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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

Miał broń, którą się nie interesował?
Do jednego z grodziskich dzielnicowych dotarła informacja, że jeden
z mieszkańców gminy przechowuje u siebie pistolet gazowy, na który nie
ma pozwolenia. Mężczyzna liczący 90 lat rzeczywiście dysponował bronią i kilkoma sztukami amunicji. Staruszek oddając pistolet funkcjonariuszom przyznał, że w ogóle się nim nie interesował, a pozostawił go u
niego ktoś z rodziny.

Wszedł do restauracji, gdy była zamknięta
Skradziony laptop, alkohol i pokrowiec na gitarę wróciły do właściciela
lokalu gastronomicznego, w którym kilka dni temu doszło do włamania.
Policjanci zatrzymali 34-latka podejrzewanego o dokonanie przestępstwa
i w jego mieszkaniu znaleźli łupy. Mężczyzna usłyszał zarzut, który jest zagrożony karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Przyszedł po zdrowie i... cudzą własność
Jak może zakończyć się pozostawienie swoich rzeczy bez opieki
przekonał się mężczyzna, który w poczekalni grodziskiego szpitala stracił saszetkę z pieniędzmi i dokumentami. Stróżom prawa na szczęście
szybko udało się ustalić sprawcę kradzieży i schwytać go w dość nietypowych okolicznościach. 29-latek wpadł bowiem podczas kolejnej
wizyty w lecznicy, ponieważ został rozpoznany przez policjantów prowadzących postępowanie. Przy pacjencie znaleziono część pieniędzy,
które prawdopodobnie pochodziły ze skradzionej saszetki. Mężczyzna
usłyszał zarzut, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze sprawdzają, czy na koncie nie miał więcej podobnych wybryków w
innych miejscach.

Chwiał się, choć nie pił alkoholu
Grodziska straż miejska schwytała i przekazała policji 25-latka, który miał
przy sobie haszysz. Jeden ze strażników zwrócił uwagę na mężczyznę podczas patrolowania otoczenia dworca PKP. Delikwent miał wyraźne trudności z utrzymaniem się na nogach. Mundurowy podszedł do 25-latka, aby zapytać, czy nie potrzebuje pomocy. Co dziwne, nie wyczuł od niego woni alkoholu, choć mężczyzna zachowywał się jakby był nietrzeźwy. Podczas jego
przeszukania okazało się, że ma przy sobie tabletki nieznanego pochodzenia oraz haszysz zawinięty w folię aluminiową. Strażnicy zatrzymali mężczyznę i zawieźli na komendę, gdzie usłyszał on zarzut posiadania narkotyków.

BRWINÓW

Dojechał wózkiem do aresztu
Zarzuty kradzieży dwóch akumulatorów i wózka do przewozu palet
usłyszał 25-letni mieszkaniec gminy Brwinów. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy prowadził skradziony wózek. Do przestępstwa doszło w jednej z pruszkowskich firm. Delikwent przyznał się, że
sam ukradł akumulatory i sprzedał je na złomie. Usłyszał wczoraj zarzut kradzieży w warunkach recydywy i przyznał się do niego. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Poszukiwany w Holandii,
znaleziony w Brwinowie
W ręce policji wpadł 30-latek poszukiwany przez holenderski wymiar
sprawiedliwości. Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Kryminalni otrzymali informację, że może się on ukrywać w Brwinowie. Podejrzany trafił za kraty.

POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI

Policja zagląda w rury wydechowe
W ostatnim czasie na naszym terenie przeprowadzono kilkukrotnie
działania pod kryptonimem „smog”. Pruszkowscy i grodziscy policjanci
zwracali baczną uwagę na stan techniczny samochodów, a szczególnie
na sprawność układu wydechowego (sprawdzali czy nie emituje nazbyt
toksycznych spalin i nie powoduje nadmiernego zadymienia). W powiecie
pruszkowskim funkcjonariusze skontrolowali 55 aut i zatrzymali jeden dowód rejestracyjny. Natomiast w powiecie grodziskim policjanci wykonali
63 kontrole pojazdów i odebrali dowody rejestracyjne czterem kierowcom. Aby je odzyskać, musieli dokonać napraw usterek.
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Czy powstanie pomnik na
100-lecie odzyskania niepodległości?
POWIAT PRUSZKOWSKI/PRUSZKÓW Starosta Maksym Gołoś w listopadzie ubiegłego roku
wystąpił z inicjatywą wybudowania pomnika, upamiętniającego wypadające w tym
roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysł zyskuje poparcie coraz
większej liczby lokalnych środowisk
Śmiały projekt budowy pomnika został ogłoszony przez starostę podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada ubiegłego roku. Teraz zaczyna on powoli nabierać rozpędu.

Na razie nie wiadomo, w którym miejscu miałby stanąć pomnik i jaki byłby jego kształt
Szeroki front zwolenników
pomysłu
W ślad za słowami i propozycją
starosty pojawiło się wiele głosów
organizacji, stowarzyszeń i osób
prywatnych, które deklarowały chęć
wsparcia tej niezwykłej inicjatywy. Z
początku nie wskazywano ani miejsca, ani tym bardziej formy pomnika stojąc na stanowisku, że powinno
być to efektem rozmów i prac szerszego grona osób oraz środowisk.
Jeszcze w listopadzie uchwałę w tej
sprawie podjęła jednogłośnie rada
powiatu pruszkowskiego, wyrażając wsparcie dla podejmowanej inicjatywy. Podczas swojego gościnnego wystąpienia na sesji rady miasta
(pod koniec listopada) starosta Gołoś zwrócił się do prezydentów i radnych o włączenie się do prac i wyrażenie swojego wsparcia.
Ideę budowy pomnika poparły
lokalne organizacje kulturalne i patriotyczne, które widzą zarówno potrzebę wzniesienia takiego miejsca
w przestrzeni Pruszkowa, jak i godnego uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Ministerialne Kolumny
Niepodległości
– Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczpospolitej i Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zainicjowały rozmowy, w efekcie których obydwie organizacje przy wsparciu starosty zgłosiły akces do ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu, który dokładnie
odpowiada na zaproponowaną ideę

– Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby w Pruszkowie powstał
pomnik Czynu Niepodległościowego – mówił podczas ubiegłorocznych obchodów święta 11 listopada starosta Maksym Gołoś
– mówi prezes Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, Piotr
Zapart. Chodzi o program „Kolumny Niepodległości” nawiązujący do upamiętniania dziesięciolecia
niepodległości w 1928 roku. Wówczas to, dzięki inicjatywom lokalnych społeczności i władz, powstawały w kraju Pomniki Niepodległości. Teraz MON przy współpracy z
lokalnymi samorządami i ich mieszkańcami chce to powtórzyć. Jak wyjaśnia Zastępca Komendanta Strzelców RP Piotr Lewandowski: – W ramach ogłoszonego projektu ministerstwo będzie wspierać finansowo realizację projektu. W budżecie
resortu przeznaczonym na obchody
100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości zaplanowano na realizację tego programu 5 milionów
złotych.
Już na początku roku organizacje złożyły wniosek o włączenie do
programu. W ślad za tym powołano grupę roboczą „Skwer Niepodległości”, do której dołączyło także m.in. Pruszkowskie Towarzystwo

Kulturalno-Naukowe. W drugiej połowie stycznia organizacje wystąpiły
wspólnie do przewodniczącego rady
miejskiej Krzysztofa Biskupskiego z
apelem o podjęcie uchwały i rozpoczęcie wspólnych prac na rzecz realizacji idei budowy pomnika. – To
naprawdę budujące widzieć, jak zaproponowana idea nabiera realnych
kształtów. Tym bardziej, że ogłoszony przez MON program sprzyja realizacji pomysłu – mówi Maksym Gołoś. – Wierzę, że podjęcie
stosownej uchwały i włączenie się w
inicjatywę prezydenta Starzyńskiego
i miejskich radnych jest tylko kwestią
czasu. Trudno wyobrazić sobie, aby
przy tak rysujących się szansach i
zaangażowaniu mieszkańców mogło być inaczej.
- Na pewno będziemy chcieli
godnie uczcić rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości - mówi
Michał Landowski, wiceprezydent
Pruszkowa. - Pytanie tylko w jakiej
formule i w jakim zakresie.

