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Dariusz Zwoliński 
nowym wójtem Nadarzyna
NADARZYN W niedzielnych 
przedterminowych wy-
borach na wójta zwy-
ciężył Dariusz Zwoliński, 
który pewnie pokonał 
gminnego komisarza Da-
riusza Nowaka

Biegły... w braniu łapówek?
Dron 
„powącha”
kominy
GRODZISK MAZOWIECKI Strażnicy miejscy 
będą sterować latającym laboratorium, 
które badając dym unoszący się nad do-
mem wskaże, czym jego właściciel pali 
w piecu. To broń w walce o czystsze po-
wietrze
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PRUSZKÓW

Impreza zakończona rozbojem

W końcu wpadł seryjny włamywacz

Znaleźli sobie dziwne hobby

Przez tory bez rozwagi

Groził, że ją zabije

Ostatnia ofi ara tej zimy w okolicy?

Kradną „japończyki”

Kolekcjonował czy może handlował?

 Mieszkaniec Grodziska został pobity w  niedzielę wieczorem przez zna-
jomych. Dwaj mężczyźni (30 i 39 lat) kilkukrotnie uderzyli poszkodowa-
nego, a kobieta (34 lata) wyjęła mu z kieszeni  pieniądze. Wszystko miało 
miejsce podczas zakrapianej imprezy. Te okoliczności nie miały jednak 
znaczenia dla organów ścigania. Troje nietrzeźwych napastników zatrzy-
mano. Następnego dnia usłyszeli zarzut rozboju i zostali objęci przez pro-
kuratora dozorem policyjnym. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

 Pruszkowscy stróże prawa w Legionowie schwytali 32-latka podejrze-
wanego o włamanie do domu, do którego doszło w październiku 2016 w 
Pruszkowie. Złodziej zabrał wówczas sprzęt elektroniczny i biżuterię o war-
tości kilku tysięcy złotych. Udało się wówczas zabezpieczyć ślady biolo-
giczne i wyodrębnić z nich kod DNA. Okazało się, że pasuje on do profi lu już 
wcześniej zarejestrowanego w policyjnej bazie, a należącego do 32-letniego 
mieszkańca Pruszkowa. Przy okazji wyszło na jaw, że od kilku lat mężczyzna 
jest poszukiwany za inne włamania i kradzieże. Sądy zdążyły w tym czasie 
wydać za nim dwa listy gończe. Podczas przesłuchania 32-latek przyznał się 
do włamania do domu w 2016 roku. Już znajduje się w więzieniu, gdzie za 
wcześniej popełnione przestępstwa spędzi kilka lat. 

 Kryminalni schwytali dwoje młodych ludzi, którzy notorycznie kradli 
w grodziskich sklepach... fi gurki z klocków dołączane do książek. 18-la-
tek wpadł w markecie tuż po dokonaniu kolejnej kradzieży. Na miejscu 
mundurowi ukarali go mandatem. Jednak w trakcie dalszego postępowa-
nia młodzieniec został rozpoznany jako sprawca kradzieży klocków z… 50 
książek, do której doszło w tym samym sklepie kilka miesięcy wcześniej. 
W ten sposób spowodował straty sięgające tysiąca złotych. Podczas wyja-
śniania sprawy policjanci ustalili, że w złodziejskim procederze pomagała 
mu 19-letnia koleżanka. Obydwoje usłyszeli zarzuty wspólnego dokonania 
kradzieży, za co grozi do 5 lat więzienia. Chłopak przyznał się do popełnie-
nia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze. 

 Policjanci z drogówki zasadzili się w poniedziałek na kierowców i pieszych 
pokonujących przejazdy kolejowe. W efekcie trzynaścioro z nich otrzymało 
mandaty karne. Do wykroczeń doszło na sześciu przejazdach. Najczęściej kie-
rowcy nie zwracali uwagi na znak „stop”, przed którym powinni się zatrzymać, a 
bardzo niebezpieczne przejeżdżanie przez przejazd przy opuszczonych półza-
porach zakończyło się zatrzymaniem jednemu kierowcy  prawa jazdy.

 Kolejny „damski bokser”  spędził noc za kratami i usłyszał zarzut znęca-
nia się psychicznego i fi zycznego nad żoną, za co grozi mu do 5 lat więzie-
nia. Kilka dni temu mundurowi zatrzymali krewkiego 56-letniego pruszko-
wianina podczas awantury domowej. Jak się okazało na miejscu, mężczy-
zna od zeszłego roku groził małżonce pozbawieniem życia. Prokurator ob-
jął delikwenta dozorem policyjnym.  

 W poprzedni wtorek rano w nieużytkowanym budynku przy ul. Brzeziń-
skiego strażnicy miejscy znaleźli ciało bezdomnego 45-latka. Z ustaleń poli-
cji wynika, że mężczyzna zmarł najprawdopodobniej z powodu wychłodze-
nia organizmu.

 Policja ostrzega, że w ostatnich miesiącach w Pruszkowie i okolicach, 
tak jak i całym regionie warszawskim, złodzieje aut kradną przede wszyst-
kim samochody produkcji japońskiej. W Pruszkowie, Piastowie i Brwinowie 
od początku roku skradziono pięć toyot yaris. 

 Blisko 50 gramów różnego rodzaju środków odurzających (amfetaminy, ma-
rihuany, mefedronu i ekstazy) miał w mieszkaniu 27-letni pruszkowianin, kiedy 
kryminalni złożyli mu wizytę. Wcześniej, na ulicy znaleźli przy nim amfetaminę. 
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków zagrożony karą do 3 lat wię-
zienia. Przyznał się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze.

R E K L A M A

Biegły... w braniu łapówek?
PRUSZKÓW Byłemu biegłemu i lekarzowi sądowemu grozi 10 lat więzienia za to, że za 
przyjęcie korzyści majątkowej pomógł podejrzanemu uniknąć aresztu, w którym 
umieścić go chciały prokuratura i sąd z Pruszkowa
 Postępowanie przeciwko medy-
kowi jest jednym z wątków szero-
ko zakrojonego śledztwa, które od 
kwietnia ubiegłego roku Prokura-
tura Okręgowa w Warszawie pro-
wadzi razem z Agencją Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. – Dotyczy ono 
wyłudzeń nieruchomości od star-
szych, chorych osób, znajdujących 
się w trudnej sytuacji material-
nej – informuje Łukasz Łapczyń-
ski, rzecznik prasowy Prokuratu-
ry Okręgowej w Warszawie. W toku 
śledztwa zatrzymano już kilkadzie-
siąt osób, w tym notariusza. 
 Do aresztu pod koniec lutego 
trafił również były biegły sądowy, 
który w zamian za 10 tys. zł łapówki 
w lutym minionego roku wydał fał-
szywą opinię o stanie zdrowia jed-
nego z podejrzanych w toku śledz-
twa nadzorowanego wówczas przez 
Prokuraturę Rejonową w Pruszko-
wie, a obecnie prowadzonego w 
Prokuraturze Okręgowej w War-
szawie. Owa opinia sprawiła, że 
podejrzany uniknął tymczasowego 
aresztowania. – Lekarz wystawił 
opinię o przeciwwskazaniu do po-
bytu w warunkach zakładu karne-
go – tłumaczy Łapczyński. – Tym 
samym biegły pomógł podejrza-
nemu uniknąć odpowiedzialności 

