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Robiąc zakupy, uważaj na karę
PRUSZKÓW Przy skle-

pie Biedronka przy 

ul. Komorowskiej 

pojawiły się płat-

ne miejsca parkin-

gowe. – Jeszcze cze-

goś takiego nie wi-

działem – dziwi się 

Witold Bauerseind, 

który otrzymał 80 zł 

kary, bo nie wykupił 

biletu parkingowego

Idą święta, bądźmy razem
Zamknęli narkotykową „hurtownię”

MICHAŁOWICE Narko-

tyki warte 1,8 mln zł 

przejęło CBŚP. Część 

z nich znajdowało 

się w magazynie w 

Granicy. Aresztowa-

no dwóch mężczyzn, 

grozi im do 12 lat wię-

zienia

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 

Kurier Południowy 
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Zadzwoń 692 488 258
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KRONIKA POLICYJNA
MILANÓWEK

PIASTÓW

BRWINÓW

GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI

Tragedia na Królewskiej

Znikają „japończyki”

Pieszy zginął na zebrze

Szybko rozliczyli włamywacza

Kolekcjoner „dragów”

Miał powody do ucieczki?

Szybki pościg za pijanym kierowcą

 Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę około godz. 4.30 na trasie 
nr 719 pomiędzy Milanówkiem a Brwinowem. 71-letni kierowca daewoo 
matiz z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Mężczy-
zna za kółkiem nadjeżdżającego z przeciwka mercedesa, aby uniknąć czo-
łowego zderzenia, odbił w bok i zatrzymał się na słupie. Podobnie nie zdą-
żył się zachować jadący fordem i nie uniknął wypadku. Mężczyzna sie-
dzący za kierownicą matiza zginął na miejscu, pozostali uczestniczy zda-
rzenia nie odnieśli poważniejszych ran. Policja razem z prokuraturą usta-
lają przyczyny zdarzenia. 

 W nocy z wtorku na środę z ogrodzonego parkingu przy ul. Puła-
skiego skradziono toyotę. To niejedyny ostatnio przypadek kradzieży ja-
pońskiego samochodu na terenie Piastowa. Kilkanaście dni wcześniej wie-
czorem sprzed sklepu Tesco zniknęła mazda. Wszystko wskazuje na to, że 
sprawcy dostali się do samochodu używając metody „na walizkę”, która 
przechwytuje sygnał radiowy przesyłany pomiędzy autem i kluczykiem do 
niego. Prawdopodobnie wcześniej w ten sam sposób ukradziono subaru z 
ul. Warszawskiej.

 Na przejściu dla pieszych na ul. Biskupickiej w środę po południu doszło 
do potrącenia 44-latka. Ratownicy podjęli akcję reanimacyjną, ale mężczy-
zny nie udało się uratować. Kierowca volkswagena biorącego udział w wy-
padku był trzeźwy. Policja apeluje o szczególną ostrożność na drogach w 
okresie jesienno-zimowym.  

 Kryminalni schwytali 26-latka, który zaledwie kilka godzin wcześniej 
włamał się do obiektu w trakcie budowy i ukradł sprzęt i narzędzia o łącz-
nej wartości prawie 25 tys. zł. Stróże prawa odzyskali przedmioty. Podczas 
czynności w komendzie okazało się, że mężczyzna był także sprawcą wła-
mania do nowo powstałego domu w Kałęczynie, gdzie zrabowano mie-
dziane rurki. Usłyszał zarzuty popełnienia obu przestępstw, grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej 
zatrzymali samochód, którym podróżował obserwowany przez nich męż-
czyzna. W schowku poniżej podłokietnika znaleźli haszysz, a w portfelu 
torebkę z kokainą. Kiedy funkcjonariusze udali się z 25-latkiem do jego 
mieszkania, w szufl adzie komody wykryli kolejną torebkę z białym prosz-
kiem oraz wagę elektroniczną. U 25-latka zabezpieczono także znaczną 
sumę pieniędzy na poczet przyszłych kar. Zatrzymany mężczyzna usły-
szał zarzut posiadania narkotyków, zagrożony karą do 3 lat pozbawienia 
wolności.

 20-latek w lexusie zamiast zatrzymać się do kontroli na sygnał dany przez 
policyjny patrol, zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg i w końcu 
zatrzymali mężczyznę jadącego jak pirat. Mundurowi ukarali 20-latka man-
datem i punktami karnymi, a także odebrali mu prawo jazdy oraz dowód re-
jestracyjny, ponieważ jego auto było w złym stanie technicznym.

 W sobotę wieczorem policjanci próbowali zatrzymać do kontroli męż-
czyznę kierującego seatem, który na al. Tysiąclecia przejechał skrzyżowa-
nie na czerwonym świetle. Ten jednak zamiast się podporządkować, wci-
snął pedał gazu. Mundurowi ruszyli w pościg. Uciekinier zdołał dojechać 
do krzyżówek z al. Jerozolimskimi, gdzie zderzył się z innym seatem. Jak 
wkrótce wyszło na jaw, mężczyzna był nietrzeźwy, miał przeszło 1,5 alko-
holu w wydychanym powietrzu. Stanie teraz przed sądem, nazbierało mu 
się kilka wykroczeń i dwa przestępstwa. 

Gminy otwierają swoje ślizgawki
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Od niedzieli działa już lodowisko w Grodzisku Mazowieckim, a od środy w 

Brwinowie i Piastowie. W sobotę ślizgawka zostanie otwarta w Milanówku, a kilka dni później także w Pruszkowie

 Lodowisko na terenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej przy ul. Żwir-
ki i Wigury w Grodzisku Mazowiec-
kim jest otwarte w tygodniu w godz. 
8-22, a w weekendy od godz. 10.30 
do 22. Uczniowie z lokalnych szkół 
mogą korzystać z niego nieodpłatnie 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8-15, potem od 16 – po przerwie 
technicznej - lodowisko udostępnia-
ne jest już wszystkim mieszkańcom. 
Ceny biletów: 3 zł ulgowy, 4 zł nor-
malny. Za wypożyczenie na 35-mi-
nutową sesję łyżew trzeba  zapłacić 5 
zł. Przy ślizgawce znajdują się toale-
ty. Obiekt jest oświetlony, a osobom 
ślizgającym się po lodzie umila czas 
sącząca się z głośników muzyka.
 W Mikołajki lodowisko zosta-
ło otwarte także w Piastowie przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji (Al. Tysiąclecia 1). Ma być czyn-
ne codziennie w godz. 10-21 z prze-
rwą techniczną od godziny 14 do 15. 
Wstęp na taflę jest wolny, a wypo-
życzenie łyżew bez limitu czasowego 
kosztuje 5 zł. 
 W Brwinowie lodowisko dzia-
ła w rejonie skrzyżowania ul. Pił-
sudskiego i Przejazd, przy SP nr 1. 
Na miejscu jest możliwość wypoży-
czenia łyżew i kasku, co kosztuje je-
dynie złotówkę (niezależnie od wy-
jeżdżonego czasu). W tygodniu od 
godz. 8 do 15 ze ślizgawki korzysta-
ją uczniowie szkół, a od 16 do 21.30 
lodowisko jest już ogólnodostępne. 
Wstęp wolny. W weekendy można 
ślizgać się od godz.11 do 15, a potem 
– po przerwie technicznej - od 16 do 
21.30. - Teren jest oświetlony, a w 

