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Zabił i okradł z zimną krwią
PIASTÓW Do aresz-
tu trafi ł 27-letni Ja-
nusz K, podejrzany 
o zamordowanie 
mieszkańca Piasto-
wa. Do tragedii do-
szło w trakcie za-
krapianej imprezy

Gminny żłobek za dwa lata?

Rusza sezon 
rowerowy
GRODZISK MAZOWIECKI/PRUSZKÓW W Pruszkowie 
po świętach zaczną działać wypożyczalnie rowe-
rów.  W Grodzisku Mazowieckim już funkcjonują, 
ale od czerwca przybędą kolejne
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Zadowolił się drabiną

To on dokonał zabójstwa w Komorowie?

Znęcał się, ma czas na przemyślenia

Ukrył marihuanę w... piłce

Nastolatek rzucił się na kuratora

Kradzież metodą „na kreta”

Złodziej szczery do bólu

 W poniedziałek, niedługo przed północą, policjanci schwytali 30-latka, 
który opuszczał z drabiną teren posesji za nadarzyńską plebanią. Okazało 
się, że mężczyzna włamał się do dzwonnicy kościelnej, skąd skradł dra-
binę, a następnie wspiął się po niej na balkon domu parafi alnego. Zamie-
rzał stamtąd zabrać przygotowane wcześniej obrazy sakralne, jednak kra-
dzież udaremnił poszkodowany. Delikwent usłyszał dwa zarzuty, grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.

 Amerykańska policja zatrzymała na terenie Stanów Zjednoczonych 
38-latka podejrzewanego o dokonanie głośnego zabójstwa w Komorowie 
w 1997 roku. Mężczyzna już został deportowany do Polski i osadzony w 
areszcie, gdzie poczeka na wyrok. Paweł R. był poszukiwany od 2013 roku, 
kiedy nie powrócił do zakładu karnego z przepustki. Jego tropieniem za-
jęli się pruszkowscy kryminalni wespół z Wydziałem Poszukiwań i Identyfi -
kacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Cztery lata temu 
sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

 Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie 51-latek, który jest podej-
rzany o to, że od kilku lat znęcał się nad żoną. Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że wielokrotnie wszczynał awantury domowe, w trakcie których 
bił kobietę i groził jej śmiercią. Gdy ostatnio wpadł w furię, jego żona z pół-
torarocznym dzieckiem musiała uciekać z domu. Kiedy na miejsce przyje-
chali mundurowi, mężczyzna był agresywny, cały czas groził, że zabije mał-
żonkę i nie reagował na polecenia policjantów. Za znęcanie się nad bliską 
osobą grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W ręce pruszkowskich kryminalnych wpadł 26-latek z Piastowa, który 
w mieszkaniu przechowywał ponad 30 gramów marihuany. Kiedy po-
licjanci pojawili się w lokum zajmowanym przez mężczyznę, ten próbo-
wał ich zmylić i dobrowolnie wydał im część suszu. Funkcjonariusze jed-
nak nie zrezygnowali z przeszukania i w kuchni na parapecie znaleźli piłkę 
nożną, która wypchana była torebką z narkotykiem. Mężczyzna dobrowol-
nie poddał się karze.

 Krnąbrnego 16-latka zatrzymali policjanci po tym jak naruszył nietykal-
ność cielesną kuratora sądowego, który złożył mu rutynową wizytę. Nastola-
tek wyrażając niezadowolenie z wizyty gościa kilkukrotnie uderzył go, wyzwał 
obraźliwymi słowami, a także mu groził. Sąd zdecydował, że pruszkowianin 
zostanie zamknięty w schronisku dla nieletnich na najbliższe trzy miesiące.

 Złodzieje korzystają z różnych sposobów, aby dotrzeć do łupu. Zatrzy-
many przez grodziskich kryminalnych 33-latek kilka dni temu podkopał się 
pod zamkniętym garażem poszkodowanego, aby zabrać z niego kilkadzie-
siąt metrów przewodu elektrycznego o wartości 2 tys. zł. Schwytany męż-
czyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa i skorzystał z prawa do 
dobrowolnego poddania się karze. 

 Kilka dni temu kryminalni zatrzymali na al. Tysiąclecia 34-latka. Ich podej-
rzenia wzbudził fakt, że była godz. 2.30 w nocy, a mężczyzna niósł dużą torbę 
i na widok radiowozu znacznie przyspieszył kroku. Mundurowi próbowali 
wylegitymować piechura, ale ten nie miał przy sobie dokumentów i przy tym 
podał dane innej osoby. Zapytany, skąd w jego bagażu pokrowiec ze sprzę-
tem wędkarskim, skrzynka z akcesoriami do łowienia ryb oraz kilka butelek 
alkoholu, oświadczył, że... włamał się do piwnicy na ul. Harcerskiej.  W komisa-
riacie okazało się, że 34-latek jest na dodatek poszukiwany listem gończym.

MILANÓWEK

Dzięki SMS-om 
będziesz na bieżąco
 Milanowski magistrat urucho-
mił usługę przesyłania na smartfony i 
skrzynki mejlowe mieszkańców krót-
kich informacji na temat wydarzeń w 
mieście. Odbiorcy są na bieżąco powia-
damiani o organizowanych w mieście 
wydarzeniach kulturalnych, awariach, 
utrudnieniach, ostrzeżeniach, a także 
otrzymują komunikaty urzędowe, przy-
pomnienia o płatnościach, itp. (można 
wybrać, jaki zakres informacji nas inte-
resuje). Aby skorzystać z systemu, na-
leży pobrać na smartfon bezpłatną apli-
kację „Blisko” ze sklepu Google Play lub 
App Store, albo zgłosić swój numeru i/
lub adres mejlowy za pośrednictwem 
strony www.sisms.pl. Więcej informacji 
pod numerem 22 758 30 61 wew. 224.

PC
PRUSZKÓW

Zmiana warty 
w komendzie
 Szef powiatowej policji mł. insp. 
Krzysztof Radzik odszedł na emeryturę. 
Na pamiątkę 31-letniej służby dotych-
czasowi podwładni wręczyli odcho-
dzącemu komendantowi szablę z wy-
grawerowanym napisem „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Krzysztof Radzik pełnił funk-
cję przez 40 miesięcy. Pełniącym obo-
wiązki komendanta został mł. insp. Ka-
rol Siedlak, dotychczasowy I zastępca.

PC

POWIAT GRODZISKI/BARANÓW

Królewska w Kaskach będzie jak nowa
 2,7 mln zł – tyle ma kosztować przebudowa liczącego niemal kilometr 
odcinka ul. Królewskiej w Kaskach. Powiatowy Zarząd Dróg zakończył wy-
łanianie wykonawcy przedsięwzięcia. Po modernizacji arteria będzie szer-
sza. Firma wymieni nawierzchnię jezdni, wykona wjazdy na posesje i oczyści 
rowy. Roboty mają potrwać do końca wakacji.

PC

PRUSZKÓW

Radośni z Niepodległej
 W niedzielę 8 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej 5 odbędzie się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, 
zatytułowany „Radośni z Niepodległej”. Zespół sięga do korzeni warszawskiej, 
przedwojennej sceny muzycznej. Początek o godz. 16. Wstęp wolny.

TW

Pruszkowski Rower Miejski 
rośnie na wiosnę
PRUSZKÓW Wypożyczalni rowerów na ulicach miasta na razie będzie 8, a docelowo może 
być ich nawet 12. Zostaną one „uzbrojone” w jednoślady w ciągu najbliższych dni
 Mieszkańcy Pruszkowa mogli do 
tej pory testować 48 rowerów, w tym 
dwa tandemy i dwa rowerki dziecię-
ce. Teraz w 8 stacjach ma być aż 72 
jednośladów. I wiele wskazuje, że to 
jeszcze nie koniec. 

