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Jedyny 
taki bieg
RASZYN Ogólnopolski Bieg Ra-
szyński jak zwykle miał wspa-
niałą oprawę, która sprawia, że 
od lat przyciąga zawodników z 
całej Polski. Tym razem płaską, 
szybką trasę jako pierwszy poko-
nał Mateusz Kaczor z Radomia

Ksiądz, który nie bał się niczego

Wystartował 
rower gminny
MICHAŁOWICE Od kwietnia na terenie 
gminy można korzystać z samoobsłu-
gowych wypożyczalni rowerów. Sys-
tem składa się z 6 stacji i 55 rowerów. 
Są wśród nich tandemy i rowery fami-
lijne, którymi można przewieźć nawet 
czworo dzieci. Niedługo zostanie od-
dana kolejna stacja z dziesięcioma bi-
cyklami
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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

BRWINÓW

POWIAT GRODZISKI

Sprawcy kradzieży „na wyrwę” za kratami

Brutalni sprawcy zbiegli po napadzie

Kradziona mazda na kradzionych tablicach

Odpowiedzą za ponad 50 włamań

Kopała, choć przyjechali jej pomóc

Pijany jak słoń wśród porcelany

 Nawet 10 lat więzienia grozi trzem mężczyznom zatrzymanym za kra-
dzież i rozbój dokonane na mieszkance Grodziska. Kobieta zawiadomiła 
policję, że została zaatakowana przez napastników, kiedy szła jedną z ulic. 
Sprawcy wyrwali jej z ręki torebkę, w której znajdowały się dokumenty i 
pieniądze, a jeden z mężczyzn kopnął poszkodowaną w brzuch. Decyzją 
sądu wszyscy trzej mężczyźni (w wieku 20, 23 i 25 lat) zostali aresztowani 
na trzy miesiące. Z ustaleń kryminalnych wynika, że mogli dokonywać po-
dobnych przestępstw w sąsiednich miejscowościach. Policja apeluje do 
poszkodowanych o zgłaszanie się do grodziskiej komendy. 

 Strzały z broni palnej było słychać w poprzedni wtorek w Pruszkowie. 
To strzelali policjanci podczas próby schwytania sprawców rozboju na ul. 
Korczaka. Ubrani na ciemno napastnicy pobili parę idącą wieczorem ul. 
Korczaka i zabrali jej saszetkę z pieniędzmi i dokumentami. Na miejsce wy-
słano kilka załóg policyjnych. W pobliżu miejsca zdarzenia stróże prawa 
dostrzegli podejrzany samochód. Kiedy zbliżyli się do niego, auto ruszyło. 
Policjanci dawali kierowcy znaki, aby zatrzymał się do kontroli. Jednak sa-
mochód przyspieszył i omal nie potrącił jednego z mundurowych.  Wów-
czas stojący obok funkcjonariusz oddał w powietrze strzał ostrzegawczy, a 
następnie drugi w kierunku oddalającego się auta. Sprawcy jednak odje-
chali. Jak zapewnia policja, są intensywnie poszukiwani.

 W ręce stołecznych wywiadowców wpadł 42-latek jeżdżący po Brwi-
nowie mazdą, która została skradziona i była poszukiwana. Auto zniknęło 
z ulic Warszawy w 2016 roku, a przykręcone do niego tablice rejestracyjne 
skradziono w powiecie chojnickim w 2014 roku. Kiedy policjanci zatrzy-
mali kierowcę do kontroli, wyszło na jaw, że nie ma on uprawnień do kiero-
wania. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa i przyznał się do niego. Grozi 
mu do 5 lat więzienia. 

