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REKLAMA PRASOWA
Zapytaj naszego
konsultanta o szczegóły oferty:

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl
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Mieszkańcy przegrywają z wodą
NADARZYN
Kilkunastu
mieszkańców ulicy Rubinowej w Ruścu od
dwóch lat zmaga się z
wodą zalewającą ich
posesje. Zdesperowani ludzie obwiniają sąsiada, który podnosząc
działkę zasypał kanały
odprowadzające wodę
do pobliskiej rzeki
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WOŚP zagra w najbliższy weekend
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI W najbliższą niedzielę 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
czyli wybuch entuzjazmu doprawiony muzyką i innymi atrakcjami
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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

Pocieszył się pączkiem
Pracownicy agencji ochrony zatrzymali na gorącym uczynku 64-latka,
który włamał się do domu w podgrodziskiej wsi. Kiedy na miejsce przybyła
policja, okazało się, że faktycznie sprawca wybił szybę w drzwiach tarasowych. Jednak jak sam przyznał, nie zdążył zabrać nic cennego, ponieważ w
domu włączył się alarm. Chwycił jedynie pączka leżącego na talerzu i zjadł
go na miejscu. Teraz za swój wybryk będzie tłumaczył się przed sądem. Usiłowanie kradzieży z włamaniem jest zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Zapędził się w odbieraniu długu
Liczący 18 lat mężczyzna jest podejrzany o to, że próbując zmusić znajomego do zwrotu długu, skradł mu rower. Poszkodowany, który podczas zdarzenia został uderzony pałką, zgłosił się na policję. Mundurowi mając rysopis 18-latka, zatrzymali go po krótkim poszukiwaniu. Jak się okazało, rower
ukrył na pobliskiej łące. Przed sądem mężczyzna odpowie za wymuszanie
zwrotu wierzytelności oraz kradzież roweru.

Potrącony rowerzysta zmarł na miejscu
Było tuż przed godz. 6, kiedy mężczyzna kierujący dostawczym iveco
potrącił rowerzystę jadącego w tym samym kierunku (w stronę Żyrardowa).
36-latek zmarł na miejscu. Do tragedii doszło na drodze wojewódzkiej nr 719
w Kozerkach w poprzedni wtorek. Policja ustala obecnie, jakie były okoliczności zdarzenia. Kierowca iveco był trzeźwy.

Podobno okazja czyni złodzieja
Portfel z dokumentami i pieniędzmi padł łupem 37-latka, który wykorzystał fakt, że właściciel samochodu pozostawionego na jednej z grodziskich ulic nie zamknął drzwi. Poszkodowany szybko zorientował się, że złodziej przeszukał schowek auta i powiadomił policję. Kryminalni sobie znanymi metodami dotarli do sprawcy. Delikwent przyznał się do popełnienia
przestępstwa i dobrowolnie poddał karze grzywny.

PRUSZKÓW

Brał narkotyki z sufitu
To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach. Kryminalni przeszukując mieszkanie mężczyzny, który był podejrzany o posiadanie większej
ilości narkotyków, znaleźli je w suficie. Aby ukryć 43 gramy marihuany, mefedronu i kokainy wydrążył w stropie otwór i go odpowiednio zamaskował. Za
posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Zatrzymany 27-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze.

MILANÓWEK

Wściekły odjechał autem. Nie swoim
Mundurowi zatrzymali 26-latka, który z jednej z milanowskich firm skradł
chryslera wartego 55 tys. zł. Mężczyzna pokłócił się z pracodawcą i postanowił w ten sposób zrobić mu na złość. Policjanci odnaleźli skradzione auto na
parkingu w sąsiednim powiecie. Schwytany 26-latek usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia samochodu, za co grozi nawet do 5 lat więzienia. Zatrzymany
przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze grzywny.

„Parzące” pudełko z narkotykami
Ponad 20 gramów amfetaminy oraz mniejszą ilość haszyszu miał 24-latek. Mężczyzna podróżował autem, w którym nieprawidłowo działały światła mijania, dlatego zainteresowali się nim mundurowi. Podczas kontroli on
i jego dwaj towarzysze podróży zaczęli się nerwowo zachowywać. Podejrzliwi policjanci zdecydowali się na przeszukanie auta. Kiedy znaleźli w nim
pudełko z narkotykami, początkowo żaden z panów nie chciał się do nich
przyznać. Dopiero w komendzie udało się ustalić, że znalezisko należy do
24-latka. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa narkotykowego i dobrowolnie poddał karze.

BRWINÓW

Nie żyje noworodek, trwa śledztwo
W sylwestrową noc w Otrębusach zmarła 10-dniowa dziewczynka. Rodzice, którzy mieli sprawować nad nią opiekę, byli nietrzeźwi. Postawiono
im zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności. Nie przyznają się do winy. Pruszkowska prokuratura
obecnie wyjaśnia wszelkie okoliczności śmierci dziecka.

www.kurierpoludniowy.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania
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WOŚP ze światową gwiazdą
POWIAT GRODZISKI Na rzecz leczenia noworodków w niedzielę w Podkowie Leśnej da koncert Włodek Pawlik, utytułowany kompozytor i pianista jazzowy. Atrakcji w regionie
będzie jednak dużo więcej
Już w najbliższą niedzielę, po raz
26. w całym kraju zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem
tego finału jest wyrównanie szans
w leczeniu noworodków. Oddziały
neonatologiczne szpitali były wspierane przez WOŚP już siedmiokrotnie, trafiło do nich 3,8 tys. urządzeń

W Grodzisku Mazowieckim
zabawa w Centrum Kultury
i przed nim rozpocznie się
w niedzielę o godz. 11
medycznych za 122 mln zł. Lata jednak płyną i lawinowo rosną potrzeby placówek, wynikające m.in. z postępu medycyny w leczeniu i opiece
nad noworodkami i wcześniakami.
Do tego doszło wprowadzenie tzw.
sieci szpitali.
Jazz i rock na scenach
W Podkowie Leśnej sztab WOŚP,
tak jak w zeszłym roku, tworzyć
będą trzy instytucje: Zespół Szkół,
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 i Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich (CKiO). Na
ulicach pojawi się 50 wolontariuszy,
a twarzą miejscowej Orkiestry w niedzielę stanie się Włodek Pawlik, laureat amerykańskiej nagrody muzycznej Grammy, a także honorowy obywatel Podkowy Leśnej. O godz. 17
zagra w CKiO przy ul. Świerkowej 1
bezpłatny koncert, a godzinę później weźmie udział w „aukcji z gwiazdą”. Natomiast na samym początku, o godz. 16 w ośrodku rozpoczną
się warsztaty z tańcem tradycyjnym.
Rok temu podkowiańskiemu sztabowi udało się zebrać 32 300 zł.
Z dużą pompą zapowiada się
także finał WOŚP w Grodzisku

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski)
ISSN: 1643 - 2843

Mazowieckim. Tu impreza w Centrum Kultury zacznie się o godz. 11
od pokazów tanecznych w wykonaniu Studia Tańca Dancing Queen,
a następnie Studia Tańca Magdaleny Wójcik. O godz. 12.20 rozpocznie się koncert gitarowy uczniów
Piotra Gąssowskiego, a po nim o
godz. 13 jasełka „Król miłości i pokoju” w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej nr 4. O godz. 15 zespoły Alibi Blues, MetKa, Good Old
Devil i Merge Conflict wystartują z
godzinnymi koncertami. Pomiędzy
występami będą prowadzone aukcje. Gwiazdą wieczoru stanie się (o
godz. 19) zespół rockowy Gorgonzolla z Warszawy. Dużo będzie się
działo także na piętrze CK, gdzie o
godz. 11 OSP w Książenicach przeprowadzi kurs pierwszej pomocy, a
w godz. 12-14 BajOLAndia przygotuje zabawy dla dzieci z Jaskiniowcami, dinozaurami i nie tylko. Z kolei na placu przez Centrum pojawią

się motocykliści z Boruta MC Poland Hangaround Chapter Grodzisk
Mazowiecki, rekonstruktorzy historyczni z drużyny Utlagar Hirde oraz
wozy strażackie OSP Grodzisk Mazowiecki. Kulminacyjnym punktem
finału będzie o godz. 20 tradycyjne
„światełko do nieba”. W minionym
roku miejscowy sztab zasilił WOŚP
kwotą prawie 105,6 tys. zł.
Pobiegli dla WOŚP
Ze względu na ferie Orkiestra zagrała już w niedzielę w Społecznym
Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w
Milanówku. Dzięki koncertom i aukcjom zebrano 11 484, 38 zł. Za wysoką kwotę (907 zł) sprzedano zdjęcie Kamila Stocha z autografem. W
ramach finału rozegrano m.in. I Kameralny Bieg na Orientację – STOnogi dla WOŚP z udziałem 43 zawodników.