Powstaną nowe stacje
 Do tej pory wypożyczalnie ro-
werów znajdowały się w sześciu lo-
kalizacjach: przy ul. Robotniczej, 
ul. Jasnej przy studni wody oligo-
ceńskiej, WKD Pruszków, Parku 
Mazowsze, a także MLP Prusz-
ków I i  MLP Pruszków II. Każda 
stacja wyposażona była w terminal 
służący do wypożyczania rowe-
rów i stojaki, w które można było 
wpinać jednoślady. Cztery wypo-
życzalnie zostały sfinansowane 
przez miasto, za dwie kolejne za-
płacił deweloper powierzchni ma-
gazynowych - MLP Group, ponie-
waż znajdują się one przy jego ha-
lach. – Pruszków to pierwsze mia-
sto, w którym od samego począt-
ku prywatny sponsor angażuje się 
w uruchomienie systemu rowerów 
miejskich – informował Tomasz 
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Pol-
ska, operatora systemu. 
 Teraz system zostanie nie tyl-
ko rozbudowany o dwie nowe sta-
cje, ale także dostosowany do ocze-
kiwań mieszkańców. Stacja z ul. Ja-
snej zostanie przeniesiona bliżej 
ul. Plantowej (znajdzie się niedale-
ko przystanku i wejścia do SP nr 2). 
Stacje w Parku Mazowsze i na Gą-

sinie pozostaną bez zmian, podob-
nie zresztą jak stacje MLP Prusz-
ków (Żbików i Moszna). Stacja przy 
WKD zostanie natomiast rozbudo-
wana o nowe stanowiska. Zupeł-
nie nowe wypożyczalnie powstaną 
przy ul. Tadeusza (dzielnica Ostoja) 
oraz przy Centrum Kultury i Sportu 
(dzielnica Tworki). 
 – Rozważamy budowę kolejnych 
czterech stacji – zdradza Michał 
Landowski, wiceprezydent Pruszko-
wa. – Zgodnie z sugestiami miesz-
kańców mogłyby one powstać w są-
siedztwie stacji PKP w Pruszko-
wie, w dzielnicy Malichy, przy Pa-
łacu Ślubów w centrum miasta oraz 
w Parku Żwirowisko. Stacje zajmują 
jednak sporo miejsca i na razie trwa-
ją w tej sprawie uzgodnienia. 

Z Pruszkowa 
do Milanówka i Warszawy
 W wielu miastach wypożyczal-
nie rowerów zaczęły działać już od 1 
marca. – Dopiero niedawno zatwier-
dziliśmy wyniki przetargu na opera-

tora naszego systemu – mówi wi-
ceprezydent Andrzej Kurzela. – Za 
jego obsługę zapłacimy w tym roku 
264 tys. zł.
 To drobne opóźnienie zrekom-
pensuje zapewne mieszkańcom fakt, 
że pruszkowski system będzie kompa-
tybilny z warszawskim Veturilo oraz 
Rowerem Gminnym w Michałowi-
cach co oznacza, że wypożyczone w 
Pruszkowie jednoślady będzie można 
zostawić zarówno w sąsiedniej gmi-
nie, jak i w stolicy (i vice versa). 
 Stacje wypożyczeń będą samo-
obsługowe, a z rowerów będzie moż-
na korzystać przez całą dobę przez 
siedem dni w tygodniu. Wystarczy 
wcześniej zarejestrować się na stro-
nie internetowej www.pruszkowski-
rower.pl i zasilić swoje konto w sys-
temie kwotą co najmniej 10 zł, z któ-
rej pobierane będą ewentualne opła-
ty za wypożyczenie. Pierwsze 20 mi-
nut każdej przejażdżki jest zawsze 
bezpłatne. Z rowerów będzie można 
korzystać do końca listopada.

Tomasz Wojciuk

Kolejne cztery stacje na 90 proc. pojawią się w mieście 
jeszcze przed wakacjami

Rowery pojawią się 
w stacjach prawdopodobnie 

zaraz po Wielkanocy,
 a najpóźniej do 15 kwietnia

R E K L A M A
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PODKOWA LEŚNA

Unia dla przyspieszenia internetu
 Podkowiański samorząd przystąpił do nowo powołanej Mazowieckiej 
Unii Światłowodowej (MUŚ). Oprócz kilku gmin w skład organizacji weszła 
spółka Orange Polska, która przygotowuje się do realizacji inwestycji związa-
nych z szerokopasmowym internetem w 103 mazowieckich gminach (dzięki 
czemu światłowody dotrą do 86 tys. gospodarstw domowych i 540 szkół). 
Celem MUŚ jest zapewnienie szybkiej sieci dla mieszkańców Mazowsza, 
współpraca z lokalnymi samorządami w celu optymalizacji procesu inwesty-
cyjnego i zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na tere-
nie białych plam województwa. Dzięki przystąpieniu do Unii, gminy będą 
uczestniczyć w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudo-
wana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby. 

PC
PRUSZKÓW

Zbrodnia Katyńska 1940
 W sobotę 7 kwietnia, w muzeum Dulag 121, będzie można wysłuchać 
wykładu dr. Dariusza Gałaszewskiego z IPN-u, zatytułowanego „Zbrodnia 
Katyńska 1940”, którego uzupełnieniem będzie także projekcja fi lmu do-
kumentalnego. Początek spotkania o godz. 15.

TW

Wukadce stuknęło 90 lat
POWIAT GRODZISKI/PRUSZKOWSKI Była pierwszą normalnotorową koleją elektryczną w odro-
dzonej Polsce. Obecnie trudno sobie wyobrazić podwarszawski transport bez kolei WKD
 Linia łącząca Warszawę z Gro-
dziskiem Mazowieckim przez Prusz-
ków, Podkowę Leśną i Milanówek zo-
stała uruchomiona 11 grudnia 1927 
r. Początkowo jej zarządcą i operato-
rem były Elektryczne Koleje Dojaz-
dowe (EKD), należące do pierwszej 
polskiej  spółki akcyjnej powstałej  w 
1918 roku – ZE „Siła i Światło”. 
 Wydarzenie to, w połączeniu 
z przypadającą w bieżącym roku 
100. rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, stało się oka-
zją do zorganizowania uroczystości 
w Otrębusach, w „Mateczniku Ma-
zowsze”. Podczas wydarzenia przy-
pomniano bogatą historię i tradycję 
blisko 100 lat EKD/WKD, podczas 
których nie zabrakło okresów burz-
liwych oraz punktów zwrotnych. 
Kluczowym elementem uroczysto-
ści było nadanie i poświęcenie nowe-
go sztandaru dla Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej oraz przyznanie spółce 
Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Mazowsza”. – Decyzja o usamorzą-
dowieniu kolei WKD podjęta przez 
samorząd województwa oraz samo-
rządy gmin położonych wzdłuż tra-

sy kolejki była dobrą decyzją i miała 
sens. Widać to po efektach. Wspólny-
mi siłami stworzyliśmy świetnie pro-
sperujące przedsiębiorstwo – mó-
wił w trakcie jubileuszu Adam Stru-
zik, marszałek województwa mazo-
wieckiego. Z kolei prezydent Prusz-
kowa, Jan Starzyński podkreślił klu-
czowe znaczenie kolei WKD dla roz-
woju miasta i otaczających go obsza-
rów – Od 1927 roku EKD/WKD jest 
nieodłącznym elementem Pruszkowa 

zapewniającym niezawodną, niemal 
nieprzerwaną komunikację. Kolejka 
dała początek rozwojowi osadnictwa 
na okolicznych terenach. Startując w 
1927 roku EKD bardzo wówczas wy-
przedzała PKP. Wyrażam radość, że 
zasłużona kolejka cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem pasaże-
rów – jako szybki, nowoczesny, nie-
zawodny i ekologiczny środek trans-
portu – zaznaczył.