pobliżu znajdują się miejsca parkin-
gowe oraz zadaszona wiata, w któ-
rej można się przebrać – mówi Mi-
rosława Kosiaty, kierownik gminne-
go biura promocji.
 W Milanówku lodowisko bę-
dzie mieściło się przy ulicy Spor-
towej 70B. Miało zostać urucho-
mione w środę, ale ze względu 
nie kiepską pogodę, stanie się to 
w sobotę 9 grudnia o godz. 15.30. 
Ma działać przez cały tydzień od 
godz. 8 do 22, jednak od ponie-
działku do piątku (do godz. 15) ze 
ślizgawki będą korzystać ucznio-
wie miejscowych szkół. Potem bę-
dzie przerwa techniczna i ślizgaw-
ka znów przyjmie mieszkańców 
od godziny 16. Ceny biletów: 4 zł 

dzieci, 5 zł dorośli z gminy Mila-
nówek. Przybysze z innych gmin: 
odpowiednio 5 zł i 6 zł. Czas po-
bytu na lodzie jest nielimitowany. 
5 zł trzeba będzie zapłacić za wy-
pożyczenie łyżew, 2 zł za wypoży-
czenie kasku i 6 zł za wypożycze-
nie pingwinka do nauki jazdy.
 Niedługo ma zostać urucho-
mione także lodowisko przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. 
Ma stanąć na terenie szkolnego bo-
iska i być zadaszone. Obok będzie 
wypożyczalnia łyżew, z których bę-
dzie można korzystać za niewielką 
opłatą. Samo korzystanie z lodowi-
ska ma być bezpłatne.

Tomasz Wojciuk

Lodowisko w Milanówku ma zostać otwarte jutro, a w Pruszko-

wie w połowie grudnia. W innych gminach ślizgawki już działają

Zamknęli narkotykową „hurtownię”
MICHAŁOWICE Narkotyki warte 1,8 mln zł przejęło CBŚP. Część z nich znajdowało się w ma-

gazynie w Granicy. Aresztowano dwóch mężczyzn, grozi im do 12 lat więzienia

 Cała sprawa zaczęła się od poli-
cyjnej zasadzki będącej rezultatem 
kilkumiesięcznego postępowania. 
Wywiadowcy śledzili mężczyznę po-
dejrzewanego o to, że jest tzw. pół-
hurtownikiem. Czekano, aż będzie 
próbował sprzedać komuś zabro-
nione substancje. Do takiej trans-
akcji doszło 25 października na par-
kingu przy autostradzie A2. Kiedy 
dwaj mężczyźni przybyli na miejsce 
w Audi A7 oraz BWW 7 dobili tar-
gu – jeden sprzedał drugiemu pół 
kilograma kokainy o czarnorynko-
wej wartości 80 tys. zł – auta otoczy-
li funkcjonariusze z warszawskiego 
Zarządu Centralnego Biura Śled-
czego Policji. 
 Jak się wkrótce okazało, to był 
dopiero wstęp do policyjnych zdo-
byczy. Bowiem w wyniku zatrzyma-
nia 37-letniego Piotra S. oraz 35-let-

niego Łukasza S. stróże prawa do-
tarli do magazynu na wynajętej po-
sesji w Granicy w gminie Michało-
wice. W pomieszczeniach Piotr S. 
ukrył: około 120 gramy marihuany, 
820 g heroiny, 14,5 tys. tabletek eks-
tazy, 200 g mefedronu i około 2 kg 
kokainy. To nie było wszystko. Kil-
kanaście kilometrów dalej policjanci 
z CBŚP znaleźli samochód – chłod-
nię, w której ukryto kolejne 10 kg 
amfetaminy oraz łącznie 190 litrów 
chemikaliów służących do produk-
cji substancji psychotropowych. Z 
ustaleń śledczych wynika, że pojazd 
został najprawdopodobniej specjal-
nie zakupiony do przechowywania 
narkotyków i innych nielegalnych 
substancji. Kontynuując działania, 
policjanci znaleźli na terenie pose-
sji w województwie wielkopolskim 
kompletne wyposażenie technolo-

giczne umożliwiające rozpoczęcie 
uprawy marihuany. 
 Ponieważ mężczyźni dokonywali 
obrotu znaczną ilością narkotyków, 
prokurator zawnioskował do sądu 
o zatrzymanie ich w areszcie tym-
czasowym na 3 miesiące. – Piotr S. 
przyznał się do sprzedaży kokainy i 
jednocześnie oświadczył, iż narko-
tyki przechowywane w Granicy na-
leżały do niego. Z kolei Łukasz S. 
nie przyznał się do zarzucanego mu 
czynu i skorzystał z prawa do odmo-
wy składania wyjaśnień – informuje 
Łukasz Łapczyński, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w War-
szawie.
 Na poczet kar grożących obu po-
dejrzanym, prokurator zabezpie-
czył znalezioną u nich gotówkę oraz  
„mienie ruchome”.

PC

Marihuana, heroina, ekstazy, kokaina, amfetamina – Piotr S. ukrywał szeroki asortyment 

zabronionych substancji (fot. CBŚP)
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Zainwestują w szpital „na Wrzesinie”
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Wkrótce rozpocznie się przebudowa i modernizacja szpi-

tala powiatowego w Pruszkowie. Na ten cel placówka otrzymała z państwowej kasy 

dofi nansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł

 Za pieniądze pozyskane przez 
samorząd powiatu zostanie prze-
budowana i zmodernizowana in-
frastruktura ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej (poradnia chirur-
giczna i ortopedyczna, poradnia ba-
dań endoskopowych, poradnia ba-
dań czynnościowych i elektrofizjolo-
gii serca), podstawowej opieki zdro-
wotnej, nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej oraz Szpitala Powiato-
wego (izba przyjęć, oddział chirur-
giczny na parterze). Planowana jest 
także wymiana instalacji grzewczej 
i wodnej na poziomie „-1” oraz za-
kup i montaż agregatu prądotwór-
czego. Całkowita wartość inwesty-
cji to prawie 4,2 mln zł, z czego po-
nad 3,3 mln zł ma pochodzić z bu-
dżetu państwa, a ponad 500 tys. zł 
zł z budżetu powiatu. – Już w 2015 
roku wiedzieliśmy, że w szpitalu „na 
Wrzesinie” jest bardzo wiele do zro-
bienia. Pomoc, którą pozyskaliśmy 
to dobra wiadomość dla wszystkich 
mieszkańców powiatu – zauważył 
podczas konferencji prasowej sta-
rosta Maksym Gołoś, a wojewoda 
Zdzisław Sipiera podkreślił, że służ-
ba zdrowia jest jednym z elementów 
bezpieczeństwa i w związku z tym 
warto w nią inwestować. 
 W 2018 roku planowany jest tak-
że drugi etap prac w szpitalu powia-
towym. Przewidziana jest rozbudo-
wa placówki o dodatkowy, umiesz-
czony centralnie dwukondygnacyj-
ny budynek oraz przebudowa obec-

nego budynku B. Inwestycja obejmie 
również remont i wymianę instala-
cji, węzła cieplnego i centrali tele-
fonicznej oraz modernizację istnie-
jącej windy i montaż dwóch dodat-
kowych. W dobudowanym budyn-
ku B1 zlokalizowane zostaną: wej-
ście główne z zapleczem, nowa izba 
przyjęć, gabinety poradni, central-

ne archiwum i stacja przygotowania 
łóżek. Koszt wykonania tej części, 
zgodnie z podpisaną umową, to pra-
wie 3,57 mln zł. Łączny koszt obu 
etapów inwestycji wyniesie 7,76 mln 
zł. Zadanie ma zostać zrealizowane 
do końca marca przyszłego roku.