Piotr Chmielewski

Koncert orkiestry przywitał Nowy Rok
PRUSZKÓW W pierwszy dzień nowego roku w kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie zagrała
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego
Zamojscy filharmonicy przybyli do
Pruszkowa w 44 osobowym składzie.
Zagrali m.in. „Christmas Festival” Andersona, „Lagunen Walzer” Straussa,
„Walc nr 2” Szostakowicza, temat przewodni filmu „Noce i Dnie” Kazaneckiego, a także wiązankę polskiej muzyki filmowej. Ukłonem w stronę dzieci była natomiast muzyka z filmu „Piraci z Karaibów”. Na zakończenie w kościele zabrzmiał natomiast „Marsz Radeckiego”. Dodatkową atrakcją był występ mistrza świata w grze na pile, który wraz z orkiestrą wykonał utwór „Miłość ci wszystko wybaczy”. Koncert był
niezwykłym przeżyciem artystycznym,
a publiczność była nim wprost zachwycona. Dość powiedzieć, że muzycy bisowali aż trzy razy.
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Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl.
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji),
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska
Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Czy koncert Włodka Pawlika sprawi, że podkowiański sztab
WOŚP odnotuje kolejną rekordową kwotę? (fot. Marek Bałata)

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

W kościele św. Kazimierza zagrała najstarsza w Polsce orkiestra
symfoniczna, która powstała 4 listopada 1881 roku
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Odstawić auto i nie dbać o bilet Stypendia
GRODZISK MAZOWIECKI Darmowymi, szybkimi połączeniami busowymi gmina będzie od
marca walczyć z porannymi korkami w mieście i zanieczyszczeniem powietrza
Po kilkumiesięcznym namyśle
i konsultacjach społecznych, włodarze gminy zdecydowali, że uruchomią na przełomie zimy i wiosny dwie linie bezpłatnej komunikacji publicznej, która będzie dowoziła pasażerów do centrum miasta, ale przede wszystkim do dworca PKP. Bowiem na głównej magistrali zatrzymują się pociągi częściowo zastępujące składy, które jeździły obecnie remontowaną linię
podmiejską 447. – Ponieważ jedyny w okolicy przystanek dla tych pociągów jest w Grodzisku, wiele osób
przyjeżdża samochodami w okolice dworca, żeby się przesiąść. Zastawiają wszystkie miejsca parkingowe
i zwiększają korki w mieście. Chcemy ich zachęcić do podróży autobusami – tłumaczy burmistrz Grzegorz Benedykciński. – Druga kwestia to przeciwdziałanie rosnącemu
zanieczyszczeniu powietrza – dodaje. Zgodnie z założeniami podróż bezpłatną komunikacją ma być „szybka”.
W godzinach szczytu (6-8 oraz 16-19)
autobusy mają odjeżdżać z przystanków co około 10 minut.
Jak informuje gospodarz gminy, w najbliższych tygodniach zosta-

BRWINÓW Aż 23 uczniów i studentów otrzymało stypendia za wyniki naukowe oraz sportowe. Okazało się, że najwięcej laureatów, bo aż
sześciu, odnosi sukcesy w pływaniu

Czy darmowe autobusy usprawnią ruch w zakorkowanym
centrum Grodziska Mazowieckiego?
nie ogłoszony przetarg na przewoźnika, który swoim taborem obsłuży dwie linie. Pierwsza będzie miała za zadanie dowóz głównie osób
zamieszkałych na Osiedlu Kopernika i w jego sąsiedztwie. Do stacji PKP pojedzie ulicami 3 Maja,
Teligi, Bairda i Okulickiego. Druga linia – jeżdżąca co około kwadrans – będzie przywozić mieszkańców dalszych zakątków gminy
oraz osoby, które zechcą w Ada-

mowiźnie pozostawić samochody
na parkingu przesiadkowym przygotowanym przez gminę.
Jeżeli przetarg na przewoźnika
zostanie rozstrzygnięty zgodnie z
planem, kursy nowych linii rozpoczną się z początkiem marca. – Na
pewno bezpłatna komunikacja pozostanie w Grodzisku przynajmniej
do czasu zakończenia przebudowy
linii kolejowej – zakłada burmistrz.

PC

Policzone dni starego przedszkola
PODKOWA LEŚNA Przy ul. Miejskiej powstanie nowa placówka dla setki dzieci z oddziałem
żłobkowym. Władze miasta już rozpoczęły kompletowanie dokumentów
Podkowiański magistrat ruszył z
poszukiwaniem biura, które do połowy tego roku opracuje projekt nowego budynku. Burmistrz Artur Tusiński informuje, że liczba dzieci,
dla których powstanie nowe przedszkole „została przyjęta po głębokiej
analizie demograficznej, trendu z
ostatnich 15 lat i prognozy na przyszłość.” – W Podkowie nie ma opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym,
poza prywatnym punktem – dodaje.
Zlecenie przewiduje opracowanie 3-wariantowej koncepcji architektonicznej przedszkola. Częścią
dokumentacji ma być zestawienie
kosztów inwestycji dla każdego wariantu odrębnie oraz wizualizacje
komputerowe. Która opcja wygra
zdecydują m.in. mieszkańcy w konsultacjach społecznych.
Przedszkole ma być wykonane w standardzie pasywnym, co
oznacza, że placówka będzie zużywała możliwie mało energii w
trakcie eksploatacji. Artur Tusiński wyjaśnia, że w projekcie muszą być uwzględnione dostępne na
terenie działek źródła energii odnawialnej służące do wytwarzania
i odzysku ciepła i chłodu oraz do
produkcji energii elektrycznej. Projekt powinien przewidywać też system nocnego przewietrzania budynku. Co więcej - usytuowanie budynku na działkach powinno być podporządkowane jak najlepszemu nasłonecznieniu sal dydaktycznych i
„jak największym zyskom termicznym ze słońca”. Obiekt będzie tak-

dla prymusów

Nagrodzeni uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami z różnych dziedzin: matematyki, chemii, informatyki, filozofii, muzyki, geografii, wiedzy o
żywieniu oraz sportu. Gminne stypendia przyznawane są w każdym roku
szkolnym, a laureatów wyłania specjalnie powołana komisja. Stypendia przyznawano uczniom szkół podstawowych i średnich (17) oraz studentom (6).
Decyzje stypendialne zostały uroczyście wręczone przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Małgorzatę Kucharską i wiceprzewodniczącą Adriannę Olczak
podczas dwóch ostatnich sesji rady miejskiej.

TW
PIASTÓW

Budżet pod znakiem inwestycji
Podczas ostatniej sesji radni uchwalili budżet Piastowa na 2018 rok.
Dochody miasta mają wynieść w tym roku prawie 120 mln zł, zaś wydatki
– 140 mln zł.
Choć dziś trudno w to uwierzyć, w 2014 roku dochody miasta kształtowały się na poziomie 60 mln zł. Dziś są dwa razy większe i wiele wskazuje
na to, że do końca roku kwota ta jeszcze będzie rosła. Z zaplanowanych
140 mln zł wydatków niemal 50 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Katalog zadań jest bardzo szeroki. Przebudowane mają zostać ulice
Złotej Jesieni, ks. J. Skorupki i Brzozowa. Planowana jest też budowa ul. J.
Sułkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Bohaterów Wolności do ul. Żbikowskiej. Z innych zadań warto wymienić: rozbudowę Przedszkola nr 4, budowę filii przychodni SPZOZ „Piastun” w Piastowie, rewitalizację terenów zielonych, termomodernizację ośmiu miejskich
budynków użyteczności publicznej, budowę ścieżek rowerowych, modernizację wilii Milera oraz odbudowę willi „Adelajda” (tzw. Białego Pałacu).