PC

– Startując w 1927 roku EKD (poprzedniczka WKD) bardzo 
wyprzedzała PKP – przypomina prezydent Pruszkowa 

GRODZISK MAZOWIECKI

Kolej na wystawę na dworcu
 W poprzedni piątek w Poczekalni PKP na dworcu kolejowym odbył się 
wernisaż wystawy „Ciuchcie Warszawskie”. Będzie ona czynna do 18 kwiet-
nia, wstęp jest wolny. Ekspozycja jest poświęcona warszawskim kolejom do-
jazdowym, zwanym pieszczotliwie przez mieszkańców stolicy „ciuchciami”. 
Ich historia sięga XIX w. Na wystawie zostały przybliżone dzieje siedmiu ko-
lejek: Wilanowskiej, Piaseczyńskiej, Młocińskiej, Mareckiej, Jabłonowskiej, 
Poligonowej i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

PC
MICHAŁOWICE

Sukces OSP
 Strażacy z Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej przy OSP w No-
wej Wsi błysnęli podczas eliminacji 
powiatowych do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Teo-
fi l Łaszewski (kategoria: szkoły gim-
nazjalne) oraz Ksawery Łokietek (ka-
tegoria: szkoły ponadgimnazjalne) 
okazali się najlepsi w swoich gru-
pach wiekowych. Maciej Fornalik 
(szkoły gimnazjalne) zajął 2. miej-
sce, a Maksym Łokietek (szkoły pod-
stawowe) - 3. Teofi l i Ksawery będą 
reprezentowali powiat pruszkowski 
podczas eliminacji wojewódzkich.

TW
R E K L A M A
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Suntago, a obok cztery gwiazdki
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI W Park of Poland, w ramach którego powstaje 
ogromny aquapark, w ciągu dwóch lat zostanie wybudowany także hotel. Inwestor 
właśnie podpisał umowę na usługi doradcze i zarządzanie projektowanym obiektem
 Pierwszy etap Park of Poland, 
który ma łącznie objąć około 400 
hektarów we Wręczy koło Mszczo-
nowa, to Suntago Wodny Świat. Ten 
największy park wodny w Europie 
Środkowo-Wschodniej szybko ro-
śnie od wiosny ubiegłego roku. In-
tegralną częścią kompleksu ma być 
czterogwiazdkowy hotel z około 240 
pokojami i przestrzenią konferencyj-
ną. Otwarcie hotelu planowane jest 
na koniec 2020 r., czyli nieco ponad 
rok od uruchomienia aquaparku.
 Hotel Professionals Manage-
ment Group (HPMG), z którym 
umowę podpisał inwestujący we 
Wręczy Global City Holdings, bę-
dzie doradzał na etapie projekto-
wania i budowy hotelu oraz zarzą-
dzał gotowym obiektem. – W Pol-
sce nie ma dziś projektu, który był-
by porównywalny do tego niezwy-
kłego przedsięwzięcia. Dla naszego 
zespołu udział w nim to spełnienie 
marzeń – mówi  Alex Kloszewski z 
HPMG.
 – Suntago Wodny Świat bę-
dzie idealnym miejscem na spędza-
nie wolnego czasu w gronie rodzi-
ny i przyjaciół we wszystkie dni ty-
godnia i przez cały rok. Będzie przy-
ciągać gości nie tylko z całej Polski, 
ale również innych krajów Europy. 
Dlatego też integralną częścią na-
szego projektu jest hotel, który bę-
dzie spełniać najwyższe standar-
dy w zakresie wygody i obsługi go-
ści – tłumaczy z kolei Idan Greidin-
ger, prezes spółki Park of Poland.
 Realizacja tylko wodnego par-
ku rozrywki ma pochłonąć 150 mln 

euro. Obecnie na 20-hektarowym 
placu budowy Suntago (obok któ-
rego będzie 100-hektarowe jezio-
ro) kończą się prace m.in. związa-
ne z przygotowywaniem fundamen-
tów oraz płyt betonowych dwóch 
największych basenów (główny bę-
dzie liczył 1000 m kw.), ruszyło też 
zbrojenie terenu pod wykonanie 
parkingów. W parku będzie można 
korzystać z łaźni termalnych, base-
nów mineralnych, kompleksu spa 
oraz ponad dziesięciu różnego ro-
dzaju saun. Goście będą mieli do 
dyspozycji również gabinety masa-
żu i solaria. Wszystkie atrakcje po-
grupowane zostaną w trzech stre-
fach: Relax (baseny i ogród o po-
wierzchni 20 tys. m kw., który zo-
stanie obsadzony 700 prawdziwy-

mi palmami), Saunaria (strefa fit-
ness) oraz Jamango (wodna dżun-
gla z 30 zjeżdżalniami o łącznej 
długości 3,2 km). Do obsługi par-
ku wodnego zatrudnionych zosta-
nie około 600 osób. Park wodny bę-
dzie gotowy, by przyjąć 15 tys. go-
ści dziennie (inwestor liczy, że będą 
wśród nich także goście z sąsiednich 
krajów), około milion rocznie.
 Oprócz Suntago i hotelu we Wrę-
czy inwestor planuje jeszcze reali-
zację m.in. parków tematycznych, 
obiektów handlowych, biurowców 
oraz apartamentowców. Na miejsce 
będzie można dojechać z Warszawy 
autostradą A2 lub szosą ekspresową 
S8 w ciągu niecałej godziny.
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Hotel stanie obok parku wodnego, który zajmie około 
20 hektarów (wizualizacja inwestora)  

Willa Millera 
w nowej odsłonie
PIASTÓW W poniedziałek w urzędzie marszałkowskim podpisano 
umowę na dofi nansowanie remontu willi Millera w Piastowie. Miasto 
otrzyma na nią aż 5,4 mln zł unijnej dotacji

 Umowę na dotację do remontu zabytku podpisali członek zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski. Środki unijne są przeznaczone nie tylko na modernizację willi, ale 
także otaczającego ją parku i terenu targowiska. 
 Budynek, ze względu na zły stan, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo 
zostanie on przeznaczony na miejską placówkę kulturalno-oświatową, a kon-
kretnie fi lię Biblioteki Publicznej. W odrestaurowanej willi znajdzie się „har-
cówka” (siedziba harcerzy), dom dziennego pobytu dla seniorów oraz ogól-
nodostępna świetlica środowiskowa z Centrum Dialogu „Pokolenia”. Inwesty-
cja obejmie także teren targowiska w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej. 
Zostanie na nim wymieniona nawierzchnia wzdłuż pawilonów i placów po-
stojowych oraz przebudowany parking. Planowana jest także budowa od-
wodnienia oraz wycinka starych drzew, w miejscu których pojawią się nowe 
nasadzenia. – To bardzo ważny dzień, ponieważ willa Millera ma dla naszego 
miasta szczególną wartość – podkreślił zaraz po podpisaniu umowy Grzegorz 
Szuplewski. – Takich obiektów bardzo potrzebujemy, gdyż Piastów ma dużą 
gęstość zaludnienia i potrzeb społecznych jest naprawdę dużo. Chcemy ru-
szyć z remontem jak najszybciej. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesię-
cy obiekt i otaczające go założenie zyskają nowe, piękne oblicze. 
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 Całkowita wartość projektu rewitalizacji willi, 
parku i targowiska wynosi 6,15 mln zł

Powiatowy Kongres Sportu
PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Kilka dni temu w siedzibie starostwa 
spotkało się ponad trzydziestu przedstawicieli szkół, gmin, stowarzy-
szeń, trenerów oraz członków klubów sportowych. Rozmawiano o sze-
roko pojętej współpracy w popularyzowaniu sportu wśród młodzieży

 Tematem przewodnim kongresu była współpraca powiatu pruszkow-
skiego z klubami sportowymi oraz stworzenie programu rozwoju spor-
tu szkolnego. – Chcemy zapoczątkować dyskusję dotyczącą tego, jak zorga-
nizować życie sportowe na terenie powiatu – mówił starosta Maksym Gołoś. 
– Oczywiście nie zaczynamy od zera, bo już wiele się w tej kwestii   dzieje. Bar-
dziej chodzi o uporządkowanie dotychczasowych działań i wypracowanie sys-
temowych rozwiązań na przyszłość.
 Ważną propozycją, która padła podczas kongresu, jest powołanie forum dialo-
gu klubów sportowych. Łukasz Borkowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych w Pruszkowie, ale też  prezes klubu pływackiego UKS Ka-
pry-Armexim zaproponował, aby przedstawiciele klubów utworzyli Powiatową 
Radę Sportu albo Unię Klubów Powiatu Pruszkowskiego. – W jej ramach mogli-
byśmy robić wspólne ustalenia, wytyczać politykę sportową w gminach i wcielać 
w życie własne pomysły – argumentował Łukasz Borkowski. – Moglibyśmy także 
wspólnie starać się o środki zewnętrzne na dofi nansowanie sportowych inicjatyw 
i inwestycji.
 W spotkaniu wzięła również udział rektor  Wyższej Szkoły Kultury Fizycz-
nej i Turystyki, dr  Ewa Strupińska-Thor. Pani rektor, starosta Gołoś i dyrek-
tor Borkowski podpisali umowę o współpracy, w ramach której w szkole przy 
ul. Gomulińskiego będą prowadzić zajęcia wykładowcy z uczelni. WSKFiT, ze-
spół szkół i starostwo mają również współpracować przy organizacji turnie-
jów sportowych.