 Po dwuletnim śledztwie żyrardowska policja skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom powiatu pruszkowskiego. 
38-latkowi i jego o dwa lata starszemu kompanowi zarzucono dokonanie 
50 włamań a także kilku kradzieży. Mężczyźni działali na terenie powiatów 
grodziskiego i piaseczyńskiego, ale również żyrardowskiego, grodziskiego 
i rawskiego. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 

 Do policyjnej celi trafi ła kilka dni temu 19-latka, która będąc pod wpły-
wem alkoholu agresywnie i wulgarnie potraktowała ratowników medycz-
nych, a później policjantów. Przed godz. 20 załoga karetki pogotowia we-
zwała funkcjonariuszy na interwencję. Na miejscu okazało się, że ratow-
nicy próbowali pomóc 19-latce, która źle poczuła się na ulicy. Jednak pa-
cjentka na chęć pomocy zaczęła pluć, szarpać i wyzywać ratowników. W 
czasie awantury uszkodziła również torbę medyczną. Po wytrzeźwieniu 
kobieta usłyszała zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych i naru-
szenia ich nietykalności cielesnej oraz zniszczenie mienia. 19-latka dobro-
wolnie poddała się karze za popełnione przestępstwa poprzez wykonywa-
nie prac społecznych przez 1,5 roku.

 W środę wieczorem na ul. Ewy dachował peugeot. Kiedy policjanci 
przyjechali na miejsce, kierowca był już pod opieką ratowników medycz-
nych. Okazało się, że 56-latek w środku dnia wyruszył w podróż autem z 
2 promilami alkoholu w organizmie. Podczas nieodpowiedzialnej jazdy 
mężczyzna uszkodził siedem samochodów zaparkowanych przy ulicy. Do 
tego delikwent wsiadł za kierownicę, mimo że sąd odebrał mu prawo jazdy 
i zakazał prowadzenia pojazdów do listopada 2019 roku. Teraz po raz ko-
lejny stanie przed sądem.

Ksiądz, który nie bał się niczego
PODKOWA LEŚNA Podkowianie obchodzą setną rocznicę urodzin zmarłego w 2010 roku 
ks. Leona Kantorskiego. W najbliższy weekend będą miały swój punkt kulminacyjny
 Zarówno w sobotę, jak i niedzie-
lę o godz. 18. w podkowiańskim ko-
ściele zostanie wykonana msza be-
atowa. 15 kwietnia weźmie w niej 
udział kard. Kazimierz Nycz, metro-

polita warszawski. Radiowa „Jedyn-
ka” zapowiedziało nagranie mszy i 
jej retransmisję.

Elektryczne gitary w kościele
 Czym jest owa msza i jaki ma z 
nią związek ks. Leon Kantorski? W 
styczniu tego roku minęło pół wie-
ku od dnia, w którym mszę bitową 
„Pan przyjacielem moim” w koście-
le św. Krzysztofa w Podkowie Le-
śniej zagrał  popularny zespół Czer-
wono-Czarni. Jednak dzieje pierw-
szej polskiej mszy, w której treści re-
ligijne ubrane zostały w formę mu-
zyki bigbitowej, czyli rozrywkowej, 
granej m.in. na gitarach elektrycz-
nych, zaczęły się trzy lata wcześniej. 
W 1965 roku grupa młodych muzy-
ków z Podkowy pod nazwą Trapi-
ści zaczęła ubarwiać dźwiękowo na-
bożeństwa. Wykonywali różne kom-
pozycje instrumentalne – od muzy-
ki klasycznej po ówczesne przeboje 
rockowe. W 1967 roku namówiony 
przez Trapistów ks. proboszcz Leon 
Kantorski zwrócił się do mieszkanki 
Podkowy Katarzyny Gärtner (kom-
pozytorki m.in. takich przebojów 
jak „Małgośka” Maryli Rodowicz, 
czy „Tańczące Eurydyki” Anny Ger-
man) z propozycją napisania kil-
ku utworów przeznaczonych do wy-
konywania podczas nabożeństw z 
udziałem zespołu. Następnie msza 
została nagrana na płytę z udziałem 
Czerwono-Czarnych, ale mimo to 
stała się wizytówką Trapistów.