Dotychczasowe przedszkole jest drogie w utrzymaniu i nie
można go unowocześnić – tłumaczy burmistrz (fot. Blog Artura Tusińskiego)
że w pełni dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Władze miasta zdecydowały
się na budowę nowej placówki, ponieważ koszt utrzymania starego
przedszkola jest wysoki, a przy tym
nie ma możliwości jego rozbudowy
czy unowocześnienia. – W pierwot-

TW

nym założeniu to był budynek tymczasowy – przypomina burmistrz
Podkowy Leśnej. – W moim przekonaniu budowa nowego przedszkola to jedna z ważniejszych i potrzebnych inwestycji do zrealizowania w
najbliższych latach – uważa.

PC

PODKOWA LEŚNA

Internet wystrzeli w mieście-ogrodzie
Rok 2018 będzie stał w Podkowie Leśnej pod znakiem budowy światłowodów w ulicach miasta wraz z doprowadzeniem ich do domów. Cała inwestycja o wartości kilku milionów będzie prowadzona ze środków firmy
Orange i funduszy europejskich. – W tej dziedzinie jesteśmy pierwszą gminą,
w której na taką skalę światłowody zostaną ułożone przy zabudowie rozproszonej – cieszy się burmistrz Artur Tusiński.
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Gładko pod kołami
i bezpieczniej

Złagodzić strach i ból

GRODZISK MAZOWIECKI/POWIAT Dziś w grodziskim Szpitalu Zachodnim zostanie otwarta
MICHAŁOWICE/POWIAT PRUSZKOWSKI W poprzedni czwartek otwarto strefa rodzica dla opiekunów najmłodszych pacjentów placówki
dla ruchu ul. Regulską w Regułach. Przebudowę udało się zakończyć
Nowe pomieszczenia są częścią
oddziału pediatrycznego w Specjadwa dni wcześniej niż zakładano

Ulica Regulska jest już przejezdna.
Jej remont kosztował ponad 3 mln zł
Przebudowę przeszedł odcinek pomiędzy WKD a Alejami Jerozolimskimi.
– Była to odważna inwestycja, ponieważ prowadziliśmy prace zimą. Sprzyjające warunki pogodowe oraz wzorowa praca drogowców sprawiły, że droga została otwarta przed wyznaczonym terminem – mówi starosta Maksym Gołoś.
Roboty na drodze trwały od 7 listopada. Zakres prac obejmował budowę
chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, odwodnienia i przebudowę jezdni. Prace
na pierwszym odcinku drogi kosztowały łącznie 3,23 mln zł i zostały sfinansowane po połowie przez powiat i gminę Michałowice. Roboty miały zakończyć
się 6 stycznia, ale udało się je o dwa dni przyspieszyć. – Liczę na to, że kolejne inwestycje też będą przebiegały w tak znakomitym tempie. Myślę, że przejściowe niedogodności dla mieszkańców w związku z zamknięciem tego odcinka drogi się opłaciły – dodaje starosta Maksym Gołoś.

TW
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listycznym Szpitalu Zachodnim im.
Jana Pawła II. Strefa Rodzica to
oaza, w której poddawane leczeniu
dzieci mogą spędzać czas z rodzicami i opiekunami, by choć na chwilę zapomnieć o chorobie i szpitalnej rzeczywistości. Oczywistym jest,
że pobytowi dziecka w placówce towarzyszy stres, a obecność rodziców
może go w znaczący sposób obniżyć
i przyspieszyć leczenie.
Na kierowanym przez lek. med.
Radosława Suchnera oddziale leczone są dzieci od niemowlaka do
18. roku życia. Aby złagodzić strach
i ból najmłodszych, w lipcu 2017 r.
z inicjatywy ordynatora wolontariusze pomalowali dziecięce sale. Motywem przewodnim była podróż,
która odbywa się do czterech bajkowych krain: oceanu, lasu, gór i sawanny. Na tym bajkowym tle dość
smutno prezentowały się ciemne i mało użyteczne pomieszczenia, które do tej pory były przeznaczone dla dzieci i rodziców. Dlatego też Budimex, twórca programu Stref Rodzica, w porozumieniu
z dyrekcją szpitala zdecydował, że
pokój dzienny, kuchenka oddziałowa i hol staną się funkcjonalną,
atrakcyjną przestrzenią z większymi udogodnieniami dla opiekunów
i małych pacjentów.
Otwierana dziś strefa jest już 23.
miejscem w Polsce, w którym w ciągu 4 lat wykonawcom przedsięwzięcia udało się stworzyć nowoczesną
przestrzeń dla rodziców i chorych

Wizualizacja pomieszczeń, które dziś zostaną
uroczyście udostępnione
dzieci. Budimeks adaptuje na ten cel
istniejące już pomieszczenia na oddziałach. W Szpitalu Zachodnim

Strefa rodzica to oaza,
w której dzieci mogą
spędzać czas z opiekunami,
by choć na chwilę zapomnieć
o chorobie i szpitalnej
rzeczywistości
pokój dzienny został podzielony na
strefę dla dzieci i opiekunów, przez
co zwiększyła się funkcjonalność i
atrakcyjność pomieszczenia. Lepsza
organizacja przestrzeni i jej aran-

Bezpłatne autobusy linii „P”
Od początku 2018 roku jazda autobusami piastowskich linii P-1 i P-2
jest bezpłatna. Uruchomiona w październiku ubiegłego roku nowa miejska linia P-2 kursuje od Ronda Prezydenta R. Kaczorowskiego w Piastowie do pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich w Ursusie. Dzięki
niej pasażerowie mogą nie tylko swobodnie podróżować po mieście, ale także dojechać do pierwszej strefy komunikacyjnej ZTM. Autobusy linii P-1 kursują od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem świąt.
Autobusy linii P-2 jeżdżą codziennie, oprócz Świąt Wielkanocnych, Bożego
Narodzenia i Nowego Roku.

PRUSZKÓW
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Odbiorą od mieszkańców choinki
Choinki w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej są odbierane w każdy wtorek do połowy lutego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym: tel. (22) 735 87 99, 735 88 17, 735 88 18; srodowisko@miasto.pruszkow.pl.
Drzewka można również dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stefana Bryły 6 w czwartki i piątki
od godz. 10.30 do 16.30 i w soboty od godz. 8 do 14.

GRODZISK MAZOWIECKI

TW

Więcej przestrzeni na rekreację
Kolejne 5 mln zł zdobył ratusz na zagospodarowanie terenu Stawów
Walczewskiego w mieście oraz terenu przy ul. Sportowej. Choć w ciągu
ostatnich dwóch lat w stawy i ich otoczenie gmina zainwestowała kilka milionów, do połowy 2019 roku wyda na uatrakcyjnienie tego terenu kolejne
7 mln zł. Powstaną m.in. nowe trasy pieszo-rowerowe, chodnik, parking, toalety, plac zabaw i siłownia plenerowa, przebudowana zostanie instalacje
energetyczna i wodno-kanalizacyjna, wykonane będą kolejne nasadzenia
i wyremontowany budynek gospodarczy przy stawach. Z kolei teren przy
ul. Sportowej 29, obok planowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, zostanie przygotowany pod lodowisko w okresie zimowym oraz jarmarki produktów regionalnych w pozostałych miesiącach.

MILANÓWEK
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Gdy akumulator się rozładuje...
Milanowska straż miejska zachęca kierowców do telefonowania pod
nr 986, gdy szczególnie w czasie mrozów nie uda się im uruchomić samochodu. Strażnicy pracują non stop i deklarują, że każdemu mieszkańcowi Milanówka, któremu rozładuje się akumulator, przy użyciu specjalnego startera pomogą odpalić silnik. Usługa jest darmowa.