karnej oraz utrudnił prowadzone 
postępowanie karne.
 Medyka, który do grudnia mi-
nionego roku znajdował się na li-
ście biegłych sądowych przy Są-
dzie Okręgowym w Warszawie, 
na polecenie prokuratora zatrzy-
mali funkcjonariusze ABW. Męż-
czyzna już usłyszał zarzuty karne. 
W trakcie zatrzymania przy byłym 
biegłym znaleziono 20 tys. zł w go-
tówce. – Pieniądze te prokurator 

zabezpieczył na poczet kar gro-
żących podejrzanemu – zastrzega 
prokurator Łapczyński.
 W związku ze sprawą lekarza, 
prokuratura zapowiedziała podda-
nie analizie innych spraw prowa-
dzonych w prokuraturach okręgu 
warszawskiego, w których może za-
chodzić podejrzenie, że w zaświad-
czeniach lekarskich mogło dojść do 
poświadczenia nieprawdy. 

PC

Według prokuratury zatrzymany medyk wystawił fałszywą
opinię o zdrowiu podejrzanego za 10 tys. zł 

Dariusz Zwoliński 
nowym wójtem Nadarzyna
NADARZYN W niedzielnych przedterminowych wyborach na wójta zwyciężył Dariusz 
Zwoliński, który pewnie pokonał gminnego komisarza Dariusza Nowaka
 Wybory wójta gminy, który miał 
zastąpić na stanowisku zmarłe-
go nagle Janusza Grzyba, zosta-
ły poprzedzone intensywną kampa-
nią wyborczą i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
W szranki stanęli komisarz gminy 
(sprawował tę funkcję do czasu wy-
borów), członek Prawa i Sprawiedli-
wości, Dariusz Nowak oraz dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Sportu, były 
prezes Gminnego Ludowego Klu-
bu Sportowego w Nadarzynie, bez-
partyjny (choć szedł do wyborów z 
poparciem PSL-u) Dariusz Zwoliń-
ski. Pierwszy kandydat kojarzył się ze 
zmianami, które zresztą jako komi-
sarz zaczął wprowadzać, drugi jawił 
się jako kontynuator „linii programo-
wej” byłego wójta Janusza Grzyba. 
 W wyborach, które odbyły się 4 
marca wzięło udział 6156 osób (91 
głosów oddano nieważnych) z 10 
428 uprawnionych do głosowania. 
Frekwencja wyniosła więc niemal 59 
proc. Na Dariusza Nowaka zagło-
sowało 2271 mieszkańców (39 proc. 
głosów), zaś na Dariusza Zwoliń-
skiego – 3791 (61 proc. głosów). 
 We wtorek odbyła się sesja rady 
gminy, podczas której nowo wybra-
ny wójt złożył ślubowanie. – Obej-
mując urząd wójta uroczyście ślu-

buję, że dochowam wierności pra-
wu, a powierzony mi urząd sprawo-
wać będę tylko dla dobra publiczne-
go i pomyślności mieszkańców gmi-
ny. Tak mi dopomóż Bóg – oświad-
czył Dariusz Zwoliński.

 Nowy wójt będzie piastował sta-
nowisko do jesieni, do czasu najbliż-
szych wyborów samorządowych.

Tomasz Wojciuk

Dariusz Zwoliński składa ślubowanie podczas sesji rady gminy.
Wywiad z nowym wójtem publikujemy na stronie 5
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Na mojej działce nie ma melioracji!
NADARZYN W połowie stycznia w artykule „Mieszkańcy przegrywają z wodą” napisali-
śmy o problemach z zalewaniem, które dotknęły kilku właścicieli domów przy ulicy 
Rubinowej w Ruścu. Obwiniają oni sąsiada, że zasypał znajdujący się za drogą system 
melioracji. Z przedstawionych nam dokumentów wynika, że melioracji w tym miej-
scu... nigdy nie było
 Przypomnijmy. Kilkunastu mie-
szkańców ul. Rubinowej od kilku 
lat zmaga się z zalewającą ich po-
sesje wodą. Ludzie ci obwiniają są-
siada twierdząc, że zasypał on ka-
nały odprowadzające wodę do po-
bliskiej rzeki. - Kiedy działka na-
przeciwko mojego domu zmieniła 
właściciela, ten zaczął ją podwyż-
szać i zasypywać system meliora-
cji – mówił Janusz Gajewski. 
 Kilka dni temu skontaktował 
się z nami właściciel wspomnia-
nej nieruchomości. - Zarówno 
opinie sąsiadów, jak i wymowa 
artykułu były dla mnie krzyw-
dzące – podkreśla pan Jaro-
sław. - Mam dokumenty z któ-
rych wynika, że na mojej dział-
ce nie ma żadnych urządzeń 
melioracyjnych, co potwierdzi ł 
Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie. Jeśl i ktoś wykopał tam so-
bie jakiś  rowek, zrobił to niele-
galnie – zaznacza właściciel przy-
legającej do rzeki nieruchomości.
 Pan Jarosław jest zniesma-
czony donosami pisanymi przez 
jednego z sąsiadów. - Przecież nie 
mam obowiązku zapewnić syste-
mu odwodnieniowego sąsiednim 
działkom - mówi. - Co do rzeko-
mego podwyższania mojej nieru-
chomości oświadczam, że nigdy 

tego nie robiłem. Zasypuję tylko 
dołki, do których odprowadza-
na jest nielegalnie woda z pose-

sji sąsiadów, znajdujących się po 
drugiej stronie drogi.

Tomasz Wojciuk

Z mapy na której znajduje się adnotacja WZMiUW wynika, 
że na działce pana Jarosława nie ma urządzeń melioracyjnych

Podkowa, 79 lat temu
PODKOWA LEŚNA Narodowe Archiwum Cyfrowe przygotowuje album 
„100 zdjęć na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Wśród obrazków, któ-
re mogą się w nim znaleźć jest fotografi a z 1939 roku z Podkowy Leśnej
 Przygotowując publikację, NAC 
ogłosiło konkurs. Od 12 lutego co ty-
dzień na swoim profi lu fecebookowym 
publikuje tematyczne galerie, z których 
internauci mogą wybierać najlepsze – 
ich zdaniem – zdjęcia z okresu II Rzeczy-
pospolitej. Głosowanie polega na lajko-
waniu fotografi i. Z każdej z dziesięciu 
kategorii do albumu trafi  10 zdjęć. 
 Fotografi a z Podkowy Leśnej ukaza-
ła się wśród zdjęć pod wspólnym tytu-
łem „krajobraz”. Wcześniej zamieszczono 
kategorie „życie codzienne”, a następnie 
„kultura” i „przemysł”. Ostatnia katego-
ria ukaże się 16 kwietnia, a głosowanie w 
konkursie potrwa do 22 kwietnia.
 Album zostanie wydany jesie-
nią tego roku. Będzie dostępny na 
stronie NAC w formie bezpłatnego 
e-booka, a 10 egzemplarzy będzie 
przekazanych zwycięzcom konkur-
sów, które są ogłaszane wraz z głoso-
waniem na poszczególne kategorie. 
 Projekt jest realizowany w ra-
mach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i został dofi nansowany 
ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

PC

Każdy może pomóc w tym, 
by zdjęcie z 1939 roku znala-
zło się w albumie na 100-le-
cie niepodległości (fot. NAC) 

R E K L A M A

BRWINÓW

Dotacja na zakup nowych książek
 Ponad 50 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskała gmina 
na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Pieniądze zostaną przezna-
czone na zakup książek do pięciu szkół. 

