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Tragiczny wypadek w Sękocinie
RASZYN Z soboty na 
niedzielę na „7” w 
Sękocinie Starym do-
szło do tragicznego 
wypadku. Bmw wy-
padło z drogi i roz-
trzaskało się o barie-
ry energochłonne. Na 
miejscu zginął jeden 
z pasażerów auta

Kobiety i ich metamorfozy

Jedno powstanie, 
dwie wystawy
NADARZYN Mieszkańcy mogą podziwiać 
dwie wystawy poświęcone zrywowi z 
1863 roku – jedną w parku i drugą, usta-
wioną przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Nadarzyn na działce, należącej 
do córki pułkownika Tadeusza Rapackiego

fot. OSP Raszyn
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Za napad na salon grozi im 12 lat więzienia

Ukradł pastę, odpowie też za narkotyki

Zaatakował policjanta

Piesi, kierowcy – więcej uwagi!

Pijany za kółkiem zniszczył sygnalizator

Mitsubishi wypadło z drogi, kierowca zmarł

Ograbili sklep nocny

 Na trzy miesiące do aresztu trafi li 34- i 31-latek, którzy weszli do jed-
nego z salonów gier w Pruszkowie i grożąc pracownikowi przedmiotem 
przypominającym broń, zażądali wydania pieniędzy z kasy. Po dokona-
niu rabunku sprawcy zbiegli w nieznanym kierunku. Kryminalnym udało 
się schwytać podejrzanych w Warszawie. W mieszkaniu 31-latka funkcjo-
nariusze znaleźli „przedmiot przypominający broń” oraz środki odurza-
jące. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia.

 Policjanci schwytali 37-latka, który w jednym z supermarketów doko-
nał kradzieży pasty do zębów o wartości 20 zł. Sprawa zakończyłaby się 
dla niego jedynie mandatem, gdyby nie to, że mundurowi znaleźli w kie-
szeni mężczyzny niewielką torebkę z marihuaną. Za to przestępstwo od-
powie przed sądem.

 W czasie policyjnej interwencji na posesji przy ul. Pruszkowskiej w 
Nadarzynie, agresywny mężczyzna zaatakował jednego z funkcjonariuszy. 
Mundurowy doznał urazu nogi. Stróże prawa przybyli na miejsce, ponieważ 
furiat zagrażał sobie i swojemu otoczeniu. Mężczyzna (najprawdopodob-
niej niezrównoważony), został obezwładniony i odwieziony do szpitala.

 Grodziska drogówka, w ramach ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem  
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” przeprowadziła kontrole w 
okolicy przejść dla pieszych w powiecie. W czasie działań funkcjonariusze 
nałożyli łącznie 48 mandatów i pouczyli 20 użytkowników dróg, którzy zła-
mali przepisy dotyczące bezpiecznego poruszania się po ulicach. Jeśli cho-
dzi o kierowców mandat wlepiono 10, a 12 pouczono za wykroczenia za-
grażające pieszym, najczęściej za wyprzedzanie na zebrze. Policjanci byli 
też surowi dla samych „niechronionych uczestników ruchu”, ponieważ oni 
również łamali przepisy. 31 pieszych i 7 rowerzystów ukarano mandatami, 
a 4 zostało pouczonych. Najczęściej za to, że przechodzili przez jezdnię w 
miejscu niedozwolonym lub przy czerwonym świetle, a rowerzyści prze-
jeżdżali po przejściu dla pieszych. 

 Straż miejska z Milanówka zatrzymała nietrzeźwego mężczyznę, który 
w sobotni wieczór kierując subaru z impetem najechał na słup sygnaliza-
tora świetlnego na skrzyżowaniu ulic Grudowskiej i Królewskiej. Po krak-
sie delikwent próbował odjechać z miejsca zdarzenia, ale operator mo-
nitoringu natychmiast wysłał na miejsce załogę straży miejskiej. Mundu-
rowi ujęli pijanego sprawcę (miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie) 
i przekazali go policji. Mężczyzna ze swojego wybryku będzie się teraz tłu-
maczył przed sądem. 

 W poprzednią niedzielę po godz. 18 na drodze serwisowej przy al. Kra-
kowskiej w Sękocinie Starym doszło do tragicznego wypadku. Z niewy-
jaśnionych przyczyn mężczyzna prowadzący mitsubishi zjechał z jezdni i 
z dużą prędkością uderzył w betonową ścianę wiaduktu pieszo-rowero-
wego. Ratownicy próbowali reanimować kierowcę, ale bezskutecznie. Po-
licja i prokuratura wyjaśniają przyczyny zdarzenia.

 Około godz. 2 w nocy z 9 na 10 lutego w nocnym sklepie przy ul. Kra-
szewskiego w Pruszkowie doszło do rozboju. Czterej mężczyźni weszli do 
sklepu, obezwładnili sprzedawcę i oprócz pieniędzy z kasy ukradli także 
papierosy i artykuły spożywcze. Policja prowadzi w tej sprawie postępo-
wanie i prosi o kontakt wszystkie osoby mające informacje, które mogłyby 
przyczynić się do chwytania sprawców rozboju. 

Obwodnica wciąż 
tylko na papierze
GRODZISK MAZOWICKI Procedury związane z przygotowaniem budowy obwodnicy zachod-
niej tak się przeciągają, że inwestor nie potrafi  już podać, kiedy ruszą roboty
 Jeszcze rok temu informacje pły-
nące z Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich (MZDW) były 
pełne optymizmu. Wówczas zakła-
dano, że trwająca procedura uzyski-

wania zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej (ZRID) zakończy 
się na tyle sprawnie, iż firma realizu-
jąca kontrakt obejmie plac budowy 
na przełomie roku 2017 i 2018, a kie-
rowcy skorzystają z nowej drogi dwa 
lata później.

Obwodnica „traci sens”?
 Obecnie wiadomo już, że nie ma 
na to szans. – Ze względu na prze-
ciągające się procedury związane z 
uzyskaniem ZRID, trudno obecnie 
mówić o jakimkolwiek harmonogra-
mie realizacji inwestycji – przyznaje 
Monika Burdon, rzeczniczka praso-
wa MZDW.
 W ramach postępowania pro-
wadzona jest procedura ponow-
nej oceny oddziaływania inwesty-
cji na środowisko. Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska wystą-
pił do wojewody mazowieckiego o 
zapewnienie udziału społeczeństwa. 
Na początku tego roku do RDOŚ 
wpłynęło pięć protestów mieszkań-
ców. Zarzucają oni władzom, że nie 
przeprowadziły rzetelnych konsulta-
cji w sprawie przebiegu wariantów 
szosy. Ponadto ich zdaniem obwod-
nica powinna być bardziej oddalona 
od Grodziska Mazowieckiego. Uwa-
żają również, że w ogóle budowa no-
wej drogi „traci sens” w perspekty-

wie powstania w okolicy Centralne-
go Portu Komunikacyjnego i wiel-
kiej autostradowej obwodnicy stoli-
cy. – Obecnie czekamy na postano-
wienie kończące ponowną ocenę od-
działywania na środowisko i prze-
kazanie jej do wojewody – informuje 
grodziski magistrat.
 Jednak protesty właścicieli grun-
tów to nie wszystko, ponieważ z po-
czątkiem roku została powołana 
spółka Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie i RDOŚ prze-
słał jej do zaopiniowania  materia-
ły dotyczące obwodnicy zachodniej. 
Ponieważ nowa spółka dopiero się 
tworzy, są obawy, że konsultacje z 
nią mogą potrwać dłużej. 