Prawda o człowieku
 Prekursorem owego rewolucyj-
nego wydarzenia w polskim Koście-
le był  właśnie ks. Leon Kantorski, 
najpierw wikary, a następnie pro-
boszcz parafii św. Krzysztofa (w la-
tach 1964-1991). Jednak nie tylko to 
pamiętają mu mieszkańcy Podkowy 
i przyjaciele z całej Polski. – Podko-
wa Leśna stała się sławnym miejscem 
dzięki temu, że tu był proboszczem 
ks. Leon. To on był sławny przede 
wszystkim, on był znany. Wiadomo 
było, że Podkowa Leśna to jest to 
miejsce, gdzie można spotkać praw-
dę o człowieku – mówił podczas uro-
czystości pogrzebowych ku czci księ-
dza. Kantorskiego jego przyjaciel ks. 
Kazimierz Kalinowski.
 To z inicjatywy proboszcza w mie-
ście powstał ruch „Świetlików”, wzo-
rowany  na przedwojennym skautin-
gu. W podkowiańskiej plebanii rozwi-
jał się także ruch oazowy (skupiający 
około 150 osób), a młodzież zwracała 
się do ks. Kantorskiego „bracie”. Ku 
niezadowoleniu milicji, ks. Kantorski 

był również inicjatorem publicznego 
święcenia samochodów (do pierw-
szego doszło w 1965 roku). – Ksiądz 
Leon fascynował mnie i chyba więk-
szość parafian swoim entuzjazmem i 
pasją działania. Z miejsca podjął bu-
dowę domu parafialnego, czyli tzw. 
plebanii, rozbudowę kościoła i przede 
wszystkim: pracę nad młodzieżą – 
wspominał w 2005 roku Władysław 
Gołąb. – Dom parafialny, jaki stworzył 
ks. Leon, był rzeczywistym domem pa-
rafian. Można było do niego przyjść o 
każdej porze, z każdą biedą.  

Człowiek ogromnej odwagi
 Długoletni podkowiański pro-
boszcz zapisał się również w hi-
storii „Solidarności”. Wspierał lo-
kalny komitet oporu, a w maju 
1980 roku w parafii zorganizowa-
no głodówkę w proteście przeciw-
ko uwięzieniu Mirosława Chojec-
kiego  (naukowca i działacza opo-

zycyjnego, szefa Niezależnej Ofi-
cyny Wydawniczej). Z tego powo-
du ks. Kantorski był represjono-
wany. – Ksiądz Leon był człowie-
kiem, który nie bał się niczego, nie 
bał się właściwie ani hierarchii ko-
ścielnej, ani także władz komuni-
stycznych, nie bał się przecież służ-
by bezpieczeństwa, która go wielo-
krotnie nachodziła. Rozmawiałem 
z nim na ten temat, ale to już w po-
czątkach lat 90., że bardzo często 
miewał wizyty ubeków. Był prze-
cież internowany, krótko, bo krót-
ko, ale był internowany, więc był to 
człowiek naprawdę ogromnej od-
wagi osobistej – wspominał  dusz-
pasterza w wywiadzie dla Polskie-
go Radia Mirosław Chojecki. 
 Kapłanowi zapamiętano rów-
nież to, że w przykościelnym ogro-
dzie postawił pierwszy w Polsce po-
mnik Katyński – Kalwarię Polską. 

Piotr Chmielewski

Ks. Kantorski był proboszczem parafii w Podkowie Leśnej 
w latach 1964-1991 (fot. Senat RP)  

Ks. Leon Kantorski był 
niezależny w myśleniu, 

bardzo otwarty i będący 
blisko ludzi – tak wspomi-

nają go przyjaciele

MILANÓWEK

Nielegalne reklamy pomiędzy odpadami
 Magistrat rozpoczął ofensywę przeciwko szyldom reklamowym, które 
zawisły w mieście nielegalnie na słupach energetycznych i szpecą wy-
gląd Milanówka. Magistrat poinformował, że zdemontowane tablice skła-
dowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Turczynek. Będą do odbioru przez właścicieli do końca 
sierpnia, po tym terminie zostaną poddane utylizacji. Obecne działania są 
prowadzone na koszt miasta, a właściciele banerów nie będą pociągani do 
odpowiedzialności za ich nielegalne powieszenie.