PC

żacyjne uporządkowanie spowodowało, że pokój stał się bardziej kreatywny zwłaszcza dla młodych pacjentów, którzy spędzają na oddziale wiele dni. Powierzchnia została wyrównana, pomalowana i odświeżona. Wstawiono kolorowe, robione na zamówienie meble. Odnowioną przestrzeń ozdobiły kolorowe
i wesołe motywy na ścianach. Mała
kuchenka oddziałowa stała się bardziej funkcjonalna z większymi udogodnieniami dla korzystających z
niej opiekunów małych pacjentów.
Zlikwidowano otwierane do środka drzwi, które powodowały duże
ograniczenia i dodatkowo zabierały i tak małą przestrzeń. W tej części szpitala nie ma okien zewnętrznych, dlatego zastosowano nowoczesne i mocniejsze oświetlenie, które optycznie powiększyło i rozweseliło ciemne do tej pory pomieszczenie. Na hol przywieziono nową,
wygodną sofę i wstawiono kolorowe krzesełka z daszkami, które będą
cieszyć młodych pacjentów.
Przy ostatnich przygotowaniach
oddziału pracowali wolontariusze pracownicy Budimeksu. Montowali i ustawiali meble oraz dekorowali ściany.
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Zostawili rozbite auto na pasie drogi
GRODZISK MAZOWIECKI Niektórzy kierowcy po kolizji porzucają
uszkodzone samochody. Kłopot
ma z nimi straż miejska
We wtorek strażnicy odholowali rozbite auto, które blokowało część
jezdni ul. Logistycznej w Natolinie.
– Wrak stwarzał realne zagrożenie
w ruchu drogowym – tłumaczy straż
miejska. Stan samochodu z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi
wskazywał, że brał on udział w kolizji.
Teraz strażnicy spróbują ustalić
właściciela samochodu, aby obciążyć go kosztami holowania i postoju
auta na parkingu.
To nie jedyny taki przypadek.
Straż miejska obecnie prowadzi szereg postępowań w stosunku do zdezelowanych aut zajmujących pobocza lub miejsca parkingowe. – Nie
każdy pojazd, który swoim wyglądem sugeruje, że mamy do czynienia z „wrakiem” kwalifikuje się do
wydania dyspozycji o usunięciu. Ponieważ dla jednych samochód wy-

Rozbity samochód stojący w Natolinie miał zagraniczne
numery rejestracyjne (fot. grodzisk.pl)
glądający na nieużywany, stary, zaniedbany, który zajmuje miejsce parkingowe jest „wrakiem”, a dla właściciela jest pojazdem do poruszania
się – tłumaczą strażnicy. Zgodnie z
przepisami na koszt właściciela lub
posiadacza odholowywany jest „pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan
wskazuje na to, że nie jest używany”.

W każdej takiej sytuacji funkcjonariusze przeprowadzają również
wywiady wśród okolicznych mieszkańców i – w momencie, gdy uda
się ustalić właściciela auta - próbują się z nim skontaktować. Ważne w
takich przypadkach jest również to,
czy pojazd posiada obowiązkowe
ubezpieczenie OC.
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Szczęściarze z Raszyna
POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI Tylko gminie Raszyn udało się zdobyć rządowe fudnusze na budowę lokalnej drogi. Wnioski innych samorządów z naszej okolicy przepadły
Pod koniec roku wojewoda ostatecznie zatwierdził listę gmin, które w 2018 roku otrzymają dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dotacje, w
sumie 76,4 mln zł, wesprą 20 inwestycji powiatowych i 28 gminnych.
Raszyn uplasował się w połowie
stawki i w ten sposób zapewnił sobie ponad 1,9 mln zł na przebudowę ul. Wspólnej od skrzyżowania
z ul. Mszczonowską w Jankach do
połączenia z ul. Kwietniową w Wypędach (łącznie to niecałe 750 metrów). To droga na tyłach Centrum
Handlowego w Jankach.
Kilka sąsiednich samorządów
może Raszynowi pozazdrościć. Tuż
poza listą tych, którzy otrzymają dotacje, znalazł się powiat grodziski z
projektem przebudowy ul. Królewskiej w Kaskach w gminie Baranów.
Jeśli zdobywcy dofinansowania zaoszczędzą pieniądze na przetargach,
jest duża szansa, że w pierwszej kolejności zostaną one przeznaczone
na roboty na Królewskiej. Dużo niżej znalazł się wniosek powiatu grodziskiego o pieniądze na przebudowę ul. Nałkowskiej i Centralnej w

Na razie 1,9 mln zł dotacji na przebudowę drogi
może być pewny tylko Raszyn
Radoniach i Adamowiźnie. Nie zyskały akceptacji także dwa wnioski
powiatu pruszkowskiego. Samorząd
chciał zdobyć pieniądze na przebudowę odcinka ul. Regulskiej od ul.
Bodycha do drogi nr 719, a także
rozbudowę Drogi Hrabskiej w gminie Raszyn. Smakiem na razie muszą obejść się też gminy. Jaktorów

nie dostał pieniędzy na kolejny etap
przebudowy ul. Wojska Polskiego w
Międzyborowie, Brwinów – budowę
ul. Wolności w Parzniewie, a Grodzisk Mazowiecki – na realizację ul.
Króliczej i Drozda w Adamowiznie,
Odrano Woli i Szczęsnej.
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Siedziba OSP Brwinów
w nowej odsłonie
BRWINÓW Gmina wyremontowała garaże brwinowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Inwestycja pochłonęła ponad 150 tys. zł

Kompleksowy remont garaży objął m.in. przesunięcie ścian filarowych,
wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obsadzenie belek stalowych, rozebranie okładziny ściennej (glazura), wykonanie od nowa tynków
wewnętrznych, obudowę belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi,
malowanie powierzchni wewnętrznych, ułożenie glazury wraz z docinaniem
na wymiar i otworami technicznymi.
Wykonano też instalacje elektryczną i hydrauliczną wraz z odwodnieniem.
Stara posadzka w części szatniowej i garażowej o łącznej powierzchni 126 m kw.
została zastąpiona nową posadzką lastrykową z impregnacją hydrofobową zapobiegającą wnikaniu brudu, wody i tłuszczu. Posadzkę wzmocniono dodatkowo krzemianami, pomalowano pasy wjazdowe i całość zaimpregnowano.
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Dzieci odetchną pełną piersią
PRUSZKÓW Wszystkie miejskie przedszkola i żłobki zostały już wyposażone w profesjonalne oczyszczacze powietrza, wyłapujące pyły PM10 i PM2,5, a także roztocza, kurz,
bakterie, wirusy i zarodniki grzybów
Niestety, w środku sezonu
grzewczego powietrze w większości polskich miast jest mocno zanieczyszczone, a dopuszczalne
normy przekraczane są nawet kilkunastokrotnie. Dlatego też władze Pruszkowa zdecydowały się
zakupić dla swoich 17 żłobków i
przedszkoli profesjonalne, przenośne oczyszczacze powietrza.
Jeszcze przed świętami prezydenci miasta osobiście wyposażyli w urządzenia wszystkie placówki. Oczyszczacze wzbudziły ciekawość dzieci, które w podziękowaniu
przedstawiły programy artystyczne związane z ochroną środowiska
i walką ze smogiem.
W urządzeniach zakupionych
przez miasto znajdują się cztery rodzaje filtrów oraz jonizator.
Filtr wstępny odpowiada za zatrzymywanie kurzu i roztoczy, filtr
węglowy za zwiększenie skuteczności działania filtra węgla aktyw-

Koncert noworoczny
W niedzielę 21 stycznia o godzinie 19 w parafii świętego Kazimierza
w Pruszkowie odbędzie się koncert noworoczny zespołu Sound’n’Grace.
Wstęp wolny.
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RASZYN

Karnawałowy bal przebierańców
W sobotę 13 stycznia Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu mieszcząca się przy ulicy Spokojnej 23 zaprasza wszystkie dzieci na Karnawałowy Bal Przebierańców. Początek imprezy o godz. 15. Wstęp wolny.
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Numerem jeden są ścieżki i drogi

Wiceprezydent Michał Landowski przekazał oczyszczacz
maluchom z Przedszkola Miejskiego nr 8
nego, filtr węgla aktywnego usuwa związki nieorganiczne będące
przyczyną uciążliwych zapachów,
a filtr HEPA usuwa 99 proc. zanieczyszczeń tj. sierść zwierząt, pyłki,
cząstki kurzu czy alergeny. Urządze-

nia są ciche, skuteczne i niezwykle
wydajne, skutecznie poprawiając samopoczucie dzieci podczas pobytu
w żłobku czy przedszkolu.
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RASZYN Gmina Raszyn dołączyła
do ogólnopolskiej sieci czujników
monitorujących jakość powietrza.
Trzy czujniki zainstalowano na budynkach szkół podstawowych w
Raszynie, Sękocinie i Ładach

nie Raszyn. Czujniki, podłączone do
bazy czujników firmy Airly, pozwalają
na bieżąco monitorować stan powietrza za pośrednictwem strony internetowej (także gminy Raszyn) lub aplikacji w telefonie komórkowym. Warto
prowadzić taki podgląd zwłaszcza, je-