Tomasz Wojciuk

Zakochani także w biegach
GRODZISK MAZOWIECKI To wyjątkowa próba dla zakochanych. Jutro w Kozerkach odbędzie się jedyna w swoim rodzaju impreza walentynkowa – Grodziski Bieg Par
To już czwarta edycja zawodów,
w których na dystansie 5 km pary
biegną trzymając się za ręce. Muszą
przy tym zmieścić się w limicie czasu (90 minut). Jednak by samotni
nie czuli się pominięci, od tego roku
także i oni mogą wziąć udział w biegu, ale będą musieli pokonać 10 km.
W Kozerkach dojdzie również do
„Marszu miłości”, czyli konkurencji
z udziałem zawodników nordic walking. Z kijkami trzeba będzie przejść
5 km. Swoje zawody pod nazwą
„Bieg serc” będą miały też dzieci
oraz młodzież, roczniki 2003-2007.
Zawody rozpoczną się w niedzielę 11
lutego o godz. 11 przed budynkiem świe-

Z roku na rok popularność walentynkowego
biegu rośnie
tlicy w Kozerkach (ul. Marsa 37). Biuro
zawodów czynne będzie od godz. 9.
Organizatorami imprezy są Klub

(fot. organizatorzy)

Sportowy Biegi i Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.
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Kobiety o kobietach,
które trzeba przypomnieć
MILANÓWEK W niedzielę miał premierę drugi tom książki „Milanowianki”. To opis losów 16
kobiet, których życie odcisnęło się na dziejach miasta, a dziś niewiele osób o nich pamięta
Przywrócenie pamięci i wiedzy
o kobietach przez lata mieszkających, tworzących i pracujących w
Milanówku, za swój cel wzięło stowarzyszenie Milanowianki. – To
zaskakujące, że w naszym mieście
są jedynie dwie ulice, którym patronują lokalne bohaterki. Na różne sposoby pokazujemy, że grono
kobiet, które miały wpływ na powstanie i rozwój Milanówka jest
znacznie większe – podkreśla Hanna Musur – Bzdak, prezes Milanowianek. Co ciekawe organizacja
zajmująca się „herstorią” połączyła nie tylko płeć piękną, ale również mężczyzn; członkami stowarzyszenia są zarówno 18-latek, jak
i 86-letnia seniorka.
Inspiracją do powstania projektu była postać i praca Felicji
Witkowskiej, której życie i dorobek – na długie lata zapomniane
– ożyły podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2013.
Drugi tom „Milanowianek” ukazał się w 3 tys. egzemplarzy. Pierwsze 500 rozeszło się podczas niedzielnej promocji, w trakcie której
aktorzy czytali fragmenty wydaw-

nictwa. Książkę wydaną w ramach
środków uzyskanych od samorządu miasta Milanówek – bezpłatnie
– można otrzymać w milanowskiej
bibliotece publicznej.
To wpadnij do Noińskiej!
Nowo wydane „Milanowianki”
to 15 tekstów, w których opisano 16
bohaterek. – Wszystkie są wyraziste,
charakterystyczne i silne – zaznacza
Hanna Musur – Bzdak.
Za tekstami stoi 10 autorek. Dorota Wojciechowska opisała aktorkę
Stefanię Błońską po rozmowie z jej
synem. Drugą opisaną kobietą jest
Leokadia Noińska – babcia pani Doroty – Babcia była znaną osobą, w
Milanówku mówiło się: To wpadnij
do Noińskiej. Wiele kobiet przychodziło tu po poradę w różnych sprawach, np. gdzie szukać pracy, dokąd
wysłać dzieci na kolonie, lub po pomoc w napisaniu podania. To między innymi sprawiło, że babcia założyła w 1946 roku Ligę Kobiet. Przez
2,5 roku jej przewodniczyła – opowiada autorka.
Opowieść o swojej mamie, Irminie spisała Ewa Suknarowska-

Leokadia Noińska przy kwiaciarni na rogu ulic Kościuszki
i Krakowskiej w Milanówku
(ze zbiorów Doroty Wojciechowskiej)

Drzewiecka. Z kolei Anna Lewenstam opisała postać lekarki Sabiny Dembowskiej, która jest w Milanówku znana z niezwykłego oddania pacjentom: „Doktor Dembowska, nawet będąc już na emeryturze, zawsze była gotowa pomagać
w trudnych sytuacjach. Gdy trzeba
było wezwać ją do skomplikowanego porodu, dzwoniło się do niej do
domu (mieszkała przy Słowackiego 3) i mówiło, że jej obecność jest
konieczna, bo lekarze na dyżurze
nie mogą sobie sami poradzić. Następnie budzono furmana, który za-

Książkę bezpłatnie można
otrzymać w milanowskiej
bibliotece. Milanowianki cały
czas zbierają opowieści o kobietach, dlatego zapraszają
do kontaktu: stowarzyszenie.
milanowianki@gmail.com
przęgał konia Baśkę do wozu i przywoziło się lekarkę do szpitala, a po
wszystkim – odwoziło”.
Ewa Kozak opowiedziała o swoich niezwykłych babciach: Marii z
Rudzińśkich Froelichowej oraz Aliny
Mamont. Alina pozostawiła po sobie spisaną historię rodzinną i na bazie jej zapisków powstał jeden tekst.
Drugiej babci Ewa nie poznała.
Bo pani Bronisława kochała kwiaty
Kolejna autorka, Anna Kuldanek powróciła do tematu Bronisławy Lasockiej („matki” Milanówka), dotarła do nowych materiałów
i opisała życie w dworze Lasockich:
„Bronisława nigdy nie uważała się
za „wielką panią”. Nie traktowała
pracowników folwarcznych z wysoka. Rozliczała ich wyłącznie z wykonywanej pracy. I w tym była bardzo surowa. Sama, tak jak wszystkie miejscowe kobiety, ciężko pracowała w folwarku, handlowała,
szyła, dbała o dom i dzieci. Jej gospodarstwo kwitło. W przenośni i
dosłownie. Bo pani Bronisława kochała kwiaty. Mówiono, że miaR
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Podczas niedzielnego wieczoru aktorzy czytali fragmenty
(fot. Olgierd Chodyniecki)
nowego wydawnictwa
ła do nich rękę. Klomby i gazony
znajdowały się głównie po stronie
tarasowej, ale nie tylko. Z każdego wolnego skrawka ogrodu uśmiechały się do ludzi kwiaty.
Agata Markiewicz napisała
tekst o Iwonie Dornarowicz – duszy
milanowskiego T-artu. Pani Iwona
(która była redaktorką całego tomu)
twierdzi, że tekst trafnie oddaje jej
charakter i jest z niego zadowolona.
Drugą bohaterką Agaty była Halina
Truskolaska: – Koleje losów Haliny
robią wrażenie. Jest w nich uwikłanie w historię, podnoszenie się po
kolejnych trudnościach i przeciwnościach, jest wreszcie pewna symbolika zdarzeń – tłumaczy autorka.
Hanna Musur-Bzdak przybliżyła
natomiast historię Anieli Tatur (córki fotografki Felicji Witkowskiej).
Aniela to bohaterka bardzo ciepła,
serdeczna. Oczywiście z doświadczeniem wojennym za sobą, wyróżniona tytułem Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata. – Czego nie lubiła? Języka niemieckiego. Znała go bardzo dobrze, ale po wybuchu wojny przestała używać. Mówiła, że nie pamięta ani jednego
słowa. Jej córka wspomina, że wiele lat po wojnie podczas wycieczki
do Gdańska zaczepił je młody Niemiec i pytał o drogę. Nawet wtedy
się nie przełamała – odnotowuje
pani Hanna.
Drugą opisaną przez nią bohaterką była Aleksandra Rogowska –
harcmistrzyni, działaczka społeczna, która prowadziła tajne komplety
w Domu Kalksteina, uczyła biologii
i geografii.