Szybciej przebudują drogę nr 579
 W założeniu lokalnych władz, 
bardzo zaangażowanych w reali-
zację drogowego obejścia miasta, 
9-kilometrowa szosa ma odciążyć 
przede wszystkim główne skrzyżo-

wanie w mieście, przez które prze-
jeżdża około 30 tys. samochodów 
na dobę. – Liczymy, że po budowie 
obwodnicy ich ilość spadnie o poło-
wę, przede wszystkim będzie mniej 
ciężarówek, które dziś w drodze do 
Radziejowic przejeżdżają przez całe 
miasto. Ta droga jest dla miasta nie-
zwykle ważna, ponieważ umożliwi 
mu dalszy rozwój – stwierdza bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.
 Koszt nowej szosy szacowany jest 
na 160 mln zł (pieniądze na jej budo-
wę mają pochodzić w głównej mierze 
z unijnej puli na rozwój regionu). 
 Na pocieszenie: znacznie lepiej 
wygląda kwestia przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 579. – Jesteśmy w 
trakcie przygotowywania dokumen-
tacji przetargowej na wykonawcę in-
westycji na odcinku ponad 11,5 km 
od Radziejowic do Grodziska – po-
daje Monika Burdon.

Piotr Chmielewski

– Trudno obecnie mówić
 o jakimkolwiek harmono-
gramie realizacji inwestycji 

– przyznaje Monika Burdon, 
rzeczniczka prasowa MZDW

Wygląda na to, że ruch na głównych skrzyżowaniach 
Grodziska Mazowieckiego jeszcze długo nie zmaleje

Tragiczny wypadek w Sękocinie
RASZYN Z soboty na niedzielę na „7” w Sękocinie Starym doszło do tragicznego wypadku. Bmw wypadło z 
drogi i roztrzaskało się o bariery energochłonne. Na miejscu zginął jeden z pasażerów auta

 Autem podróżowało cztery mło-
de osoby (16-23 lata) z powiatu gró-
jeckiego. Było 20 minut po półno-
cy, kiedy rozpędzony samochód roz-
bił się na skrzyżowaniu al. Krakow-
skiej, Słonecznej i Braci Leśnej. Je-
den z pasażerów zmarł na miejscu 
mimo akcji ratunkowej, dwoje pozo-
stałych pasażerów oraz kierowcę w 
stanie krytycznym, przetransporto-
wano do szpitali. Droga w miejscu 
tragedii była zablokowana przez po-
nad cztery godziny. 
 Z relacji świadków, którzy skon-
taktowali się z naszą redakcją wy-

nika, że kierowca bmw jadąc z 
dużą prędkością od strony Warsza-
wy przeciął skrzyżowanie na czer-
wonym świetle. Wszystko wskazu-
je, że to śliska szosa plus znaczna 
prędkość doprowadziły do tragedii. 
Mężczyzna stracił panowanie nad 
autem, zjechał z jezdni, uderzył w 
znak, następnie w bariery energo-
chłonne, obrócił się przez całą sze-
rokość szosy i uderzył tyłem w ba-
rierki rozdzielające jezdnię w kie-
runku Krakowa od tej w stronę War-
szawy. – Jechałam akurat z mę-
żem samochodem i widzieliśmy, co 

się stało – opowiada nam naocz-
ny świadek wypadku. – Mąż wysko-
czył z samochodu i pobiegł udzielić 
poszkodowanym pomocy. Ja w tym 
czasie zadzwoniłam po służby ra-
townicze. Kierowcy jadący al. Kra-
kowską  tylko zwalniali, ale nikt się 
nie zatrzymał i nie zapytał, czy po-
trzebujemy pomocy. Zupełna znie-
czulica. Dopiero piaskarki zabloko-
wały ruch. To był koszmar, zrobiło 
się cicho, siedziałam z tymi rannymi 
osobami i patrzyłam na dymiący sil-
nik, który wypadł z samochodu i le-
żał kilkadziesiąt metrów dalej.

Autem podróżowały cztery młode osoby, kierowca zginął na miejscu                                                             
(fot. Piasecznonews.pl)

PC
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GRODZISK MAZOWIECKI

MILANÓWEK

Autobusowe wahadła coraz bliżej

Obiektywy na Witkowską

 Zgodnie z zapowiedziami, ratusz rozpoczął poszukiwanie przewoź-
nika, który obsłuży dwie pospieszne i bezpłatne linie autobusowe. Do 
końca tego roku będą one w dni powszednie woziły mieszkańców do gro-
dziskiej stacji kolejowej. Jak wyjaśniają władze, chodzi o zmniejszenie ru-
chu samochodowego w centrum miasta w godzinach szczytu i ogranicze-
nie liczby aut parkujących głównie w pobliżu dworca PKP. Pierwsza linia 
będzie kursowała co 15 minut na trasie: Makówka – Adamowizna – dwo-
rzec PKP. Natomiast druga przewiezie pasażerów od Osiedla Kopernika do 
stacji PKP i z powrotem (kursy co 10 minut). Z obu linii będzie można sko-
rzystać w godz. 6-8 i 16-19.

PC

 Do połowy marca w Galerii Matulka (ul. Piłsudskiego 30) można oglą-
dać wystawę „Serwus Witkowska” przygotowaną z okazji 120. urodzin Feli-
cji Witkowskiej, nieformalnej fotografi cznej kronikarki Milanówka. Ekspo-
zycja przygotowana przez stowarzyszenie Milanowianki przypomina po-
stać tej niezwykłej kobiety. Żyjąca w latach 1897-1976 Witkowska będąc 
właścicielką jedynego w mieście zakładu fotografi cznego rejestrowała ży-
cie Milanówka. Od lat 20. do 50. minionego wieku brała udział zarówno 
w licznych uroczystościach rodzinnych, jak i imprezach plenerowych, czy 
uroczystościach miejskich. Utrwalała także etapy rozwoju miasta. Wstęp 
na wystawę jest wolny.

PC

„Lewe” automaty na celowniku
MILANÓWEK Funkcjonariusze skarbówki we współpracy z milanowską strażą miejską na-
mierzyli w mieście ogrodzie lokale, w których znajdowały się nielegalne urządzenia do 
gier hazardowych
 Strażnicy poinformowali, że w 
wyniku prowadzonych przez siebie 
wnikliwych czynności, wytypowali w 
Milanówku punkty, w których „praw-
dopodobnie miały miejsce nielegalne 
gry hazardowe”. O swoich ustaleniach 
w połowie ubiegłego tygodnia straż 
powiadomiła Mazowiecki Urząd Cel-
no-Skarbowy. A ten – w „zakrojonej 
na szeroką skalę operacji” – przejął 12 
nielegalnych urządzeń do gier i wsz-
czął dochodzenie karno skarbowe. 
 Z informacji mazowieckiej skar-
bówki wynika, że od początku tego 
roku ujawniła ona i zabezpieczyła 
171 nielegalnie działających auto-
matów do gier o szacunkowej war-
tości ponad 1,7 mln zł. – Takie au-
tomaty bardzo często są umiesz-
czane w niepozornych miejscach, 
takich jak lokalne bary, kioski lub 
małe sklepy spożywcze – mówi 
Robert Antoszkiewicz, dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej w 
Warszawie. – Z naszego doświad-
czenia wynika, że osoby wynajmu-
jące powierzchnię, na której usta-
wiona jest maszyna do gry, czę-
sto nie zdają sobie sprawy z od-
powiedzialności jaka na nich cią-
ży. A konsekwencje mogą być po-

ważne, bowiem kary za urządza-
nie gier na automatach bez wyma-
ganej koncesji wynoszą nawet 100 
tys. zł od każdej maszyny. Zgod-
nie z prawem odpowiedzialność 
ponoszą nie tylko podmioty orga-
nizujące nielegalne gry, ale przede 
wszystkim właściciele lokali, w 
których się one odbywają – dodaje. 
 Warto wiedzieć, że w myśl usta-
wy o grach hazardowych - automaty 

do gier, urządzenia losujące i urzą-
dzenia do gier mogą być udostęp-
nianie jedynie przez podmioty po-
siadające koncesję lub zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
gier losowych lub gier na automa-
tach oraz przez podmioty wykonu-
jące monopol państwa, po ich zare-
jestrowaniu przez naczelnika urzędu 
celno-skarbowego.
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W Milanówku zarekwirowano 12 nielegalnych 
automatów do gier                                                                                    (fot. KAS) 