PC

Zrób przyłącze, zanim zbudują nawierzchnię
 Milanowska spółka wodno-kanalizacyjna zaapelowała do właścicieli 
posesji, aby decydowali się na przyłącze do sieci miejskich, zanim rozpocz-
nie się przebudowa ich nawierzchni. Chodzi o to, aby w późniejszym cza-
sie nie niszczyć asfaltu lub kostki dla wykonania przyłącza kanalizacyjnego 
lub wodociągowego. Nowo ułożona nawierzchnia jest objęta kilkuletnią 
gwarancją i w tym czasie nie wolno jej naruszyć. 

PC
Nowa nawierzchnia dla czterech ulic
 Burmistrz Milanówka we wtorek podpisała umowy z trzema wykonaw-
cami na budowę ulic: Kochanowskiego, Długiej, Sosnowej (zyskają na-
wierzchnię z kostki) i Granicznej (zostanie na niej ułożony asfalt). Kontrakty 
opiewają łącznie na około 5,5 mln zł. Prace mają rozpocząć się niebawem. 

PC

R E K L A M A



3nr 14 (714)/2018/W2 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Wsiądź do busa i nie dbaj 
o bilet. Od poniedziałku
GRODZISK MAZOWIECKI Po najbliższym weekendzie ruszą dwie bez-
płatne linie autobusowe, którymi mieszkańcy miasta i gminy dotrą 
szybko do stacji kolejowej

 Po perypetiach związanych z wyłonieniem wykonawcy usługi, w końcu na 
ogłoszenie ratusza zdecydował się odpowiedzieć grodziski PKS. Za wożenie pa-
sażerów na dwóch „szybkich” liniach do końca roku fi rma otrzyma ponad 760 
tys. zł zapłaty. Pierwsza linia (BK) będzie miała za zadanie dowóz głównie osób 
zamieszkałych na Osiedlu Kopernika i w jego sąsiedztwie. Do stacji PKP pojedzie 
ulicami 3 Maja, Teligi, Bairda i Okulickiego. Druga linia (BM) – jeżdżąca co około 
kwadrans – będzie przywozić mieszkańców dalszych zakątków gminy oraz oso-
by, które zechcą w Adamowiźnie pozostawić samochody na parkingu przesiad-
kowym przygotowanym przez gminę. Kursy będą wykonywane w godzinach 
szczytu komunikacyjnego (6-8 oraz 16-19), a autobusy odjadą z przystanków co 
10 minut (w przypadku linii miejskiej) i 15 minut (w przypadku pozamiejskiej). 
 Linie będą dowoziły pasażerów do centrum miasta, ale przede wszystkim 
do dworca PKP, gdzie na głównej magistrali zatrzymują się pociągi częścio-
wo zastępujące składy, które jeździły obecnie remontowaną linię podmiejską 
447. – Ponieważ jedyny w okolicy przystanek dla tych pociągów jest w Grodzi-
sku, wiele osób przyjeżdża samochodami w pobliże, żeby się przesiąść. Zasta-
wiają wszystkie miejsca parkingowe i zwiększają korki w mieście. Chcemy ich 
zachęcić do podróży autobusami – wyjaśnia intencje władz miasta burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Druga kwestia to przeciwdziałanie rosnącemu za-
nieczyszczeniu powietrza – dodaje.  

PC

Czy darmowe busy usprawnią ruch w zakorkowanym centrum 
Grodziska Mazowieckiego? (fot. Jan Stradowski)