Włodarze miasta-ogrodu uchwalili budżet na ten rok. Prawie czwarta
jego część (ponad 8,6 mln zł) została przeznaczona na inwestycje. Najwięcej pieniędzy z tej puli gmina przeznaczy na budowę sieci tras rowerowych.
Ponadto zostanie wykonanych dużo prac na drogach. Przemianę przejdą
przede wszystkim ulice: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa,
Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa i Dębowa. A następne, niemałe pieniądze ratusz przeznaczy na projekty kolejnych ulic: Warszawskiej, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej, Sosnowej, Cichej, Grabowej, Topolowej, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów i Storczyków. – Tak jak w zeszłym roku startujemy ze stosunkowo niewielką kwotą na przebudowę dróg, 2,5 mln zł, ale proszę pamiętać, że w
2017 na ten cel wydaliśmy ponad 4,6 mln zł. Myślę, że nadchodzący rok pod
tym względem nie będzie gorszy – zakłada burmistrz Artur Tusiński.
Z większych wydatków warto zaznaczyć jeszcze, że miasto zabierze się
za przebudowę zbiornika wodnego na Niwce w Leśnym Parku Miejskim.
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Sprawdź jakość powietrza w swojej okolicy

Na terenie całego kraju, zwłaszcza o tej porze roku, występują problemy z jakością powietrza. Znajdujące się w nim zanieczyszczenia, w tym
pyły, mogą być przyczyną wielu chorób z nowotworami włącznie. Dlatego
też wiele gmin i miast kupuje i montuje specjalne czujniki, diagnozujące stopień zanieczyszczenia atmosfery. Niedawno tego typu urządzenia
zostały zainstalowane także w gmi-

PRUSZKÓW

śli planujemy aktywność na świeżym
powietrzu. I tak np. wczoraj rano jakość powietrza praktycznie na całym
terenie gminy Raszyn była dobra, a
stężenie w powietrzu pyłów PM 2,5 i
PM 10 utrzymywało się w normie.
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Mieszkańcy przegrywają
z wodą

Prezydent osobiście
sprawdził ślizgawkę

PRUSZKÓW Działa już lodowisko przy SP nr 2 w Pruszkowie. Ma być
czynne do końca lutego
NADARZYN Kilkunastu mieszkańców ulicy Rubinowej w Ruścu od dwóch lat zmaga się z
wodą zalewającą ich posesje. Zdesperowani ludzie obwiniają winą sąsiada, który podnosząc działkę zasypał kanały odprowadzające wodę do pobliskiej rzeki

Mieszkańcy wreszcie doczekali się miejskiego lodowiska z prawdziwego
zdarzenia. Ślizgawkę zaraz po świętach oficjalnie otworzył prezydent Jan Starzyński, który osobiście sprawdził jakość i szybkość lodu. Prezydent nie krył
swego zadowolenia, podobnie zresztą jak dzieci i młodzież, stanowiący najliczniejszą grupę stałych bywalców lodowiska.
Największa zimowa atrakcja Pruszkowa znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ulicy Jasnej i zajmuje powierzchnię 600 m kw. Ślizgawka jest
zadaszona, a w godzinach popołudniowych oświetlona. Czas łyżwiarzom
umila sącząca się z głośników muzyka. W tygodniu od godz. 8 do 14 z lodowiska korzysta młodzież szkolna. Potem jest 2-godzinna przerwa techniczna, po
której ślizgawka – do godz. 20 – jest ogólnodostępna. W weekendy można korzystać z tafli w godz. 11-20. Od tygodnia przy lodowisku działa także odpłatna wypożyczalnia łyżew.

Mieszkańcy ulicy Rubinowej od dwóch lat walczą z wodą zalewającą ich nieruchomości

TW
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Dofinansują wymianę pieców
Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia niskiej emisji, w ubiegłym
roku gmina dofinansowała wymianę 50 pieców w budynkach mieszkalnych na terenie miasta.
W uchwalonym na ten rok budżecie również zabezpieczono pieniądze
na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych. Wkrótce na stronie internetowej gminy pojawią się informacje, dotyczące zasad ubiegania się o
dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w urzędzie od 1 lutego.
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ŻABIA WOLA

Odbierasz SMS-a i wiesz więcej
Z początkiem roku w gminie Żabia Wola został wprowadzony SMS-owy
i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości
z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każda osoba, która
wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego i
adresu mailowego w bazie programów urzędu gminy otrzymywać będzie
krótkie wiadomości tekstowe przypominające o płatnościach lub informujące o powstałych zaległościach. W tym celu należy wypełnić druk oświadczenia pobrany z urzędu lub gminnej strony internetowej.
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- Teraz i tak nie jest tu najgorzej,
bo nie pada i wszystko zamarzło
– cieszy się Janusz Gajewski, mieszkający na końcu wąskiej drogi. Pan
Janusz wita nas w kaloszach i zabiera na wycieczkę po okolicy. - Ulica
Rubinowa to tak naprawdę grobla –
mówi. - Proszę spojrzeć, po jej obydwu stronach stoi woda.
Do ubiegłego roku wszystko
było w porządku
Większość mieszkańców ma
domy po lewej stronie Rubinowej
(wjeżdżając od strony ulicy Głównej). To podmokły teren, z którego
jednak do tej pory udawało się odprowadzać wodę. Wilgoć przesiąkała pod groblą (jakiś czas temu gmina zrobiła nawet specjalny przepust)
i spływała do rowu. Ten odprowadzał ją do stawu. Ze stawu zbierającego kolejnym rowem płynęła do
pobliskiej rzeki. Naprzeciwko domu
pana Janusza jest niezamieszkała,
prawie hektarowa działka, na której był do tej pory rów melioracyjny oraz pięć dochodzących do niego kanałów. Ten system odwodnieniowy na bieżąco konserwowano i
sprawdzał się znakomicie. Niestety, niedawno działka zmieniła właściciela, który zaczął ją podwyższać.
- Nowy sąsiad zaczął od nawiezienia
kilkudziesięciu wywrotek ziemi i zasypania kanałów – nie kryje goryczy
pan Janusz. - To wszystko działo się
latem ubiegłego roku. Od tego momentu zaczęliśmy mieć problemy z
zalewaniem.
Chcą naprawy systemu
odwodnienia
W podobnej sytuacji jak Janusz
Gajewski są także inni mieszkańcy.
- Jednak sąsiedzi przynajmniej mają
tyle szczęścia, że nie muszą wypompowywać wody z piwnicy – nie kryje swojego rozgoryczenia mężczyzna. Część działki Anny Sobali porastają stojące w wodzie gęste trawy, charakterystyczne dla krajobrazu bagiennego. - Żeby zrobić wybieg
dla psów, musiałam przywieźć wywrotkę piasku – mówi pani Anna.
- Jak popada, pod wodą mam także
szambo, które wybija.

Na działce obok stoi natomiast
zanurzony w wodzie... transformator. Ta nieruchomość jest póki co
niezamieszkana. - Właścicielka miała się tu budować, ale jak zobaczyła tą wodę to zrezygnowała – mówi
kolejny sąsiad Adam Kaszuba. Bliżej ulicy Głównej jest kolejna nisko
położona działka, cała zalana wodą.
A właściwie szambem, które spływa
tu po każdych większych opadach
deszczu.