Lucy potrafiła zachować
zimną krew
Natomiast Barbara Kaszycka jest
i bohaterką książki i autorką jednego
z biogramów. Pani Basia napisała o
nauczycielce Ludwice Myślickiej, o
której pamiątki zdobyła przypadkiem. Z kolei o Barbarze Kaszyckiej
napisała Grażyna Witwicka – Kilar.
Było to wyzwanie, ponieważ pani
Barbara jest bardzo lubiana w Milanówku, ma też wiele pasji. Pani
Grażyna spisała także wspomnienie o Jadwidze Orłowskiej. Z kolei postaci Lucy Markowskiej i Heleny Czyżewicz (matki i córki z willi Halinówek) opisała Elżbieta Kubek. – W ciężkich czasach okupacji Luiza potrafiła zachować zasady
konspiracji i zimną krew – czytamy
w książce. Helena Czyżewicz, śmieje się, że całe życie mieszka pod jednym adresem. W Milanówku znana jest wielu mieszkańcom jako pani
Lala. „Pani Helena nie zapomina
o swoich węgierskich korzeniach i
chętnie dzieli się wiedzą na temat
losów Węgrów, przebywających w
Milanówku i okolicy podczas II
wojny światowej. A ta wiedza jest
naprawdę duża! 27 maja 2015 roku
odwiedziła ją telewizja węgierska,
aby nagrać wywiad do filmu dokumentalnego „Węgierski korytarz:
Warszawa 1944”. Film ten został
przetłumaczony i miał swoją polską premierę w Muzeum Powstania
Warszawskiego 30 maja 2017 roku.
Dziękuję pani Hannie Musur –
Bzdak za pomoc w napisaniu tekstu

Piotr Chmielewski
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W innym świecie
pana Piotra

Szczęśliwe Kozerki
z pracownią numer 100

GRODZISK MAZOWIECKI Do 2 marca w Poczekalni PKP można oglądać GRODZISK MAZOWIECKI W Kozerkach otworzyła podwoje nowocześnie wyposażona Pracownia
wyjątkowe zdjęcia Piotra Kopecia. Wystawa nosi tytuł „Nie/oczywiste” Orange. W ostatnich dniach świetlica na miarę czasów została oddana także w Chlebni

Goście galerii w sobotę nie kryli zachwytu
(fot. Poczekalnia PKP)

Wernisaż odbył się w sobotę, sala była pełna gości. Fotografie pana Piotra
prezentowane są w ramach projektu „Moja pierwsza wystawa”, któremu patronuje burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
Piotr Kopeć to debiutujący fotograf, publikujący swoje prace w internecie
pod pseudonimem Petr Kopecky. Jest inżynierem mechatroniki z wykształcenia, z pasji fotografem i człowiekiem wielu zainteresowań. Uważa, że życie
bez pasji byłoby niezwykle nudne i bezwartościowe. Oprócz robienia zdjęć
uwielbia przesiadywać w garażu, w którym przywraca do życia zapomniane
i zaniedbane motocykle. W wolnych chwilach zajmuje się też filmowaniem,
jazdą na rowerze, wędkowaniem, modelarstwem.
Urokliwe fotografie Piotra Kopecia wykorzystywane są aktualnie w materiałach promujących Grodzisk Mazowiecki, a reportaże z koncertów i wydarzeń sportowych przypadły do gustu niejednemu krytykowi. Podczas podróży zawsze w walizce znajduje miejsce na aparat. Dzięki temu powstało wiele zdjęć z różnych zakątków Polski i Europy. O swojej pasji autor mówi, że pozwala mu nie tylko unieść się ponad przeciętność, ale także przenieść się do
innego świata. I ten właśnie świat można zobaczyć na prezentowanych zdjęciach. – Magiczne, cudne, niepowtarzalne, profesjonalne – chwalili fotografie
uczestnicy wernisażu.

Ze stu pracowni ufundowanych
przez Fundację Orange w całym
kraju może korzystać już około 900
tys. Polaków. Multimedialne świetlice, wyposażone w sprzęt i internet, dają mieszkańcom małych miejscowości lepszy dostęp do nowoczesnych technologii i zasobów sieci,
wzmacniają ich cyfrowe umiejętności, integrują lokalne społeczności
i zachęcają do wspólnych działań.
– Fundując setną pracownię chcemy uczcić stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości i pokazać poprzez oddolne, obywatelskie inicjatywy nowoczesny wymiar patriotyzmu – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska,
podczas uroczystości w Kozerkach.
– Widzimy, że program już na etapie
przygotowania zgłoszeń jednoczy
i mobilizuje lokalne społeczności.
Cieszę się, że tworzymy w ten sposób nie tylko miejsca, gdzie można
za darmo skorzystać z internetu, ale
coś o wiele bardziej wartościowego:
lokalne centra aktywności społecznej – dodał. Oprócz prezesa spółki
przecięcia wstęgi w trakcie otwarcia
pracowni dokonali: burmistrz Grzegorz Benedykciński, Ewa Krupa –
prezes Fundacji Orange oraz Dominika Staniaszek – koordynatorka
świetlicy w Kozerkach, która bardzo
zaangażowała się, aby powstała w
niej nowoczesna pracownia.

Mieszkańcy Kozerek mogą się już cieszyć
dobrze wyposażoną pracownią...
dego pokolenia, przygotowywać je
do wyzwań zmieniającego się rynku pracy, ale także przeciwdziałać

Pracownia Orange powstała
w Kozerkach, ponieważ
w konkursie oddano na
nią ponad 18 tys. głosów,
czyli 30-krotność liczby
mieszkańców wsi!
cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych, w tym seniorów. Pracownie biorą udział w tzw. grywaliza-
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Strażnicy zbadają
jakość powietrza
PRUSZKÓW Straż miejska została wyposażona w dwa rodzaje mobilnych urządzeń do pomiaru jakości powietrza
...a społeczność Chlebni nowoczesną świetlicą (fot. grodzisk.pl)