Piją przy szkole? Policja i straż 
miejska trzymają rękę na pulsie
PRUSZKÓW Jeden z mieszkańców poinformował nas, że na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 4 przy ulicy Hubala regularnie dochodzi do nocnych, zakrapianych alkoholem im-
prez. Tymczasem ani policja, ani straż miejska nie odnotowały ostatnio w tym miejscu 
żadnych incydentów
 - Te imprezy połączone są często z 
głośnymi krzykami oraz dewastacją – 
skarży się pan Kamil. - Kiedy wresz-
cie to się skończy? Party pod chmur-
ką są tu niemal każdego dnia, nie-
dawno w odstępie kilku minut inter-
weniowała najpierw policja, a potem 
straż miejska.  Po co na terenie szko-
ły jest oświetlenie, skoro nigdy nie jest 
włączane? Podobnie zresztą, jak mo-
nitoring – dodaje nasz czytelnik.
 Podkom. Karolina Kańka z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie zapewnia, że w ostatnim cza-
sie przy ul. Hubala nie dochodzi-
ło do incydentów. - Przed święta-
mi w szkole była dzielnicowa i nie 
otrzymała sygnału, jakoby w pla-
cówce działo się coś niepokojącego 
– mówi podkom. Kańka. - Z tego co 
pamiętam podejmowaliśmy tam ja-
kąś interwencję, ale to było jeszcze 
w ubiegłym roku. 
 W podobnym tonie wypowiada 
się straż miejska. - Ostatnie zgłosze-
nie, że ktoś spożywa alkohol w rejo-
nie szkoły mieliśmy około miesiąca 
temu i natychmiast podjęliśmy sku-
teczną interwencję – mówi komen-
dant Włodzimierz Majchrzak. - Póź-
niej nic się tam nie działo. Za picie 
pod chmurką grozi do 100 zł manda-
tu, a za śmiecenie – nawet do 500 zł.

 W związku ze zbliżającym się se-
zonem letnim strażnicy miejscy będą 
częściej zapuszczali się w miejsca, 
sprzyjające wypoczynkowi na świe-
żym powietrzu. - Od 20 kwietnia na-

sze patrole rowerowe będą aktyw-
ne zwłaszcza w sąsiedztwie parków 
– zapowiada komendant Majchrzak. 

TW

NADARZYN

Warsztaty fi lozofi czne dla dzieci
 W najbliższą niedzielę w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury przy pl. Ponia-
towskiego 42 odbędą się warsztaty fi lozofi czne dla dzieci w wieku od 5 do 
7 lat. Prowadzący spotkanie i jego uczestnicy będą zastanawiać się co to 
jest fi lozofi a, do czego służy, na jakie pytania odpowiada, do czego może 
przydać się w codziennym życiu. Początek o godz. 15, wstęp wolny.

TW
R E K L A M A
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Wsparcie 
dla szpitala kolejowego
PRUSZKÓW Szpital kolejowy w Pruszkowie otrzyma ponad 4 mln zł 
wsparcia od samorządu Mazowsza

 W sumie wsparcie w wysokości 15,7 mln zł dostaną cztery placówki na te-
renie Mazowsza. Pieniądze te przeznaczone są na zakup sprzętu i prace re-
montowe. Wśród szczęśliwców znalazł się także szpital kolejowy w Pruszko-
wie. Z puli ponad 4 mln zł, które mają zasilić konto placówki, ponad 3,6 mln 
zł pójdzie na modernizację oddziału chorób wewnętrznych, a prawie 600 tys. 
zł na na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla pracowni echokardiogra-
fi i i spirometrii. - Staramy się na bieżąco monitorować potrzeby naszych jed-
nostek oraz szpitali – mówił po przyznaniu środków marszałek Adam Struzik. 
- Ten rok jest wyjątkowy pod względem inwestycji na Mazowszu. Przeznaczy-
my na nie ponad 1 mld zł.
 Elżbieta Lanc, członek  zarządu województwa mazowieckiego podkreśli-
ła natomiast, że te dodatkowe pieniądze mają przede wszystkim poprawić ja-
kość usług medycznych, co przełoży się na zadowolenie pacjentów. 