Sytuację mogłoby
uratować udrożnienie
systemu odwodnienia
Proszą o pomoc, ale bez rezultatu
Janusz Gajewski rozkłada na stole kilkadziesiąt pism, które na przestrzeni ostatniego roku wysłał do
różnych instytucji. W marcu ubiegłego roku poinformował o naruszeniu drenów Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Spotkał się też z nieżyjącym już wójtem Nadarzyna Januszem Grzybem,
informując go o fatalnym stanie rozjeżdżanej przez ciężkie samochody
ulicy Rubinowej. Potem pisał jeszcze
m.in. do gminnego referatu środowiska, prosząc o udrożnienie rowu i
kanałów odwadniających. - W listopadzie nie wytrzymałem i złożyłem
nawet zawiadomienie do prokuratury – mówi Janusz Gajewski. - Powiadomiłem ją o wszystkich zaniechaniach gminy na naszym terenie. Jesteśmy w tragicznej sytuacji i pilnie
potrzebujemy pomocy. Chcemy tyl-

ko, żeby gmina odbudowała ulicę
Rubinową i po jej obydwu stronach
zrobiła odwodnienie, udrażniając
przy okazji odpływ do rzeki.
Próbowaliśmy poprosić o komentarz w tej sprawie Franciszka Majka, prezesa Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn”, jednak pan prezes jest obecnie na zwolnieniu lekarskim i wróci do pracy najwcześniej za dwa tygodnie. Udało nam się natomiast
skontaktować z wicewójtem Tomaszem Muchalskim. - Odwodnienie
tego terenu nie jest zadaniem właściciela drogi tylko gminnej spółki wodnej, nad którą nadzór sprawuje starostwo powiatowe – wyjaśnia wicewójt Muchalski. - Przydrożne rowy rzeczywiście leżą w
naszej gestii, ale za meliorację na
działkach nie odpowiadamy. Niektórzy mieszkańcy sami przerywają sączki, a potem wszystkich
zalewa. Co do ewentualnego odwodnienia ulicy Rubinowej to po
pierwsze tam nie do końca są uregulowane kwestie własnościowe, a po drugie – problem nie dotyczy samej drogi, która jest wyżej, tylko położonych niżej działek, na których zbiera się woda.
- Mam nadzieję, że WZMiUW
wreszcie ujmie dochodzący do
rzeczki rów w swojej ewidencji –
mówi Janusz Gajewski. - Wówczas gminna spółka wodna będzie
musiała go konserwować, co rozwiąże przynajmniej część naszych
problemów.

Tomasz Wojciuk

BARANÓW

Największy wydatek to droga w Kaskach
Nieco ponad 2,1 mln zł planuje w tym roku przeznaczyć na inwestycje
samorząd gminy Baranów. Lwią część tej kwoty pochłoną wydatki na budowę i przebudowę dróg i chodników. Równy 1 mln zł zostanie przekazany
w formie pomocy dla powiatu grodziskiego na przebudowę ul. Królewskiej
w Kaskach. Zmodernizowane zostaną też m.in. ul. Błońska w Bronisławowie
oraz jezdnie w Regowie, Stanisławowie i Żabach. Nowe nawierzchnie pojawią się również na ul. Kościelnej i Akacjowej w Baranowie, a także na ul.
Krótkiej i Ogrodowej w Bożej Woli. Ponadto w Drybusie zostanie ukończona
świetlica wiejska, a w Bożej Woli rozbudowana szkoła.
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WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMY

nr 1 (701)/2018/W2
DAM PRACĘ
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
w piątki, tel. 22 756 79 39
Pomoc w kuchni, kucharka, Piaseczno,
tel. 508 383 525
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
w piątki, tel. 22 756 79 39
Sanpol Sp.z o.o. zatrudni Magazyniera, uprawnienia
na wózki widłowe, niekarany, praca na 2 zmiany,
wynagrodzenie 2300 zł netto. Miejsce pracy
Segro Tulipan Park Nadarzyn.
Telefon kontaktowy: +48 605 175 820
Hotel*** w Konstancinie-Jez. zatrudni kucharza
i pomoc kuchenną, tel. 22 754 72 72

Obsługa przetargów na place zabaw, Piaseczno,
pergola@pergola.com.pl, tel. 501 130 598
Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów,
tel. 602 733 289
Nauczycielka do przedszkola, Nowa Wola k. Piaseczna,
tel. 501 423 413
Do sprzątania hotelu w Konstancinie,
tel. 603 342 813
Magazyniera rusztowań, praca fizyczna,
tel. 502 782 558

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z własnym
samochodem lub na samochód firmowy,
tel. 500 219 754
Kobieta do pracy z osobami starszymi w ośrodku
opiekuńczym, tel. 607 081 930
Pizzeria w Piasecznie zatrudni panów do robienia
pizzy, tel. 506 146 905
Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni
ekspedientki, tel. 506 146 905

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

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

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Usługi transportowe, przeprowadzki, tel. 516 856 115

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360
Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działkę budowlaną, tel. 501 083 795

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

Firma sprzeda działkę przemysłową 4200 m kw,
wszystkie media, dojazd z trzech stron (asfalt),
Łubna, tel. 600 038 201

Firma w Tarczynie zatrudni pracowników magazynowych.
Umowa o pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70

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

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz-dekarz.
Praca stała, możliwość zakwaterowania (rejon Warszawy), 22 756 84 89

Cukiernika, pomoc cukiernika,
tel. 608 079 659

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Pilnie działkę budowlaną 1500 m kw w gminie Chynów,
tel. 601 523 027

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

Do sprzedania najładniejsza i najtańsza działka w Konstancinie-Jeziornie okolica Ul. Wierzbnowskiej /od strony
Jastrzębie./ tel. 604 624 875
Sprzedam działkę 1000 mkw., w Henrykowie Uroczu /Najładniejsza Ul. Kaliny/, tel. 602 340 549
Sprzedam ostatnią SUPER DZIAŁKĘ pod Piasecznem,
budowlana, uzbrojona i tylko 1/3 ceny rynkowej pow.
1500 m kw., tel. 22 750 33 66 lub 604 624 875
Działka budowlana 1 ha, Ustanówek, tel. 663 273 884

Remonty, wykończenie wnętrz domów i mieszkań,
tel. 530 700 055

Gładzie, glazura, malowanie, zabudowy
- REMONTY, FACHOWO, tel. 504 786 100
Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

Poszukujemy osób do pracy w sklepie spożywczym
w Pruszkowie. Na pół etatu lub cały. Oferujemy umowę
o pracę, tel. 604 642 762

Dom – promocja, tel. 535 487 338

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

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni pomoc
nauczyciela, tel. 607 615 231

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

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

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym
(robimy spirale, grzałki).Wynagrodzenie 15 zł/godz. CV
na adres termek@termek.pl , Tel. 662 228 239

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Elektryk, instalacje, przyłącza, tel. 602 876 843

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Animatorkę do prowadzenia imprez urodzinowych
dla dzieci na placu zabaw w Piasecznie – Józefosław,
tel. 503 13 05 05
Zatrudnię osobę do pakowania, Piaseczno,
tel. 662 249 835
Zatrudnię mężczyznę - magazynier/ kierowca. Wymagane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy, Piaseczno, tel. 662 249 835
Pilne! Praca w pizzerii. Telepizza w Raszynie zatrudni
osoby do obsługi klientów oraz przygotowywania
zamówień dla klientów. Adres lokalu: ul. Szkolna 1,
tel. 504 276 149
Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię.
Tel. 512 449 345
Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ, współpraca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna,
tel. 698 698 839
Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763
Pomocnika mechanika samochodów ciężarowych,
tel. 791 344 543
EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ.
TELEFON: 508 561 379
Delikatesy Centrum w Zalesiu Dolnym i w Prażmowie
– atrakcyjna praca dla sprzedawców,
tel. 797 188 368, 22 737 35 83
Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura,
tel. 601 304 250

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakresie obsługi wózków widłowych, uczciwego, dokładnego,
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o pracę, CV proszę
przesłać: estetica@estetica.biz.pl
Zatrudnię Panią do pracy na kuchni. Wszystkie warunki do
uzgodnienia. Tel. 504 925 048

Księgowość małej firmy - poszukujemy osoby do biura w
Piasecznie. Umowa o pracę, elastyczne godziny pracy.
Mile widziana znajomość prowadzenia spraw kadrowych.
Kontakt: 665 004 771 lub CV na adres: hc@servez.pl
Asystentka stomatologiczna, Piaseczno, cały etat, cv
na adres: asystentka0@gmail.com
Kobietę do obsługi klienta Cafe Rosso w Złotokłosie,
tel. 505 017 885
Hurtownia piwa „Bajka” w Gołkowie zatrudni młodych z
kat.B, najchętniej z okolic Prażmowa oraz mechanika
wózków widłowych lub chętnego do przyuczenia, CV na
bajwid@bajwid.pl, lub w siedzibie firmy, Al. Lipowa 65
Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. Tel. 602 77 03 61
Działki budowlane Jazgarzew. Tel. 502 344 719