Podczas kongresu podpisano m.in. umowę o współpracy 
z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki

Zabił i okradł z zimną krwią
PIASTÓW Do aresztu trafi ł 27-letni Janusz K, podejrzany o zamordowanie mieszkańca 
Piastowa. Do tragedii doszło w trakcie zakrapianej imprezy
 W połowie ubiegłego tygodnia 
Janusz K. odwiedził znajomego 
38-latka w jego mieszkaniu. Wspól-
nie pili alkohol, gdy w pewnej chwi-
li doszło między nimi do sprzecz-
ki. Wówczas – jak wynika z usta-
leń prokuratury – 27-latek chwycił 
„tępokrawędziste narzędzie” i kil-
kukrotnie uderzył nim gospodarza 
w głowę. – Spowodował tym u nie-
go rozległe obrażenia głowy, co we-
dle wstępnej opinii biegłego dopro-
wadziło do zgonu mężczyzny – in-
formuje Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie.
 Zatrzymanemu kilka godzin po 
zdarzeniu Januszkowi K., prusz-
kowska prokuratura postawiła za-
rzut zabójstwa (zagrożony karą do-
żywocia), a mężczyzna przyznał 
się do niego. Jednak to najpoważ-
niejsze, ale nie jedyne przestęp-
stwo jakiego w tej sprawie dopuścił 
się 27-letni pruszkowianin. Po za-
daniu ciosów 38-latkowi, podejrza-
ny ukradł z jego mieszkania kilka 
przedmiotów oraz kluczyki do opla 
vectry, którym następnie odjechał z 
miejsca zdarzenia. Później miał na-
kłonić swojego znajomego Rafa-
ła J. do podrobienia umowy kupna 
sprzedaży skradzionego auta. Na 
tyle skutecznie, że ten podpisał się 
w dokumencie za nieżyjącego wła-
ściciela opla. 
 Rafał J. również odpowie przed 
sądem. – 23-latek usłyszał zarzuty 

niepowiadomienia o przestępstwie 
oraz pomocy w zacieraniu jego śla-
dów – informuje podkom. Karolina 
Kańka z Komendy Powiatowej Po-

licji w Pruszkowie. Zarzut usłyszał 
także 41-latek, który nabył auto po-
chodzące z przestępstwa.
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W trakcie przesłuchania mężczyzna 
przyznał się do dokonania zabójstwa (fot. KPP w Pruszkowie)  

PRUSZKÓW

Scribo, Ergo Sum
 Książnica Pruszkowska oraz Spółdzielczy Dom Kultury zapraszają na 
spotkanie z Tadeuszem Hubertem Jakubowskim, autorem książki „Scribo, 
Ergo Sum”. Odbędzie się ono 13 kwietnia o godz. 18 w siedzibie SDK przy 
ul. Hubala 5. Podczas spotkania będzie można kupić książkę w promocyj-
nej cenie i uzyskać autograf autora. Tadeusz Hubert Jakubowski deklaruje, 
że całkowity dochód z wieczoru promocyjnego zostanie przeznaczony na 
cele charytatywne. 

TW

TW



5nr 12 (712)/2018/W2 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Rowerów będzie coraz więcej
GRODZISK MAZOWIECKI Wypożyczalnie bicykli już wpisały się w krajobraz Grodziska. Jed-
nak atrakcyjność Grodziskiego Roweru Miejskiego będzie rosła ze względu na nowe 
stacje oraz trasy przeznaczone wyłącznie dla jednośladów
 Grodziski system wypożyczal-
ni rowerów działa od października 
2014 roku. Do tej pory zarejestro-
wało się w nim ponad 3700 osób, 
które w sumie skorzystały z rowe-
rów Grodziskiego Roweru Miejskie-
go (GRM) niemal 66 tysięcy razy (w 
ubiegłym sezonie około 19 tys. razy). 
Tylko w minione wakacje każdego 
dnia grodziskie rowery były wypo-
życzane średnio 100 razy.

Po Grodzisku i innych miastach
 Dużą zaletą GRM jest możli-
wość korzystania z niego za pomocą 
tego samego konta, co w innych sys-
temach obsługiwanych przez firmę 
Nextbike, operatora GRN na ko-
lejne trzy lata (do końca listopada 
2020 roku). Grodziszczanin rów-
nie swobodnie może wypożyczyć 
rower w stolicy, ale także… na ca-
łym świecie (25 państwach na 4 
kontynentach). – To szczególnie 
wygodne dla osób, które codzien-
nie dojeżdżają do pracy do innego 
miasta. Można rowerem dotrzeć 
na stację, przesiąść się do pocią-
gu, a w kolejnym mieście dojechać 
do miejsca docelowego również na 
rowerze. To przyjemne, zdrowe i 
zazwyczaj zupełnie bezpłatne – 
argumentuje Tomasz Wojtkiewicz, 
prezes Nextbike Polska.
 Pierwsze 20 minut każdego 
wypożyczenia bicykla w ramach 
GRM jest darmowe. Opłata za ko-
lejne godziny (od złotówki za go-
dzinę) pobierana jest ze środków, 
którymi użytkownik wcześniej za-
silił swoje konto. Trzeba to zrobić 
już przy pierwszej rejestracji (obo-

wiązuje wpłata 10 zł), dokonywa-
nej za pomocą strony interneto-
wej, bezpłatnej aplikacji mobilnej 
Nextbike na smartfony (do pobra-
nia z Google Play) lub przy termi-
nalu stacji wypożyczeń. Samo wy-
pożyczenie jest bardzo łatwe. Wy-
starczy podejść do terminala i po-
stępować zgodnie z instrukcjami. 

Trzy nowe stacje rowerowe
 W Grodzisku Mazowieckim do 
ubiegłego roku istniało 9 stacji z 65 
rowerami: w Parku Skarbków (ul. 3 
Maja), na Stawach Walczewskiego 
(ul. Nadarzyńska), obok Centrum 
Kultury (ul. Spółdzielcza), przy sta-
cji PKP (ul. 1 Maja), w sąsiedztwie 
pływalni miejskiej (ul. Montwiłła), 
hali sportowej (ul. Westfala), przy 
szkole na Łąkach (ul. Zielony Ry-
nek), na Stawach Goliana (ul. Skło-
dowskiej-Curie) oraz obok targowi-
ska i stacji WKD (ul. Radońska). W 
czerwcu system będzie jednak roz-
budowany i udostępnione zostaną 
trzy dodatkowe punkty wypożyczeń 
z 27 bicyklami i 39 miejscami do do-
kowania rowerów. Nowe terminale 

do dyspozycji cyklistów znajdziemy 
przy ulicach Piaskowej, Żydowskiej 
oraz obok placu zabaw na Okręż-
nej. – Zwiększenie liczby stacji ro-
werowych w naszym mieście oprócz 
aspektów zdrowotnych oszczędzi 
czas i nerwy. Jestem przekonany, że 
dzięki rozbudowie GRM zmniejszy 
się liczba samochodów w centrum 
miasta, co niewątpliwie wpłynie ko-
rzystnie na jakość powietrza – prze-
konuje burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński.
 System wypożyczalni rowerów 
w stolicy i jej okolicy staje się coraz 
atrakcyjniejszy dla turystów. Nie tyl-
ko dlatego, że do systemu przystępu-
je coraz więcej gmin. W całej aglo-
meracji przybywają również dzie-
siątki kilometrów bezpiecznych tras 
rowerowych. 
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Od połowy czerwca w Grodzisku rowery będzie można 
wypożyczać i oddawać w 12 punktach

 Pierwsze 20 minut jazdy 
na rowerze jest bezpłatne. 