Formacja otrzymała dwa detektory, umożliwiające dokonywanie pomiarów jakości powietrza w dowolnych miejscach Pruszkowa. Pierwszy z nich –
Multi Rae Lite – ma funkcję odczytu pięciu rodzajów gazów: tlenu, siarkowodóru, tlenku węgla, dwutlenku siarki i lotnych związków organicznych. Drugie urządzenie – Dust Trak DRX 8533 – ma służyć do pomiaru stężenia w powietrzu pyłu całkowitego PM10, PM2,5 i PM1,0. W ramach zakupu strażnicy
otrzymają także pełne wsparcie techniczne oraz pełen zakres szkoleń z obsługi urządzeń. W pierwszym szkoleniu wzięli udział inspektorzy z miejskiego wydziału ochrony środowiska i prezydent Jan Starzyński, który osobiście
chciał przekonać się, jak najlepiej wykorzystać zakupiony sprzęt.
Są to kolejne działania miasta w walce ze smogiem. Niedawno wyposażono wszystkie miejskie placówki przedszkolne i żłobki w nowoczesne systemy
oczyszczające powietrze, a do 28 lutego w kancelarii urzędu miasta przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na wymianę starych, nieekologicznych pieców.
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Przygotowani do wyzwań
współczesności
Pracownia w Kozerkach, jako
jedna z 26 nowych lokalizacji, została wybrana w otwartym głosowaniu przez internautów w trzeciej
edycji programu. Oddano na nią ponad 18 tys. głosów, czyli 30-krotność liczby mieszkańców wsi! Pracownie powstają tam, gdzie lokalne grupy inicjatywne przedstawią
najciekawszą i najbardziej różnorodną ofertę zajęć dla wszystkich
grup społecznych ze swojej okolicy.
W ramach programu każda z placówek otrzymała komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD, a także meble oraz pomoce dydaktyczne (m.in. roboty edukacyjne, dzięki którym dzieci i młodzież będą uczyć się programowania). Fundacja Orange wkrótce zorganizuje w pracowniach warsztaty
cyfrowe z druku 3d i modelowania.
Pracownie prowadzą własne, autorskie programy dopasowane do potrzeb i zainteresowań lokalnych społeczności. Pozwalają one rozwijać
innowacyjność i kreatywność mło-

cji – podejmują wyzwania, a za ich
realizację zdobywają punkty, medale i wymieniają je na nagrody dla całej świetlicy.

(fot. biuroprasowe.orange.pl)

Sto metrów do dyspozycji
mieszkańców
Zaledwie dwa dni później otwarto centrum kulturalne w Chlebni.
Części oficjalnej i poświęceniu budynku towarzyszyły występy artystyczne pieczołowicie przygotowane
przez mieszkańców sołectwa oraz
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego
pod batutą kapelmistrza Ryszarda Klechy, tamburmajora Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Zziębniętych goście częstowano
grochówką.
Parterowy budynek świetlicy liczy niespełna 100 m kw. powierzchni użytkowej. W ramach zagospodarowania terenu działki wybudowano parking na 4 auta. Wykonano też ogrodzenie, wiatę śmietnikową, przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz oświetlenie zewnętrzne. Koszt prac wyniósł około 673
tys. zł. – Pomysł na budowę świetlicy powstał z zapotrzebowania mieszkańców – tłumaczy Sławomir Pietraszek, sołtys Chlebni i grodziski radny. – Sołectwo coraz lepiej się rozwija, integrujemy społeczność lokalną,
uwzględniamy wszystkie grupy wiekowe, zastanawiamy się też nad ofertą dopasowaną do zgłaszanych oczekiwań. Chcemy stworzyć strefę kibica, zaopatrzyć pomieszczenia w różnego rodzaju gry m.in. planszowe,
stół do bilarda, piłkarzyki – dodaje.
W świetlicy w Chlebni będzie
można wynajmować pomieszczenia
m.in. na organizację imprez.

PC
MILANÓWEK

Roszady w milanowskim magistracie
Burmistrz Wiesława Kwiatkowska odwołała swojego zastępcą Łukasza
Stępnia i na jego miejsce powołała Marka Sudomirskiego, który „ma wieloletnie doświadczenie w pracy, samorządzie, biznesie i zarządzaniu”. Burmistrz wydała w tej sprawie oświadczenie. Czytamy w nim, że „zastępca powinien być wsparciem nie tylko dla Burmistrza, ale przede wszystkim dla
mieszkańców” oraz: „pan Łukasz Stępień to dobry fachowiec z ogromnym
potencjałem, którego jednak nie mógł wykorzystać, pełniąc obowiązki Zastępcy Burmistrza”. Dlatego Stępień obejmie stanowisko głównego specjalisty w Referacie Technicznej Obsługi Miasta, gdzie będzie czuwał nad
inwestycjami. Ze stanowiska odwołany został też kierownik owego referatu Adam Adamczyk. „Po trzech latach ciężkiej pracy nad przygotowywaniem inwestycji, przystąpiłam do ich realizacji, ogłaszam kolejne przetargi
na budowę dróg, wybieram wykonawców. To dynamiczny okres, który jest
też sprawdzianem dla osób odpowiedzialnych za powodzenie tych działań. Wymaga determinacji, zdecydowania i umiejętności komunikowania
się z ludźmi” - tłumaczy swoją decyzję Wiesława Kwiatkowska. Dodaje przy
tym: „zatem Zastępca Burmistrza będzie pełnił automatycznie funkcję kierownika Technicznej Obsługi Miasta.”
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Zmiany kadrowe nowego komisarza Co dalej ze strefą
płatnego parkowania?

NADARZYN Odkąd stanowisko komisarza, czyli zastępcy zmarłego nagle wójta Janusza Grzyba,
piastuje Dariusz Nowak w gminie sporo się dzieje. Dużym echem odbiło się zwłaszcza zwolnienie w ostatnich dniach dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz gminnej sekretarz PRUSZKÓW W listopadzie zewnętrzna firma na zlecenie starostwa zaWieloletnia dyrektor NOK-u Ka- kością podchodzę do przepisów prapytała mieszkańców co sądzą o wprowadzeniu w centrum Pruszkomila Michalska (pracowała prawie wa i samowolnie decyduję o tym, któwa strefy płatnego parkowania. Okazuje się, że większość osób, które
14 lat) straciła stanowisko w pią- re informacje ujawnić, a które nie”
tek 26 stycznia ze skutkiem natych- - napisała w oświadczeniu Kamiwzięły udział w ankiecie, jest temu pomysłowi przeciwna
miastowym. W uzasadnieniu wydanego przez siebie zarządzenia w tej
sprawie komisarz Dariusz Nowak
argumentuje, że przyczyną odwołania „jest ciężkie naruszanie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku i naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym
stanowiskiem”. Z naszych informacji
wynika, że chodzi m.in. o odmawianie dostępu do informacji publicznej, a konkretnie o nieudzielenie odpowiedzi na pytanie mieszkańca, dotyczące gaży występującej jakiś czas
temu w Nadarzynie Natalii Przybysz.
O odpowiedzi na zwolnienie
dyscyplinarne Kamila Michalska
wydała za pośrednictwem mediów
społecznościowych
emocjonalne
oświadczenie, w którym zapowiedziała m.in. odwołanie się od decyzji komisarza do sądu pracy. - Nieprawdą jest, jak mówi w wywiadzie
Komisarz Dariusz Nowak, że z „lek-

la Michalska. - NOK jest w tzw. sporze prawnym i żaden ze sporów pomiędzy skarżącym, a Nadarzyńskim
Ośrodkiem Kultury nie został jeszcze prawomocnie zakończony. Dopiero niewykonanie prawomocnego
wyroku mogłoby stanowić podstawy
do zwolnienia mnie. Pan Dariusz Nowak, jako mieszkaniec interesujący się
życiem Gminy nigdy nie był na żadnej
imprezie w NOK - zapewne nie byliśmy w stanie zadowolić jego wysublimowanych potrzeb w tym zakresie.
Cieszę się, że swoją pracą nie będę legitymizowała rządów pana Dariusza Nowaka – pisze dalej w swoim
oświadczeniu Kamila Michalska.
Jednak nie była to jedyna decyzja personalna nowego komisarza. Kilka dni później Dariusz Nowak zdecydował o zwolnieniu sekretarz gminy, Edyty Gawrońskiej. Jak
się dowiedzieliśmy, wypowiedzenie było związane z utratą zaufania

Dariusz Nowak, piastujący obowiązki komisarza, nie boi się
podejmować trudnych decyzji
do pani sekretarz, której zarzucono
brak kontroli nad zwolnioną dyrektor NOK-u oraz powierzenie obowiązków niewykwalifikowanemu,
niedoświadczonemu pracownikowi.