Praca na miejscu. Zatrudnię kierowcę kat.C. Mile widziani
emeryci,renciści. Tel. 669 303 777
Zatrudnię elektromonterów i kierowców-kat. C,
tel. (22) 201 19 01
Zatrudnię Pracownik/Majster Zabudowy GK,
wykończenia wnętrz. Tel. 785 199 183
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku
opiekuna oraz pielęgniarki. Mile widziane doświadczenie.
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:
tabita@luxmed.pl
Zatrudnimy specjalistę ds płac i kadr z doświadczeniem,
do pracy w biurze rachunkowym w Piasecznie. Poszukujemy osoby zdyscyplinowanej, nastawionej na wykonywanie swoich zadań i obowiązków, kontaktowej, kulturalnej, otwartej na pracę z klientami i w zespole. Cv prosimy
przesyłać na adres: ksiegowosc@rybczynscy.eu

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny
32 m kw. w Piasecznie. Tel. 504 212 677
Sprzedam niezabudowaną działkę we wsi Magierowa
Wola pow. 6,7ha, tel. 517 611 322
Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio
tel. 509 332 657

Pracownik ochrony na terenie Grodziska i okolic,
tel. 503 400 662

KUPIĘ
Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie,
tel. 666 924 505
Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom do 200 tys. z działką, tel. 666 924 505

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Pawilon 28 mkw. „pod kopułą“, Piaseczno,
tel. 509 86 72 38

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio,
tel. 502 544 959
Tanio, kpl mebli kuchennych i łazienkowych – krótko używanych, tel. 500 274 350
Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61
Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

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

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644
Hydrauliczne i gazowe, tel. 602 651 211
Usługi tapicerskie + transport gratis, tel. 508 945 961
Kominki, tel. 609 644 757

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem,
ze znajomością powiatu
pruszkowskiego.

Remonty i inne, tel. 667 356 939
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje,
tel. 502 354 917

Praca co drugi piątek,
tel. 22 756 79 39

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Tłumaczenia, tel. 607 685 074
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Wylewki agregatem, styrobeton,
tel. 668 327 588
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

KWATERY, (8 zł +), tel. 577 88 69 88

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

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie,
tel. 693 440 622
Wynajmę samodzielny pokój z balkonem, przy tężni, bez
umeblowania, 600 zł, Konstancin, tel. 604 92 22 92
Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje i pokój z aneksem w Piasecznie, Albatrosów, czynsz 1300 zł plus opłaty ok. 650 zł,
tel. 501 620 106
2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

SPRZEDAM

Kuchnie na wymiar, tel. 509 960 316

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Sprzątanie, opieka, tel. 880 450 968
Wolny czas, samochód osobowy, kat. B+C,
tel. 500 612 285

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Poszukuję garażu w Tarczynie, tel. 601 870 594

SZUKAM PRACY
Prasowanie, tel. 88 00 95 057

Remonty, wykończenia, glazura
– kompleksowo - wolny termin tel. 690 61 30 31

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

Przyjmę do pracy przy remontach, tel. 665 206 284
Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów,
tel. 693 653 165

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Szukam samotnej kobiety do stałego związku,
tel. 504 521 897

Hydraulik tel. 886 576 148

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem z umiejętnością przycinania sadu lub tylko do przycinania, tel. 574 162 964

Zatrudnię w kwiaciarni w Zalesiu Górnym,
mile widziane doświadczenie, tel. 739 541 305

MATRYMONIALNE
Samotny 45 lat,, poszukuje kobiety do 40 lat,
tel. 516 902 834

Elektryk, tel. 666 890 886

Firma w Tarczynie zatrudni kierowców kat. C. Umowa o
pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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

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

Konstancin, dom 380/1000 m kw., super okazja 1,49 mln
zł, dobra lokalizacja, tel. 601 720 840

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach.
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

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

Ziemię z sadem 2,05 ha, ogrodzone, z możliwością
zabudowy, gmina Góra Kalwaria, tel. 608 303 093

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. 601 097 505
Firma reklamowa z Piaseczna poszukuje drukarza i do
oklejania samochodów tylko z doświadczeniem, CV na
adres: marcin@trace.pl

Remonty i przeprowadzki kompleksowo,
tel. 515 144 294
Wycinka drzew, tel. 883 658 328

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

ZDROWIE I URODA

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

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

Zatrudnię w rejonie Warszawy blacharzy-dekarzy.
Praca stała, możliwość zakwaterowania na miejscu,
tel. 22 756 84 89

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidualnie, z dojazdem, tel. 662 128 913
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Instalacje sanitarne i grzewcze, tel. 501 083 795

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

NAUKA

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

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Zlecę firmie odnowienie elewacji, tel. 602 242 730

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty,
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

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

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds.
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umiejętność 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

Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w Mysiadle.
Dobre warunki, miła atmosfera, czekamy na Ciebie,
tel. 501 781 930

Zamienię Żuka A11B 1993 r. na motocykl Jawa 350 ze
srebrnym paskiem na zbiorniku paliwa, tel. 22 757 31 19

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

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

Przyjmę do pracy w kwiaciarni z doświadczeniem w
Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Polonez Kombi, tel. 22 756 25 03

USŁUGI

Zatrudnię fryzjera(kę), męskiego(ską), Piaseczno,
tel. 604 433 127

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

Monter instalacji sanitarnych,
tel. 691 263 276, 514 746 561

AUTO - MOTO SPRZEDAM
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Sprzedam lub wynajmę salon fryzjerski z wyposażeniem,
Piaseczno – bazarek, tel. 607 230 981
Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216
Mieszkanie 28 m kw. Konstancin - Grapa, tel. 536 723 132
Domek dla pracującego pana, Chylice, tel. 513 626 068
Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Oczyszczanie działek, piwnic, garaży, wywóz złomu,
tel. 519 874 891
Księgowość Kadry Płace JPK PIT www.rachunkomania.
pl, 601 814 071
Agd naprawy pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty ele.
Tel. 511 204 952
Remontowo-budowlane, docieplenia poddaszy, wełna,
płyty karton-gips, podwieszane sufity płyta k-g, płytki,
glazura, terakota, docieplanie budynków, malowanie,
tel.669 623 443

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

Zamów
ogłoszenie drobne
największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 1 (701)/2018/W2

Miliony na ulice, skwery
i budynki publiczne

Kartki za wycieraczką jako
ostrzeżenie. Będą mandaty

PODKOWA LEŚNA Kierowcy, którzy niezgodnie z przepisami zaparkowali w centrum miasta, w dość oryginalny sposób dowiadują się o
otwarciu nowego parkingu „parkuj i jedź”
GRODZISK MAZOWIECKI Prawie 300 mln zł wyda w tym roku grodziski samorząd.
Co trzecia złotówka trafi na inwestycje
Jeszcze rok temu budżet Grodziska Mazowieckiego sięgał 240 mln
zł. – Dochody gminy tak szybko rosną głównie dzięki temu, że sprowadza się do nas wiele dobrze zarabiających osób. W ciągu roku kwota, jaka wpływa do nas z płaconego przez mieszkańców podatku
PIT wzrosła aż o 8 mln zł – cieszy
się burmistrz Grzegorz Benedykciński. Swoje prawie 5 mln zł, w formie
podatku od nieruchomości, do kasy
ratusza dorzuciło kilka nowo otwartych firm. Grodzisk może się też pochwalić aż 50 mln zł pozyskanych
unijnych dotacji.