Każda kolejna z trzech 
następnych godzin kosztuje 
złotówkę. Żeby nie ponosić 
konsekwencji finansowych, 

trzeba rower zwrócić 
w ciągu 12 godzin

Miasto monitoruje 
jakość powietrza
PRUSZKÓW Na miejskich szkołach i przedszkolach zostały zainstalowane 
czujniki Airly, mierzące stężenie szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 oraz 
temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza
 Gmina zakupiła sześć czujni-
ków, które działają od początku 
marca. Wszystkie są podłączone 
do internetu. Dzięki temu odczy-
ty z sensorów na bieżąco moż-
na sprawdzać poprzez platfor-
mę  map.airly.eu. Czujniki zostały 
zainstalowane na szkole podsta-
wowej nr 1 im. Józefa Piłsudskie-
go przy ul. Topolowej 10, SP nr 2  
im. Kornela Makuszyńskiego przy 
ul. Jasnej 2, SP nr 6  im. Henryka 
Sienkiewicza przy ul. Lipowej 31, 
SP nr 8 im. Władysława Broniew-
skiego przy ul. Obrońców Poko-
ju 44, SP nr 9  im. Marii Skłodow-
skiej-Curie przy ul. Mostowej 6 i 
SP nr 10  im. Marii Konopnickiej 
przy ul. Pływackiej 16. Kolejny 
czujnik został zamontowany na 
terenie Przedszkola Miejskiego 
nr 11 (ul. Hubala 2) w ramach akcji  
Warszawa Oddycha. 

TW

GRODZISK MAZOWIECKI

Dopłaty idą jak świeże bułeczki
 Od kiedy jesienią grodziski samorząd uchwalił zasady dofi nansowania 
wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne, w magistracie wnio-
ski o dotację złożyło już ponad 200 mieszkańców, a gmina do tej pory wy-
płaciła im ponad 600 tys. zł. Zgodnie z regulaminem, samorząd dofi nanso-
wuje 70 proc. kosztów zakupu nowego kotła gazowego lub elektrycznego 
(kwota nie może przekraczać 6 tys. zł). Jest to jeden z największych pozio-
mów dofi nansowania takich działań w kraju. 

PC
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„Piątka” już cieszy się z nowych sal
MILANÓWEK Liceum przy ul. Herberta zyska nowe pomieszczenia, dzięki czemu będzie 
mogło się rozwijać – zdecydowali milanowscy radni
 Ostateczna decyzja zapadła pod-
czas lutowej sesji rady miejskiej. – Tę 
datę warto zapamiętać. Teraz czas 

realizacji. Ja już nie mogę doczekać 
się naszej „nowej szkoły”. Marzenia 
są po to, aby je realizować – skomen-
tował decyzję włodarzy Leszek Jana-
sik, dyrektor Milanowskiego Liceum 
Ogólnokształcące nr 5 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego. 

Ciasno, coraz ciaśniej
 LO od lat dzieli budynek z miej-
skim ośrodkiem pomocy społecz-
nej. Ponieważ szkoła, która zdobyła 
renomę i zajmuje wysokie lokaty w 
rankingu liceów czasopisma „Per-
pektywy” „pęka w szwach”, pilnie 
potrzebuje większej powierzchni. 
Rozmowy z gminą, do której na-
leży siedziba placówki, prowadzo-
ne są od kilkunastu lat. Jednak do-
piero teraz, gdy w rezultacie refor-
my edukacji znacząco rośnie za-
potrzebowanie na miejsca w szko-
łach średnich, radni zgodzili się 
wydzierżawić dla LO część budyn-
ku zajmowaną przez pracowników 
pomocy społecznej. – Nasza szko-
ła, uczniowie, absolwenci i nauczy-
ciele od wielu lat tworzyli w gło-
wie wyimaginowany obraz „nowej 
szkoły”. Reforma systemu oświa-
ty, zmiana liceum 3-letniego na 
4-letnie spowodowała, że marze-
nia trzeba było zacząć realizować 
– przekonuje dyrektor „Piątki”.
 – Jestem zbudowana posta-
wą radnych podczas ostatniej se-
sji – skomentowała wynik głosowa-
nia (niemal jednomyślny) burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska. W trak-
cie obrad w kierunku pracowników 
i uczniów „Piątki” padły miłe sło-
wa. Licealiści zostali nazwani przez 
rajców „kwiatem milanowskiej mło-
dzieży”. – Zobowiązuję was do tego, 
abyście dalej utrzymywali ten po-
ziom – powiedziała jedna z radnych. 

Hamaki wśród zieleni
 Remont pozyskanej od miasta 
części budynku zapowiadany jest 
na wakacje tego roku. Przy projek-
cie adaptacji nowych powierzch-
ni najważniejsze ma być zapew-
nienie komfortu pracy dla grup. 
Oprócz dobrze wyposażonych, do-
świetlonych ośmiu sal zostanie wy-
gospodarowana  przestrzeń rekre-
acyjna oraz pomieszczenie do cichej 

pracy. Drugim, późniejszym eta-
pem inwestycji (do realizacji w wa-
kacje w 2019 roku) będzie przysto-
sowanie dziedzińca szkolnego. Oto-
czenie szkoły ma być dobrze wkom-
ponowane w przylegające tereny pu-
blicznie, a w szczególności w park 
miejski „Zielony dołek” oraz sąsied-
ni teren przedszkola. Przy „Piątce” 
ma powstać ogólnodostępny kom-
pleks rekreacyjno-sportowy, w tym 
boiska do siatkówki oraz bulodrom. 
Wokół szkoły zostanie umieszczo-
nych wiele miejsc do wypoczynku i 
prowadzenia zajęć lekcyjnych wśród 
zieleni (w tym miejscu planowane są 
m.in. hamaki). Cała powierzchnia 

będzie przepuszczalna, co w znacz-
nym stopniu zmniejszy odpływ wód 
opadowych na ulicę Herberta (daw-
na Fiderkiewicza). To istotne, ponie-
waż obecnie na tym terenie znajduje 
się wybetonowany parking. Ten etap 
będzie wymagał więcej czasu na 
uzgodnienia w urzędach, chociażby 
z konserwatorem. 
 Liceum zapowiada, że przy 
tych wszystkich przedsięwzięciach 
„utrzyma indywidualny charakter 
podejścia do nauki”. Uczeń, jego za-
interesowania i pasje mają stać na-
dal na pierwszym miejscu.
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Społeczność szkolna dobrze przygotowała się na powiększenie 
bazy liceum. Powstały nawet wizualizacje 

Remont pozyskanej 
od miasta części budynku

 zapowiadany jest na 
wakacje tego roku

Świetlice jak grzyby
po deszczu
GRODZISK MAZOWIECKI W mieście i gminie powstaną kolejne dwa 
obiekty spełniające lokalnie rolę mini centrów kulturalnych i sporto-
wo-rekreacyjnych