Tomasz Wojciuk

Plany dotyczące modernizacji szpitala omówili podczas 

konferencji (od lewej) starosta Maksym Gołoś, minister 

zdrowia Konstanty Radziwiłł i wojewoda Zdzisław Sipiera

By wszyscy 
wszystkim słali życzenia
MILANÓWEK Projekty narysowane przez Gabrysię Maliszewską oraz Jo-

annę Marinković zostaną wydrukowane i staną się ofi cjalnymi kartka-

mi bożonarodzeniowymi Milanówka

 Łącznie na konkurs 
ogłoszony przez Mila-
nowskie Centrum Kultury 
napłynęło 58 prac. W ka-
tegorii przedszkole przy-
znano wyróżnienie Mi-
kołajowi Beniowskiemu. 
W kategorii szkoła pod-
stawowa pierwsze miej-
sce zajęła Gabrysia Mali-
szewska, a wyróżnienie 
zdobyła Wiktoria Pelc. W 
konkursie dla młodzieży i 
dorosłych pierwsze miej-
sce zdobyła Joanna Ma-
rinković, a wyróżnienie 
Antonina Noińska. 

PC
Jedna z nagrodzonych kartek 

autorstwa Joanny Marinković

Boisko sportowe na Gąsinie

PRUSZKÓW

 Właśnie realizowany jest kolejna inwestycja w ramach ubiegłorocznego 
budżetu obywatelskiego. Chodzi o boisko sportowe na Gąsinie. Wykonawca 
opracował projekt budowy obiektu przy ul. Malwy, uzyskał niezbędne zgody, 
a kilkanaście dni temu został wprowadzony na plac budowy. Boisko piłkar-
skie o wymiarach 24×12 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej ma być goto-
we jeszcze w tym roku. 
 Jednocześnie do dyspozycji mieszkańców oddano boisko wielofunkcyj-
ne przy Szkole Podstawowej nr 2, które też zrealizowano w ramach budże-
tu obywatelskiego. Ma ono 35,5 m długości, 20 m szerokości i nawierzchnię z 
trawy syntetycznej. Łączy w sobie funkcje boiska do mini piłki nożnej, tenisa 
oraz siatkówki.

TW

Choinkowa zabawa dla dzieci

RASZYN

 W sobotę 9 grudnia w godz. 16-18 w sali widowiskowej fi lii CKR w Fa-
lentach przy Al. Hrabskiej 2 (budynek OSP) odbędzie się zabawa choinko-
wa dla dzieci. W programie: animacje taneczne, wywiady ze św. Mikołajem, 
malowanie buziek, skręcanie balonów i konkursy z nagrodami.

TW

R E K L A M A
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Szczątki ludzkie 
upamiętni grobowiec
NADARZYN W marcu na tyłach kościoła w Nadarzynie, podczas prac 

związanych z modernizacją trasy S8, wykopano szczątki kilku kobiet. 

Mają one spocząć w specjalnym grobowcu

 Kości zostały znalezione w trakcie rozbiórki muru okalającego dawny park 
przykościelny, tkwiły w fundamentach. Prace zostały wstrzymane, a teren ob-
jęto śledztwem prokuratorskim. W jego trakcie, na zlecenie Prokuratury Rejo-
nowej w Pruszkowie przeprowadzono badania geofi zyczne, mające na celu 
określenie wieku oraz rodzaju znalezisk. Prace potwierdziły przypuszczenie 
o istnieniu w tym miejscu cmentarza przykościelnego, którego chronologia 
została wstępnie określona na XVII – XIX wiek. Przeprowadzone zostały ar-
cheologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Znalezione szczątki zosta-
ły ekshumowane i po nabożeństwie żałobnym odprawionym 22 września na 
nadarzyńskim cmentarzu przez ks. Andrzeja Wieczorka, proboszcza miejsco-
wej parafi i, pochowane we wspólnym, symbolicznym grobie. Wiosną przy-
szłego roku gmina wspólnie z parafi ą pw. św. Klemensa w Nadarzynie chce 
wznieść w tym miejscu grobowiec. Gmina czyni też starania, aby znalezione 
artefakty trafi ły do Izby Tradycji, znajdującej się w siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nadarzynie.

TW

Dzieci poznały 
ministra i... czad
RASZYN Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Pod-

stawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie oraz seniorami, aby 

promować kampanię„Czad i ogień. Obudź czujność!” 

 Podczas zorganizowanego kilka dni temu spotkania zaprezentowany zo-
stał specjalny spot Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczą-
cy zagrożeń związanych z czadem i ogniem, a biorący udział w wydarzeniu se-
niorzy otrzymali czujniki tlenku węgla i dymu. – Chcemy zrobić wszystko, żeby 
liczba ofi ar czadu i ognia była jak najmniejsza – mówił Mariusz Błaszczak. 
 Tegoroczna akcja to już druga edycja kampanii społecznej MSWiA związa-
nej z czadem nazywanym niewidocznym zabójcą. Jej celem jest upowszech-
nianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. Każdy 
w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo 
się zachować. Tę wiedzę, podczas spotkania w raszyńskiej szkole, przekazał 
uczniom i seniorom gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, któ-
ry zwrócił uwagę m.in. na przyczyny powstawania czadu.
 A już niebawem w ramach kampanii MSWiA słuchacze wybranych stacji 
radiowych, poprzez wzięcie udziału w konkursach organizowanych na ante-
nach rozgłośni, będą mogli wygrać czujniki czadu i dymu. Konkursy przepro-
wadzane będą też na facebookowym profi lu MSWiA. Łącznie wygrać będzie 
można prawie 500 urządzeń.