- Następnym krokiem będą mandaty – ostrzega burmistrz
– Temat parkowania w Podkowie do łatwych nie należy. Wciąż są związane z tym uciążliwości dla mieszkańców, dlatego zdecydowałem o tej akcji informacyjno-ostrzegawczej – informuje burmistrz Artur Tusiński.
Kierowcy, którzy zaparkowali niezgodnie z przepisami na początku roku
mogą znaleźć za wycieraczką żółtą kartkę z informacją o bezpłatnym udostępnieniu nowego parkingu. Kartka zawiera też ostrzeżenie o mandatach
związanych z łamaniem przepisów. – Następnym krokiem będą już wystawiane mandaty. Zdesperowani mieszkańcy, którzy nie mogą przejść chodnikiem
też włączyli się w akcję i sami zaczęli wkładając karteczki – listy niesubordynowanym kierowcom, licząc na ich większą kulturę – dodaje burmistrz.
Przypomnijmy, że nowe miejsca postojowe przy stacji WKD dostępne są już
od kilku tygodni . W drugim etapie zostaną postawione wiaty rowerowe, toaleta, ławki, kosze oraz zamontowane oświetlenie wraz z kamerami monitoringu.
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Budżet obywatelski
na 2018 rok
PRUSZKÓW Już trzeci rok z rzędu w mieście będzie realizowany budżet
obywatelski

Mnóstwo dróg do utwardzenia
A skoro szybko rosną dochody, rosną też wydatki. – Będzie
dużo pracy w tym roku. Na inwestycje przeznaczyliśmy około 105 mln
zł – komentuje burmistrz. Z tego
sporego kawałka tortu na inwestycje 16,2 mln zł przeznaczono na poprawę nawierzchni kilkudziesięciu
ulic w mieście i gminie. W katalogu tych inwestycji wymieniono: ul.
Kornelii w Natolinie, ul. Źródlaną
w Książenicach, ul. Marylskiego, ul.
Orzeszkowej, ul. Szwedzką, ul. Zacisze, ul. Akwarelową, ul. Żwirową,
ul. Rzeczną, ul. Ogrodową, ul. Olszową, ul. Kierlańczyków (w tym
parking), ul. Batorego i boczne, ul.
Warszawską, ul. Emilii Plater, ul.
Wioślarską, rejon Piaskowej m. in.
ul. Myśliwska, ul. Żwirki i Wigury,
ul. Bojanka. Nakładki mają być ułożone na: ul. Bairda, ul. Langiewicza
i bocznych, ul. Żydowskiej, w okolicy
kościoła na Łąkach, drodze w Kłudnie Starym. Położenie nawierzchni z

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego zdecydowanie w tym
roku odczują poprawę tzw. przestrzeni miejskiej
destruktu zaplanowano na: ul. Słodkiej i ul. Błękitnej w Odrano Woli, ul.
Meksykańskiej i ul. Fińskiej w Janinowie, ul. Polarnej w Kozerkach, ul.
Orzechowej, ul. Kalinowej w Mościskach, ul. Puchacza, ul. Kawki i ul.
Czajki w Szczęsnem, ul. Konwaliowej, ul. Porannej, ul. Tulipanowej,
ul. Irysowej i ul. Przyleśnej w Kozerach Nowych, ul. Pawiej w Mościskach. Wbudowana zostanie także
ul. Królicza i ul. Drozdów w Adamowiźnie, Odrano Woli i Szczęsnem oraz chodnik przy ul. Szkolnej.
Tu skwer, tam nowy park…
Jednak najkosztowniejszymi tegorocznymi inwestycjami będą: budowa parkingu wielopoziomowego
„parkuj i jedź” przy ul. Traugutta,
sieci ścieżek rowerowych, rozbudowa szkół (m.in. „Piątki” i placówki w
Izdebnie Kościelnym o hale sportowe oraz „Dwójki”). Ponad 16 mln zł
pochłonie zagospodarowanie skwerów, parków i przyulicznych terenów

zielonych w mieście, a 13 mln zł dokończenie Mediateki (przy ul. Bartniaka i 3 Maja), w skład której wejdzie biblioteka oraz centrum dziennego pobytu dla seniorów. Budowane będą także świetlice wiejskie we
wsiach: Szczęsne, Kraśnicza Wola,
Opypy, Mościska, Zabłotnia oraz
przy ul. Ordona w Grodzisku Mazowieckim, remiza OSP w Grodzisku oraz przedszkole przy ul. Okrężnej. Na unowocześnienie oświetlenia
ulicznego w gminie zostaną wydane
2 mln zł, a modernizację placów zabaw i rekreacji 1,7 mln zł. Z ważniejszych wydatków – gmina przeznaczyła 400 tys. zł na program wymiany pieców węglowych na gazowe lub
elektryczne (wnioski można składać
już od 2 stycznia).
Na razie odsunięto w czasie
kosztowną budowę hali przy ul.
Szkolnej wraz z „małym Kopernikiem”. Na to zadanie przeznaczono
tylko 300 tys. zł.

Piotr Chmielewski

„Maluchem” z burmistrzem
BRWINÓW Podczas niedzielnego 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wydarzenia sportowe i licytacja zostaną zorganizowane w nowej brwinowskiej hali. Natomiast na
rynku będzie można przejechać się fiatem 126p z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim

W ramach budżetu obywatelskiego budowane są
m.in. place zabaw dla dzieci
O kształcie budżetu obywatelskiego może decydować każdy mieszkaniec
Pruszkowa. Głosować, ale też zgłaszać projekty mogą też osoby niepełnoletnie, które skończyły 14 lat (konieczna jest zgoda opiekuna prawnego). 1 lutego ma zostać ogłoszona wysokość budżetu na ten rok. Dwa dni później zostaną podane do publicznej wiadomości obszary miasta (7), w których będzie
można zgłaszać projekty. Propozycje projektów będą przyjmowane od 4 lutego do 17 marca, a ich pełna lista – już po weryfikacji – zostanie ogłoszona 22
maja. Głosowanie na poszczególne projekty będzie odbywało się od 27 maja
do 25 czerwca.

TW
ŻABIA WOLA

Dużo pieniędzy trafi pod ziemię
Jedna z najbogatszych gmin powiatu przeznaczy w tym roku na inwestycje około 5 mln zł. Dużą część tej kwoty samorząd Żabiej Woli przeznaczył na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz związanej z nią gospodarki. Rozpocznie się również rozbudowa strażnicy OSP w Żelechowie, przebudowę przejdzie ul. Magnolii w Wycinkach Osowskich, a kwotę 180 tys. zł
gmina przeznaczy na poprawę stanu dróg powiatowych na jej terenie.
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Burmistrz Kosiński zasiądzie za
kierownicą zielonego malucha już o
godz 9 rano, a mieszkańców, z krótką przerwą od godz. 13 do 13.45, będzie woził aż do 15. Fiacikiem będą
mogli przejechać się wszyscy, którzy
zasilą puszkę WOŚP-u dobrowolnym datkiem. Początek i koniec trasy zostanie zlokalizowany przy Pomniku Niepodległości na brwinowskim rynku.
Sztab WOŚP dla wolontariuszy jak zwykle będzie mieścił się w
OKeju (Wilsona 2) i będzie czynny w godzinach 9-20. Pozostałe wydarzenia związane z finałem odbywać się będą w hali sportowej przy
ul. Moczydłowskiego 2. O godz.
16 rozpocznie się pokaz żonglerski
i warsztaty z Mieszkiem Włodarczykiem, basketballowym freestylerem, uczestnikiem programu „Mam
Talent”. Od godz. 17.30 zostanie
otwarta ścianka wspinaczkowa dla
każdego – instruktorzy poprowadzą chętnych w wygodnym obuwiu,
najlepiej w dopasowanych tenisówkach. O godz. 19 rozpocznie się licytacja przedmiotów przekazanych
na WOŚP m.in. przez sportowców
goszczących w Brwinowie – siatkarza Pawła Zagumnego oraz tenisistę
stołowego Leszka Kucharskiego (li-

cytacja od 50 zł). Biblioteka Publiczna w Brwinowie i Galeria Pomysłów
Pasja w Kaniach przekazały na licytację obraz pt. „Święta Rodzina” namalowany przez mieszkańców Kań,
Otrębus, Owczarni i Brwinowa, młodych adeptów Pracowni Pasja wraz z
rodzicami, grupę nieformalną Darcie Pierza oraz pracowników biblioteki, którzy malowali go po kawałeczku przez trzy tygodnie. Będą też
przedmioty rękodzieła (koszyki z pa-

pierowikliny, szydełkowe serduszka,
obrazy, zestaw kosmetyków roślinnych), które powstały na warsztatach
w OKeju (licytacja od 30 zł). Na zakończenie o godz. 20 popłynie „światełko do nieba”. W Pruszkowie będzie można oddać krew dla Filipka
Garnowskiego – mieszkańca Brwinowa, który czeka na operację serca (w godzinach od 10 do 14, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jasna 2).
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