Kobiety i ich metamorfozy
GRODZISK MAZOWIECKI Grażyna Wolszczak – popularna aktorka oraz współautorka książki „Jak 
być zawsze młodą, piękną i bogatą” 3 marca weźmie udział w grodziskim „Mieście Kobiet”
 Cykliczna impreza organizowa-
na przez Bibliotekę Publiczną Gmi-
ny Grodzisk ma za zadanie dostar-
czenie paniom niezapomnianych 
emocji, związanych również ze zbli-
żającym się Dniem Kobiet. Tym ra-
zem w pierwszą sobotę marca o 
godz. 16 w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury będzie okazja do spo-
tkania z powszechnie podziwianą 
polską gwiazdą filmową i teatralną 
– Grażyną Wolszczak. Na co dzień 
można ją zobaczyć na małym ekra-
nie w serialu „Na Wspólnej”. Wystę-
puje również na scenach Teatru Ko-
media i Scenie Prezentacje. W Gro-
dzisku będzie też mowa o jej książ-
ce, którą napisała wspólnie z Iwoną 

L. Konieczną. Przed paniami wystą-
pi również młody grodziski artysta 
Kuba Jurzyk, który wystąpił m.in. 
w programie „X-Factor”, a obecnie 
bierze udział w różnych projektach 
muzycznych. 
 W tym roku organizatorzy po-
wrócą do metamorfoz na żywo. 
Spośród 30 zgłoszonych, zainte-
resowanych pań wybranych zosta-
nie pięć, których przemiana bę-
dzie pokazana w trakcie „Miasta 
Kobiet”. 
 Bilety wstępu w cenie 15 zł moż-
na kupować w kasie grodziskiego 
Centrum Kultury lub za pośrednic-
twem jego strony internetowej.
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Grażyna Wolszczak opowie 
grodziszczankom o tym, jak 
być młodą, piękną i bogatą

JAKTORÓW

Haker zablokował gminną stronę
 Przez dwa dni – 13 i 14 lutego były duże trudności z korzystaniem z ofi -
cjalnej witryny internetowej urzędu gminy. Urzędnicy informują, że pro-
blemy spowodował... atak hakera. Nieustalona dotychczas osoba wykaso-
wała treści zamieszczone przez gminę i próbowała w zamian opublikować 
treść anarchistycznej piosenki. Atak sprawił, że urząd szybciej wprowa-
dził nową stronę ze zmienioną szatą grafi czną. – Jest ona lepiej zabezpie-
czona przed podobnymi zdarzeniami – mówi Sławomir Kamiński z urzędu 
gminy. „Komu i dlaczego zależy na tym, by informacje z naszego urzędu 
nie trafi ały do mieszkańców, nie wiemy. Wójt Maciej Śliwerski złożył na po-
licji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” – poinformowała gmina 
już po przywróceniu strony www.

PC
GRODZISK MAZOWIECKI

Obchody 100-lecia Niepodległości... od sierpnia
 W Grodzisku rozpoczęły się przygotowania do obchodów setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym celu został powołany 
honorowy komitet, który ma czuwać nad tym, aby tak ważna uroczystość 
nie stała się polem do walki i kampanii politycznej. Już ustalono, że główne 
grodziskie obchody odbędą się 31 sierpnia. Rozpocznie je msza św., której 
będzie przewodził metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Częścią 
wydarzenia stanie się także koncert zespołu Mazowsze oraz dekoracja od-
znaczeniami osób zasłużonych w walce o niepodległość kraju.
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Miasto dostało 
2 miliony na żłobek
PRUSZKÓW W wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pruszków pozyskał ponad 2 mln zł 
dofi nansowania na budowę miejskiego żłobka

 Kilka dni temu promesę na kwotę 2,12 mln zł prezydent Jan Starzyń-
ski odebrał z rąk Elżbiety Rafalskiej, szefowej resortu rodziny, pracy i polity-
ki społecznej. Jest to największa kwota przyznana na ten cel gminie w wo-
jewództwie mazowieckim. Pieniądze, które otrzymał Pruszków przeznaczo-
ne będą na budowę żłobka, funkcjonującego w ramach kompleksu obiektów 
oświatowo-sportowych Żbików-Bąki. Znajdzie się w nim miejsce dla 150 dzie-
ci. Oprócz żłobka w skład kompleksu wejdą szkoła podstawowa i przedszkole.
Inwestycja rozpoczęła się w 2016 r., termin oddania budynku do użytku wy-
znaczono na 1 września tego roku. Całkowity koszt budowy żłobka, który 
znajdzie się w jednym budynku z przedszkolem (szkoła podstawowa będzie 
usytuowana w drugim budynku) ma wynieść 8,33 mln zł.

TW

Perony przejdą przemianę później
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Warszawska Kolej Dojazdowa rozwiązała umowę 
z architektami, którzy mieli zaprojektować przebudowę wszystkich peronów WKD. 
Spółka jednak nie rezygnuje z tej inwestycji
 Biuro, które miało opracować 
projekt elementów przystanków, na-
dających im „elegancki, współczesny 
i rozpoznawalny charakter” zosta-
ło wybrane wiosną 2016 roku. Lau-
reatami konkursu architektoniczne-
go został zespół autorski BDR Ar-
chitekci w składzie: Konrad Basan, 
Paweł Dadok i Maria Roj. Jury do-
ceniło dobrą kompozycję informa-
cji wizualnej i prostą, acz eleganc-
ką formę zaproponowanych roz-
wiązań. Następnie zwycięzcy zosta-
li zaproszeni do negocjacji w spra-
wie uszczegółowienia koncepcji. Sąd 
konkursowy uznał bowiem, że ko-
nieczne będzie zaprojektowanie do-
datkowych elementów m.in. chro-
niących pasażerów przed powie-
wami wiatru, podpierających dach 
wiat i odprowadzających wodę. 
Po uwzględnieniu uwag architek-
ci mieli przygotować w ciągu nie-
co ponad pół roku dokumentację 
projektowa dla wszystkich 28 przy-
stanków WKD. Zadaniem zwycięz-
cy było także  uzyskanie pozwolenia 
na budowę. Przebudowa przystan-
ków miała rozpocząć się w ubiegłym 
roku i zakończyć w 2021. Po długim 
okresie ciszy, niedawno WKD ob-
wieściło, że „z uwagi na rozbieżność 
stanowisk między stronami” nie 
udało się jej porozumieć ze zwycięz-
cami konkursu i tym samym zamyka 

postępowanie, które miało dopro-
wadzić do wykonania projektu mo-
dernizacji wszystkich przystanków. 
 Z kolei autorzy projektu wyda-
li oświadczenie, w którym przekonu-
ją, że w terminie wypełnili projekto-
we zleceniodawcy i starali się spełnić 
kolejne, wykraczające poza pierwot-
ny zakres konkursu. Jednak WKD 
nagle, bez żadnego uzasadnienia, ze-
rwała negocjacje i zamknęła konkurs. 
 Wszystko wskazuje, że wybra-
na w konkursie koncepcja nie będzie 

zatem realizowana. – Nie rezygnu-
jemy z inwestycji, jedynie przesunie 
się ona w czasie – tłumaczy Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Obecnie przygotowujemy nową 
procedurę w oparciu o prawo o za-
mówieniach publicznych, która po-
zwoli nam na wyłonienie nowego 
projektanta. Modernizację peronów 
planujemy rozpocząć na początku 
roku 2019 i zakończyć w drugiej po-
łowie 2022 roku – zapowiada. 
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Przebudowa peronów WKD opóźni się, ma ruszyć w przyszłym roku. 
Powyżej – projekt, który już nie zostanie zrealizowany (wizualizacja: BDR Architekci)