TW

Robiąc zakupy, uważaj na karę
PRUSZKÓW Kilkanaście dni temu przy sklepie Biedronka przy ul. Komorowskiej pojawiły 

się płatne miejsca parkingowe. – Jeszcze czegoś takiego nie widziałem – dziwi się Wi-

told Bauerseind, który otrzymał 80 zł kary, bo nie wykupił biletu parkingowego

 Klienci wspominają, że przy 
pruszkowskiej Biedronce rzeczywi-
ście często były problemy z parko-

waniem. Aż wreszcie, pod koniec li-
stopada na przylegającym do skle-
pu placu utworzono strefę płatne-
go parkowania. Pojawiły się tablice 
z regulaminem, cennikiem oraz bi-
letomat. Nad właściwą pracą syste-
mu czuwa zewnętrzna firma, któ-
ra sprawdza, czy kierowcy wykupu-
ją bilety (do umieszczenia za szybą 
auta) oraz rozliczają się z ponadnor-
matywnego parkowania. Pierwsza 
godzina parkowania przy dyskoncie 
jest bezpłatna. Za rozpoczęcie każ-
dej następnej klient sklepu lub kie-
rowca, który zostawia na placu sa-
mochód musi uiścić 4 zł.
 
Zrobił zakupy, dostał mandat

 Czy robienie strefy płatnego par-
kowania przy markecie to już po-
wszechna praktyka, która ma zwięk-
szyć rotację klientów? Zapytaliśmy 
o to firmę Jeronimo Martins Polska 
S.A., właściciela marki Biedronka. 
– Nieliczne parkingi przy sklepach 
Biedronka, na których wprowadzo-
no opłaty za postój dłuższy niż po-
dany w regulaminie, są wyjątkami i 
mają na celu przede wszystkim za-
pewnienie możliwości postoju na-
szym zmotoryzowanym klientom w 
lokalizacjach o dużym natężeniu ru-
chu i niewielkiej liczbie ogólnodo-
stępnych miejsc postojowych – od-
powiedziało nam biuro prasowe fir-
my. Jak się okazuje, dotyczy to pla-
cówek, w których sami klienci zgła-

szali problemy z parkowaniem. Sys-
tem funkcjonuje już przy niektórych 
sklepach w różnych regionach kraju.
 Witold Bauerseind był tak za-
skoczony wprowadzoną przez Bie-
dronkę innowacją, że z wrażenia za 
pierwszym razem nie wykupił biletu 
parkingowego. Mimo że był w skle-
pie krócej niż godzinę, otrzymał 80 
zł kary. – W podobnej sytuacji byli 
też inni klienci, bo były to pierwsze 
dni obowiązywania strefy – wyja-
śnia nasz czytelnik. – Nie wiedzie-
liśmy, czy to się dzieje naprawdę, 
czy to może jakiś żart. Poszliśmy 
więc na policję, ale tam powiedzia-
no nam, że to teren prywatny i nic 
nie mogą zrobić. W końcu napisa-
łem do Biedronki odwołanie i choć 
nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, 
uzyskałem zapewnienie, że kara zo-
stanie mi anulowana. 

System jasny i przejrzysty

 System wprowadzony przy Bie-
dronce jest dość klarowny. – Czas 
bezpłatnego parkowania został 

określony na bazie naszego do-
świadczenia, z którego wynika, że 
godzina to okres w zupełności wy-
starczający do zrobienia zakupów – 
informuje Jeronimo Martins. – Roz-
wiązanie polegające na wprowadze-
niu opłat za parkowanie przy sklepie 
Biedronka jest każdorazowo dosto-
sowane do danej lokalizacji i odręb-
nie analizowane. Większość klien-
tów naszej sieci jest zadowolona z 
tego rozwiązania, ponieważ dzięki 
niemu na parkingach przed naszymi 
sklepami są dostępne miejsca posto-
jowe. Klienci mogą swobodnie zro-
bić zakupy, bez konieczności szuka-
nia miejsca, w którym mogliby zo-
stawić samochód.
 – A ja uważam, że to nie jest do-
bry pomysł – komentuje pan Witold. 
– Z tymi biletami jest sporo zacho-
du. Trzeba brać je, potem jeszcze raz 
iść do samochodu, a czas leci. Cza-
sami wpadam do Biedronki po dwa 
drobiazgi i dłużej zajmuje mi krząta-
nina z biletem niż zakupy w sklepie.

Pod koniec listopada przy sklepie Biedronki przy 

ul. Komorowskiej powstała strefa płatnego parkowania

Zdania klientów co do 

słuszności wprowadzenia 

przy Biedronce strefy 

płatnego parkowania są 

podzielone

Przeciąć reklamowy chaos
MILANÓWEK Samorząd miasta kończy prace nad tzw. uchwałą krajobrazową, której ce-

lem jest poprawa estetyki na ulicach. Jeszcze jest czas, aby wypowiedzieć się na temat 

projektu przepisów
 Dotychczas takowych regulacji 
brakowało. Dzięki uchwale krajo-
brazowej opartej o przepisy rządo-
we, władze Milanówka zyskają na-
rzędzie do zmian w otoczeniu i przy-
wrócenia grodowi jego wyjątkowe-
go charakteru. W mieście-ogrodzie, 
któremu zależy na niepowtarzalnym 
klimacie, to szczególnie ważne. 
 Proponowane przepisy wprowa-
dzą zasady określające wygląd szyl-
dów, reklam, ogrodzeń oraz obiek-
tów tzw. małej architektury (nale-
żą do nich m.in. przyuliczne kosze 
na śmieci czy ławki). Obecnie jest 
ostatni moment, aby – przed uchwa-
leniem dokumentu – wypowiedzieć 
się o jego zawartości. Włodarze kie-
rują to zaproszenie nie tylko do poje-
dynczych mieszkańców, ale i przed-
siębiorców oraz innych podmiotów, 
które są żywo zainteresowane rekla-
mowaniem swoich usług. 
 Uwagi i opinie będzie moż-
na zgłaszać do 29 grudnia. Pro-
jekt uchwały będzie dostępny do 15 
grudnia w siedzibie Urzędu Miasta 
Milanówka (w Referacie Planowa-
nia Przestrzennego i Estetyki Mia-
sta przy ul. Spacerowej 4), a tak-
że na stronie internetowej Biulety-

nu Informacji Publicznej  Milanów-
ka (www.bip.milanowek.pl)  w zakład-
ce „zagospodarowanie przestrzenne”. 
Uwagi do projektu należy składać w for-
mie elektronicznej na adres planowanie.
przestrzenne@milanowek.pl lub w for-
mie pisemnej albo ustnej we wspomnia-
nym referacie planowania. Przy opinio-
waniu należy podać swoje dane.

 Kto ma swoje przemyślenia i 
chciałby przedyskutować je w szer-
szym gronie, powinien wziąć udział 
w spotkaniu konsultacyjnym, które 
zostanie zorganizowane w najbliż-
szy wtorek 12 grudnia o godz. 18 w 
sali konferencyjnej magistratu.

PC

Dzięki nowej uchwale różnorakiej maści szyldy mają przestać 

psuć wygląd miasta (fot. Milanówek.pl)

Wyprawa na Madagaskar

NADARZYN

 W środę 13 grudnia o godz. 17.30 gościem biblioteki publicznej w Nada-
rzynie będzie dr Karolina Marcinkowska, która opowie o Madagaskarze. Spo-
tkanie połączone będzie z prezentacją autorskich fotografi i. Uczestnicy spo-
tkania mogą liczyć na niespodzianki. Wstęp wolny.