 W ubiegłym tygodniu burmistrz podpisał umowę na budowę świetlicy 
wiejskiej w Opypach przy ul. Polnej Róży. Obiekt o całkowitej powierzchni 
ponad 140 m kw. został tak pomyślany, aby był dobrze nasłoneczniony. Do 
dyspozycji mieszkańców zostaną oddane dwie sale (większa do organizacji 
spotkań i imprez oraz pracownia komputerowa), szatnia, a także toalety, a na 
wyposażeniu świetlicy znajdą się multimedialne urządzenia, w tym projek-
tor oraz rolowany ekran. – Szykuje się bardzo fajne miejsce dla mieszkańców 
– cieszy się Maja Winiarska Czajkowska, sołtys Opyp.
 – Biorąc pod uwagę wielkość wsi oraz zaangażowanie mieszkańców Opyp 
mam nadzieję, że budynek ten będzie tętnił życiem – liczy burmistrz Grze-
gorz Benedykciński. Prace w Opypach mają wystartować po świętach, po-
trwać około roku i pochłonąć niespełna 700 tys. zł. 
 Warto dodać, że ta sama lokalna fi rma, która zrealizuje inwestycję w Opy-
pach, buduje już identyczną świetlicę w Szczęsnym. Zgodnie z kolejną umo-
wą zawartą z gminą w marcu, wzniesie ona też świetlicę miejską na ul. Ordona 
na Łąkach. W tym przypadku główna sala ma liczyć prawie 100 m kw., a osob-
na sala komputerowa około 30 m kw. W budynku dostosowanym dla osób 
niepełnosprawnych znajdą się również pomieszczenia zaplecza i toalety. Na 
zewnątrz powstaną natomiast parking i plac zabaw. Inwestycja będzie kosz-
towała 1,5 mln zł i według zapowiedzi zakończy się we wrześniu tego roku. 

PC

Budowa świetlicy w Opypach (na zdjęciu podpisanie umowy 
z wykonawcą), ma ruszyć po Wielkanocy (fot. Grodzisk.pl)

Doceniono 
utalentowaną kolarkę
PRUSZKÓW Prezydent Jan Starzyński pogratulował 24-letniej kolarce 
Urszuli Łoś rekordu Polski na 500 m ze startu zatrzymanego
 Urszula Łoś swoją przygodę z ko-
larstwem zaczęła 11 lat temu w Prusz-
kowskim Towarzystwie Cyklistów. 
Później reprezentowała GK Żyrardów, 
a obecnie ALKS „Stal” Grudziądz, któ-
ry jest jednym z najsilniejszych ośrod-
ków torowego kolarstwa młodzieżo-
wego w Polsce. 24-latka specjalizu-
je się w konkurencjach sprinterskich. 
W reprezentacji Polski zadebiutowa-
ła 7 lat temu, brała udział w mistrzo-
stwach i pucharze świata, zdobyła 
dwa medale mistrzostw Europy i aż 
20 tytułów mistrzyni Polski. Urszula 
Łoś sięgała po medale w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Jej ostatnim sukcesem jest rekord kraju na 500 m ze star-
tu zatrzymanego (35,366 sekundy). 
 Kilka dni temu mistrzynię gościł Jan Starzyński, który pogratulował jej 
godnego reprezentowania Polski i Pruszkowa na arenach międzynarodo-
wych. Młoda kolarka ofi arowała w zamian swoją koszulkę z autografem i opo-
wiedziała o planach związanych ze startem w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
w 2020 roku.

TW

MILANÓWEK

„Addio pomidory” i inne przeboje Starszych Panów
 Piosenek z Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Doroty Lulki bę-
dzie można posłuchać 7 kwietnia o godz. 18 w Starym Kinie (ul. Piłsud-
skiego 33) w Milanówku. Wokalistce będą towarzyszyli Paweł A. Nowak 
i Maciej Sadowski. Na program „W czasie deszczu dzieci się nudzą” złożą 
się błyskotliwe dialogi, łączące popularne piosenki z kabaretu Jeremiego 
Przybory oraz Jerzego Wasowskiego, a także ich kompozycje. Bilety w ce-
nie 25 zł do kupienia w Milanowskim Centrum Kultury (ul. Kościelna 3), re-
zerwacje: 22 758 32 34.

PC

PRUSZKÓW

69 projektów do budżetu obywatelskiego
 9 marca zakończyło się przyjmowanie wniosków do trzeciej edycji bu-
dżetu obywatelskiego na 2019 rok. Mieszkańcy złożyli aż 69 projektów, które 
zostały już wstępnie zweryfi kowane (siedem negatywnie). Wiele projektów 
związanych jest z aktywnością i integracją mieszkańców oraz poprawą bez-
pieczeństwa. Ale nie zabrakło też pomysłów związanych z kulturą i sportem. 
Uszczegóławianie projektów ma potrwać do 11 maja, dziesięć dni później 
zostanie podana lista tych, na które będzie można głosować. Głosowanie 
rozpocznie się 26 maja i potrwa do 24 czerwca. Ogłoszenie wyników zapla-
nowano na 9 lipca.

TW

Emocje mrożące krew w żyłach
 Główną nagrodą w światowym fi nale tego turnieju jest weekendowy po-
byt dla dwóch osób w lodowym hotelu w Skandynawii. Starania o tę nie-
zwykłą przygodę warto rozpocząć od eliminacji do mistrzostw Polski w grze 
w IceCool (wciągającej grze zręcznościowej dla całej rodziny), które zorga-
nizuje Milanowskie Centrum Kultury i wydawnictwo Rebel. Aby zapisać się 
do eliminacji trzeba zgłosić swoją kandydaturę na adres email: m.slowinski@
mckmilanowek.pl. (termin mija 22 kwietnia). Wielkie granie odbędzie się 26 
kwietnia w pracowni Kurnik przy ulicy Piasta 14 w Milanówku.

PC

ŻABIA WOLA 

Piękno nitką malowane
 Jeszcze do 5 kwietnia w żabiowolskim Domu Kultury (ul. Warszawska 27) 
wyeksponowane będą gobeliny 11 autorek skupionych w pracowni tkactwa 
artystycznego warszawskiego Domu Kultury Zacisze. Pracownia powstała w 
październiku 1988 r. z inicjatywy Teresy Szczepańskiej, która do dziś prowa-
dzi warsztaty. Wstęp wolny.

PC
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DAM PRACĘ

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

Bank Spółdzielczy w Tarczynie zatrudni pracownika 
do działu finansowo-księgowego. Aplikacje proszę 
składać na poniższy adres e-mail: info@bstarczyn.pl

Firma zatrudni pracownika lub brygadę
 do wykonywania elewacji, tel. 667 117 888

Do pracy w lodziarni w Nowej Iwicznej tel. 609 56 35 02

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

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

Zatrudnię w kwiaciarni w Zalesiu Górnym lub w Jazga-
rzewie, mile widziane doświadczenie, bardzo dobre 
warunki, tel. 793 234 543

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, 
dojazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
tel. 501 097 603

Ekspedientki „Groszek” Ustanów i Gołków, 
tel. 508 23 85 86

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do ho-
telu i restauracji na stanowiska: recepcjonista, re-
cepcjonista w strefie wellness, kelner, pokojowa, po-
moc kuchenna. CV proszę kierować na adres e-mail 
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl lub tel. 667 771 149

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisku opie-
kuna pielęgniarki fizjoterapeuty oraz terapeuty zaję-
ciowego. Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail: 
tabita@luxmed.pl, tel. 22 737 64 12

Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ, współ-
praca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane 
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Krawcową do poprawek sukni ślubnych, praca 
w Piasecznie, tel. 504 100 806

W gospodarstwie rolnym, mężczyźnie na stałe, 
z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

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

Do wymiany opon z doświadczeniem, Piaseczno,
 tel. 501 277 407

Pracownik monitoringu Stawka 12,50 zł netto, 
System 10h, tel. 661 360 078

Zatrudnię fryzjera/kę, Zalesinek, tel. 608 58 94 12

Sprzedawcę do sklepu meblowego UFO, zgłoszenia 
osobiste pl. Piłsudskiego 6,  Piaseczno

Pracownika obsługi baru i kucharkę Zajazd 
w Konstancinie, tel: 663 065 676

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Piekarnia Jutrzenka zatrudni piekarzy, tel. 603 848 582