Czujnik smogu prawdę wyświetli

BARANÓW W gminie zamontowano pierwsze urządzenia do pomiaru stanu powietrza. 
Znajdują się w Baranowie i Bożej Woli
 – Dochodziło do nas coraz wię-
cej sygnałów od mieszkańców, że źle 
dzieje się z czystością powietrza na 
naszym terenie. Chcieliśmy spraw-
dzić, czy to prawda, bo utarło się 
przekonanie, że wieś jest wolna od 
zanieczyszczeń. Okazuje się nieste-
ty, że to nieprawda – mówi Sławo-
mir Janicki z Urzędu Gminy Bara-
nów. – Wskazania urządzeń, czasem 
alarmujące, są dla nas argumentem, 
aby starać się o fundusze na poprawę 
stanu powietrza – dodaje. 
 Wielofunkcyjne czujniki spraw-
dzają nie tylko jakość powietrza, ba-
dając zapylenie pyłami zawieszony-
mi PM1, PM2,5 i PM10, ale mierzą 
także temperaturę oraz wilgotność. 
Głównym elementem pomiarowym 
w urządzeniu jest laserowy czujnik, 
który jest w stanie wykryć w powie-
trzu cząstki o średnicy od 0,3 mikro-
metra. Stacja ma także wbudowaną 
sondę elektrochemiczną, która mie-
rzy zawartość w powietrzu szkodli-
wego formaldehydu (HCHO). Jed-
no urządzenie znajduje się na ścia-
nie frontowej budynku Urzędu Gmi-
ny, drugie w centrum Bożej Woli. 
Odczyty z nich można poznać na 
kilka sposobów. Pierwszy to na-
oczne  sprawdzenie, jakim kolorem 
świecą diody LED w czujniku, jest 
to widoczne nawet z dalszej odległo-
ści. Kolor niebieski oznacza bardzo 
dobry stan powietrza, zielony – do-
bry, żółty – umiarkowany, pomarań-
czowy – dostateczny, jasnoczerwony 
– zły, a bordowy – bardzo zły. Ostat-
nie dwa wskazania oznaczają, że 
osoby starsze i dzieci, a także cho-
rzy na serce czy drogi oddechowe 

powinny ograniczyć wyjścia na ze-
wnątrz do minimum i zrezygnować 
z jakiejkolwiek aktywności na po-
wietrzu. W to trudno uwierzyć, ale 
choć czujniki pracują w gminie od 
niedawna, już świeciły na czerwono 
– na początku i w połowie poprzed-
niego tygodnia. - Z naszych obser-
wacji wynika, że najgorszy stan po-
wietrza jest wieczorami – mówi  Sła-
womir Janicki.  

 Odczyty ze stacji są także sta-
le publikowane na stronie głównej 
Informatora Gminy Baranów (www.
gmina-baranow.pl). Jeżeli ktoś chciał-
by mieć odczyty z urządzeń stale pod 
ręką – na smartfonie, ze sklepu Go-
ogle Play powinien pobrać bezpłatną 
aplikację Kanarek i odszukać w niej 
punkt pomiarowy w Baranowie lub 
Bożej Woli.

Stan powietrza poznamy patrząc na kolor jakim świeci czujnik 
lub odczytując dane z internetu  

GRODZISK MAZOWIECKI

Oko w oko z Mariuszem Szczygłem
 Już jutro w Pawilonie Kultury (ul. Westfala 3) z czytelnikami spotka się 
dziennikarz i pisarz Mariusz Szczygieł. Ogromną popularność, nie tylko 
w Polsce, zyskały jego zbiory reportaży. Był również nagradzany, m.in. 
Europejską Nagrodą Książkową. W trakcie spotkania opowie o tajnikach 
swojej pracy. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16, wstęp wolny.
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MILANÓWEK

Na rockową nutę

Dama zbije króla...

Lodowisko hit sezonu

 W najbliższą sobotę o godz. 20 w Starym Kinie (ul. Piłsudskiego 33) 
zagra miejscowy zespół rockowy Koszutosy. Kapelę powstałą w maju 
2015 roku tworzą: Marcin Koszuta, Piotr Zwoliński, Dawid Borkowski i To-
mek Jakubiak. Zespół zagra własne kompozycje. Wstęp wolny.
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 W sobotę 10 marca z okazji Dnia Kobiet Milanowskie Centrum Kultury 
odwiedzi warszawski Teatr Capitol, by wystawić sztukę „Dama bije Króla” 
w reżyserii Andrzeja Rozhina. Jest to opowieść o starej przyjaźni, nowej 
fascynacji i drugiej młodości. W sztuce rozgrywa się partia szachów, ale o 
wiele ciekawsza i ważniejsza jest „gra”, która toczy się między głównymi 
postaciami komedii. W spektaklu zobaczymy Marka Siudyma, Stanisława 
Brejdyganta, Kacpra Kuszewskiego, Joannę Żółkowską i Roksanę Szmi-
giero. Bilety kosztują 30 zł, rezerwacja: 22 758 32 34
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 Milanowski magistrat z nieskrywaną satysfakcją odnotowuje, że od 7 
grudnia, czyli od dnia otwarcia milanowskiego lodowiska, cieszy się ono 
ogromną popularnością. W sumie przez nieco ponad dwa miesiące ze śli-
zgawki skorzystało przeszło 10 tysięcy osób! Największą grupą odbior-
ców oferty lodowiska w Milanówku jest młodzież, która zmrożoną tafl ę 
wybrała jako miejsce spotkań, integracji, a także działań. 
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PRUSZKÓW

RASZYN

PIASTÓW

Zmarł ksiądz Józef Podstawka

Spotkanie pachnące curry i imbirem

Konkurs na pocztówkę

 W nocy z 11 na 12 lutego zmarł wieloletni proboszcz parafi i Św. Kazi-
mierza w Pruszkowie, dziekan dekanatu pruszkowskiego, ks. prałat dr Jó-
zef Antoni Podstawka. Ks. Podstawka był następcą ks. Jana Górnego i pia-
stował funkcję proboszcza do roku 2008, doprowadzając m.in. do wybu-
dowania w kościele nowych organów. Do końca był czynnym kapłanem.

TW

 Już dziś gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie będzie 
Piotr Bielski, socjolog, podróżnik, autor książek, miłośnik jogi, który opo-
wie o Indiach. Podczas spotkania będzie można spróbować także indyj-
skich potraw i kupić książki podróżnika w promocyjnych cenach. Począ-
tek spotkania o godz. 18, wstęp wolny.

TW

 Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie, polegającym na wykona-
niu projektu pocztówki miasta Piastowa. Praca o formacie 10×15 cm może łą-
czyć w sobie elementy fotografi i, grafi ki, rysunku i malarstwa. Propozycje można 
składać do 30 kwietnia. Więcej informacji na stronie internetowej gminy.

TW
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Nie dał wojewoda, 
dał marszałek
POWIAT GRODZISKI Samorząd powiatu dostał wysoką dotację na prze-
budowę drogi w Radoniach i Adamowiznie. Już trwa poszukiwanie 
wykonawcy robót

 W styczniu pisaliśmy, że włodarzom powiatu grodziskiego nie udało się 
pozyskać funduszy z rządowego programu budowy dróg lokalnych. Z pomo-
cą samorządom, które musiały się obejść smakiem, przyszedł Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego. W ubiegłym tygodniu starosta grodzi-
ski Marek Wieżbicki podpisał z marszałkiem Adamem Struzikiem umowę na 
dofi nansowanie inwestycji. Pieniądze będą pochodziły z „Mazowieckiego in-
strument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego regionu”. – Po kilku latach przerwy wróciliśmy z progra-
mem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość tego, że stan dróg w 
naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokal-
ne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na 
ten cel przeznaczyć – podkreślał marszałek Adam Struzik.
 Powiat grodziski ponad 3,2 mln zł przeznaczy na przebudowę półtoraki-
lometrowego odcinka ulic Nałkowskiej i Centralnej w Radoniach i Adamowi-
znie. Przetarg na realizację tej inwestycji już został ogłoszony. Roboty mają się 
zakończyć wiosną 2019 roku.
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Powiat grodziski (drugi z lewej starosta Marek Wieżbicki) 
otrzymał 3,2 mln zł (fot. Mazovia.pl)