TW

Tomasz Wojciuk
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Menadżer roku już bez pracy
MILANÓWEK Zmieniona rada nadzorcza miejskiej spółki wodociągowej pozbawiła pracy prezesa Sebastia-

na Budziszewskiego. – Na MPWiK były liczne skargi – tłumaczą w magistracie

 Od kilku dni Milanowskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji (MPWiK) kieruje Jolan-
ta Mądrzejewska. Przypomnijmy, że 
dymisję prezesa w połowie listopada 
poprzedziła wymiana całego składu 
rady nadzorczej spółki. Burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska dokonała 
jej w trybie nadzwyczajnym jako po-
wód podając niezrealizowanie przez 
MPWiK wielu inwestycji zaplanowa-
nych na rok 2017, w tym kanalizacji 
w północnej stronie miasta. 
 Natomiast w oficjalnym komuni-
kacie wyjaśniającym odwołanie pre-
zesa poinformowano, że bezpośred-
nimi przyczynami dymisji było nie-
przygotowanie, wbrew ustawowe-
mu obowiązkowi, wieloletniego pla-
nu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Pomimo tego, że dokument powi-
nien być opracowany, zgodnie z pla-
nami spółki w 2015 roku, dopiero po 
wezwaniu przez nową radę nadzor-
czą 20 listopada tego roku, prezes 
przedstawił burmistrzowi dokument 
nazwany „wieloletnim planem”, któ-

ry jednak nie spełnia wymogów sta-
wianych przez ustawę. 
 Ponadto nowa rada nadzor-
cza tłumaczy, że na MPWiK były 
liczne skargi zarówno ze strony  
mieszkańców jak i wykonawców 
inwestycji. Z tego względu zdecy-
dowała ona o przeprowadzeniu 

niezależnego audytu działalno-
ści spółki. – Ponieważ Sebastian 
Budziszewski odmówił zawarcia 
umowy na przeprowadzenie kon-
troli oraz nie przygotował infor-
macji, o które wielokrotnie prosi-
li członkowie rady nadzorczej, do-
prowadził do sytuacji, w której nie 
było możliwości skutecznego zwe-
ryfikowania jego działalności – 
czytamy w komunikacie.
 Uzasadniając odwołanie prezesa 
rada nadzorcza zauważyła również, 
że grodziska Prokuratora Rejonowa 
w Grodzisku Mazowieckim zaskar-
żyła uchwałę rady miejskiej Mila-
nówka z 31 sierpnia tego roku, w któ-
rej zostały określone taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowe odprowadzenie ścieków, przy-
gotowane przez prezesa MPWiK.
 Co ciekawe, w marcu tego roku 
na dużej branżowej Konferencji 
Naukowo-Technicznej Wod-Kan 
w sercu Puszczy Białowieskiej, Se-
bastian Budziszewski otrzymał ty-
tuł Managera Roku 2016. To wy-
różnienie wręczane wspólnie przez 
redakcję miesięcznika „Wodocią-
gi-Kanalizacja” i Izbę Gospodar-
czą „Wodociągi Polskie” osobom 
najbardziej  wyróżniających się w 
branży wodociągowo-kanalizacyj-
nej. W ten sposób „doceniane są i 
promowane osobowości oraz roz-
wiązania, które mogą być wzorco-
wymi dla branży”.
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Odwołany prezes MPWiK w marcu odebrał branżowe 

wyróżnienie dla Managera Roku 2016                                  (fot. mat. prasowe)

Żegnajcie, rowery, 
do wiosny
GRODZISK MAZOWIECKI/MICHAŁOWICE/PRUSZKÓW Grodziski Rower 

Miejski i Rower Gminny Michałowice zakończyły sezon. Z danych wy-

nika, że rośnie popularność wypożyczalni

 Ponad 19 tysięcy razy wypożyczono w tym roku 65 rowerów dostępnych 
w Grodzisku Mazowieckim. Tylko w lipcu użytkownicy skorzystali z jednośla-
dów ponad 3200 razy, co oznacza, że każdego dnia bicykle były wypożycza-
ne średnio 103 razy. W grodziskim systemie zarejestrowało się 648 nowych 
użytkowników, a ich łączna liczba przekroczyła 3700. – Zaletą Grodziskiego 
Roweru Miejskiego (GRM) jest to, że można wypożyczać rowery wykorzystu-
jąc konto Nextbike założone w Warszawie albo innym naszym systemie. To 
taki rowerowy „wspólny bilet”, który znacznie ułatwia życie użytkownikom 
– mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska, operatora GRM, a tak-
że stołecznego Veturilo. – Wiele osób korzysta z tej możliwości podczas co-
dziennych dojazdów do Warszawy – najpierw wypożyczają rower w Grodzi-
sku, potem jadą pociągiem, a na koniec wypożyczają w Warszawie Veturilo. 
To wygodny sposób na codzienne dojazdy – przekonuje.
 Najpopularniejszymi stacjami Grodziskiego Roweru Miejskiego były w tym 
roku Hala Sportowa (ul. Westfala) i PKP Deptak (ul. 1 Maja). Użytkownicy najchęt-
niej jeździli między Halą Sportową a Parkiem im. Hr. Skarbków. Średni czas wypo-
życzenia jednego roweru w Grodzisku Mazowieckim to 22 minuty i 23 sekundy.
 Zakończony sezon był również pierwszym sezonem z prawdziwego zda-
rzenia dla Roweru Gminnego Michałowice (RGM). Od marca w tej podprusz-
kowskiej gminie można było korzystać z sześciu stacji i 57 rowerów. To najtań-
szy system rowerowy w Polsce – za nieprzekraczające 12 godzin wypożycze-
nie nie pobierane są żadne opłaty. 
 W mijającym sezonie z michałowickich rowerów użytkownicy skorzystali 
ponad 8500 razy. Najpopularniejszymi miesiącami pod względem liczby wy-
pożyczeń były czerwiec i lipiec, kiedy miesięczna liczba wypożyczeń przekro-
czyła 1,5 tysiąca. Użytkownicy najchętniej korzystali ze stacji RGM: Komorów 
WKD, WKD Michałowice i Opacz WKD. Najpopularniejsze trasy to przejażdż-
ki z Komorów WKD do Zalewu Komorowskiego i z powrotem. Rower Gminny 
Michałowice to jedyny system na Mazowszu, w którym można wypożyczyć 
rowery familijne typu cargo. To trzykołowce, w których między przednimi ko-
łami umieszczono skrzynię, a w niej składane ławeczki i pasy bezpieczeństwa. 
Można nimi bezpiecznie przewieźć nawet czworo dzieci. 
 W michałowickim systemie zarejestrowało się 760 osób, skorzystało jed-
nak z niego również ponad 1200 użytkowników zarejestrowanych w systemie 
Veturilo i innych systemach Nextbike. Średni czas wypożyczenia jednego ro-
weru w Michałowicach to aż 2 godziny, 52 minuty i 7 sekund! 
 Warto dodać, że system obsługiwany przez Nextbike testował na swoim 
terenie także Pruszków. Dopiero w przyszłym roku będzie można podsumo-
wać jego działalność. 
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Bicykle z grodziskich stacji wypożyczono w tym 

roku 19 tysięcy razy!