Tomasz Wojciuk

Chcą ochronić przyrodę Żółwina

Zbieranie ankiet, w których mieszkańcy wypowiadali się na temat ewentualnego wprowadzenia w centrum miasta strefy płatnego parkowania, trwało cztery
tygodnie i zakończyło się na początku listopada. Zebrano ponad 1400 opinii, które następnie zostały przeanalizowane przez przeprowadzającą badanie Fundację
Upstarter. Później odbyły się warsztaty z udziałem mieszkańców, przedstawicieli
lokalnych władz i specjalistów, podczas których były omawiane najbardziej optymalne rozwiązania zmierzające zarówno do ułatwienia parkowania kierowcom jak
i zminimalizowania liczby korków. Podczas warsztatów omawiano wyniki przeprowadzonej ankiety. – Okazało się, że mieszkańcy niekoniecznie są zwolennikami
wprowadzenia płatnej strefy parkowania – podsumowuje Krzysztof Bukowski ze
starostwa. – Chętniej widzieliby w mieście więcej bezpłatnych parkingów.
Starosta Maksym Gołoś uważa, że temat ten i tak za jakiś czas powróci. –
Na pewno warto o tym dyskutować – mówi.
Kilka miesięcy temu strefa płatnego parkowania została wprowadzona w
Piasecznie i pomysł – mimo początkowych obaw – okazał się strzałem w dziesiątkę. W centrum można bez problemu zaparkować samochód, by załatwić
sprawę w urzędzie czy zrobić zakupy. Pierwsze 45 minut parkowania jest bezpłatne. Być może taka formuła sprawdziłaby się również w Pruszkowie?

BRWINÓW Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin” złożyło do rady miejskiej wniosek o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Żółwinie, który obejmowałby tereny dawnego PGR-u
Członkowie stowarzyszenia argumentują, że po zaprzestaniu produkcji
rolnej, w wyniku samosiewu powstał
tam atrakcyjny przyrodniczo teren, porośnięty młodym sosnowo-brzozowym
lasem. Część obszaru została przeznaczona pod budowę cmentarza dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
(obejmującego Brwinów, Podkowę Leśną i Milanówek), część pod zabudowę mieszkaniową. - Natomiast na pozostałej części wnioskujemy o ustanowienie formy ochrony przyrody – mówi
Jacek Pawłowski ze stowarzyszenia.
- Nasza akcja ma też na celu upamiętnienie Eustachego Marylskie-

JAKTORÓW

go, zasłużonej postaci dla Żółwina i Książenic. Chcemy, aby zespół
otrzymał jego imię.
Niestety, do inicjatywy stowarzyszenia negatywnie odniósł się burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński, który wskazał, że powyższy teren
ma niskie walory przyrodnicze i zwrócił uwagę na potencjalne, wysokie odszkodowania, jakie gmina musiałaby płacić Agencji Nieruchomości Rolnych. Innymi argumentami burmistrza
były uciążliwość zakazów wynikających z ochrony przyrody oraz ograniczenie dostępu dla mieszkańców.

Parking w zawieszeniu. Na jak długo?
Czy kierowcy doczekają się w tym roku cywilizowanego parkingu przy
stacji PKP w Jaktorowie? Gmina jeszcze raz była zmuszona poszukać jego
wykonawcy, ponieważ do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił. Sprawa
jest pilna, ponieważ samorząd Jaktorowa otrzymał na realizację inwestycji
7 mln zł unijnego dofinansowania. Dla osób które przesiądą się do pociągów przygotowane ma być 199 miejsc postojowych dla samochodów, dalsze 146 dla rowerów (zadaszone), utwardzone drogi dojazdowe. Parking zostanie objęty monitoringiem wizyjnym. Czy tym razem znajdzie się firma zainteresowana realizacją zadania, dowiemy się pod koniec lutego.

O kobietach dzielących trud zesłania
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JAKTORÓW W niedzielę o godz.
15 w auli jaktorowskiego gimnazjum zaśpiewa aktorka Katarzyna Żak. Wstęp dla publiczności
jest wolny
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GRODZISK MAZOWIECKI

Walentynkowy recital Katarzyny Żak

Artystka (prywatnie żona aktora
Cezarego Żaka) nie zagrała dotychczas roli filmowej, z której byśmy ją
zapamiętali. Jest jednak rozpoznawalną odtwórczynią ról w popularnych serialach. Można ją było zobaczyć w większości telenowel pokazywanych w głównych stacjach telewizyjnych. Najdłużej, bo aż 10 lat pracowała na planie „Rancza”, w którym
zagrała Solejukową. A w ubiegłym
roku wcieliła się także w dwie role w
komediowym „Uchu prezesa”. Do występów na małym ekranie dodać trzeba jeszcze pracę aktorki na deskach
warszawskich teatrów: Roma, OchTeatr, Capitol, Syrena i Komedia.
Jednak do Jaktorowa Katarzyna
Żak przybędzie jako wokalistka. Z tą
rolą również od lat doskonale sobie
radzi, z powodzeniem nagrywa płyty. W niedzielę zaśpiewa „piosenki z
dobrym tekstem”, czyli utwory napisane przez m.in. Agnieszkę Osiecką i
Wojciecha Młynarskiego.
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W najbliższą niedzielę w Poczekali PKP o godz. 17 odbędzie się wieczór
autorski Agaty Markiewicz połączony z promocją jej książki „Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych w głąb Rosji”. W tym roku przypada 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego, z tej okazji będzie
okazja do rozmowy o ukrytych w cieniu wielkiej historii kobietach dzielących trudy zesłania wraz ze swoimi rodzinami. Wstęp jest wolny.
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Wstęp na koncert aktorki-piosenkarki
jest bezpłatny (fot. /katarzynazakofficial)
MILANÓWEK

Straż nauczy panie jak się bronić
Na trzecią edycję zajęć z samoobrony zaprasza panie straż miejska. Jak
zadbać o swoje bezpieczeństwo na ulicy pokaże wykwalifikowany instruktor. Panie nauczą się jak reagować w sytuacjach zagrożenia i nie dać się
skrzywdzić napastnikowi. Treningi obejmą naukę podstawowych technik,
ruchów, pchnięć i uderzeń pozwalających szybko i skutecznie unieszkodliwić agresora. Zapisy: 22 724 80 45, sm.wegielek@gmail.com z dopiskiem w
tytule: „Samoobrona”. Zajęcia rozpoczną się 27 lutego o godz. 18.30 w sali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Królewskiej 69.
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Grodzisk trzyma kciuki za Luizę

Powstanie parking
na 114 samochodów

GRODZISK MAZOWIECKI Dziś ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Grodzisk Mazowiecki znów ma komu kibicować. Panczenistka z miejscowej
MICHAŁOWICE Gmina otrzyma ponad 1,1 mln unijnego dofinansowania Sparty już jutro powalczy o pierwszy medal
na budowę parkingu „parkuj i jedź” w Regułach, który powstanie w
sąsiedztwie przystanku kolejki WKD oraz Urzędu Gminy Michałowice