TW
R E K L A M A
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Nauka czytania
Trudno jest wyobrazić sobie rozpoczęcie edukacji dziecka bez nabycia umiejętności czytania ze zrozumie-
niem. Im szybciej i w lepszym stopniu uda się te umiejętności opanować, tym rozwój młodego człowieka 
będzie przebiegać efektywniej
 Zanim jeszcze zdamy się na po-
moc przedszkoli i szkół, także i my 
sami możemy znacznie ułatwić ży-
ciowy start naszym pociechom.
 - W nauce czytania pomaga to, że 
dzieciom się... czyta – mówi pedagog 
Joanna Srebnicka. - Można wówczas 
pokazywać maluchowi czytany tekst, 
przygotowywać plansze ze słowami i 
ich szukać czy też, na przykład, zaku-
pić mnóstwo gier i pomocy dostęp-
nych na rynku. Możliwości jest na-
prawdę mnóstwo, ale najważniejsze 
jest to, żeby dziecka nie zmuszać. Je-
śli nie ma ono ochoty na te wszystkie 
zabawy, to po prostu poczekajmy aż 
przyjdzie mu na to chęć. Naprawdę 
nic się bowiem złego nie stanie jeśli 
nauczy się czytać dopiero w szkole. 
 Sposobów na opanowanie czyta-
nia jest przynajmniej kilka. W prze-
szłości najbardziej rozpowszechniona 
była metoda nauki wszystkich liter, 
po czym stopniowego budowania sy-
lab, wyrazów i zdań. I choć, prędzej 
czy później, prowadziła ona do suk-

cesu, to jednak współcześnie stosuje 
się zwykle dwie bardziej skuteczne 
metody – sylabową i globalną. Warto 
podkreślić, że obie są efektywne i 
mają swoich zwolenników.

Metoda sylabowa
 Sposób ten zwany jest inaczej 
metodą symultaniczno-sekwencyjną 
i został opracowany przez doświad-
czonego logopedę prof. Jagodę Cie-
szyńską. Jej siła polega na wykorzy-
staniu naturalnej skłonności każdego 
człowieka do mówienia sylabami. Na-
uka czytania za ich pomocą naśla-
duje etapy rozwoju mowy dziecka i 
jest zgodna z poglądami językoznaw-
ców zakładających, że młody człowiek 
w wieku przedszkolnym nie ma z tym 
większych problemów. W trakcie pię-
ciu etapów tej metody dziecko prze-
chodzi stopniowo od poznawania sa-
mogłosek do samodzielnego czytania 
tekstu, a na każdym z nich obowią-
zuje ta sama reguła polegająca na po-
wtarzaniu, rozumieniu i nazywaniu.

  Nazwa metody symultaniczno-
sekwencyjnej odnosi się do pracy 
mózgu. Jako że jego lewa i prawa pół-
kula funkcjonują w odmienny spo-
sób, zwraca się uwagę na dodatkową 
stymulację lewej półkuli, której dzia-
łanie zagrożone jest przez współcze-
sną kulturę obrazu. Ponadto, dzięki 
całościowemu przetwarzaniu zada-
nia, dziecko będzie czerpać z jego 
wykonania pełniejszą satysfakcję, co 
sprzyja kształtowaniu kreatywności, 
budowaniu pozytywnej samooceny 
i chętniejszemu podejmowaniu wy-
zwań w przyszłości.

Metoda globalna
 Inną, nie mniej popularną me-
todą, jest tzw. czytanie całościowe, 
które narodziło się latach 60. ubie-
głego stulecia w USA. Dzięki niemu 
młody człowiek rozpoznaje wy-
razy jeszcze bez znajomości liter. Jest 
to możliwe, bo dziecko do szóstego 
roku życia dysponuje fantastyczną pa-
mięcią fotograficzną. W skuteczno-

ści tej metody kluczowa jest systema-
tyczność – wystarczy jednak już kilka 
minut dziennie. Efekty są zależne od 
wielu czynników: wieku dziecka, stop-
nia jego zaangażowania w zabawy ze 
słowami, spostrzegawczości i wresz-
cie – od naszego podejścia. 
 Ćwiczenia powinny się odby-
wać wyłącznie w formie zabawy. 
Na początku należy zacząć od pro-
stych wyrazów typu „oko”, które 
kojarzone będą przez dziecko z 
konkretnym symbolem. Powta-
rzanie danego słowa razem z po-
kazaniem co ono oznacza bardzo 
szybko zaowocuje automatycznym 
kojarzeniem go przez malucha. W 
dalszej kolejności, w zależności od 
indywidualnych możliwości na-
szego podopiecznego, należy stop-
niowo wprowadzać coraz to nowe 
wyrazy.
 - Polecam obie z powyższych 
metod – radzi Joanna Srebnicka. 
- Najlepiej jest dać dziecku wybór. 
Dla jednych łatwiejsza będzie jedna, 

dla innych druga. Jedno jest pewne 
- żeby uczyć dziecko metodą gło-
skową musimy poczekać do około 
szóstego, siódmego roku życia aby 
było ono gotowe. Chodzi tu o wyro-
bienie tzw. słuchu fonematycznego. 
Metodą globalną można uczyć w 
zasadzie bez ograniczeń wiekowych.

Grzegorz Tylec

MAGICZNY KONKURS 
Do wygrania Bilet Rodzinny 

do Magicznych Ogrodów 
w Janowcu!!!