TW

Wystartował rower gminny
MICHAŁOWICE Od kwietnia na terenie gminy można korzystać z samoobsługowych wypo-
życzalni rowerów. System składa się z 6 stacji i 55 rowerów. Są wśród nich tandemy i ro-
wery familijne, którymi można przewieźć nawet czworo dzieci. Niedługo zostanie od-
dana kolejna stacja z dziesięcioma rowerami
 - To już trzeci sezon gminne-
go roweru w Michałowicach - mówi 
wójt  Krzysztof Grabka. - Z roku na 
rok mamy coraz więcej wypożyczeń, 
dlatego też system jest systema-
tycznie rozbudowywany. Do końca 
kwietnia zostanie uruchomiona ko-
lejna, siódma stacja przy strefie re-
kreacji w Michałowicach. Natomiast 
do końca maja na wszystkich sta-
cjach i w rowerach pojawią się elek-
trozamki, które znacznie usprawnią 
wypożyczanie i zwrot jednośladów.
 Zasady wypożyczania rowerów 
w Michałowicach od początku nie 
zmieniły się - bezpłatne pozosta-
je każde wypożyczenie nieprzekra-
czające 12 godzin. Każda kolejna 
godzina kosztuje 10 złotych. Rower 
można wypożyczyć za pomocą sa-
moobsługowego terminala zamon-
towanego przy każdej z sześciu stacji 
lub korzystając z aplikacji Nextbike 
na telefony komórkowe. Użytkownik 
otrzymuje kod do zamka szyfrowe-
go, za pomocą którego może odpiąć 
rower i po przejażdżce go zabezpie-
czyć. Procedura ta się nieco zmieni 
po wyposażeniu stacji i rowerów w 
elektrozamki.
 Aby skorzystać z Roweru Gmin-
nego Michałowice, który ma być 
kompatybilny z warszawskim Vetu-

rilo i wypożyczalniami zlokalizowa-
nymi w Pruszkowie, wystarczy mieć 
zarejestrowane konto w systemie 
Nextbike. Można też założyć nowe 
konto, wchodząc na stronę interne-
tową rower.michalowice.pl i klika-

jąc przycisk „rejestracja”. Konto jest 
aktywne, gdy znajduje się na nim co 
najmniej 10 złotych. Z tych pienię-
dzy ściągane są opłaty za dłuższe 
wypożyczenia. 
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Wypożyczalnie rowerów znajdują się w Regułach przy urzędzie 
gminy, a także przy WKD Komorów, WKD Michałowice, WKD Nowa 
Wieś, WKD Opacz-Kolonia i w rejonie Zalewu Komorowskiego

Jak na nowo rodził się kraj
PODKOWA LEŚNA Na ogrodzeniu Liceum Ogólnokształcącego można 
oglądać wystawę „Teraz będzie Polska. Rok 1918”

 Ekspozycja warszawskiego Domu Spotkań z Historią 6 kwietnia zawisła na 
ogrodzeniu przy ul. Wiewiórek i pozostanie w tym miejscu do końca maja. Wy-
stawa przywołuje atmosferę ostatnich miesięcy przed odzyskaniem niepod-
ległości w 1918 roku. Na zdjęciach można obserwować wyzwalający się Kra-
ków, Lublin, Warszawę, Lwów, Poznań… Archiwalnym zdjęciom, ulotkom, pla-
katom i dokumentom towarzyszą relacje świadków tamtych dni. W kronikar-
skich zapisach i fragmentach korespondencji powraca klimat sprzed 100 lat. 
 Ekspozycja została przygotowana dla mieszkańców Podkowy Leśnej w ra-
mach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

PC

Plenerowa wystawa będzie czynna do końca maja 

Powstaje nowy komisariat
RASZYN Po wielu latach przygotowań rozpoczęła się wreszcie budowa nowej siedziby policji 
w Raszynie przy alei Krakowskiej. Ma ona potrwać półtora roku i kosztować ponad 5 mln zł
 Obecnie komisariat policji w Ra-
szynie mieści się w starym, przed-
wojennym budynku, którego stan 
techniczny pozostawia wiele do ży-
czenia. - Budynek jest za mały w sto-

sunku do liczby pracujących w nim 
osób – informował nas w sierpniu 
ub. roku kom. Konrad Łuczyński, 
komendant komisariatu. - Nowy ko-
misariat będzie miał nie tylko o wie-
le większą kubaturę, ale także bę-
dzie nowocześniejszy.

Gotowy w 2019 roku
 Nowy komisariat ma powstać 
na tyłach starego, który następnie 
zostanie wyburzony. A właściwie 
już powstaje, bo wykonawca – fir-
ma Inter-Profil - przejęła już plac 
budowy i rozpoczęła roboty ziem-
ne. Wcześniej odbyło się kilka nie-
rozstrzygniętych przetargów na re-
alizację zadania. Ostatni udało się 
wreszcie doprowadzić do szczęśli-
wego zakończenia, a umowę z wy-
konawcą podpisano w połowie lute-
go. Komisariat ma kosztować pra-
wie 5,2 mln zł i powstać w ciągu 19 
miesięcy (z wyburzeniem istnieją-
cego budynku). 