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk (z prawej) oraz wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka
Kilka dni temu stosowną umowę w tej sprawie podpisali w siedzibie urzędu marszałkowskiego wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. W ramach projektu zostanie wybudowany parking na 114 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wśród nich
znajdzie się 5 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo powstanie zadaszona wiata na 45 rowerów. Znajdą się tam także dwa
stanowiska umożliwiające ładowanie jednośladów elektrycznych.
Na parkingu zostanie zamontowany system, informujący o liczbie wolnych miejsc postojowych. Całość będzie oświetlona i monitorowana. Na terenie parkingu stanie 16 ławek, z czego cztery będą miały wyjścia umożliwiające ładowanie telefonów komórkowych (zasilanie fotowoltaiką).
Wartość całego projektu wyniesie prawie 1,5 mln zł. Parking w Regułach
powstanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Zdaniem wielu panczenistka to najlepsza reklama Grodziska (fot. fragment plakatu PKOl)
Luiza Złotkowska jest olimpijczykiem po raz trzeci. W 2010 roku podczas igrzysk w Vancouver wraz z drużyną zdobyła brązowy krążek, a cztery lata temu w Soczi - srebro, również
drużynowo. W startach indywidualnych najlepiej poradziła sobie w 2014
roku, zdobywając 11. miejsce na 1500
metrów. W Pjongczangu ponownie
zobaczymy ją w wyścigach na 3000
metrów (10 lutego, godz. 12), na 1500
m (12 lutego, godz. 13.30) oraz drużynówce (21 lutego, godz. 12). Być
może wystartuje też czwarty raz –
jest także pierwszą rezerwową w debiutującej na igrzyskach konkurencji
biegu ze startu wspólnego (24 lutego,
godz. 12).
Było wiele potu, łez i poświęceń
Pożegnanie i ślubowanie naszych panczenistek odbyło się 30
stycznia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W poprzedni
czwartek, po trwającym 9,5 godziny
locie, grupa sportowców wylądowała w Seulu. Luiza Złotkowska wcześniej podziękowała wszystkim, którzy wspierali ją w czteroletniej drodze do olimpiady – na pierwszym
miejscu wymieniając Grodzisk Mazowiecki, w którym mieszka i trenuje. – W tym czasie było wiele potu,
łez, poświęceń, ale i uśmiechu oraz
satysfakcji z tego co robię! – podkreśliła 32-latka.

W Korei Południowej nasza reprezentantka zamieszkała w jednej
z dwóch wiosek olimpijskich - Coastal Village w Gangneung, gdzie
zakwaterowano zawodników dys-

Komentatorzy sportowi podkreślają, że w drużynie łyżwiarek, które po raz trzeci
będą miały szansę powalczyć o olimpijskie złoto,
Luiza Złotkowska imponuje
charakterem i walką
cyplin „lodowych”. Luiza opisuje,
że w wiosce są wysokie budynki, ale
na niewielkiej powierzchni. Dlatego tym razem nie potrzebuje roweru
do przemieszczania, którego używała podczas poprzednich igrzysk. Nasza reprezentantka już zdążyła przetestować tor, na którym będzie walczyła o olimpijskie medale, w Gangneung odbyły się przedolimpijskie
mistrzostwa świata. Zdaniem grodziszczanki „lód wygląda bardzo
dobrze” i w jej ocenie możliwe jest
osiąganie na nim rekordowych wyników. Podczas mistrzostw, w biegu masowym zajęła 7. pozycję, a na
1500 metrów – 13. – Na tym dystansie uzyskałam najszybszy czas sezonu. Wyniki, które osiągnęłam dają
mi powody do uśmiechu i możliR
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wość patrzenia na igrzyska olimpijskie z pełnym optymizmem – podsumowuje zawody.
Walka o przejście do legendy
Z kolei w ostatnim teście przed
wylotem do Gangneung, Złotkowska pokazała się z dobrej strony
podczas Pucharu Świata w Berlinie. Zajęła 7. miejsce na 1000 m, a
na 1500 m była 17. Najlepszy rezultat (6. miejsce) olimpijka osiągnęła
w biegu na 3000 m.
Komentatorz y
spor tow i podk reślają, że w dr uż y n ie
ły ż w iarek, k tóre po raz trzeci
będą m iały szansę powalcz yć o
oli mpijsk ie złoto, Lui za Złotkowska i mponuje charak terem
i wal ką. W Pjongczagu stawką w w yścigu będzie przejście
do legendy. Pol k i o m iejsca na
podium powalczą z siedm ioma
i n ny m i reprezentacjam i.
W rozmowie z Polskim Radiem
zawodniczka Sparty Grodzisk Mazowiecki zauważyła, że to będą jej
trzecie igrzyska, ale… tak naprawdę
pierwsze zimowe. Ponieważ zarówno w Vancouver, jak i w Soczi atmosfera była wiosenna, wręcz letnia.
Ze względu na sobotni start,
Złotkowska zapowiedziała, że nie
weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.
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WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

DAM PRACĘ
KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK
KRAWIECKICH, WARSZAWA – OKĘCIE, STAŁA
PRACA, REJESTRACJA, PRACA OD ZARAZ,
TEL. 503 018 848
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
w piątki, tel. 22 756 79 39
Hotel*** w Konstancinie-Jez. zatrudni kucharza
i pomoc kuchenną, tel. 22 754 72 72
Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z
własnym samochodem, wymagana znajomość powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek,
tel. 692 488 278
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
Przyjmę do pracy w kwiaciarni z doświadczeniem
w Konstancinie, tel. 606 10 59 22
Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym,
tel. 507 600 570
Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna,
możliwość zamieszkania, tel. 509 449 706
Kucharka do przedszkola w Piasecznie, praca
w godz. 8 -16, tel. 605 100 933

Sodexo zatrudni pomoc kuchni do restauracji w Nadarzynie. Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane. Praca pon-pt. 7-15. Tel.: 600 476 953
Firma Totalbud Sp. z o.o. zatrudni kierowcę BUS-a Praca
w zaopatrzeniu budów na terenie Warszawy. W nagłych
przypadkach konieczność zastąpienia kierowcy samochodu ciężarowego. Wymagania:- prawo jazdy C+E,kurs na przewóz rzeczy,Mile widziane uprawnienia UDT
głównie na HDS-y.Oferuję godne wynagrodzenie, umowę
o pracę i liczę na długoterminową współpracę. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 604 261 300
w godzinach 8 - 17.
Poszukujemy Pracownika do prac Wykończeniowych
z Doświadczeniem, tel. 785 199 183
Hotel Borowina zatrudni pomoc kuchenną na stałe
oraz na weekendy.Zainteresowanych prosimy
o kontakt pod numerem 500 703 666 lub mailowo:
recepcja@hotelborowina.pl
Hotel Borowina zatrudni kucharza na stałe oraz na weekendy.Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem
500 703 666 lub mailowo: recepcja@hotelborowina.pl
Zatrudnię elektromonterów i kierowców-kat. C,
tel. (22) 201 19 01

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny,
tel. 600 426 673
Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towarów
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Zatrudnię kuriera kat.B. Praca stała w Warszawie.
Wynagrodzenie – 2,5 – 3 tys, tel. 791 800 193

Sprzątaczkę do hotelu Konstancin, tel. 691 666 146
Podnajmę stanowisko fryzjerskie i kosmetyczne,
Chylice/Piaseczno, tel. 534 728 000
Praca dla hydraulika od zaraz, podwykonawcom
dziękuję, tel. 691 056 402
Do produkcji i montażu okien aluminiowych,
z doświadczeniem, tel. 600 446 225