W poniedziałek 12 marca na 
pierwsze 10 osób,

które dodzwonią się do redakcji 
Kuriera Południowego

o godz. 13.00-13.10 
i podadzą HASŁO: 
Magiczne Ogrody

czekają 
Bilety Rodzinne do Magicznych 

Ogrodów w Janowcu

Zadzwoń!
  Tel. (22) 737 23 48 
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Na koniec czary-mary
GRODZISK MAZOWIECKI „Matura To Bzdura” – spotkanie z twórcami tak 
zatytułowanego kanału na YouTube będzie jedną z głównych atrakcji 
bogatego w wydarzenia Dnia Młodzieży
 Od młodzieży i dla młodzieży – 
tak w sumie można określić impre-
zę, której druga edycja odbędzie się 
w sobotę 17 marca w Centrum Kul-
tury (ul. Spółdzielcza 9). Zajęcia, spo-
tkania i warsztaty zostaną zorganizo-
wane jednocześnie w kilku pomiesz-
czeniach, dlatego warto wcześniej 
pomyśleć, co wybrać. O godz. 12 wy-
startują: warsztaty animacji poklat-
kowej, spotkanie „Jak zostać podróż-
nikiem”, mobilne studio Radio Bogo-
ria, spotkanie żeglarskie Czysty Wiatr 
oraz gry bitewne i strategiczne. Zale-
dwie kwadrans po godz. 12 rozpocz-
ną się: warsztaty taneczne popro-
wadzone przez Egurrola Dance Stu-
dio, pokaz i warsztaty makijażu (na-
leży zabrać ze sobą pędzle), warsz-
taty z instruktorem muzyki Piotrem 
Gąssowskim, a także zajęcia z pro-
gramowania offl  ine przeprowadzo-
ne przez Pracownię Orange z Koze-
rek. Na godz. 13.15 zapowiedziano początek spotkania „Kobiety na trzech 
kontynentach” i warsztatów bębniarskich z Comparsą. A o godz. 14.15 będzie 
można skorzystać z warsztatów capoeiry i nauki przyrządzania sushi. O godz. 
15.10 rozpocznie się prezentacja kapeli folkowej Maćka Kierzkowskiego, zaś o 
godz. 15.30 spotkanie z twórcami kanału „Matura To Bzdura” oraz pokaz nie-
zwykle utalentowanego iluzjonisty Macieja Pędy. To magik, który oczarował 
publiczność jesiennej edycji Mam Talent w TVN. 
 W trakcie Dni Młodzieży można się też spodziewać gry historycznej z 
nagrodami oraz… darmowej pizzy dla uczestników. Co najważniejsze: ze 
wszystkich atrakcji będzie można skorzystać bezpłatnie. 
 Głównym organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowa Grupa Konsulta-
cyjna Grodziska Mazowieckiego.  

PC

Iluzjonista Maciej Pęda, choć 
nie wygrał ostatniej edycji 
Mam Talent, zapadł w pamięci 
wielu widzom. W następną 
sobotę wystąpi w Grodzisku

PRUSZKÓW

MICHAŁOWICE

Ostatni dzwonek na projekty do budżetu

Rodzinne warsztaty Wielkanocne

 Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Marzysz o kinie plenerowym, masz 
pomysł na nowe zajęcia w domu kultury? Uważasz, że należy wyremontować 
chodnik, zrobić oświetlenie lub założyć w sąsiedztwie twojego domu monitoring? 
Nie czekaj, bo dziś jest ostatni dzień na zgłaszanie projektów do budżetu obywa-
telskiego na 2019 rok. Pomysł można zgłosić za pomocą elektronicznego formula-
rza, złożyć w formie papierowej w kancelarii urzędu miasta w kopercie z napisem 
„Budżet obywatelski” lub przesłać jego skan na adres budzetobywatelski@miasto.
pruszkow.pl. Pod każdym projektem musi podpisać się 30 mieszkańców. 

TW

 Biblioteka Publiczna w Michałowicach oraz jej fi lia w Nowej Wsi za-
praszają na rodzinne warsztaty świąteczne, które odbędą się 17 marca w 
Michałowicach (godz. 10) i Nowej Wsi (godz. 15). Na warsztaty obowią-
zują zapisy, liczba miejsc ograniczona.

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Ewolucja zamiast rewolucji
NADARZYN Z Dariuszem Zwolińskim, wyłonionym w wyborach uzupełniających nowym 
wójtem Nadarzyna rozmawia Tomasz Wojciuk

Co spowodowało, że zdecydował 
się pan ubiegać o stanowisko wój-
ta gminy Nadarzyn?
 Długo do tej decyzji dojrzewa-
łem. Przez wiele lat pracowałem w 
szkole jako trener, nauczyciel, a od 
półtora roku - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu. To pchnęło mnie w 
stronę samorządu. Do tej pory sys-
tematycznie odmawiałem przyjmo-
wania różnego rodzaju funkcji czy 
stanowisk. Jednak od pół roku by-
łem już właściwie zdecydowany wy-
startować w jesiennych wyborach na 
wójta. Śmierć Janusza Grzyba spo-
wodowała, że wszystko odbyło się 
nieco szybciej...

Ostatnie tygodnie były bardzo
intensywne. Spotykał się pan 
z mieszkańcami?
 Oczywiście. Znało mnie wielu 
byłych uczniów i ich rodziców, bo 
długo pracowałem w szkole. Ale to 
nie jest cała gmina. Chęć kandydo-
wania ogłosiłem jeszcze przed de-
cyzją premiera Morawieckiego o 
przeprowadzeniu przedtermino-
wych wyborów, co wcale nie było 
takie oczywiste. Mój program two-
rzył się z potrzeb ludzi, zgłaszanych 
w trakcie spotkań. Zaskoczyła mnie 
postawa wielu nieznanych mi do tej 
pory osób, które udzieliły mi swoje-
go wsparcia. Ci ludzie mi zaufali, co 
nie tylko było zaskakujące, ale i mo-
tywujące. Można powiedzieć, że po-
znałem, czym jest potęga lokalnej 
społeczności. 

Jaki będzie nowy wójt Nadarzyna?
 Na pewno otwarty. Chcę zmienić 
sposób komunikowania się z miesz-
kańcami, postawić na dialog. Janusz 
Grzyb też był człowiekiem otwar-
tym, ale te 20 lat w samorządzie 
spowodowało, że piastowany przez 
niego urząd nieco skostniał. Brako-
wało świeżości i wielu mieszkańców 
to odczuwało.

Jakie są najpilniejsze 
potrzeby gminy?
 Drogi i kanalizacja. To powin-
ny być w najbliższym czasie na-
sze priorytety. Chcę przez 8 naj-
bliższych miesięcy przygotować 
pod nie grunt. Kanalizacja to nie 
jest łatwy temat, bo gmina znajdu-
je się na dużym obszarze, więc wy-
konanie infrastruktury będzie kosz-
towne. Należy  poszerzyć możliwo-
ści przerobowe oczyszczalni ście-
ków i być może zbudować kolejną. 
Istnieje plan skanalizowania gminy 
do 2024 roku, który będziemy kon-
sekwentnie realizowali. Trzeba usta-
lić też hierarchię wykonywania za-
dań drogowych. Najpierw powinni-
śmy remontować główne drogi prze-
biegające przez miejscowości, a do-
piero w drugiej kolejności utwardzać 
sieć dróg o mniejszym znaczeniu lo-
kalnym. Trzeba skupić się też na wy-
korzystywaniu środków unijnych i 
zagospodarowywaniu terenów zie-
lonych – w tym roku Pastewnika w 
centrum Nadarzyna i Walendowa, a 
w późniejszym czasie terenów rekre-

acyjnych w Starej Wsi i Strzeniówce. 

Zamierza wprowadzić pan jakieś 
zmiany jeśli chodzi o funkcjonowa-
nie urzędu?
 Chcę wprowadzić rejestr jaw-
ny umów, którego wcześniej nie 
było. Teraz wszystkie umowy za-
wierane z podwykonawcami będą w 
BIP-ie. Będziemy chcieli wprowa-
dzić też budżet partycypacyjny i co 
roku go zwiększać, aby także miesz-
kańcy mogli decydować o najpilniej-
szych ich zdaniem inwestycjach. 