Kierowca na firankę, C+E+Karta tel. 601 163 701

W związku z rozbudową serwisu Autoryzowany Partner 
SCHMITZ CARGOBULL w Mrokowie poszukuje pracow-
ników na stanowiska: Doradcy do serwisu mechanicz-
nego oraz blacharsko-lakierniczego, Doradcy do sprze-
daży części zamiennych, Specjalisty ds. likwidacji szkód 
komunikacyjnych, Mechaników-diagnostów, Elektryków, 
Blacharzy-Lakierników. Oferujemy ciekawą pracę, atrak-
cyjne wynagrodzenie, premiowanie, pakiet socjalny, szko-
lenia branżowe oraz przyjazne środowisko pracy. CV z do-
piskiem stanowiska prosimy wysyłać na adres: rekruta-
cja@euro-truck.pl

Montera sieci i instalacji wod-kan-gaz, tel. 602 788 614 
Góra Kalwaria

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, murarzy, 
cieśli glazurników, tel. 883 377 711

Dekarza, tel. 692 194 998

Tynkarzy na agregat zatrudnię, chętnych do przyuczenia 
zawodu, tel. 883 377 711

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) za-
trudni od zaraz na stanowisko nauczyciela religii (na za-
stępstwo, 23 godziny, klasy 0-3). CV proszę przesyłać na 
adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl, telefon kontak-
towy: 22 462 85 20

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

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

Zatrudnię osoby do pracy w sklepie spożywczym 
w Habdzinie k/Konstancina-Jeziorny, na stanowisku 
sprzedawca, tel. 667 978 911

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

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

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

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

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

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

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także młodych, tel. 500 268 463

Zatrudnię mężczyznę - kierowca/ magazynier. Wymagane 
prawo jazdy, wózek widłowy, tel. 662 249 835

Stolarz, pomocnik stolarza, tel. 604 094 034, 
matulka@2mstyl.pl

Przy zakladaniu i pielegnacji ogrodow. Tel. 696 039 978 
Podkowa Leśna

Kierowcy C,C+E,ADR, kraj, tel. 691 742 949

Przyjmę do sklepu spożywczego w Bogatkach 
tel. 601 970 036

Frezer cnc z doświadczeniem, Piaseczno, umowa 
o pracę. Tel: 668 139 733, biuro@gintersolution.pl 

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

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

Piekarza zatrudnię. Łazy gm.Lesznowola, 
tel.  506 595 555, 22 757 77 46

Zatrudnię mężczyzn do pracy przy produkcji opakowań 
z tektury w Piasecznie tel. 22 737 24 77

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzą-
taczki od maja 2018r.Umowa zlecenie, pełne ubezpiecze-
nie ZUS, godziny pracy 13.30-20.30. Tel. 22 750 07 87 

Firma zatrudni monterów sieci wod-kan lub całą brygadę. 
Tel. 601 522 969

Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni od 
zaraz na stanowisko nauczyciela j. hiszpańskiego (na zastęp-
stwo, 18 godzin). CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekre-
tariat@spwmy.edu.pl , telefon kontaktowy - (22) 462-85-20

Zatrudnię panie do sprzątania przedszkola i żłobka w 
Baszkówce, tel. 22 757 80 83

SZUKAM PRACY 

Kobieta 30 lat poszukuje pracy, tel. 798 746 808

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, rynny),
tel. 739 691 278

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

Nowy agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

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. 502 898 418

Sprzedam kopaczkę, kultywator słoneczko, 
tel. 517 852 464

Drzewo opałowe sosna, tel. 602 77 03 61

Drzewo kominkowe sosna, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Mercedes ciężarowy 12 t., 1997 r., przebieg 360 000 km, 
tel. 602 407 719

Opel Corsa, 2009r, 1.3d, tel. 695 58 48 53

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 737 312 465

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM  SIEDLISKO , TEL. 606 506 106

Sprzedam mieszkanie przy metrze 48 m kw., 
Warszawa – Bielany, tel. 602 407 719

Działka, mazury w pobliżu jezior, tel: 513 774 311

Dwie działki budowlane po 1000 m kw. we wsi 
Bronisławów-100 zł m kw., tel. 798 913 810

Działki budowlane sprzedam lub zamienię na dom,
mieszkanie. Tel. 607 869 775

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

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

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

Centrum Żyrardowa- sklep 60 m kw., tel. 607 869 775

Osiedle Senioralne działki 600 m kw./39 tys. Lub 500 m 
kw./25 tys., tel. 607 869 775

Działki 500 m kw./25 tys. blisko Park of Poland-Suntago, 
tel. 601 372 140

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

Sprzedam działkę budowlaną. Władysławów, 
gm.Leszmowola. Pow.916 m kw. Atrakcyjna Lokalizacja. 
Cena 185 tys. zł..Tel. 512 650 632

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

48 m kw., biuro lub kancelarię, Piaseczno,
ul. Kościuszki (na dole Bank ING), tel: 509 694 645

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pawilon 28 m. kw. „Pod Kopułą“, Piaseczno, ul. Szkolna 
(bazarek),  tel. 509 86 72 38

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do 400 000 zł, Konstancin, Piaseczno, 
okolice, tel. 602 407 719

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, remonty, tel. 601 310 413

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Kostka brukowa 604-174-152

Tynki maszynowe tel.722 139 868 

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Dachy - krycie, naprawa, tel. 511 928 895

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Prace ogrodowe, tel. 518 745 782

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

Glazura, hydraulika, malowanie, elektryka, 
tel. 604 404 254

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

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

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

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

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty. 
Tel. 511 204 952

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

 RÓŻNE 

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

Przyjmę gruz Prażmów, tel. 602 77 03 61

NAUKA 

WIOSNA Z KOMPUTEREM-BEZPŁATNIE, 
TEL. 536 031 172, 796 424 412

Dreamlandia- grupa wsparcia pracująca 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

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

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

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

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMA-
GANA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO, 
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278 

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, 
Piaseczno, tel. 501 723 888

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

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

Zatrudnię fryzjera do salonu w Zalesiu Górnym,
tel. 515 233 014

Pilne, elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU.

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505
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największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet
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Koszmarny wypadek
na al. Krakowskiej
RASZYN Jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy trafi ły do szpitali – to 
bilans dramatycznego zdarzenia drogowego, do którego doszło w cią-
gu dnia obok raszyńskiego kościoła

 W wypadku, który miał miejsce na początku poprzedniego tygodnia na 
al. Krakowskiej wzięły udział trzy auta. Kierujący volkswagenem golfem 30-la-
tek jadąc od strony Warszawy uderzył w volkswagena polo, który nadjeżdża-
jąc z przeciwnej strony próbował skręcić w lewo. W rezultacie zderzenia kieru-
jący golfem stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w młodą kobietę, któ-
ra peugeotem 308 włączała się do ruchu na alei. Uderzenie miało tak silny im-
pet, że 75-letni kierowca jak i młoda pasażerka polo zostali wyrzuceni z auta. 
Starszy mężczyzna zginął na miejscu, a kobietę w ciężkim stanie przetranspor-
towano do stołecznego szpitala. Hospitalizacji poddany został także 30-latek, 
który doznał uszkodzenia nóg. Najmniejsze obrażenia stwierdzono u kierują-
cej peugeotem. Jednak po przebadaniu przez ratowników medycznych rów-
nież została przewieziona do szpitala. Al. Krakowska dla jadących w stronę Je-
nek przez kilka godzin była całkowicie zamknięta.
 Okoliczności i przyczyny wypadku są wyjaśniane przez prokuraturę i poli-
cję. Prawdopodobnie zamontowany w pobliżu miejsca wypadku monitoring 
pozwoli określić, który z kierowców doprowadził do tragedii. Wszystko wska-
zuje na to, że albo polo zajechało drogę wykonując skręt w lewo przy koście-
le w ul. Godebskiego, albo golf przejechał na czerwonym świetle.
 – Policjanci proszą wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia 
o kontakt – apeluje podkom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w 
Pruszkowie. Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie KPP przy ul. 
Kraszewskiego 8, telefonicznie przez całą dobę  (22 758 60 81 do 85 oraz tel. 
997) lub mejlowo: komendat.pruszkow@ksp.policja.gov.pl.