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
Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42
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
Atrakcyjne warunki dam fryzjerce, tel. 501 143 827
Zatrudnię ekspedienta/-kę Carrefour Express Pomorska,
Piaseczno, tel. 508 288 773
Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego.
Piaseczno. tel. 604 094 034
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
W gospodarstwie rolnym na stałe z zamieszkaniem z
umiejętnością przecinania sadu lub tylko do przecinania,
tel. 574 162 964

Jeśli chcesz podnieść swój teren, działkę, zadzwoń,
tel. 514 505 590

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

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

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny
32 m kw. w Piasecznie. Tel. 504 212 677
Lokal Centrum Żyrardowa-sklep, biuro, usługi,
tel. 607 869 775

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
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Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura,
terakota, gładź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160
Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II,
tel. 505 82 82 14

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Glazurnik, tel. 880 880 690

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin,
tel. 535 395 588

Pokój w Dąbrówce, 400 zł, tel. 667 797 094

Sprzątania, tel. 506 032 771
Remonty, tel. 537 211 200
Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

SZUKAM PRACY

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Kwatery dla grup pracowniczych w Piasecznie, tanio,
tel. 604 274 417

Sprzątanie, tel. 735 652 221

Hydraulik, tel. 535 872 455
Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

Sprzątanie, zmywanie, tel. 795 508 207
Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem mobilna i dyspozycyjna, tel. 784 094 050
Kierowca kat. C +E – rencista, tel. 603 424 850

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

Pani sprzątanie, tel. 574 533 619

Kupie działkę z domem do 450 tys., tel. 501 029 473

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

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

Instalacje elektryczne,
tel. 601 41 88 01
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat
doświadczenia, tel. 502 214 817

Kupię mieszkanie w Piasecznie za gotówkę
(bezpośrednio). Tel.: 731 565 003

Oczyszczanie działek, garaży, piwnic, wywóz złomu,
tel. 519 874 891

Kupię zadłużone M4 w Piasecznie. Tel. 792 666 881

Tynki gipsowe i tradycyjne,tel. 604 415 352

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 603 932 284

Agd naprawy pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty
ele. Tel. 511 204 952

USŁUGI

Remonty i inne, tel. 667 356 939

RÓŻNE

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

SPRZEDAM
Piekarnik do zabudowy Siemens, 500 zł, tel. 795 477 071

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

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

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

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

Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy budowlanej
do wykonania odbudowy płyty tarasowo-garażowej o
powierzchni 1200 m2.Szczegółowe informacje pod nr
tel. 510 351 676.
Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

AUTO - MOTO SPRZEDAM

NAUKA

Usługi transportowe, przeprowadzki tel. 516 856 115
Nexia 97r., tel. 721 108 889
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960
Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

AUTO - MOTO KUPIĘ

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Kupię twoje auto najlepsze ceny szybko i uczciwie,
tel. 535 223 324

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidualnie, z dojazdem, tel. 662 128 913
Zapraszamy do nowej grupy wsparcia pracującej
nad rozwojem osobowości, Piaseczno, tel. 662 128 913
PRZYJDŹ PO NAUKĘ KOMPUTERA BEZPŁATNIE,
TEL. 536 031 172, 796 424 412

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Skup aut, tel. 793 304 091

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

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

z własnym samochodem,
ze znajomością powiatu
pruszkowskiego.

ZDROWIE I URODA

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275
Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334
Terapia pulsacyjna 3D, tel. 533 898 070

Profesjonalne pranie wykładzin, dywanów, tapicerki,
usługi sprzątania, tel. 669 002 969

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649
Bezpośrednio 74 m kw., Góra Kalwaria, tel. 601 336 557

Węzeł A2 Wiskitki, działki pod domy, rezydencje, firmy,
tanio, tel. 607 869 775

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Tynki maszynowe, tel. 722 139 868
GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Działka budowlana – 874 m kw. - Zalesie Dolne,
tel. 22 756 84 39

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

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka,
tel. 667 797 094

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Działki budowlane i rekreacyjne Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Malowanie, tapetowanie, złota rączka, tel. 787 231 129

Działka bud. Wólka Kozodawska, tel. 691 913 846

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
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Hydraulik tel. 886 576 148

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

Adamów/Grzymek, działki pod domy, rezydencje,
usługi, tanio, tel. 607 869 775

R

Praca co drugi piątek,

Księgowość, kadry Zus, JPK, pity roczne,
tel. 501 083 432

Elektryk, tel. 666 890 886

Godziwe odszkodowania za działki pod drogi
publiczne. Obsługa kompleksowa i skuteczna.
Tel. 500 569 200

R

KOLPORTERA

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Bioenergoterapeutka, tel. 516 490 542

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

poszukuje

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

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

Skup aut, tel. 516 745 753

Kucharza / Pomoc Kuchenną, CV:
info@PalacykOtrebusy.pl, tel. 501 359 517
Zatrudnię do współpracy osoby w wieku do 35 lat w prestiżowej na rynku lokalnym firmie cukierniczej. Oferujemy
wysokie zarobki, podnoszenie kwalifikacji, miłą atmosferę. Kontakt telefoniczny: 504 213 222, 504 268 756

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

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

Kierowca C+E 2-3dni w tygodniu tel. 504 555 159

Zatrudnię kierowcę kat B i B+C, tel. 697 242 968

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

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Malarska, tel. 696 120 208

Do sprzątania w klinice weterynaryjnej w Łazach,
tel. 506 958 514

Poszukuję współpracowniczki, najchętniej pielęgniarki,
do domu opieki. Konstancin, tel. 794 379 429

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac
porządkowych, tel. 503 173 868

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca w godz.
nocnych, mile widziane Panie, Piaseczno, ul. Puławska,
tel. 512 117 967

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Poszukuję współlokatora do pokoju w Dąbrówce,
300 zł, tel. 667 797 094

Lokalna firma przyjmie do pracy solidnego dekarza na
stałe. Stawka 20-25 zł/h Łazy, tel. 507 595 394

Delikatesy Centrum w Zalesiu Dolnym i w Prażmowie
– atrakcyjna praca dla sprzedawców, tel. 797 188 368,
22 737 35 83

ZWIERZĘTA

Zatrudnię kasjera/sprzedawcę do sklepu spożywczego
w Konstancinie, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne
godziny pracy, tel. 515 103 389

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505
Zatrudnię księgową/Młodszą księgową CV na adres
biuro@em-perfekt.pl

Malowanie, tel. 505 58 67 28

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

Szkoła Kierowców SK pilnie zatrudni instruktora nauki
jazdy, tel. 605 571 350
Fundacja Dom Muzyka Seniora w Kątach poszukuje
osób na stanowisko opiekunki. Tel.512 979 897

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Sprzedam niezabudowaną działkę we wsi
Magierowa Wola pow. 6,7ha., tel. 517 611 322

Garaże 60 m kw. na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię.
Tel. 512 449 345

Do sprzątania, tel. 602 522 948 po 17-tej

Mechanika rowerowego, Piaseczno, tel. 504 011 340

Działki budowlane Jazgarzew. Tel. 502 344 719

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

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni:
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000
Przystanek Piekarnia szuka sprzedawców do punktów
firmowych, tel. 533 141 243
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OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA

nr 5 (705)/2018/W2

Cz ytaj on-line

!

niowy.pl
www.kurierpolud

tel. 22 756 79 39

Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy

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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WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 5 (705)/2018/W2