Spodziewał się pan tak wyraźnego 
zwycięstwa w wyborach?
 Brałem pod uwagę zarówno 
możliwość porażki, jak i wyraźne-
go zwycięstwa. Ten wynik był odpo-
wiedzią na zmęczenie ludzi podzia-
łami. Mieszkańcy chcą, żeby te po-
działy zasypywać. Wiele osób mówi, 
że zagłosował na mnie anty-PiS, ale 
ja tak nie uważam. 

Kiedy obejmie pan urząd?
 Objąłem go we wtorek, zaraz po 
ślubowaniu i już podjąłem pierwsze 
decyzje. Teraz zapoznaję się z doku-
mentami i kompletuję zespół. Zrezy-
gnowałem z funkcji dyrektora GO-
S-u. Dostałem też wymówienie w 
szkole. Na razie jeszcze trenuję moje 
drużyny, ale robię to społecznie. 

Czy wybrał pan już wicewójta?
 Jeszcze nie, prowadzę rozmo-
wy z kilkoma samorządowcami. Na 
pewno będzie to osoba z zewnątrz, 
nie związana z urzędem gminy 
Nadarzyn. Nie podjąłem jeszcze de-
cyzji, ale chcę żeby wicewójt został 
wyłoniony do sesji rady gminy, któ-
ra odbędzie się 21 marca. Na pew-
no do pracy wróci zwolniona przez 
komisarza sekretarz gminy Edy-
ta Gawrońska oraz dyrektor Nada-
rzyńskiego Ośrodka Kultury, Kami-
la Michalska. Z innych pilnych dzia-
łań, muszę na pewno odbyć rozmo-
wy z kilkoma pracownikami, któ-
rzy złożyli wypowiedzenia lub są na 
zwolnieniach lekarskich. Trzeba też 
przeprowadzić wewnętrzny audyt 
po komisarzu, który nie przekazał 
mi formalnie urzędu i dokonać in-
wentaryzacji.
 Ważne jest też zabezpieczenie 
prawne urzędu, bo wygasła umowa 
z prawnikami, powołanymi przez 
komisarza. Będę chciał stworzyć 
dział prawny, którego nigdy w urzę-
dzie nie było. 

Czy będzie pan kandydował na wój-
ta także w jesiennych wyborach?
 Tak, chciałem wystartować w 
nich od początku. I, jeśli zdrowie 
pozwoli, będę się tego trzymał.

Nowy basen 
przy Gomulińskiego
POWIAT PRUSZKOWSKI/PRUSZKÓW Przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie powstanie no-
woczesna pływalnia. Właśnie powstaje jej koncepcja
- Jesteśmy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego pływalni, 
który do 15 marca zgłosimy do Ministerstwa Sportu i Turystyki, ponieważ 
ubiegamy się o dofi nansowanie – informuje Rafał Pszczółkowski ze staro-
stwa. - Nasze starania mają na celu pozyskanie środków z „Programu inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”. 
 Jeśli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany, a dotacja przyznana 
wówczas będzie znany pełny koszt zbudowania pływalni. Póki co nieznany 
jest także harmonogram prac.

TW

- Mój wynik był odpowiedzią na zmęczenie ludzi podziałami 
- mówi Dariusz Zwoliński, nowy wójt Nadarzyna
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Dron „powącha” kominy
GRODZISK MAZOWIECKI Strażnicy miejscy będą sterować latającym laboratorium, które ba-
dając dym unoszący się nad domem wskaże, czym jego właściciel pali w piecu. To broń 
w walce o czystsze powietrze

 Strażnicy są już przeszkoleni w 
pilotowaniu dronów, sprawdzali też 
sprzęt w terenie. – Testy były bardzo 
obiecujące – podsumowuje Dariusz 
Zalesiński, komendant straży miej-
skiej w Grodzisku Mazowieckim. 

– Obecnie zwróciliśmy się do urzędu 
miasta o zakup urządzenia. Mamy 
nadzieję, że nastąpi to niebawem – 
dodaje.
 Strażnikom zależy na nowym 
sprzęcie, bo teraz muszą pukać do 
drzwi każdego domu, żeby naocz-
nie przekonać się czym palą w piecu 
jego mieszkańcy. – Wiele osób dener-
wuje się, że podczas kontroli „wcho-
dzimy do nich z butami”, kiedy nie 
jest to uzasadnione. Latające labora-
torium pozwoli nam wyłapać osoby, 
które rzeczywiście ogrzewają mieszka-
nie niedozwolonymi materiałami: od-
padami, płytami meblowymi, elemen-
tami z tworzyw sztucznych. Dopiero 
wówczas na wybrane w ten sposób po-
sesje udamy się na kontrole – argumen-
tuje komendant. – Niestety, wzrokowo 
patrząc na dym, nie jesteśmy w stanie 
ocenić kto czym pali - uzupełnia. 
 Producenci powietrznych labo-
ratoriów dwukrotnie prezentowa-
li ich możliwości w Grodzisku Ma-
zowieckim, aby straż miejska mogła 
się przekonać o ich użyteczności. 
Sensory drona  sprawdzają m.in. za-
wartości etanolu, amoniaku, chlor-
ku wodoru, formaldehydu oraz 
cząstek pyłu zawieszonego PM10, 

PM2,5, PM1, a następnie na żywo 
przekazują te dane do komputera 
obsługiwanego przez strażnika. Te 
związki i cząstki wytwarzają się na 
skutek spalania odpadów, które we-
dług polskiego prawa nie mogą być 
wykorzystywane w piecach, bo przy-
czyniając się do powstawania smo-
gu, są szkodliwe dla ludzi i zwierząt. 
Co więcej, mogą osiadać na roślin-
ności i wnikać w glebę. 
 Dotychczas funkcjonariusze 
grodziskiej straży miejskiej – jeszcze 
bez latającego urządzenia – dokona-
li ponad 300 kontroli sanitarno-po-
rządkowych posesji przy inwenta-

ryzacji systemów grzewczych na te-
renie gminy. – Z naszych doświad-
czeń wynika, że niektórych miesz-
kańców musimy odwiedzać kilku-
krotnie, bo nie słuchają naszych po-
uczeń. Dzięki dronowi będziemy w 
stanie sprawdzić, czy kolejna kon-
trola na danej posesji jest rzeczywi-
ście potrzebna – tłumaczy Dariusz 
Zalesiński. 
 Koszty urządzenia – w zależno-
ści od producenta – bardzo się róż-
nią. Dlatego jeszcze nie wiadomo, 
czy gmina wyda na jego zakup 60 
czy bliżej 200 tys. zł. 