AB/PC

W zdarzeniu rozbite zostały trzy samochody (fot. KPP Pruszków) 

Klub seniora 
i świetlica w Żółwinie
BRWINÓW Od marca w budynku OSP w Żółwinie działa klub seniora 
oraz zmodernizowana  świetlica socjoterapeutyczna

 Uroczyste otwarcie świetlicy i rozpoczynającego działalność klubu senio-
ra odbyło się 26 lutego. Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński oraz dyrek-
tor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba opowia-
dali o idei utworzenia klubu oraz ludziach, którzy zaangażowali się w realiza-
cję tego pomysłu. Następnie ksiądz Wojciech Osial poświęcił obiekt, po czym 
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi.  
 Klub seniora i świetlica mieszczą się przy ul. Nadarzyńskiej 25. Część po-
mieszczeń strażnicy oraz przyległe sanitariaty przeszły generalny remont. Zo-
stało utworzone zaplecze kuchenne, salka klubowa i łazienka przystosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z klubu mogą korzystać osoby w wieku 
co najmniej 60 lat z terenu całej gminy. Mogą tam wspólnie spędzać czas, grać 
w gry planszowe i zawierać nowe znajomości. W wyremontowanych pomiesz-
czeniach będą odbywały się także różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. 

TW

Na remont pomieszczeń gmina uzyskała dofinansowanie w wy-
sokości 137 tys. zł. Koszt modernizacji wyniósł niemal 300 tys. zł

Żłobek otworzy podwoje za dwa lata?
GRODZISK MAZOWIECKI Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Grodziska doczekają się 
miejskiego żłobka. Za kilka miesięcy ma być gotowy projekt placówki przy ul. Okrężnej
 W nowym obiekcie zostaną przy-
gotowane miejsca dla około 250 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
50 zapisanych do żłobka. Działa-
nie włodarzy to odpowiedź na szyb-
ko rosnące zapotrzebowanie na tego 
typu obiekty w Grodzisku Mazo-
wieckim. Miasto rozbudowuje się, 
przybywa w nim młodych rodzin i 
umieszczenie malucha w placówce 
publicznej staje się coraz trudniejsze. 
 Przedszkole, wedle wstępnych 
założeń, miało być wzniesione w 
tańszej i szybszej w realizacji tech-
nologii modułowej (z gotowych ele-
mentów). Jednak władze gminy z 
tego zrezygnowały. – Z doświadcze-
nia wiem, że każda droga na skróty, 
kończy się tym, że jest potem dłużej i 
drożej. Zdecydowaliśmy się ostatecz-
nie na tradycyjną technologię – mówi 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. Z 
jego wyliczeń wynika, że projekt bę-
dzie gotowy najpóźniej za 8 miesię-
cy. Wówczas budowa rozpocznie się w 

przyszłym roku i zakończy w 2020. 
 Oprócz budynku na działce 
oczywiście powstanie plac zabaw 

oraz parking i zatoka postojowa 
typu „kiss and ride”.

W gminie są coraz większe trudności z umieszczeniem małego 
dziecka w publicznej placówce

Rozdajemy pakiety 
startowe na Bieg Raszyński!
RASZYN Największa impreza biegowa na terenie powiatu pruszkowskiego i nie tylko 
zbliża się wielkimi krokami. IX edycja Ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego odbędzie 
się już 8 kwietnia
 W Ogólnopolskim Biegu Ra-
szyńskim na dystansie 10 km star-
tują zarówno amatorzy, jak i zawo-
dowcy. Na tegoroczną edycję bie-
gu zapisało się do tej pory oko-

ło 520 zawodników. Jest jeszcze 80 
wolnych miejsc, a zapisywać moż-
na się nawet w dniu zawodów pod 
warunkiem, że wcześniej nie zo-
stanie zamknięta lista startowa.

Próba generalna
 Wielu biegaczy traktuje Bieg Ra-
szyński jako przetarcie przed Or-
len Warsaw Marathonem, który od-
będzie się 22 kwietnia. Może dlate-
go jego poziom jest tak wysoki (cał-
kiem przyzwoity w amatorskim bie-
ganiu czas na poziomie 50 min star-
cza do uplasowania się... w poło-
wie trzeciej setki). Zawodnicy lubią 
przyjeżdżać do Raszyna także dlate-
go, że trasa biegu ma atest Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, a rywali-
zacji towarzyszy gorący doping ki-
biców. Co roku dla najlepiej dopin-
gującej grupy organizatorzy prze-
widują nagrodę w wysokości 1000 
zł (grupy mogą rejestrować się na 
stronie internetowej biegu), za dru-
gie miejsce jest 500 zł, a za trze-
cie – 200 zł. Do tego dochodzi per-
fekcyjna organizacja i miła, pra-
wie rodzinna atmosfera. W gimna-
zjum przy ul. Unii Europejskiej zo-
staną – jak co roku – udostępnio-
ne szatnie i prysznice. Będzie wy-
dzielona także specjalna strefa, w 
której będzie można zostawić sa-
mochód. Osoby, które chcą wziąć 
udział w tegorocznej edycji bie-
gu, mogą do 7 kwietnia zapisywać 
się za pośrednictwem strony www.
biegraszynski.pl (zakładka ZAPI-
SY). Opłata startowa wynosi 65 zł. 

Na koniec - losowanie
 Każdy uczestnik biegu otrzy-
ma pakiet startowy, w skład którego 
oprócz koszulek technicznych i nu-
meru z czipem wejdzie także prak-
tyczny kosmetyk. Na mecie będzie 
czekał na wszystkich napój izoto-
niczny oraz posiłek regeneracyjny. 
Impreza rozpocznie się w niedzielę 
o godz. 10.30, a od godz. 8 będzie 
czynne biuro zawodów. Najpierw 
na starcie staną mieszkańcy gminy 
uprawiający Nordic Walking.  Bieg 
główny zacznie się o godz. 11 sprzed 
urzędu gminy przy ul. Szkolnej. Do 
pokonania będą trzy pętle po oko-
ło 3330 m wśród gęstej zabudowy 
domków jednorodzinnych Raszyna 
i Rybia. Meta będzie znajdowała się 
na ul. Unii Europejskiej. Limit czasu 
na przebycie dystansu 10 km usta-
lono na dwie godziny. Zawodnicy 
będą klasyfikowani w sześciu kate-

goriach wiekowych. Około godz. 13 
na terenie szkoły podstawowej odbę-
dzie się dekoracja zwycięzców i zo-
stanie rozstrzygnięty konkurs dla ki-
biców. – Wśród osób, które dobie-
gną do mety rozlosujemy dwa ze-
garki Garmina oraz tablet Samsun-
ga – zapowiada Janusz Górka, dy-
rektor imprezy. – Zapraszam na nie-
dzielę do Raszyna. Emocje i świetna 
zabawa gwarantowane. 

Darmowe pakiety startowe
 Jako że Kurier Południowy jest 
patronem medialnym imprezy, 
mamy do rozlosowania 5 pakietów 
startowych. Można zgłaszać się po 
nie we wtorek 3 kwietnia, od godz. 
13, dzwoniąc pod numer telefonu 22 
737 23 48. Pakiety będą do odebra-
nia w dniu zawodów. 

Tomasz Wojciuk

Patronem medialnym Biegu Raszyńskiego jest 
Kurier Południowy 

Bieg Raszyński słynie 
ze świetnej organizacji. 
Od lat imprezę wspiera 

gmina i lokalni sponsorzy

POWIAT PRUSZKOWSKI/PRUSZKÓW

Utrudnienia w rejonie Sienkiewicza
 W ostatnią niedzielę została wprowadzona czasowa organizacja ruchu 
w związku z pierwszym etapem przebudowy ul. Sienkiewicza. Ulica została 
częściowo zamknięta na odcinku od ul. Staszica (na wysokości wjazdu do 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej) do ulicy Stalowej. Został też wpro-
wadzony na niej ruch jednokierunkowy w kierunku dworca PKP. Ruch samo-
chodowy od strony dworca PKP został skierowany na ulicę Stalową, która na 
czas objazdu również będzie drogą jednokierunkową.
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