Zrobią drogę
Od złota po brąz. I wyjazd do Holandii
MAZOWIECKI Marta Dodo zespołu Mazowsza GRODZISK
browolska, podopieczna trenera
BRWINÓW Radni województwa mazowieckiego podjęli uchwałę o Sławomira Chmury, przywiozła
przekazaniu 1,13 mln zł na przebudowę drogi, prowadzącej do siedzi- aż sześć medali z olimpiady młodzieżowej w sportach zimowych
by zespołu „Mazowsze” w Otrębusach
na Podkarpaciu

Odcinek objęty przebudową ma długość ponad 600 m
Na sesji sejmiku województwa mazowieckiego, która odbyła się 30 stycznia, radni podtrzymali propozycję zarządu województwa i wyrazili zgodę na
przekazanie gminie Brwinów 1,13 mln zł dotacji na przebudowę ul. dr. M. Piaseckiego oraz fragmentów ul. Malinowej i Poziomki w Otrębusach. – Nasza
pomoc ma na celu zmodernizowanie drogi, która prowadzi do naszej placówki kulturalnej, do zespołu pieśni i tańca „Mazowsze” oraz Matecznika – mówił skarbnik województwa Marek Miesztalski. Projekt obejmuje przebudowę
jezdni wraz z budową na całej długości chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu
pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do bramy
zabytkowego Pałacu Karolin, 97 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaseckiego w
rejonie Zespołu Szkół w Otrębusach oraz 40 miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Malinowej w rejonie Matecznika Mazowsze.
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Chłopcom bardziej
śpieszyło się na świat
GRODZISK MAZOWIECKI Szczepanek – tak ma na imię grodziszczanin,
który jako pierwszy urodził się w 2018 roku

Łyżwiarze szybcy kilka dni temu
konkurowali ze sobą w Sanoku. Reprezentantka Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta z Grodziska
Mazowieckiego jako juniorka młodsza pierwszego dnia wystartowała na dystansach 500 metrów (zajmując drugie miejsce) oraz 1500
metrów (wywalczyła brąz). W drugim dniu zawodów odbyły się biegi
na1000 metrów indywidualny oraz
drużynowy. W pierwszym przypadku Marta zdobyła 4. miejsce. Złoto
przyniósł jej natomiast start w drużynie, razem z Mają Płończyk i Martyną Baran (wystartowały jako reprezentantki Mazowsza). W trzecim
i ostatnim dniu zawodów reprezentantka Sparty sięgnęła po dwa brązowe medale – na dystansie 3000
metrów oraz w wyścigu ze startem
masowym.
Po zsumowaniu wyników na 500,
1500, 1000 i 3000 metrów organizatorzy zawodów wręczyli zawodniczce z Grodziska jeszcze jeden medal
(brązowy). – Dzięki łącznemu rezultatowi jaki uzyskała Marta, w dniach
1-3 marca będzie reprezentowała nasz
kraj w Viking Race, nieoficjalnych mistrzostwach Europy dzieci w Holandii – cieszy się Sławomir Chmura.
Za sprawą m.in. tak udanego
startu grodziszczanki Mazowsze
wygrało klasyfikację województw w
XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w sportach zimowych.
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Zawody w pływaniu
W czwartek 22 lutego w Gminnym
Ośrodku Sportu odbędzie się IX edycja Pływackich Juniorków. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lutego,
a opłata startowa wyniesie 5 zł. Dla
wszystkich uczestników przewidziano
medale. Początek imprezy o godz. 17.
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MICHAŁOWICE
fot. grodzisk.pl

W Grodzisku tradycją już się stało, że pierwszy nowo narodzony mieszkaniec gminy jest nagradzany przez władze miasta wielofunkcyjnym wózkiem.
W tym roku akcja odbyła się po raz 10. Okazało się, że szczęśliwymi rodzicami, którzy kilka dni temu odebrali prezent, byli Bernadetta i Tadeusz. Ich syn
Szczepanek przyszedł na świat 2 stycznia o godz. 5.30.
W ubiegłym roku zdobywcą wózka został również chłopiec – Kuba. Tym
samym pośród nagrodzonych grodziszczan znajduje się już 6 chłopców i 4
dziewczynki.
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Przygody
Ważniaka i spółki

Marta Dobrowolska z trenerem Sławomirem Chmurą (fot. UKS Sparta)
PODKOWA LEŚNA

Poprowadź warsztaty dla seniorów
Podkowiański Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy, którzy byliby gotowi do prowadzenia nieodpłatnych warsztatów artystycznych,
rękodzielniczych lub manualnych dla seniorów. Zainteresowani proszeni są o
kontakt z Karoliną Błeszyńską pod nr tel. 22 729 10 82 w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobiście przy ul. Błońskiej 46/48.

JAKTORÓW
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Czy teraz będzie chętny do pracy?
Gmina ponownie ogłosiła postępowanie, w którym poszukuje wykonawcy ul. Wojska Polskiego w Międzyborowie. Przedsięwzięcie obejmuje
kompleksową przebudowę niespełna 470-metrowego odcinka ulicy oraz realizację rodna na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z ulicami Piastowską, Armii
Ludowej, Świerczewskiego, Jagiellońską i Dąbrowskiego. Do tej pory nie było
oferentów zainteresowanych realizacją tego kontraktu.

GRODZISK MAZOWIECKI
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Ból głowy z parkowaniem
Ponieważ mieszkańcy skarżyli się, że chcąc załatwić sprawę w magistracie, nie
mają gdzie pozostawić auta, burmistrz zakazał urzędnikom parkowania przy Urzędzie Miejskim. W konsekwencji dla pracowników gminy, a także starostwa zarezerwowano dotychczas ogólnodostępny parking przy ul. Kościuszki (naprzeciwko
urzędu powiatowego). Dodatkowo dla mieszkańców udostępniono miejsca postojowe przy ul. Konspiracji. Włodarze zapewniają, że będą prowadzili dalsze rozmowy w sprawie otwarcia kolejnego parkingu w okolicy dworca PKP.

Pół na pół, czyli dawka czarnego humoru
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5 marca o godz. 19.30 w Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9) wystawiony
zostanie spektakl „Pół na pół” w doborowej obsadzie. Sztuka przedstawia perypetie przyrodnich braci, którym w realizacji życiowych planów i marzeń stoi
na przeszkodzie matka. „Pół na pół” to świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne
dialogi, wyraziście nakreślone postacie, piętrowe kłamstwa, zwroty akcji, mnóstwo humoru i Piotr Polk oraz Piotr Szwedes w rolach głównych. Bilety w cenie
80 zł do nabycia są w kasie kina CK (tel. 22 734 79 44, kino@centrumkultury.eu)
oraz w internecie na portalach: kupbilecik.pl i biletyna.pl.
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Rusza budowa kilometrów ścieżek

W czwartek 22 lutego o godz.
10.15 Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na spektakl Teatru „Blaszany Bębenek„ pt. „Przygody Ważniaka i spółki”. Przedstawienie odbędzie się w sali multimedialnej biblioteki na drugim piętrze.

Kilka dni temu gmina podpisała umowę z wykonawcą na wybudowanie ścieżek
rowerowych wzdłuż ul. Świeżej, Poniatowskiego i Narutowicza. Druga firma zrealizuje
natomiast drogi dla cyklistów wzdłuż szosy wojewódzkiej nr 719 (od granicy z Milanówkiem do ul. Orzeszkowej) oraz wzdłuż ulic: 1 Maja (od ul. 11 listopada do ul. Bartniaka), Bartniaka (od ul. 1 Maja do Parku Skarbków), a także ul. 3 Maja (od ul. Okulickiego do ul. Teligi). Inwestycje mają być gotowe w połowie listopada.
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