Piotr Chmielewski

Strażnicy dwukrotnie testowali 
w lutym powietrzne laboratoria                                                   (fot. Grodzisk.pl)  

– Latające laboratorium po-
zwoli nam wyłapać osoby, 
które rzeczywiście ogrze-

wają mieszkanie niedozwo-
lonymi materiałami 

– mówi szef straży miejskiej

Nowe świetlice 
w Opaczy-Kolonii oraz Nowej Wsi
MICHAŁOWICE Już niedługo mieszkańcy gminy Michałowice zyskają 
dwa nowe miejsca spotkań

 Stara świetlica w Opaczy-Kolonii, która była zbyt mała, została rozebrana. 
W jej miejsce, na skrzyżowaniu ulic Ryżowej i Bodycha, tuż przy ogródku jorda-
nowskim i boisku, powstanie nowy obiekt. Druga świetlica budowana jest w No-
wej Wsi, na działce znajdującej się między ulicami Spacerową, Główną i Heleny, 
w sąsiedztwie placu zabaw oraz miejsca odpoczynku i rekreacji nad Smugiem.
 Obydwa obiekty mają mieć nowoczesną formę. Z ich najbardziej ekspono-
wanych stron powstaną zadaszenia (nad tarasami). Obydwie będą też dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze będą znajdowały się 
sala zajęć, kuchnia oraz zaplecze sanitarno– higieniczne. Na piętrze obiektów 
zaprojektowano pomieszczenia techniczne z urządzeniami grzewczymi i wen-
tylacyjnymi. Budynki powinny być gotowe do końca czerwca tego roku.

TW

Świetlica w Opaczy-Kolonii ma być niezwykle nowoczesna

PRUSZKÓW

Wszystkie żony Ragnara Lodbroka
 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego zaprasza na ostatnie spo-
tkanie z cyklu „Młot i kielich. Opowieści z wikińskiej Północy”, które odbędzie się w 
czwartek 15 marca o godzinie 17.30. Będzie to opowieść o wszystkich żonach Ra-
gnara Lodbroka. Słuchacze dowiedzą się, jaką rolę pełniły kobiety w czasach wi-
kingów, czy były kapłankami, wojowniczkami czy może raczej przykładnymi go-
spodyniami. Prelekcję wygłosi dr Łukasz Malinowski. Wstęp wolny.

TWPRUSZKÓW

Darmowa energia słoneczna w Regułach
 Na parkingu w Regułach powstaje autonomiczna wiata solarna. Stacja 
ma umożliwiać darmowe ładowanie pojazdów elektrycznych - 12 rowe-
rów i 2 samochodów.

TW
R E K L A M A

PRUSZKÓW

Gawędy o Mazowszu
 W niedzielę 18 marca o godz. 15 w Muzeum Dulag 121 odbędzie się 
spotkanie z Lechosławem Herzem – aktorem, wybitnym krajoznawcą, 
projektantem niemal 2 tys. km szlaków turystycznych m.in. na Mazowszu 
i Suwalszczyźnie oraz autorem przewodników turystycznych. 

TW
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poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem, 
ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 

Praca co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

DAM PRACĘ

Zatrudnię mężczyzn do ochrony, z okolic Tarczyna/
Piaseczna do 55 lat, tel. 534 354 701

Firma zatrudni pracownika lub brygadę do wykonywa-
nia elewacji, tel. 667 117 888

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

Ekspedientkę do delikatesów, pilnie, tel. 502 159 936

Mechanika rowerowego, Piaseczno, tel. 504 011 340

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do hotelu 
i restauracji osoby na stanowisko: kosmetolog, 
recepcjonista,kelner, pokojowa, pomoc kuchenna. 
CV proszę przesyłać na adres e-mail 
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl lub 
tel. kontaktowy 667 771 149

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

Kucharkę (od września) do kuchni w prywatnej
 szkole w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720 

Panią do sprzątania małej szkoły w Józefosławiu 
(Piaseczno), tel. 882 008 720

Panią do pomocy w kuchni w małej szkole 
w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Przedszkole w Piasecznie zatrudni dyrektora oraz 
nauczyciela, CV na:  przedszkole@koala.com.pl

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,  
tel. 600 446 225

Zatrudnię lakiernika i pomocnika lakiernika samochodo-
wego, Prażmów, tel. 607 348 271

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Panów do sprzątania terenu zewnętrznego i ogrodnictwa 
na osiedlu w Grodzisku Mazowieckim, tel. 502 501 302

Praca biurowa, 1/2 etatu, dla emeryta, Góra Kalwaria,
tel. 501 285 663

Dekarza, tel. 692 194 998

Zatrudnię pomocników na budowę, tel. 503 930 600

Kierowcę kat. C (wywrotka), tel. 885 800 888

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Hab-
dzinie k/Konstancina-Jeziorny, na stanowisku sprze-
dawca, tel. 667 978 911

Panią do poprawek krawieckich (cały i pół etatu), 
tel. 503 032 082

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Kierowca na firankach, C+E, kraj, tel. 601 163 701

Zatrudnię do współpracy panie w wieku do 35 lat w pre-
stiżowej na rynku lokalnym firmie cukierniczej. Oferujemy 
wysokie zarobki, podnoszenie kwalifikacji, miłą atmos-
ferę. Kontakt telefoniczny: 504 213 222, 504 268 756

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym w Gło-
skowie na stanowiska: ekspedientka, kasjer, oraz osoby 
do wykładania towaru tel. 500 125 790

Fryzjera/kę męskiego, Piaseczno, ul. Chyliczkowska, 
tel. 601 95 34 51

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

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

Pracownika na składu 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 

Dodatkowe zarobki fizjoterapeuty, tel. 606 22 44 89
Do przecinania sadu lub na stałe w gospodarstwie 
z zamieszkaniem. Tel. 574 162 964

Przedszkole w Łazach/koło Magdalenki poszukuje
pomocy nauczyciela,tel. 506 12 52 82, 
przedszkolefantazja@interia.pl

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

Nowoczesna myjnia ręczna w Konstancinie-Jeziornie 
zatrudni osobę z doświadczeniem. Tel. 798 667 788

Ogródbarw zatrudni ogrodników do pielęgnacji 
ogrodów oraz kierownika ekipy pielęgnacyjnej. 
13-18zł/h. Tel. 607 077 399 

Zatrudnię kierowcę kat C tel 601279490

Zatrudnię budowlańców,murarzy. Tel. 698 831 834

Praca na myjni – przygotowanie pojazdów do sprzedaży, 
tel. 504 555 159

Agencja ochrony zatrudni: pracowników ochrony kwalifi-
kowanych i niekwalifikowanych do 45 lat, oraz przedstawi-
ciela handlowego, tel. 534 354 701

Firma zatrudni pracownika na stanowisku magazyniera.
Praca jednozmianowa: poniedziałek-piątek 8-16 miejsce 
zatrudnienia Piaseczno tel.: w godz.8-16 pn-pt,
 tel. 602 196 019

SZUKAM PRACY 

Kierowca kat CE, rencista, tel. 603 424 850

Sprzątanie, tel. 784 214 079

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem,
 tel. 696 384 116

Prasowanie, dzwonić po 14-tej, tel. 514 702 954

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839 

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

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

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Siano, słoma, owies. Tel. 515 486 338

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

Wózek dla bliźniaków Bebetto 42, niebieski (w zestawie 
dwie gondole i dwie spacerówki) + dwa nosidełka z ada-
pterami (Kiddy Evolution pro 2, turkusowe), używane, 
tel. 502 808 418

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skoda Favorit 1990 r., stan dobry, 950 zł, tel. 730 798 586

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut do 3000 zł, powyżej 2000r., tel. 513 014 397, 
720 766 959

