, Warszawa ul. Poleczki  tel. 502 221 407

Bufetowa w zajeździe w Sękocinie, 
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Pomoc do kuchni, w godzinach: 6-14 
(bez weekendów), Piaseczno, tel. 510 907 876

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu 
pruszkowskiego, praca w co drugi piątek ,tel. 692 488 278

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Ustanowie, tel. 601 953 432

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

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola 
w Piasecznie zatrudnię, tel. 506 12 52 82  
przedszkolefantazja@interia.pl

Kierowca kat C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

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

EKIPĘ DO PRZEBUDOWY DOMU W PIASECZNIE 
ZATRUDNIĘ, tel. 668 306 570

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, możli-
wość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Konstancin-Je-
ziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Ochrona Budowy Pruszków Emerytów i Rencistów, 
tel. 22 834 34 00

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 5-13 i 19-3. Praca 
przy wędlinach oraz drobiu. Piaseczno tel. 515 090 488

Zakład stolarski zatrudni stolarza 
z doświadczeniem,Janki, tel. 601 897 727

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

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

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywczego. 
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 509 855 978

Piekarnia Osiedlowa Krzosek poszukuje pracowników na 
cukiernie do wykańczania i wydawania towarów, 
tel. 731 068 713

Kierowca – kurier, tel. 692 406 371

Hydraulika lub pomocnika hydraulika, 
tel. 792 850 736

Praca na produkcji – Piaseczno. Praca w renomowanej 
firmie. Mile widziani mężczyźni. Informacje pod nr
tel.: 797-318-859

Osoba do pomocy w handlu obwoźnym, z Piastowa 
i okolic tel. 664 132 533

Pracownika, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni 
od zaraz na stanowisko, dwóch nauczycieli wspomagają-
cych (kwalifikacje pedagogiczne, pedagogika specjalna, 
cały etat, 25 godzin). CV proszę przesyłać na adres e-
mail: sekretariat@spwmy.edu.pl , telefon kontaktowy - 
22 462 85 20 

Zatrudnię Pracownika Magazynu, Mszczonów, 
tel. 605 846 825

Opiekuna do grupy żłobkowej, Nowa Wola/k Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Poszukuję glazurników, tel. 601 340 250

Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów 
tel. 602 733 289 

Hurtownia  „Bajka”  w Gołkowie zatrudni fakturzystkę na 
pełen etat, tel. 691 505 107, e-mail: bajwid@bajwid.pl

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

Pracownika na budowę – wykończenia, tel. 692 194 998

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

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY, zatrudnimy operatora 
do samodzielnej obsługi maszyny drukarskiej w firmie 
produkcyjnej w Drwalewie (05-651) oraz przyuczymy po-
mocnika drukarza, tel. 601 33 67 88

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna zatrudni ko-
biety do obsługi zgrzewarek do folii. Praca w systemie 
zmianowym. Pełny etat. tel. 601 33 67 88

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

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

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 5-13, 19-3. Praca w 
warunkach chłodniczych, Piaseczno, tel. 515 090 488

Zatrudnimy kierowcę do hurtowni kat. B, mile widziane C, 
Warszawa ul. Poleczki 9A, tel. 502 221 407

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Fryzjerka podstawa + 50 %, Warszawa, Puławska 534, 
tel. 501 143 827

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, opieka nad dzieckiem lub osoba starszą , 
tel. 889 650 156

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, rynny), 
tel. 739 691 278

Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem mobilna i dyspozy-
cyjna, tel. 784 094 050 

Pomoc osobom starszym, tel. 502 991 814

Sprzątanie, tel. 576 099 025

Sprzątanie, tel. 667 161 386

Rencista , złota rączka, ochrona i inne, wiek 56 lat,
tel. 505 725 289

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, 
tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam maszyny stolarskie,Janki, tel. 601 897 727

Sprzedam świeżo ścięte drzewa w Głoskowie 
tel. 605 085 563

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl. tel. 601 449 898
Mercedes E 211, tel. 601 24 12 78

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię twoje auto najlepsze ceny szybko i uczciwie 
tel. 535 223 324

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działkę rolno-budowlaną, 1800 m kw., Łęg k/Konstancina, 
tel. 782 090 900

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

Sprzedam działkę budowlaną, 1100 lub 2200 m kw., To-
mice,u. J. Kochanowskiego, media, tel. +32 494 522 265 
(Belgia), lub 515  634 014

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, bu-
dowa domów,  tel. 602 397 714

Lub wynajmę mieszkanie/lokal usługowy (76 m kw.), Pia-
seczno, 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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania lub pokoju, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Mieszkanie, ok. Tarczyna, tel. 516 27 00 85