Dobrawa nowym 
pomnikiem przyrody
BRWINÓW Topola czarna rosnąca w parku miejskim w Brwinowie zo-
stała objęta ochroną. Drzewo otrzymało nazwę „Dobrawa”
 Drzewo mające 4 metry w ob-
wodzie rośnie we wschodniej części 
parku, kilkadziesiąt metrów od po-
mnika poświęconego ofi arom ter-
roru. Nadanie imienia topoli zapro-
ponował mieszkaniec Brwinowa Pa-
weł Kosiaty, który w 2016 r. wystąpił 
z wnioskiem o uznanie jej za pomnik 
przyrody. Interesujący się historią li-
cealista chciał upamiętnić w ten spo-
sób obchodzony wówczas jubile-
usz 1050-lecia chrztu Polski. Dobra-
wa była żoną Mieszka I, księżniczką 
czeską z dynastii Przemyślidów, któ-
ra według średniowiecznych kroni-
karzy odegrała dużą rolę w przyjęciu 
chrześcijaństwa przez swego męża. 
Procedura ustanawiania pomnika 
przyrody, wymagająca m.in. uzgod-
nienia z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska, trwała niemal 
dwa lata i zakończyła się podjęciem 
9 lutego uchwały przez radę miejską Brwinowa. Objęcie Dobrawy ochroną 
pozwoli zwiększyć nadzór nad jej utrzymaniem i pielęgnacją. 
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Ruszyły zapisy na IX Bieg Raszyński
RASZYN Do pokonania będzie dystans 10 km. Stojąca od lat na wysokim poziomie im-
preza odbędzie się w niedzielę 8 kwietnia
 Ogólnopolski Bieg Raszyński 
(OBR) jest organizowany nieprze-
rwanie od 2010 roku i startują w nim 
zarówno amatorzy, jak i zawodow-
cy. – Śmiało można powiedzieć, że 

doczekaliśmy się w Raszynie profe-
sjonalnej imprezy o ugruntowanej 
renomie – nie kryje swej dumy Ja-
nusz Górka, dyrektor OBR. – Za-
wody z roku na rok, przy wsparciu 
gminy Raszyn, rosną w siłę. Pozy-
skujemy też kolejnych sponsorów. 
Teraz mogę śmiało powiedzieć, że 
jest to największe wydarzenie biego-
we południowej części Mazowsza.

Trasa z atestem PZLA
 Bieg w Raszynie od lat stoi na 
bardzo wysokim poziomie. Zawod-
nicy lubią tu przyjeżdżać ze względu 
na wspaniałą organizację oraz „szyb-
ką”, płaską trasę, która ma atest Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. Ry-
walizacji towarzyszy gorący doping 
kibiców. Dla najlepiej dopingującej 
grupy organizatorzy co roku prze-

widują nagrodę w wysokości 1000 
zł, jest więc o co walczyć. Od kilku 
lat przed biegiem głównym na starcie 
stają mieszkańcy gminy uprawiający 
nordic walking. Wędrówka z kijkami 
cieszy się coraz większą popularno-
ścią, a na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.

Rodzinna atmosfera
 Kilka dni temu ruszyły zapisy 
na tegoroczną edycję biegu. Zgła-
szać można się za pośrednictwem 
strony www.biegraszynski.pl (za-
kładka ZAPISY). Do 20 marca 
opłata startowa wynosi 55 zł, zaś 

od 21 marca do 7 kwietnia – 65 zł 
(dotyczy to również zapisów na 
nordic walking). W skład pakietu 
startowego, oprócz koszulek tech-
nicznych, wchodzą także m.im. ga-
dżety od sponsorów, bony rabato-
we i inne niespodzianki. Po biegu 
na każdego - oprócz pamiątkowego 
medalu - będzie czekał napój izoto-
niczny i gorący posiłek. – Lista star-
towa jak co roku szybko się zapeł-
nia – mówi Janusz Górka. – Nama-
wiam wszystkich, aby jak najszyb-
ciej się zapisywali. Emocje i dobra 
zabawa gwarantowane. 

Tomasz Wojciuk

Co roku po zakończeniu 
biegu organizatorzy rozlo-
sowują wśród uczestników 

atrakcyjne nagrody, takie jak 
tablety, zegarki czy vouchery

Parkuj z głową i jedź
PODKOWA LEŚNA Włodarze miasta ogrodu nie kryją satysfakcji z tego, że nowo wybudo-
wany parking „parkuj i jedź” przy stacji WKD jest zapełniony. – To znakomicie potwier-
dza sens zrealizowania tej inwestycji – cieszy się burmistrz Artur Tusiński
 Przez dwa miesiące, odkąd 
miejsca postojowe są dostępne, ra-
tusz liczył parkujące samochody 
za pomocą pętli indukcyjnej. Ze 
statystyk wynika, że w grudniu 
plac postojowy nie był jeszcze w 
pełni wykorzystany, co wynikało 
prawdopodobnie z okresu świą-
tecznego jak i tego, że nie wszy-
scy wiedzieli o nowych miejscach 
parkingowych. Dlatego władze 
miasta przeprowadziły akcję in-
formacyjno-ostrzegawczą. Przy 
pomocy żółtych kartek wkłada-
nych za wycieraczkę przedniej 
szyby niewłaściwie zaparkowa-
nych aut, włodarze oznajmia-
li o bezpłatnym udostępnieniu 
obiektu „parkuj i jedź” i prze-
strzegali, że w następnej kolejno-
ści za postój niezgodny z przepi-
sami kierowcy będą karani man-
datami. – Akcja przyniosła ocze-
kiwany efekt i każdego dnia sa-
mochodów na parkingu przyby-
wało – odnotowuje burmistrz. 
 Pod koniec grudnia na parkin-
gu zostawiano około 30 samo-
chodów, natomiast już w pierw-
szym tygodniu stycznia było ich 
między 90 a 100. Na przełomie 
stycznia i lutego, w najbardziej 
oblegane dni, na „parkuj i jedź” 
wjeżdżało ponad 130 kierowców, 
najmniej w weekendy. Najczęściej 
parkowali auta w godzinach 8-16. 
Ogółem w styczniu z parkingu 
skorzystało 2359 kierowców sa-
mochodów, a w ciągu pierwszych 
dziesięciu dni lutego już 1024. – 
Nowy parking zdecydowanie po-
prawił sytuację w mieście, choć 
w dalszym ciągu są ulice, na któ-
rych samochody są pozostawiane 
niezgodnie z przepisami. Wyglą-

da na to, że jedynym skutecznym 
sposobem na takich kierowców są 
upomnienia i mandaty. Dlatego 
działania w zakresie uporządkowa-

nia parkowania w mieście będą po-
dejmowane dalej – zapowiada Ar-
tur Tusiński.
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Bezpłatny parking przesiadkowy szybko zyskał popularność 
(fot. Blog A.Tusińskiego)

NADARZYN

Mieszkańcy wybiorą wójta już 4 marca
 W niedzielę 4 marca w Nadarzynie odbędą się przedterminowe wy-
bory na wójta. Do 16 lutego można było zgłaszać kandydatów. Mimo 
że początkowo chęć wystawienia swoich przedstawicieli zadeklarowały 
cztery komitety wyborcze, fi nalnie okazało się, że o fotel włodarza gminy 
będą ubiegać się piastujący obecnie funkcję komisarza gminy, czło-
nek Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Nowak oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu, były prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 
w Nadarzynie, bezpartyjny Dariusz Zwoliński. Kandydaci rozpoczęli już 
intensywną kampanię wyborczą, rozwiesili plakaty, udzielają się w me-
diach społecznościowych i spotykają z mieszkańcami. Dariusz Nowak ko-
jarzy się ze zmianami, które już zresztą jako komisarz zaczął wprowadzać, 
Dariusz Zwoliński z kolei jawi się jako kontynuator „linii programowej” 
byłego wójta Janusza Grzyba.
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R E K L A M A



6 nr 7 (707)/2018/W2AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Tłoczna „Dwójka”
będzie większa
GRODZISK MAZOWIECKI W trakcie dwóch najbliższych lat szkoła przy ul. 
Westfala zyska nowe skrzydło. W placówce, do której uczęszcza 1330 
uczniów zrobiło się ciasno