Skup aut, tel. 737 312 465

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam dom niewykończony z działką, 
w Jazgarzewie, tel. 602 212 169

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

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

SPRZEDAM  SIEDLISKO, tel. 606 505 106

Mieszkanie, 60 m kw., Piaseczno, tel. 502 213 491

Dom dwu rodzinny, tel. 535 467 856

Mieszkanie, 96 m kw., centrum Piaseczna, 
tel. 501 285 663 

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, 
tel. 506 639 229

2 działki rolne o łącznej powierzchni 1,03 ha, Plewica koło 
Bielina, tel. 512 148 458

3,5 ha – rolno – przemysłowa wraz z zabudowaniami 
– okolice Grójca, tel. 885 800 888

Działka budowlana 700 m kw. Piaseczno, ul. Mickiewicza, 
tel. 517 672 341

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn, 
tel. 606 466 390

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

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

Działka 1,2 ha rolno-budowlana w Wólce Dworskiej 
koło Góry Kalwarii tel. 602 217 883

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

Budowlana, 1000 m kw., Robercin, ul. Krótka, tel. 722 135 346

Sprzedam SUPER DZIAŁKI budowlane 1000 m kw., 
w miejscowości Barcice Drwalewskie gm Chynów. 
Cena ok. 27 000 zł, tel. 501 610 072

Do sprzedania działka w SIEDLISKACH uzbrojona, 
bardzo tanio, tel. 602 340 549

Sprzedam super ładną, uzbrojoną oraz BARDZO TANIĄ 
działkę w Konstancinie Jeziornie z przyczyn losowych,
tel. 604 624 875

Mieszkanie 49 m kw. 3 pokoje z aneksem kuchennym, 
Grójec, tel. 663 643 146

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Użytkowy 28 m kw., biuro, usługi, sklep, bezpośrednio, 
ok. Młynarska/Warszawska, Piaseczno, tel. 605 541 355

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., tel. 691 505 119

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

Mieszkanie 75 m kw., pierwsze piętro w domu 
wolnostojącym w Żabieńcu, tel. 609 797 350

Piętro domu, osobne wejście, garaż, Zalesie Górne, 
tel. 509 579 008

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Lokal gastronomiczny wyposażony i urządzony koło 
Zalesia G., tel.  500 816 597 

Warsztat samochodowy, tel. 601 30 90 11

Dwupokojowe, 48 m kw., Piaseczno,  tel. 505 82 82 14 

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

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Dachy - krycie, naprawa, tel. 511 928 895

Kostka brukowa, tel. 604 174 152

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868 

Hydraulik tel. 886 576 148

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl, tel. 696 437 501

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Domofony, alarmy, tel. 602 281 593

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Malarska, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

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

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, złomu,
 tel. 519 874 891

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

 RÓŻNE 

Wspólnota mieszkaniowa Żeromskiego 9/9a
w Piasecznie  poszukuje wykonawcy do remontu dachu, 
tel. 609 216 710

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

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

 
NAUKA 

Dreamlandia- grupa wsparcia pracująca nad rozwojem 
osobowości, Piaseczno, tel. 571 373 118

Korepetycje, matematyka/programowanie, java, C, C++/ 
student PW, tel. 668 017 140

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Stylizacja rzęs różnymi metodami, tel. 665 831 986

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Rehabilitacja schorzeń - zabiegi polem magnetycznym, 
tel. 533 898 070

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

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 

Mechanik/elektryk samochodów ciężarowych lub 
osobowych, praca w systemie zmianowym, Pia-
seczno, tel. 501 723 888

Kelner/kelnerka. Obsługa wesel.Dobrze płatne. 
www.villajulianna.pl 605 658 833 

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

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna, 
możliwość zamieszkania, tel. 509 449 706

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

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

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

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

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, 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  

ZWALCZANIE KRETÓW, USŁUGI OGRODNICZE, 
TEL. 512 00 99 66

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Wycinka drzew, tel. 883 658 328

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118

Leczenie pijawkami, tel. 516 172 275

LOKAL 86 M KW, PIASECZNO KOŚCIUSZKI 18, 
CZYNSZ 4 TYS PLN NETTO. KONTAKT. 512 212 412

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

Dom w Karwi  240/1000 m kw., (150 m od morza), 
tel. 602 212 169

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera 
z własnym samochodem, wymagana znajomość 
powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 
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Fałszywi policjanci wyłudzają 
od seniorów oszczędności życia
PRUSZKÓW/RASZYN Od początku roku w Pruszkowie i Raszynie doszło do 10 przestępstw 
metodą „na policjanta”. W sumie oszuści wyłudzili od starszych ludzi pieniądze i biżu-
terię o wartości ponad miliona złotych
 Wśród przestępców oszustwo 
metodą „na wnuczka”, a teraz „na 
policjanta” jest od kilku lat prawdzi-
wym hitem. Nie tylko jest stosunko-

wo łatwe do przeprowadzenia, ale też 
trudno policji złapać oszustów na go-
rącym uczynku (choćby dlatego, że 
dzwonią do swoich ofiar z zastrzeżo-
nych numerów). Niestety, mimo prze-
stróg i licznych kampanii informacyj-
nych wciąż wielu seniorów daje się na 
nie nabrać. Kolejna niepokojąca ten-
dencja jest taka, że łupem przestęp-
ców padają coraz większe kwoty.

Na czym to polega?
 W ostatnich miesiącach przestęp-
cy działają z reguły według jednego 
z dwóch scenariuszy. Często, udając 
policjanta, dzwonią do starszej oso-
by i informują ją o wypadku, który 
spowodowała rzekomo bliska im oso-
ba. – Wówczas najczęściej pada argu-
ment, że w zamian za pieniądze uda 
się uchronić syna, córkę czy wnuka 
przed więzieniem – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Niestety, starsze osoby często wpa-
dają w panikę i w dobrej wierze prze-
kazują oszustom pieniądze.
 Drugi stosowany przez przestęp-
ców sposób jest bardziej wyrafino-
wany. Najpierw do starszej osoby 
dzwoni mężczyzna i najczęściej gro-
żąc jej, żąda wydania pieniędzy. Gdy 
odłoży słuchawkę do przestraszone-
go seniora telefonuje fałszywa poli-
cjantka, podająca się najczęściej za 
funkcjonariuszkę Komendy Stołecz-
nej Policji. „Policjantka” informuje o 
rzekomo prowadzonej akcji, wymie-
rzonej w grupę przestępczą i prosi o 
gotówkę, potrzebną do wciągnięcia 
kryminalistów w zasadzkę. – Prze-
stępcy często obiecują zwrócić pie-
niądze już po 30-40 min – mówi 
podkom. Kańka. – Oczywiście se-
niorzy, którzy uwierzą w tę historię, 
już nigdy ich nie odzyskują.