Dwie kondygnacje i garaże
 W miejscu starego komisaria-
tu ma stanąć nowy, dwukondygna-
cyjny budynek z wejściem od alei 
Krakowskiej o powierzchni użytko-
wej 438 m kw. oraz parterowy garaż 
na radiowozy o powierzchni 106 m 
kw. Powiększony parking dla peten-

tów – tak jak dotychczas – ma znaj-
dować się od strony ul. Nadrzecznej. 
W nowym budynku będą dwie sale 
odpraw, większa liczba pomieszczeń 
dla funkcjonariuszy, większy punkt 
obsługi interesantów i obszerniejsze 
pomieszczenie dla dyżurnych czyli 
stanowisko kierowania. Zwiększy się 
także liczba lokali socjalnych, w tym 
łazienek i szatni dla funkcjonariu-
szy. Komisariat zostanie wyposażo-
ny w urządzenia multimedialne, no-
woczesny system teleinformatyczny i 
wewnętrzny monitoring. Będą pano-

wały w nim nie tylko lepsze warunki 
pracy dla policjantów, poprawę od-
czują też interesanci. 
 Przymiarki do budowy nowe-
go komisariatu policji w Raszynie 
trwały 8 lat. Inwestycji od samego 
początku gorąco kibicowała gmi-
na, każdego roku rezerwując na nią 
w budżecie środki, mające stanowić 
dofinansowanie. W tym roku rad-
ni zabezpieczyli na tę inwestycję 1,5 
mln zł. 

Tomasz Wojciuk

Na razie na placu budowy trwają roboty ziemne

Nowy komisariat buduje 
Komenda Stołeczna Policji 

z 1,5-milionowym dofinanso-
waniem gminy Raszyn

NADARZYN

Spotkanie z wykonawcą „ósemki”
 Kilka dni temu odbyło się spotkanie z wykonawcą DK8. Celem rozmów 
było omówienie planowanych zmian w organizacji ruchu, które budziły 
niepokój wielu mieszkańców, obawiających się przede wszystkim korków. 
Liczne uwagi oraz wskazówki gminy sprawiły, że odłożono w czasie za-
mknięcie przejazdu ze Starej Wsi do Ruśca przy Hotelu George. Prawdo-
podobny termin zamknięcia drogi to początek maja. Ten czas zostanie wy-
korzystany na wprowadzenie rozwiązań, które zminimalizują utrudnienia 
związane ze zmianą organizacji ruchu.

TW

RASZYN

Książę Józef Poniatowski – Polak z wyboru
 W ramach obchodów Dni Raszyna, w najbliższą niedzielę w świetlicy 
środowiskowej „Świetlik” w Rybiu odbędzie się spotkanie historyczne po-
święcone księciu Józefowi Poniatowskiemu. Po prelekcji zatytułowanej 
„Książę Józef Poniatowski – Polak z wyboru” odbędzie się projekcja fi lmu 
fabularnego z 1937 roku zatytułowanego „Ułan Księcia Józefa”, z Jadwigą 
Smosarską w roli głównej. Początek o godz. 17, wstęp wolny.

TW

 Marszałek Adam Struzik zapewnił, że sejmik województwa ma-
zowieckiego stara się na bieżąco monitorować potrzeby szpitali
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Przepust przestanie
tamować
PODKOWA LEŚNA Trwa przebudowa ważnego ujścia dla wód 
opadowych z miasta – przepustu pod drogą wojewódzką nr 719