R E K L A M A
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Bliżej do Dalekiej
GRODZISK MAZOWIECKI Od kilku dni można korzystać z łącznika drogo-

wego pomiędzy ulicami Chełmońskiego i Daleką. To ważne połączenie 

m.in. dla służb ratunkowych

 Powstałą całkowicie od nowa ulicę oddano do użytku w poprzedni wto-
rek. Duża, bo warta 3 mln zł inwestycja obejmowała wykonanie liczącego 
około 400 metrów połączenia pomiędzy ulicami Chełmońskiego i Daleką. Na 
szerokiej i oświetlonej trasie oprócz jezdni przygotowano chodnik i ścieżkę 
rowerową, przerzucono też most przez Mrowną. Ponadto gmina przebudo-
wała ponad 330-metrowy odcinek Dalekiej. Władze Grodziska zapowiadają, 
że przedsięwzięcie będzie kontynuowane, bowiem nowa ulica ma być prze-
bita aż do ul. Warszawskiej. Budzi to obawy mieszkańców, którzy nie chcą po-
wstania nowej obwodnicy dla zakorkowanego centrum miasta. 
 Nowa arteria przede wszystkim ułatwi życie kierowcom karetek dojeżdża-
jącym do Szpitala Zachodniego. Do tej pory musieli kluczyć ul. Sadową oraz 
nadkładać drogi. Łącznik ułatwi życie także mieszkańcom sołectw usytuowa-
nych wzdłuż ul. Radziejowickiej. 
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System da wiedzę i oszczędności
PODKOWA LEŚNA Podkowa wyrosła na pioniera w stosowaniu nowinek technicznych przy za-

rządzania miastem i codziennym życiu. Bo nowoczesne rozwiązania po prostu się opłacają

 Działania włodarzy docenił 
ostatnio dziennik „Rzeczpospoli-
ta” przyznając Podkowie Leśnej ty-
tuł najbardziej innowacyjnej gmi-
ny miejsko-wiejskiej w Polsce. Na 
to wyróżnienie złożyło się wiele ele-
mentów, podkreślić jednak trzeba 
odwagę samorządu w stosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań. 
 Uwagę „Rzeczpospoliej” przy-
ciągnął w głównej mierze cyfro-
wy system odczytu liczników wody. 
Inteligentne, zintegrowane wodo-
mierze umożliwiają automatycz-
ne zbieranie danych, ich porówny-
wanie oraz analizę. To pozwala na 
ograniczenie problemów związa-
nych chociażby z nieszczelnością in-
stalacji. Jest to istotna kwestia, po-
nieważ wycieki z wodociągów spra-
wiają, że nawet 40 proc. wody gdzieś 
przepada. – Wiele gmin zastosowa-
ło u siebie cyfrowe wodomierze, jed-
nak nie na taką skalę – podkreśla 
burmistrz Artur Tusiński. – Wdra-
żany przez nas system umożliwia 
nie tylko kontrolę ilości dostarcza-
nej wody oraz odbieranych ścieków, 
ale alarmuje również o anomaliach. 
W przyszłości będzie można także 
dołączyć do niego odczyt liczników 
prądu, czy nawet kontrolę wypeł-
nienia ulicznych koszy na śmieci. W 
tym roku dopiero zaczęliśmy wyko-
nywać pierwsze elementy tego syste-
mu. Co ciekawe niektóre norweskie 
gminy wprowadzające podobne roz-
wiązania mają opóźnienia w stosun-
ku do nas. 

 Gmina nawiązała współpracę z 
polskimi firmami wdrażającymi naj-
nowsze technologie, producentami 
m.in. kamer i czujników. Zaczęło się od 
rozmów z Orange Polska SA, aby jak 
najszybciej ułożyła światłowód w Pod-
kowie Leśnej, co zdecydowanie przy-
spieszy w mieście przepływ danych. 
– Udało się – cieszy się burmistrz.
 Kolejnym krokiem ma być sys-
tem zarządzania m.in. miejscami 
parkingowymi w mieście. – Przygo-
towujemy się do wprowadzenia stref 
płatnego parkowania oraz ograni-
czenia czasu parkowania na wie-
lu ulicach miasta do jednej godziny, 
tak aby mieszkańcom ułatwić ko-
rzystanie z miejskiej infrastruktury 
– zdradza burmistrz. W pilnowaniu 

kto ile czasu parkuje ma pomóc mo-
nitoring.  
 W Podkowie Leśnej są jednak i 
takie nowoczesne rozwiązania, któ-
re już się sprawdzają i przynoszą 
miastu wymierną korzyść. Pod ko-
niec ubiegłego roku gmina zdecydo-
wała się wymienić wszystkie żarówki 
w 999 latarniach na energooszczęd-
ne lampy LED. – Dzięki oszczędno-
ściom po 3 latach ta inwestycja sama 
się sfinansuje. A później 200 tys. zł, 
które pozostanie w budżecie planu-
jemy przeznaczać na kablowanie li-
nii energetycznych znajdujących się 
na ulicach miasta – zapowiada Ar-
tur Tusiński. Nowoczesne oświetle-
nie zużywa o połowę mniej prądu. 

Piotr Chmielewski

Władze miasta-ogrodu zapowiadają, że innowacyjnych 

rozwiązań na jego terenie będzie przybywać (fot. podkowalesna.pl)

Idą święta, bądźmy razem
MILANÓWEK Wspólne życzenia i wieczerza, kolędnicy i rozdający upominki Mikołaje, do 

tego koncerty, świąteczny spektakl i kiermasz – to wszystko i o wiele więcej 17 grudnia 

w sercu Milanówka

 „Świąteczna Warszawska” jest 
zachętą, abyśmy w ferworze przygo-
towań do zbliżających się świąt na 
chwilę przystanęli, wczuli się w bo-
żonarodzeniową atmosferę i znaleźli 
ciepłe słowo dla  naszych sąsiadów. 
Pełna zimowego uroku świąteczna 
impreza rozpocznie się o godz. 11.30 
programem dla najmłodszych. W 
Starym Kinie przy ul. Piłsudskiego 
jako pierwsze wystąpią przedszko-
laki z przedszkola Pod Dębowym 
Listkiem. Zaraz po nich scenę wy-
pełni świąteczna scenografia Teatru 
Szafa Kultury. Tym sposobem dzieci 
zostaną wprowadzone w klimat wy-
darzeń z ul. Warszawskiej, gdzie o 
godz. 12 na scenie głównej ruszą za-
bawy dla dzieci poprowadzone przez 
śnieżynki, szczudlarzy i kolędników. 
Tuż obok, do swojej chatki wszyst-
kich zaprosi Mikołaj, gdzie nie tylko 
będzie można otrzymać upominek, 
ale także wziąć udział w warsztatach 
oraz zabawach. Nieopodal mikołajo-
wego królestwa znajdować się będzie 
szopka z żywymi zwierzętami, foto-
budka, świetlna bombka oraz wiel-
ka, kolorowo przystrojona choinka. 
Tradycyjnie na ulicach będzie moż-