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

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

2 pokoje, Chyliczki, tel. 739 626 355

Wynajmę pokój z aneksem, Góra Kalwaria, tel. 509 952 583

Mieszkanie 2 – pokojowe w Piasecznie, tel. 605 896 425

Wynajmę mieszkanie: 2 pokoje i pokój z aneksem w Pia-
secznie, Albatrosów, czynsz 1200 zł plus opłaty ok. 650 zł, 
tel. 501 620 106

Trzypokojowe umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dwupokojowe lub kawalerkę Piaseczno, tel. 664 6

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Studnie, tel. 601 231 836 

Wycinka drzew, karczowanie oraz wywóz 
tel. 798 828 783 

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

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

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

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

Glazurnik, tel. 577 355 123

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi wysokościowe, wycinka drzew, czyszczenie rynien 
tel. 889 105 476

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Opony samochodowe używane, tanio, tel. 501 277 407

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki me-
blowej 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

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie do wiadczenie,  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

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

Szafy, tel. 501 257 912

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Remonty i inne, tel. 667 356 939

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Matematyka, Chemia, Fizyka, tel. 609 560 736

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Catering o zróżnicowanej kaloryczno ci, tel. 606 22 44 89

Masaż leczniczy, tel. 794 900 505

Psychoterapia indywidualna. Pomoc w kryzysie życio-
wym, trudnościach w relacjach, nerwicy, depresji, stresie. 
Gabinet w Piasecznie, tel. 783 969 117

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

Zatrudnimy do Oddziału Wart Cywilnych - umowa o 
pracę, Okęcie. Tel. 261 821 073

Recepcjonistka/ta i złota rączka do Hotelu Ajax w Jan-
kach, tel. 501 216 419

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Krawcowe do prostego szycia na overlockach 
i stebnówkach, okolice Piaseczna, tel. 601 259 681

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

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

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, 
tel. 720 916 226

Tanie kwatery, (od 8zł+) tel. 797 799 002

Pawilon 28 m. kw. „pod kopułą“,Piaseczno, 
tel. 509 86 72 38

Dom do 180 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLA-
ZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Tarot, tel. 516 490 542

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

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

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamieść ogłoszenie drobne 

przez internet
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Nowe oazy 
w środku miasta
GRODZISK MAZOWIECKI Wczoraj burmistrz podpisał umowę z wyko-

nawcą parku przy ul. Piłsudskiego i Bałtyckiej. To nie jedyny teren, 

który w przyszłym roku zmieni oblicze

 Park Piłsudskiego, którego realizacja będzie kosztowała 2,6 mln zł, na 
pewno będzie wyróżniał się na mapie miasta. A to głównie za sprawą niety-
powych rzeźb – skalnych kul o różnej średnicy (największe będą miały metr). 
Staną się one ozdobą „ogrodu sensorycznego żwirowo-kamienistego”. Jed-
nak to tylko część elementów, które uatrakcyjnią poddawany rewitalizacji te-
ren po obu stronach ul. Piłsudskiego, przylegający do rzeki Mrowny i ul. Bał-
tyckiej. Powstaną tu również ogród różany, „ptasie miasto” z wielorodzinnymi 
budkami lęgowymi, siłownia zewnętrzna, a także parking. Przewidziano rów-
nież wymianę oświetlenia oraz zabawek na placu dla dzieci na nowocześniejsze. 
Oczywiście, to wszystko zostanie skąpane w nowo nasadzonej zieleni. 
 Urzędnicy rozstrzygnęli również przetargi na wykonanie (za łącznie 1,31 mln 
zł) dwóch kolejnych parków – przy ul. Górnej oraz Jaśminowej. Wedle oczekiwań 
gminy w miejscu tym zostaną ułożone alejki spacerowe, wybudowane oświetle-
nie, place zabaw i ustawione urządzenia do ćwiczeń, a także zamontowane ław-
ki, kosze na śmieci stojaki na rowery, budki dla ptaków oraz owadów. W obu par-
kach zostanie ułożona trawa z rolki, posadzone kwiaty i drzewa. Przy ul. Jaśmi-
nowej powstanie ponadto boisko do plażowej piłki siatkowej.
 Ratusz będzie szukał kolejnych wykonawców terenów zielonych, bowiem 
zaplanował w sumie realizację w mieście czterech parków, siedmiu skwerów i 
nasadzenia wzdłuż 14 ulic takich jak: Nadarzyńska, Warszawska, Szczęsna, Dą-
browskiego, Wieluńska, Robotnicza, Kleeberga, 3 Maja, Królewska, Sienkiewi-
cza, 1 Maja, Bałtycka, Narutowicza i Traugutta. Na te przedsięwzięcia otrzymał 
6,7 mln zł dofi nansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 Wyłonione przez magistrat fi rmy będą miały za zadanie wykonanie inwestycji 
do jesieni przyszłego roku, będą też pielęgnowały zieleń przez kolejne dwa lata.