Jak obronić się przed oszustami?
 Policjanci prowadzą w całym 
kraju spotkania informacyjne z se-

niorami, ucząc ich jak zachowy-
wać się, gdy odbiorą telefon z proś-
bą o pieniądze. Jednak przestępcy 
nie ułatwiają im zadania, cały czas 
modyfikując stosowane przez siebie 
metody. – Niekiedy łatwowierność 
starszych ludzi może dziwić, nie za-
pominajmy jednak, że mamy do czy-
nienia z profesjonalistami – mówi 
podkom. Karolina Kańka. – Te oso-
by często stosują różnego rodza-
ju zagrywki psychologiczne, które 
mają za zadanie omamić seniorów. 
Ostatnio taki przypadek zanotowa-

liśmy w Pruszkowie, gdzie starsza 
pani przekazała oszustom 30 tys. zł.
 Policja podkreśla, że prawdziwy 
funkcjonariusz nigdy nie prosi o pie-
niądze i nie informuje o szczegółach 
prowadzonej przez siebie akcji czy 
dochodzenia. – Apelujemy do star-
szych osób, aby nie dały się zwieść 
i informowały nas o wszystkich pró-
bach oszustwa – mówi podkom. 
Kańka. – Prosimy też krewnych se-
niorów, aby uczulili babcie i dziad-
ków na ten problem. 

Tomasz Wojciuk

Przestępcy zawsze kontaktują się 
ze starszymi osobami przez telefon

W ubiegłym roku na terenie 
Warszawy i okolic dokonano 
453 przestępstw metodą na 
„wnuczka” i „na policjanta”. 

Łącznie przestępcy wyłudzili 
od starszych osób prawie

19 mln zł

PRUSZKÓW

MILANÓWEK

GRODZISK MAZOWIECKI

Radni wybrali miejsce pod pomnik

Ostatnia okazja do jazdy na łyżwach

Mnóstwo nowych atrakcji przy „Szóstce”

Banery znikną ze słupów

Wsiądź do Pociągu i... jedź do Gdańska!

Słowa i słówka dla Milanówka

 O pomyśle budowy nowego pomnika w Pruszkowie mówi się od kilku 
miesięcy. Z apelem w tej sprawie wystąpił podczas ubiegłorocznych ob-
chodów święta niepodległości starosta pruszkowski, Maksym Gołoś. W 
realizację idei zaangażowały się organizacje pozarządowe, a teraz także 
rada miejska. Podczas sesji radni zdecydowali, że monument stanie mię-
dzy ul. Kurca, a wiaduktem na Żbikowie. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie 
kształt i wygląd nowego pomnika oraz czy odbędą się w tej sprawie kon-
sultacje społeczne.

TW

 Sezon na lodowisku w Milanówku zakończy się 15 marca. W tym dniu, 
na zakończenie sezonu, o godz. 16 odbędzie się impreza z grami, zaba-
wami, konkursami i pokazem jazdy fi gurowej na łyżwach. 

PC

 Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą przebudowy części terenu 
zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 
Dalekiej. Wedle informacji firmy, prace mają się zakończyć tuż po wa-
kacjach. W ramach prac za 1,4 mln zł zostaną przygotowane tereny i 
urządzenia umożliwiające mieszkańcom aktywne spędzenie czasu. Naj-
większą atrakcją ma być tzw. pumptrack do jazdy na rowerze hulajno-
dze, deskorolce i rolkach (w tej technologii najdłuższy w Polsce). A po-
nadto przy Dalekiej powstaną: boiska do badmintona i siatkówki o na-
wierzchni poliuretanowej, plac zabaw dla dzieci i ścieżki pieszo-jezdne. 
Oprócz tego przybędzie urządzonej zieleni. Park jest elementem zago-
spodarowania terenu przy planowanej hali sportowej, gdzie powstanie 
też lodowisko i skatepark.
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 W ramach walki z zaśmieceniem krajobrazu miasta ogrodu nielegal-
nymi reklamami, straż miejska zwróciła się do Polskiej Grupy Energe-
tycznej Dystrybucja SA, z prośbą o informację w sprawie pozwoleń na 
umieszczanie reklam na słupach. PGE odparło, że istniejące tablice i ba-
nery reklamowe zostały zawieszone nielegalnie. – Skala problemu jest 
jednak tak duża, że milanowska straż miejska została upoważniona do 
podejmowania kroków zmierzających do usuwania reklam ze słupów i 
urządzeń elektroenergetycznych – poinformował ratusz. 
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 Milanowskie Centrum Kultury i wydawnictwo Rebel.pl zapraszają 
do udziału w mistrzostwach Polski w grze planszowej Wsiąść do Po-
ciągu: Zjednoczone Królestwo – jednej z najnowszych odsłon popu-
larnej gry familijnej. Zwycięzcy poszczególnych turniejów będą za-
proszeni na wielki finał w Gdańsku, który odbędzie się w listopadzie 
2018 roku. Tam uczestnicy będą walczyć o główną nagrodę – 1000 zł!  
Dla finalistów milanowskich eliminacji również przewidziano atrak-
cyjne nagrody. Aby wziąć udział w turnieju, trzeba zgłosić swoją kan-
dydaturę na adres: m.slowinski@mckmilanowek.pl. Termin zgłoszeń 
mija 9 marca. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko. Udział 
w Mistrzostwach mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie 
po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów przedłożonej sędziemu 
podczas turnieju. Mistrzostwa odbędą się w pracowni Kurnik – wylę-
garnia kultury przy ulicy Piasta 14.
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 Do 4 kwietnia można zgłaszać swoje wiersze i inne utwory literackie 
na konkurs „Słowa i słówka dla Milanówka”. Przewidziano w nim katego-
rię dla dzieci od lat 7, dorosłych bez ograniczeń wiekowych oraz duetów 
międzypokoleniowych. Utwory wraz z kartą zgłoszeniową należy prze-
słać pocztą elektroniczną na adres przedszkolemilanowek@op.pl. Więcej 
informacji na stronie: www.biblioteka-milanowek.pl.
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PRUSZKÓW

NADARZYN

Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach

Spotkanie z Arturem Orzechem

 We wtorek 13 marca w 50. rocznicę marcowych wydarzeń 1968 roku 
w Muzeum Dulag 121 odbędzie się spotkanie z cyklu „Przystanek Histo-
ria w Muzeum Dulag 121”. Gościem spotkania będzie prof. Jerzy Eisler 
– dyrektor oddziału IPN w Warszawie, który wygłosi wykład „Marzec ’68 
po pięćdziesięciu latach. Oceny, interpretacje, manipulacje”. Prof. Eisler 
przedstawi historię marcowych wydarzeń – omówi przyczyny i przebieg 
ogólnopolskich protestów studenckich i kampanii antysemickiej, do-
kona oceny tych wydarzeń z perspektywy półwiecza, a także przedstawi 
skutki widoczne w ówczesnej sytuacji politycznej Polski oraz opowie o 
wpływie „Marca” na pokolenie ’68. Początek o godz. 17.30.

TW

 W środę 21 marca bibliotekę w Nadarzynie odwiedzi Artur Orzech - 
dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny oraz znany konfe-
ransjer. Opowie on o swojej pracy, a także wielkiej pasji jaką jest literatura 
perska oraz wiedza na temat historii oraz kultury Iranu. Spotkanie odbę-
dzie się o godz. 17.30. Wejście od strony ronda. Wstęp wolny. 
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