 – Poprzez rozbudowę nie chcemy, aby szkoła przyjmowała kolejne dzieci. Na-
szym celem jest poprawa trudnych obecnie warunków nauki – mówi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. Włodarz jednak przyznaje, że w nowej części znajdzie 
się także nowy oddział przedszkolny. – Generalnie dążymy do tego, aby w grodzi-
skich szkołach skończyła się zmianowość. Z tego względu przymierzamy się do 
budowy kolejnej placówki w Szczęsnem – dodaje Grzegorz Benedykciński. 
 Unowocześnianie szkoły im. Marii Konopnickiej, która liczy 20 lat, już trwa, 
jednak dopiero drugi etap prac przewiduje jej rozbudowę o nową, pięciokon-
dygnacyjną część. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli na początku 2020 roku 
oddane zostanie prawie 2 tys. m kw. nowej powierzchni użytkowej w posta-
ci szatni (w części piwnicznej), 11 sali lekcyjnych, gabinetu dyrektora, pokoju 
nauczycielskiego, toalet, a także klatek schodowych i łącznika ze starszą czę-
ścią placówki. Magistrat właśnie poszukuje realizatora tego kontraktu. 
 W dokumentacji przetargowej zaznaczono, że na koniec grudnia 2019 
roku wykonawca musi oddać nowe skrzydło wraz z pozwoleniem na jego 
użytkowanie. A termin zakończenia robót budowlanych w istniejącym obiek-
cie oraz łączniku pomiędzy starą i nową częścią placówki został określony na 
15 sierpnia przyszłego roku. 
 W „Dwójce” niedawno dobiegł końca pierwszy etap prac, który obejmo-
wał budowę nowych klatek schodowych (w miejsce starych), wykonanie szy-
bu wraz z windą (czyli przystosowanie budynku dla osób niepełnospraw-
nych) oraz dostosowanie placówki do wymogów przeciwpożarowych.
 W sumie na inwestycje w gminnych szkołach (w tym rozpoczęcie drugie-
go etapu modernizacji placówki przy Westfala) rada miejska przeznaczyła na 
ten rok 3,5 mln zł. 

PC

Władze miasta aktualnie poszukują wykonawcy 
rozbudowy szkoły (wizualizacja Grodzisk.pl)

Przebudowa Regulskiej.
Akt drugi
POWIAT PRUSZKOWSKI/MICHAŁOWICE Powiat otrzymał 3,5 mln zł dofi -
nansowania na przebudowę drugiego odcinka ul. Regulskiej od ul. Bo-
dycha do drogi wojewódzkiej nr 719

 Dotacja została przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, 
na wniosek zarządu województwa. Całkowity koszt przebudowy odcinka Re-
gulskiej od ul. Bodycha do torów WKD to prawie 6,2 mln zł. Dotacja z budże-
tu Mazowsza ma pokryć 60 proc. kosztów inwestycji – nieco ponad 3,7 mln zł. 
Pierwszy etap prac na ul. Regulskiej (od drogi wojewódzkiej 719 do torów ko-
lejki WKD) zakończył się już 4 stycznia tego roku, natomiast realizacja inwe-
stycji na drugim odcinku - od ul. Bodycha do drogi wojewódzkiej 719 jest pla-
nowana w drugim i trzecim kwartale tego roku. – Zmodernizowana Regulska 
z pewnością przyczyni się do rozładowania ruchu na drogach lokalnych – tak 
gminnych, jak i powiatowych – uważa starosta Maksym Gołoś.

TW

Strażacy z OSP Moszna dołączyli do elity
POWIAT PRUSZKOWSKI/BRWINÓW W sobotę w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w 
Pruszkowie odbyła się uroczystość wręczenia aktu włączającego OSP Moszna do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Teraz wszystkie OSP z terenu powiatu nale-
żą już do KSRG, co jest ewenementem w skali kraju
 KSRG do którego dołączyła 
OSP Moszna (decyzja w tej spra-
wie zapadła 15 grudnia), koordynu-
je działania Państwowej Straży Po-
żarnej i innych jednostek, takich jak 
Ochotnicze Straże Pożarne. Człon-
kostwo w systemie wymaga goto-
wości operacyjnej, czyli posiadania 
przeszkolonych strażaków i niezbęd-
nego sprzętu. Jednostka musi tak-
że zapewnić możliwość wyjazdu za-
stępu ratowniczego 24 h/dobę w od-
powiednim czasie (maks. do 10 mi-
nut). Członkostwo w KSRG nakła-
da na jednostkę więcej obowiązków 
i zobowiązuje ją do przestrzegania 
zasad, wynikających z przepisów i 
wytycznych dotyczących funkcjono-
wania systemu. Z drugiej strony to 
większe możliwości udziału w dzia-
łaniach ratowniczych poza terenem 
własnej gminy, możliwość pozyski-
wania dotacji na zakup sprzętu i sa-
mochodów ze środków przewidzia-
nych na KSRG oraz wyróżnienie dla 
członków OSP za zaangażowanie w 
rozwój jednostki.

 Na terenie powiatu pruszkow-
skiego funkcjonuje 11 jednostek 
OSP, w których łącznie służy 587 
strażaków, dysponujących w sumie 
35 pojazdami. Jednostki te ciągle się 
rozwijają dzięki środkom otrzymy-
wanym z gmin oraz dofinansowaniu 
z KSRG i Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

 Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele lokalnych władz, a 
także wojewoda Zdzisław Sipiera i 
senator Konstanty Radziwiłł. – Za-
chęcam wszystkich do wstępowania 
w szeregi OSP – mówił podczas uro-
czystości starosta Maksym Gołoś. 

TW

Nowy pałac na 100 lat niepodległości
BRWINÓW Trwają prace remontowe w pałacu Wierusz-Kowalskich, który dwa lata temu 
gmina kupiła od SGGW. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, renowacja zabytku zakończy 
się późną jesienią
 Wyremontowany pałac ma stać 
się siedzibą Gminnego Ośrodka 
Kultury. W 2017 r. został rozstrzy-
gnięty przetarg na jego rewitaliza-
cję. Po podpisaniu umowy z wyko-
nawcą kilka miesięcy trwały pra-
ce zmierzające do opracowania do-
kumentacji i uzgodnienie jej z Ma-
zowieckim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. Roboty ruszyły 
wreszcie 19 stycznia. Na budowie w 
tym samym czasie pracują różne eki-
py, łącznie jest to nawet kilkadziesiąt 
osób. Rozpoczęły się prace w piw-
nicach, a sztukatorzy zabezpieczają 
ozdobne stiuki na wyższych kondy-
gnacjach. Przy łącznym koszcie ro-
bót szacowanym po rozstrzygnięciu 
przetargu na ponad 9,6 mln zł, kwo-
ta dofinansowania ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego wy-
niesie prawie 3 mln zł. –  Doświad-
czenie i profesjonalizm wykonawców 
pozwala na optymizm – mówi bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński. – Liczę, 
że pięknie odnowiony, tętniący ży-
ciem zabytek stanie się naszym „po-
mnikiem” na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

TW

Burmistrz Arkadiusz Kosiński cieszy się, że remontowany 
pałac wkrótce zacznie służyć mieszkańcom
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DAM PRACĘ

HOTEL*** W KONSTANCINIE ZATRUDNI NA UMOWĘ 
O PRACĘ RECEPCJONISTĘ I KELNERA. KONTAKT, 
TEL. 509 994 568 

Poszukuję specjalisty do sprzedaży części 
zamiennych do Tirów, Łazy, tel. 601 35 63 24

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynaro-
dowym, załadunki i rozładunki w okolicach Warszawy, 
weekendy wolne, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 501 19 66 83

Poszukujemy osób do pracy na produkcji.  
miejsce pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Ekspedientkę do delikatesów, pilnie, tel. 502 159 936

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Mechanika rowerowego, Piaseczno, tel. 504 011 340 

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

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni do restau-
racji kelnerów. Aplikacje proszę przesyłać na adres 
e-mail d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl
 lub kontakt tel. 667 771 149

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę w Konstancinie, praca 
w miłym zespole. Kontakt: tel. 501 668 230

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

Salon fryzjerski w Zaleciu Dolnym poszukuje fryzjerki, 
praca dwa razy w tygodniu, tel. 507 600 570

KIEROWCA C+E , TRASY MIĘDZYNARODOWE. 
TEL. 786 206 297

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

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko sp. j. z Piaseczna po-
szukuje pracownika do magazynu. CV proszę wysłać na 
adres: unipack@unipack.com.pl