PC

Przy ul. Piłsudskiego powstanie ogród sensoryczny 

z oryginalnymi rzeźbami

Co dalej z niebezpiecznym rondem?
PIASTÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Rondo Kaczorowskiego na styku ulicy Warszawskiej i alei 

Wojska Polskiego w Piastowie było dotychczas miejscem, w którym często dochodzi-

ło do wypadków i kolizji. Kilkanaście dni temu na skrzyżowaniu zmieniono organizację 

ruchu. – Niestety, nie rozwiązało to problemu. Oznakowanie ronda nadal jest niespój-

ne – uważa inż. Marcin Banach, specjalista transportu

 Rondo przy zjeździe z wiaduktu 
w Piastowie powstało kilka lat temu. 
Od początku sprawiało proble-

my kierowcom, którzy często mylili 
pasy ruchu, zajeżdżając sobie drogę. 
– W tym miejscu rzeczywiście czę-
sto dochodziło do wypadków i ko-
lizji – informuje podkom. Karolina 
Kańka, rzeczniczka Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Postanowił pomóc urzędnikom

 Problemem ronda zaintereso-
wał się Marcin Banach, inżynier na 
co dzień zajmujący się komunikacją 
i drogownictwem. Zainspirowało go 
stanowisko urzędników, którzy mó-
wili, że nie mają pieniędzy na przebu-
dowę ronda. – Tymczasem wystarczy 
zmienić na nim organizację ruchu, 
przemalować pasy i problem sam się 
rozwiąże – mówi Banach. 
 Marcin Banach przeanalizował 
organizację ruchu na rondzie, zna-
lazł błędy utrudniające życie kierow-
com i zaproponował ich wyelimino-
wanie. Pismo zawierające szczegó-
łową analizę skierował 31 paździer-
nika do burmistrza Piastowa Walde-
mara Szuplewskiego. Wskazał w nim 
m.in., że źródłem problemu jest za-
istnienie w obrębie ronda kłócących 
się warunków brzegowych. Chodzi o 
niespójność geometrii obiektu i pa-
nującego na nim ruchu okrężnego z 
segregacją kierunkową na wlotach, 
co prowadzi do niebezpiecznych 
zdarzeń (strumienie ruchu na ron-
dzie przecinają się). – W odpowiedzi 
na moje pismo otrzymałem infor-
mację, że sprawą zajmuje się już sta-
rostwo powiatowe w Pruszkowie i to 

do nich powinienem kierować swoje 
uwagi – mówi Marcin Banach.
 
Zmieniono organizację ruchu

 Kilkanaście dni temu pruszkow-
skie starostwo dokonało zmian w 
organizacji ruchu na rondzie. Poja-
wiła się informacja, że od tej pory 
jest ono rondem turbinowym, co ma 
przyczynić się do zwiększenia bez-
pieczeństwa użytkowników. – Jego 
organizacja wymaga od kierowcy 
dokonania wyboru kierunku jazdy 
przed wjazdem na rondo i ustawie-
nia się na właściwym dla tego wy-
boru pasie – wyjaśnia Krzysztof Bu-
kowski ze starostwa. – Jest to szcze-
gólnie ważne z uwagi na oznako-
wanie poziome, które uniemożliwia 
późniejszą zmianę pasa z zewnętrz-
nego na wewnętrzny i odwrotnie. 
Zalecamy zachowanie szczególnej 
uwagi w pierwszych dniach obowią-
zywania nowej organizacji ruchu.
– Niestety, z przykrością muszę 
stwierdzić, że powiat pruszkowski 
administrujący drogą opracował 
równie wadliwy jak wcześniej funk-
cjonujący projekt stałej organizacji 
ruchu na rondzie – krytykuje Marcin 

Banach. Wylicza, że oprócz niespój-
nego oznaczenia problemem są w tej 
chwili także przecinające się tory ru-
chu pojazdów. – Wcześniej też tak 
było, tyle że w mniejszym stopniu – 
dodaje inżynier. – Jak wjeżdżało się 
na rondo, można się było połapać o 
co chodzi. Teraz kierowca myśli, że 
jedzie swoim pasem, ale organiza-
tor ruchu nie zadbał o bezkolizyj-
ne wyprowadzenie go z poszczegól-
nych pasów do określonych strzał-
kami wylotów.
 Marcin Banach przewiduje, że 
na rondzie wciąż będzie dochodzi-
ło do niebezpiecznych zdarzeń. Cały 
czas ma też nadzieję, że urzędnicy 
pójdą po rozum do głowy i wprowa-
dzą w życie zaproponowane przez 
niego rozwiązanie, decydując się na 
tzw. rondo spiralne. Charakteryzuje 
się ono tym, że tory ruchu pojazdów 
będących na rondzie nie przecinają 
się. – To co jest dzisiaj, to – wbrew 
temu, co twierdzi urząd, wcale nie 
jest rondo turbinowe. To jest zwykłe 
rondo, tylko źle pomalowane – uwa-
ża nasz czytelnik.