na spotkać wesołych kolędników ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz arty-
stów z zaprzyjaźnionej grupy wiej-
skich grajków.
 W świątecznym miasteczku, z 
drewnianych domków lokalni 
szefowie kuchni będą serwowa-
l i  wigi l ijne dania ze specjal-
nie na tę okazję przygotowane-
go menu. W pobl iżu ulokują się 
domki oferujące rękodzieło i 

inne wyroby mieszkańców Mi-
lanówka. 
 Jednak głównym punktem pro-
gramu miejskiej Wigilii będzie in-
tegracyjne spotkanie mieszkańców, 
podzielenie się opłatkiem i wza-
jemne życzenia świąteczne. Oficjal-
na część wydarzenia rozpocznie się 
o godz. 14 i da początek kolędowa-
niu oraz wspólnej wieczerzy. Na sce-
nie pojawią siękolędnicy z Kapeli Ja-
nusz Prusinowski Trio, a w specjal-
nym programie wystąpi także mło-
dzież oraz Milanowska Orkiestra 
Dęta (o godz. 15.30). Nie zabrak-
nie ważnego dla wszystkich przeka-
zania światełka pokoju (o godz. 17). 
Całość wydarzenia zamknie spek-
takl grupy T-Art., która o godz. 18 
wystąpi na scenie w Starym Kinie ze 
spektaklem „Moralność pani D.”

PC

W na ulicach Milanówka podczas miejskiej Wigilii nie 

zabraknie kolędników

R E K L A M A

R E K L A M A

Przebudowa Regulskiej

MICHAŁOWICE

 Od końca listopada, w związku z rozpoczęciem modernizacji ul. Regul-
skiej w Regułach, wprowadzono nową organizację ruchu. Prace obejmują 
budowę chodnika, drogi pieszo-rowerowej, odwodnienia oraz przebudowę 
jezdni. Pierwszy etap pochłonie 3,23 mln zł z czego połowę pokryje gmina 
Michałowice. Roboty mają zakończyć się 6 stycznia.

TW

Pomnik na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI

 Starosta Maksym Gołoś przedstawił radzie powiatu ideę budowy pomni-
ka, mającego upamiętniać przypadającą za rok setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Starosta podkreślił, że w projekt chciałby zaan-
gażować zarówno władze  Pruszkowa, jak i mieszkańców. Uchwała dotycząca 
projektu i budowy pomnika ma zostać podjęta na najbliższej sesji 14 grudnia.

TW



DAM PRACĘ

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Bar-
dzo dobre warunki, praca od 
zaraz. Telefon 798 66 77 88

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

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie wyna-
grodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

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

Bezpłatne kursy komputerowe i językowe, Piaseczno, 
ul. Puławska 45 lok 3, tel. 536 031 172, 796 424 412

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

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

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

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

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu pia-
seczyńskiego, praca w każdy piątek, tel. 692 488 278 

Zatrudnię kierowców kat. B, C z Warszawy, C+E kraj, 
tel. 506 00 00 69

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

Poszukujemy mężczyzny do pracy w magazynie. Praca 
od pon. do pt. w godz. 7-15 na um. zlecenie. Lokalizacja: 
Piaseczno, ul. Okulickiego. Zgłoszenie e-mail: biuro@mi-
chellaboratory.com lub tel. 22 750 75 59

Praca dla pracowitego pana przy sprzątaniu osiedla w 
Piasecznie, z doświadczeniem,  bez nałogów, wynagro-
dzenie od 2000zł netto, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Doświadczoną pomoc na kuchnię do przedszkola, Pia-
seczno, 2200 zł netto, tel. 602 686 951

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

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

Mechanik samochodowy z doświadczeniem, wysokie 
zarobki. Piaseczno, tel. 509 283 882

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

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

Zatrudnię Do Prac Ocieplenia Poddaszy (zabudowy GK)
i Elewacyjnych Majstrów, tel. 785 199 183

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

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

Zakład stolarski zatrudni stolarza z doświadczenie-
m,Janki, tel. 601 897 727

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

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

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

Zatrudnię kierowcę kat. C do dystrybucji lodów i mrożo-
nek z Piaseczna i okolic, tel. 693 298 158

Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków widło-
wych z doświadczeniem oraz pracowników magazyno-
wych. Umowa o pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70

Emerytkę lub rencistkę na 1/2 etatu do szatni, 
Konstancin, tel. 502 475 075

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 788 124 024

Pomoc osobom starszym, tel. 502 991 814

Polka 59 lat, orzeczenie o niepełnosprawności, szuka 
pracy z możliwością zamieszkania, tel. 607 535 853

Mężczyzna poszukuje pracy dodatkowej, tel. 507 514 889

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Choinki-jemioła z własnej plantacji, świeżo wycięte, Hen-
ryków Urocze, ul. Iwa 7, tel. 501 70 13 70

Łóżko masujące, Ceragen-e, tanio, tel. 609 45 46 13

Duży rozkładany stół  krzesłami, tel. 504 44 52 12

Komplet mebli młodzieżowych „Małgośka” 500 zł, 
stan dobry, tel. 504 44 52 12

Sprzedam świeżo ścięte drzewa w Głoskowie 
tel. 605 085 563

Sprzedam maszyny stolarskie, Janki, tel. 601 897 727

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

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

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Dom parterowy 135/850 c. 325.000 Sułkowice, 
tel. 790 600 608

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania lub pokoju, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Lokal 125 m kw. (parter), przystosowany pod przychod-
nię stomatologiczną i 90 m kw. ( I piętro), centrum 
Piaseczna, tel. 609 22 90 22

2-pokojowe w Piasecznie, tel. 605 896 425

Mieszkanie 3-pokojowe, na osiedlu „Złotej Kaczki”, Pia-
seczno/Nowa Iwiczna, 2000 zł/miesiąc, tel. 609 56 35 02

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

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

2 pokoje, Chyliczki, tel. 739 626 355

Duży pokój Gołków-Kamionka tel. 530 095 682

Do wynajęcia garaż przy Metrze Stokłosy, tel. 506 757 444

Obiekt 200 m kw., wysokość 2,80+ działka 1200 m kw., 
parking, ogrodzona, tel. 604 274 417

Noclegi, tel. 512 70 30 27

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw., 318 tys. zł,
tel. 695 311 888

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

2-pokojowe w Piasecznie, oprócz Multi-Hekk i Jedności, 
tel. 605 896 425

USŁUGI 

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota, gładź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Studnie, tel. 601 231 836 

Hydraulik tel. 886 576 148 

Meble na wymiar, tel. 509 960 316

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Malowanie, tel. 722 920 650

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

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114 

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

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

Malowanie, tel. 505 58 67 28

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

 
NAUKA 

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE I JEZYKOWE PIA-
SECZNO, PUŁAWSKA 45 LOK 3, tel. 536 031 172, 
796 424 412