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. 
Tel. 608 673 131

Pizzera. Złotokłos, tel. 607 155 190

Glazurnika, tel. 739 001 230

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni ekspedientkę, 
7 godzin dziennie,, wszystkie niedziele wolne,
tel. 785 992 745

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, osobę do prasowania, 
praca w Głoskowie, tel. 510 267 684

Praca dla hydraulika od zaraz, podwykonawcom dziękuję, 
tel. 691 056 402

Brukarza, pomocników budowlanych, możliwość 
zamieszkania, tel. 507 809 834

Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów,
tel. 693 653 165

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

Pracownika na skład drewna Łazy, pół etatu(emeryt, 
rencista) tel. 602 476 553, 22 757 95 81

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

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

Atrakcyjne warunki dam fryzjerce, tel. 501 143 827 

Brukarza, pomocnika, tel. 504 008 309

Kameralne bistro w Górze Kalwarii zatrudni samodziel-
nego kucharza(Pan lub Panią. Praca od pon.-do piątku. 
Wszelkie warunki do ustalenia. Tel. 504 925 048

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

Zakład Poligraficzny - zatrudni osobę na stanowisko: kie-
rowca kat.B, operator maszyn poligraficznych do foliowa-
nia, lakierowania oraz sztancowania. Mile widziane do-
świadczenie oraz możliwość przyuczenia. Osoby zainte-
resowane pracą proszę o kontakt: e-mali: glass.dobrze-
niecki@gmail.com lub tel. 510 287 223

Do przecinania sadu lub na stałe w gospodarstwie
z zamieszkaniem. Tel. 574 162 964

Agenta ochrony, do 55 lat. Piaseczno. Tel. 506 158 658

Zatrudnię do sprzątania i prasowania. Dom jednorodzinny 
Prace Duże – Złotokłos. Z dojazdem własnym (własny sa-
mochód). Raz w  tygodniu około 8 godzin. 20zł/h.
Tel. 510 246 480

Potrzebna osoba do pomocy w handlu obwoźnym. 
Najlepiej z Piastowa lub okolic. Telefon 664 132 533

Panią do sprzątania w klinice weterynaryjnej w Łazach, 
tel. 506 958 514

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

SZUKAM PRACY 

Opieka nad starszą osobą, tel. 730 100 187

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

Wertykulator firmy SABO, 5.5 kM, tel. 698 698 839

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

Mini ścigacz spalinowy, 50 cm, dla dzieci 5-7 lat, 
tel. 698 698 839

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

Siano, słoma, owies. Tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Nexia 97r., tel. 721 108 889

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio 74 m kw., Góra Kalwaria, tel. 601 336 557

Godziwe odszkodowania za działki pod drogi pu-
bliczne. Obsługa kompleksowa i skuteczna. 
Tel. 500 569 200

SPRZEDAM SIEDLISKO Z BUDYNKAMI, TEL. 606 506 106

Pawilon obuwniczy z wyposażeniem i asortymentem,
ul. Szkolna 13/5, Piaseczno, tel. 509 769 529

Dom dwurodzinny, tel. 535 467 856

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

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

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

Dom parterowy, nowy, 105/850, Sułkowice, 
tel. 790 600 608

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

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Konstancinie, 
tel. 602 340 549
 
Sprzedam tanie działki budowlane w Łazach,
tel. 501 610 072
 
Sprzedam piękną, uzbrojoną działkę w SIEDLISKACH, 
50% ceny rynkowej, tel. 604 624 875
 
Sprzedam działki budowlane 1000 m kw., 
pod Piasecznem. Cena 27 000 zł, tel. 501 610 072

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój w okolicy Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Wynajmę sklep wraz z wyposażeniem, 
tel. 515 815 983

Mieszkanie 47 m kw. Piaseczno, ul. Młynarska, 
tel. 609 560 873 

Lokal biznesowy 28 m kw., okolica Młynarska/Warszaw-
ska, Piaseczno, bezpośrednio, tel. 605 541 355

Duży, umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 2-pokojowe 48m kw., Piaseczno, 
tel. 535 084 530

Warsztat samochodowy w Piasecznie, tel. 515 127 636

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

Garaż z kanałem, Dąbrówka, 400 zł, tel. 667 797 094

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

Wydzierżawię działkę budowlaną 6000 m kw,  zł/ m kw, 
Dąbrówka, tel. 667 797 094

Mieszkanie 2-pokojowe 47 m kw., Góra Kalwaria, 
tel. 604 373 410 

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pokoje pracownicze, Chylice, tel. 604 073 836

Pawilon handlowy, Piaseczno, handel/usługi, 
el. 601 933 178

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14
 
Do wynajęcia tanio mieszkanie dwupokojowe, 
centrum Góry Kalwarii, tel. 603 653 957

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię 3 lub 4 pokojowe na Ursynowie, tel. 603 302 906

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Glazurnik, tel. 880 880 690

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Malarska, tel. 696 120 208

Sprzątania, tel. 506 032 771

Remonty, tel. 537 211 200

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Instalacje elektryczne,  tel.  601 41 88 01

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tel. 505 58 67 28

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 
 
Remonty i inne, tel. 667 356 939

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

Wodociągi, kanalizacja, odwodnienia, przyłącza, 
kompleksowo- projekty i zezwolenia, tel. 515 170 443 
(proszę o sms)

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

 RÓŻNE 

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

 
NAUKA 

Zapraszamy do nowej grupy wsparcia pracującej nad
rozwojem osobowości, Piaseczno, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Terapia pulsacyjna 3D, 5 zabiegów bezpłatnie,
tel. 533 898 070

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Stylizacja rzęs różnymi metodami, tel. 665 831 986

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 
Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

Glebogryzarka, 6,5 kM Gx – 160. tel. 698 698 839

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

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

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

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Zagęszczarka do kostki 90 kg, 6,5 kM, 
tel. 698 698 839

POSZUKUJEMY ZGRANEJ EKIPY BRUKARSKIEJ, 
WSPÓŁPRACA NA CAŁY SEZON 2018, WYNAGRO-
DZENIE WYPŁACANE REGULARNIE, W SYSTEMIE 
TYGODNIOWYM! OK. PIASECZNA, TEL. 698 698 839

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

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

Firma zatrudni osobę do utrzymania czystości
powierzchni biurowych oraz terenu przyległego do 
budynku. Warunki pracy do uzgodnienia na miejscu. 
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 63, 
Tel. 22 270 14 70

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: umie-
jętność pracy pod presją czasu, wykształcenie średnie 
lub wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku 
mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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

Kucharka do przedszkola w Piasecznie, praca w godz. 
8 -16,  tel. 605 100 933

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej. CV prosimy 
przesyłać ma maila korn@korn.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

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

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

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

KWATERY, (8 zł +) tel. 577 88 69 88

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 571 373 118

Bioenergoterapeutka, tel. 516 490 542

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

BUDOWA DOMÓW,  TEL. 792 456 182
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Dwie wystawy o Powstaniu
Styczniowym w Nadarzynie
NADARZYN Mieszkańcy mogą podziwiać dwie wystawy poświęcone zrywowi z 1863 roku 
– jedną w parku i drugą, ustawioną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn 
na działce, należącej do córki pułkownika Tadeusza Rapackiego
 Dlaczego w niewielkiej miejsco-
wości zostały pokazane dwie wysta-
wy historyczne, poświęcone temu 

samemu wydarzeniu? Prawdopo-
dobnie jest to efekt konfliktu człon-
ków stowarzyszenia z nieżyjącym 
już wójtem Januszem Grzybem.