Tomasz Wojciuk

Czy na rondzie Kaczorowskiego wciąż będzie 

dochodzić do wypadków? 

Od momentu wprowadzenie 

nowej organizacji ruchu, na 

rondzie na pewno doszło do 

jednej kolizji. Być może było 

ich więcej, ale policja nie ma 

takich informacji

Małżeństwa na medal
PIASTÓW Trzy piastowskie pary, które spędziły ze sobą ponad 50 lat, 

uhonorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadany-

mi przez prezydenta RP

 Odznaczenia i kwiaty wręczył małżonkom w Miejskim Ośrodku Kultury bur-
mistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski w obecności przewodniczącej rady miej-
skiej Agaty Korczak, kierowniczki urzędu stanu cywilnego Ewy Soroki, a tak-
że rodziny i bliskich jubilatów. Wyróżnienia otrzymali państwo Liliana i Igna-
cy Godulowie, Teresa i Tadeusz Setowie oraz Krystyna i Henryk Wyrzykowscy, 
którzy mogli pochwalić się aż 65-letnim stażem. Burmistrz życzył szczęśliwym 
małżonkom zdrowia oraz kolejnych pięknych jubileuszy. – Niech wasze związki 
będą przykładem i inspiracją dla młodych i przyszłych małżeństw – dodał.

TW

Wielka wystawa psów
PRUSZKÓW W niedzielę w hali BGZ Arena odbyła się  I Krajowa Wystawa Psów Rasowych, 

której organizatorem był piaseczyński oddział Związku Kynologicznego w Polsce
 Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców Pruszkowa. Hodowcy poka-
zali ponad 1500 psów reprezentują-
cych aż 190 różnych ras. Rywalizację 
wygrał pies starej, pochodzącej z ty-
betu rasy shih tzu, drugie miejsce za-
jął cocker spaniel angielski (maści zło-
tej), a trzecie - krótkowłosy jamnik. Licz-
ni miłośnicy psów odwiedzili teren toru 
kolarskiego, aby podziwiać piękne psy, 
ale także porozmawiać z właścicielami i 
hodowcami oraz dowiedzieć się wię-
cej o różnych rasach. - Mamy nadzie-
ję, że dzięki takim imprezom wie-
dza o psach rasowych będzie się co-
raz bardziej upowszechniać – mówi 
Ewa Gayny, jedna z organizatorek 
imprezy. - Wiele osób po wizycie w 
Arenie podjęło też decyzję o zakupie 
własnego czworonoga. Dzięki rozmo-
wom ze specjalistami mogli oni oce-
nić jaki pies będzie dla nich najbar-
dziej odpowiedni zarówno pod wzglę-
dem charakteru, usposobienia, jak i 
naturalnych predyspozycji. 

TW

GRODZISK MAZOWIECKI

Miś będzie smaczny dziś
 Centrum Kultury zaprasza na obchody Światowego Dnia Misia Pluszo-
wego. Impreza w sali widowiskowej (ul. Spółdzielcza 9) rozpocznie się ju-
tro o godz. 12 od widowiskowej, tanecznej interpretacji książki „Misiak Ser-
duszko” w wykonaniu tancerzy z Egurolla Dance Studio w Grodzisku Mazo-
wieckim. Będzie też do nabycia książeczka Pawła Anioła „Misiak serduszko”, 
z której cały dochód jest przeznaczony na wyposażenie sal do terapii sen-
sorycznej dla dzieci. Po spektaklu będzie też można wziąć udział w warsz-
tatach oraz spróbować misiowego tortu ufundowanego przez miejscową 
cukiernię. Wstęp wolny.

PC

Koncert kolęd Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos

PRUSZKÓW

 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego zaprasza na koncert 
kolęd w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos. Odbędzie się on w 
sobotę 9 grudnia o godz. 19. Wstęp na wydarzenie jest możliwy po uzyskaniu 
bezpłatnych wejściówek, które czekają w recepcji muzeum od 10 listopada, 
od godz. 9. 

TW