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

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

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamieść ogłoszenie drobne 

przez internet

Zatrudnię Gosposie w wieku do 40 lat do prowadze-
nia wszechstronnie domu w Magdalence, wymagane 
prawo jazdy i referencje.  Zgłoszenia: 
adam.konik@dobrylas.pl

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

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Apteka prywatna w Górze Kalwarii zatrudni na godziny 
mgr farmacji lub technika farmacji. Apteka czynna 
pon-pt 8.00-20.00, sob 8.00-15.00 Program apteczny 
Kamsoft, tel. 600 250 768

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

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność pracy pod presją czasu, wykształcenie średnie 
lub wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku 
mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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

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

Działkę budowlaną, 1170  m kw., Pruszków, 
tel. 531 670 770

Kwatery 3-4-5 osobowe, ciepło, tanio, dobry dojazd, 
tel. 604 274 417

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 200 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

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

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

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

poszukuje

KOLPORTERA

z własnym samochodem, 

ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39
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Adamowizna przesądzi o losach inwestycji
GRODZISK MAZOWIECKI Rada miejska przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania czę-

ści Adamowizny, w której inwestor chciałby wznieść park handlowy oraz zespół szkolny

 Uchwała z 29 listopada jest wy-
nikiem deklaracji, jaką burmistrz 
Grzegorz Benedykciński złożył trzy 
tygodnie wcześniej na spotkaniu z 
mieszkańcami wsi. – Chodzi o to, 
aby wszystko odbyło się w pełni jaw-
nie i mieszkańcy mieli wgląd w ca-
łą procedurę i samodzielnie podję-
li decyzję w sprawie inwestycji, a nie 
ja – tłumaczy włodarz.
 O tym, że prywatny inwestor 
jest zainteresowany wzniesieniem 
w Adamowiźnie przy ul. Osowiec-
kiej kompleksu złożonego z obiek-
tów handlowo-usługowych oraz nie-
publicznej szkoły podstawowej i li-
ceum zrobiło się głośno w paździer-
niku. Początkowo przedsiębiorca 
zwrócił się do władz gminy o wyda-
nie warunków zabudowy i burmistrz 
już rozważał ich wydanie. Podczas 
spotkania z mieszkańcami Grzegorz 
Benedykciński planował przeprowa-
dzenie tajnego głosowania. Obec-
ni mieli ujawnić swoje zdanie na te-
mat planowanej inwestycji w cen-
trum wsi. Jednak plebiscyt nie odbył 
się, bo zdaniem włodarza głosowa-
nie byłoby niemiarodajne, ze wzglę-
du na nieobecność części mieszkań-
ców. Wcześniej do ratusza wpłynęło 
pismo około 40 osób, które stwier-
dziły, że zamierzenia przedsiębiorcy 
im nie odpowiadają. Nie chcą, żeby 
wieś została zdominowana przez za-
budowę miejską. 
 Po licznych głosach sprzeciwu 
ze strony mieszkańców, Grzegorz 
Benedykciński zdecydował o prze-
prowadzeniu w pierwszej kolejno-

ści zmiany planu dla około połowy 
Adamowizny, w części której miała-
by powstać inwestycja. – Na razie sły-
chać więcej głosów na „nie” dla tego 
przedsięwzięcia – przyznaje Jarosław 
Józefowicz, radny i sołtys z Adamowi-
zny. Spodziewa się, że prace nad pla-
nem, który zaważy na dalszym losie 

projektowanego parku handlowego i 
szkoły, potrwają około rok.
 Ze względu na wszczęcie proce-
dury zmiany planu, magistrat zapo-
wiedział, że odniesie się negatyw-
nie do wniosku inwestora o wydanie 
warunków zabudowy.
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Sklepy, punkty usługowe i prywatna szkoła w centrum wsi? 

Zadecyduje o tym lokalna społeczność                           (wizualizacja inwestora)

 

W willi będzie niespodzianka

GRODZISK MAZOWIECKI

 Podczas listopadowej sesji rady miejskiej, burmistrz zaprosił rajców na 
pierwszy w historii ślub w generalnie wyremontowanej Willi Niespodzian-
ka. Ma do niego dojść w sylwestrową noc. 

PC

Parkowanie już bez stresu

Czasowe zamknięcie przejścia dla pieszych

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

JAKTORÓW/PODKOWA LEŚNA 

PRUSZKÓW

 Kierowcy już mogą korzystać z parkingu przesiadkowego w Międzybo-
rowie, obok stacji kolejowej. Przy ul. Sportowców i Niepodległości za nieco 
ponad 2 mln zł przygotowano w sumie 230 miejsc postojowych dla aut i 80 
dla rowerów. Obiekt jest oświetlony. Gmina ma w planach budowę podob-
nego parkingu w Jaktorowie. Inwestycja opóźniła się ze względu na protest 
grupy mieszkańców.
 Pierwszy etap Park&Ride (parkuj i jedź) przy stacji WKD gotowy jest tak-
że w Podkowie Leśnej, obecnie trwają czynności związane z formalnym 
odbiorem inwestycji oraz dokończenie budowy wjazdu od ul. Błońskiej. W 
drugim etapie zostaną postawione wiaty rowerowe, toaleta, ławki, kosze 
oraz zamontowane oświetlenie wraz z kamerami monitoringu.
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 Z powodu modernizacji linii kolejowej 447 Warszawa Włochy - Grodzisk 
Mazowiecki, 4 grudnia zostało zamknięte tymczasowe przejście dla pie-
szych zlokalizowane ok. 250 m od tunelu dla pieszych w obrębie stacji PKP 
w kierunku Warszawy. Zamknięcie przejścia wiąże się z koniecznością wy-
konania robót odwodnieniowych. Czynny pozostaje natomiast tunel dla 
pieszych przy budynku dworca PKP Pruszków.
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 W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Muzeum Dulag 121 za-
prasza na dwa wydarzenia, które odbędą się 16 i 17 grudnia w siedzibie 
placówki przy ul. 3 maja 8A w Pruszkowie. W sobotę o godz. 15 planowa-
ny jest wykład dr Andrzeja Zawistowskiego „Kartki, bony, bilety towarowe 
- handel reglamentowany w latach 80.”, poświęcony życiu codziennemu 
w okresie PRL-u. Dzień później odbędzie się koncert Huberta Bojarskiego 
„Obrazy niewoli - Obrazy wolności”. Utwory opowiadają o trudnych dro-
gach, jakie Polacy musieli pokonać, aby odzyskać swą niepodległość, wy-
zwalając się spod komunistycznego jarzma. Całość zostanie opatrzona hi-
storycznymi zdjęciami, które połączą słowo i muzykę. 
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Zostań świętym Mikołajem

PRUSZKÓW

 Do 22 grudnia odbywa się w Pruszkowie 12. akcja zbiórki żywności, któ-
rej organizatorami są harcerze i organizacje pozarządowe z terenu miasta 
przy wspó łpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W sklepach, 
szkołach i przedszkolach można wrzucać do specjalnych koszy artykuły 
spożywcze. Zostaną z nich przygotowane paczki świąteczne dla potrzebu-
jących. Akcji patronuje prezydent Pruszkowa.
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