Bo w parku nie ma miejsca?
 Konflikt dotyczący przestrze-
ni w parku zaostrzył się w ubiegłym 
roku. Najpierw gmina nie chcia-
ła zgodzić się na posadzenie kolej-
nych dębów pamięci, upamiętnia-
jących dwie ofiary zbrodni katyń-
skiej z terenu gminy Nadarzyn. A 
potem wójt Grzyb nie zgodził się 
na umieszczenie w parku wysta-
wy planszowej, twierdząc że miej-
sce zostało już wcześniej zarezerwo-
wane pod inne ekspozycje. 1 sierp-
nia ubiegłego roku gmina ustawiła w 
parku kilkanaście stelaży z gablota-
mi. Najpierw pojawiła się w nich wy-
stawa poświęcona Powstaniu War-
szawskiemu, potem w gablotach po-
kazywano osiągnięcia szczepu „Wa-
taha”, a w listopadzie zawisła w nich 
wystawa upamiętniająca 99. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Kolejny raz ekspozycję wy-
mieniono w styczniu.

Ekspozycja alternatywna
 Wraz z początkiem roku Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Gminy Nada-
rzyn zaplanowało szereg działań na 
najbliższe miesiące. – Zaplanowali-
śmy wydanie dwóch kalendarzy z fo-
tografiami i grafikami sprzed 1939 
roku – zapowiadał Ryszard Zalew-
ski, koordynator projektów patrio-
tycznych. – Chcemy też wyproduko-
wać film dokumentalny o kpt. Hen-
ryku Walickim, dowódcy Kompanii 
AK „Brzezinki” w Brwinowie, Nada-
rzynie i Podkowie Leśnej, wykonać w 
parku instalację upamiętniającą żoł-
nierzy wyklętych, którą będzie moż-
na oglądać od 1 marca, posadzić 

dęby pamięci i zorganizować wysta-
wę o Powstaniu Styczniowemu.
 Ostatni cel udało się właśnie zre-
alizować. Wystawa stanęła na dział-
ce przy ul. Błońskiej, należącej do 
córki płk. Rapackiego, który przez 
40 lat prowadził praktykę lekarską w 
Nadarzynie. – Przedstawia ona histo-
rię miejscowych patriotów, jak bracia 
Pisaneccy, którzy brali udział w zry-
wie niepodległościowym sprzed po-
nad 150 lat – mówi Ryszard Zalew-
ski. – Ekspozycję, na którą składa-
ją się m.in. kwatera powstańcza oraz 
osadzone na sztorc kosy i piki można 
oglądać do końca lutego.

Tomasz Wojciuk

Ryszard Zalewski zachęca do obejrzenia wystawy 
o Powstaniu Styczniowym

Kolejnym projektem 
stowarzyszenia ma być 
instalacja poświęcona 
żołnierzom wyklętym

Gdzie stanie Pomnik Niepodległości?
POWIAT PRUSZKOWSKI/PRUSZKÓW
Monument upamiętniający 100-le-
cie odzyskania niepodległości był 
tematem spotkania starosty Mak-
syma Gołosia z prezydentami 
Pruszkowa i przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych

 Do spotkania doszło w poprzed-
ni piątek. W trakcie dyskusji zasta-
nawiano się nad lokalizacją pomni-
ka. Organizacje pozarządowe za-
proponowały, aby powstał on na 
Żbikowie – między ul. Kurca i wia-
duktem, natomiast władze miasta 
preferują lokalizację postumentu w 
Alei Niepodległości w okolicy staro-
stwa. Wstępny plan władz powiatu 
zakłada budowę pomnika w ramach 

Programu Ministerstwa Obrony 
Narodowej „Kolumna Niepodległo-
ści”, nawiązującego do upamiętnia-
nia dziesięciolecia niepodległości w 
1928 roku. W tym czasie z inicjaty-
wy lokalnych społeczności także po-
wstawały w Polsce pomniki, często 
w formie kolumn. Ministerstwo ma 

wesprzeć finansowo podobny pro-
jekt z okazji setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości. – Jest wola, 
aby zrealizować tę ideę. To najważ-
niejsze – cieszy się  Maksym Go-
łoś. – Kwestia lokalizacji postumen-
tu będzie jeszcze omawiana. 

GRODZISK MAZOWIECKI

MILANÓWEK

BRWINÓW

Kolejne rudery do wyburzenia

Przebudowa dróg za 2,3 mln zł

 Z mapy miasta znikną dwie następne wyeksploatowane kamienice, tym 
razem z ul. Harcerskiej 5 i 10. Gmina właśnie wybrała fi rmę, która przepro-
wadzi rozbiórkę. Po podpisaniu umowy z burmistrzem, wykonawca bę-
dzie miał miesiąc na przeprowadzenie robót. Po oswobodzeniu działek, co 
będzie kosztowało prawie 40 tys. zł, zostaną one prawdopodobnie wysta-
wione na sprzedaż. – Ale raczej nie nastąpi to szybko. Nie mamy obecnie 
pilnej potrzeby, aby je zbywać – mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński.

PC

 Do końca czerwca władze miasta przebudują lub wybudują pięć ulic. 
Kilka dni temu magistrat rozstrzygnął przetarg na wykonawcę tych za-
dań. Za przeszło 2,3 mln zł nową, równą nawierzchnię z kostki brukowej 
oraz odwodnienie zyskają ulice: Przyszłości, Żytnia, Piękna, Bartosza i od-
cinek ul. Leśny Ślad na północ od Gospodarskiej.

PC

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZOWSKI

Bliżej po przesyłki
 InPost zapowiada ustawienie 100 kolejnych paczkomatów na Mazow-
szu w ciągu najbliższych miesięcy. Nowe maszyny staną m.in. w Prusz-
kowie, Brwinowie, Milanówku i Grodzisku Mazowieckim. Spółka prze-
konuje, że paczkomatów przybywa w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
klientów. W 2017 roku zostały opublikowane badania, które wskazują, że 
odbiór za pośrednictwem tych urządzeń stał się drugą najpopularniejszą 
formą dostawy po dostawach kurierem. 

PC

PRUSZKÓW

RASZYN

MICHAŁOWICE

Koncert patriotyczny

Baśń o Dwunastu Miesiącach

Gmina dofi nansuje wymianę pieców

Utrudnienia dla kierowców pod wiaduktem

 W piątek 2 marca o godz. 19 w hali „Znicz” w Pruszkowie odbędzie 
się koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Go-
ściem wieczoru będzie znany z repertuaru patriotycznego zespół „Panny 
Wyklęte”. 

TW

 W najbliższą sobotę w świetlicy środowiskowej „Świetlik” w Rybiu zo-
stanie wystawiona baśń o małej dziewczynce, która błądząc po lesie w 
poszukiwaniu  jagód i malin, spotkała Miesiące. Jest to piękna opowieść 
o dobroci i łagodności wobec trudności losu. Początek o godz. 15. 

TW

 W ramach działań mających chronić środowisko naturalne, gmina 
dołoży mieszkańcom do wymiany pieców węglowych na gazowe. 15 lu-
tego, podczas sesji rady gminy podjęto uchwałę określającą zasady przy-
znawania dotacji. Przewiduje ona, że o fi nansowanie będą mogły ubie-
gać się nie tylko właściciele posesji, ale także m.in. wspólnoty mieszka-
niowe i przedsiębiorstwa. Założono, że kwota dofi nansowania wynie-
sie 7 tys. zł brutto, jednak nie więcej niż 100 proc. poniesionych kosztów 
zakupu pieca gazowego. W tym roku w budżecie gminy zabezpieczono 
na ten cel 210 tys. zł, jednak jeśli zainteresowanie mieszkańców będzie 
duże, ta pula może zostać jeszcze zwiększona.

TW

 W związku z pracami przy modernizacji linii kolejowej, od ponie-
działku 26 lutego od godz. 10 zostanie wprowadzony w Brwinowie pod 
wiaduktem kolejowym ruch wahadłowy. Na odcinku od rynku do ronda 
Kowalskiego będzie działała sygnalizacja świetlna, a kierowcy muszą li-
czyć się z utrudnieniami. Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest 
przez prace związane z odbudową zachodniego przyczółka wiaduktu 
kolejowego. Wykonawca prac na linii kolejowej nr 447 zapowiedział za-
mknięcie połowy jezdni w tunelu na dwa tygodnie. Całodobowy ruch 
wahadłowy w tunelu może znacznie spowolnić przejazd przez Brwinów. 
Piesi i rowerzyści będą mogli poruszać się swobodnie. 

TW

R E K L A M A
TW