 Jak wyjaśnia burmistrz Artur Tusiński, to jedno z najważniejszych przed-
sięwzięć dla mieszkańców,  których posesje są podtapiane w okolicy ulic Iry-
sowej, Zarybie i Dębowej. Dzięki przebudowie przepustu i uregulowaniu sto-
sunków wodnych, woda ma przestać zbierać się także m.in. w okolicy cmenta-
rza. Ze względu na ukształtowanie terenu,  przepust pod drogą nr 719 był usy-
tuowany wyżej od dna rowu przy nekropolii. – Temat konieczności remontu 
przepustu był podejmowany w Podkowie wielokrotnie – przekonuje włodarz. 
– Negocjacje w tej sprawie z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich rozpocząłem zaraz po objęciu fotela burmistrza – dodaje.  
 Choć samorząd województwa już 10 lat temu uznał, że przepust pod szo-
są nr 719 „wymaga natychmiastowej przebudowy”, projekt udało się przygoto-
wać dopiero w roku 2015. Gdy w końcu zarezerwowano pieniądze na jego realiza-
cję, okazało się, że nie ma wykonawców zainteresowanych sfi nalizowaniem prac. 
Unieważniono kilka przetargów, w końcu jednak udało się. Firma, która zobowią-
zała się, że zakończy prace do 10 maja, otrzyma za roboty prawie 300 tys. zł. 
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Udrożnienie przepływu pod szosą pociągnie za sobą kolejne prace zwią-
zane z poprawą stanu odwodnienia Podkowy Leśnej (fot. blog A. Tusińskiego)

Zanim ruszy budowa superlotniska
BARANÓW Rząd zapowiedział, że w drugim kwartale tego roku zostanie przyjęta specu-
stawa w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niedawno ukazał się 
jej projekt i władze Baranowa mają do niego uwagi
 Budowa Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego, którego głównym 
elementem będzie port lotniczy „So-
lidarność” zajmujący około 3 tys. 
hektarów, ma być największym i 
najbardziej kosztownym przedsię-
wzięciem naszego państwa po 1989 
roku. Stąd niezbędne jest przygoto-
wanie przepisów, które zdecydowa-
nie usprawnią przygotowanie i reali-
zację inwestycji głównej oraz wszel-
kich innych z nią powiązanych. 
CPK ma być bowiem nie tylko naj-
większym lotniskiem w Polsce (któ-
re obsłuży początkowo rocznie oko-
ło 45 mln pasażerów, a docelowo 100 
mln), ale także przesiadkowym wę-
złem komunikacyjnym, do którego 
będzie można dotrzeć szybką koleją 
oraz zmodernizowanymi lub wyko-
nanymi od nowa szybkimi szosami. 
Jak napisano w uzasadnieniu projek-
tu specustawy: „celem przedsięwzię-
cia jest budowa i eksploatacja ren-
townego innowacyjnego węzła trans-
portowego, który (...) uzyska miejsce 
w pierwszej dziesiątce najlepszych 
portów lotniczych świata”. Mikołaj 
Wild, pełnomocnik rządu ds. budo-
wy CPK informuje, że wraz ze specu-
stawą zostanie przyjęty szczegółowy 
harmonogram inwestycji.
 Opublikowany projekt ustawy 
związanej z CPK budzi jednak kon-
trowersje w gminie Baranów, gdzie 
port ma powstać. Urząd gminy już 
przesłał swoje uwagi do propono-
wanych regulacji. Lokalni włodarze 
obawiają się, że długi (6-letni) okres 
przygotowań inwestycji, który bę-
dzie skutkował „zamrożeniem” nie-
zbędnego pod nią terenu uderzy w 
gminę finansowo, ponieważ miesz-
kańcy będą wnosili o zwolnienia po-
datkowe. Samorząd oczekuje, że zo-
stanie mu przyznana rekompensa-
ta z tytułu utraty dochodów. Wła-
dze ujęły się również za osobami w 
wieku przedemerytalnym, które po 
sprzedaży gospodarstwa pod przy-
szły port „Solidarność” będą miały 
duży problem z rozpoczęciem dzia-
łalności rolniczej w nowym miejscu. 
Zdaniem samorządu gminy, rząd 
powinien takim rolnikom zapropo-
nować wcześniejsze emerytury. 
 Wedle włodarzy doprecyzowania 
wymagają także zapisy specusta-

wy związane z ustalaniem i wypłatą 
odszkodowań za przejęte pod CPK 
grunty, aby mieszkańcy nie czu-
li się pokrzywdzeni. Samorządow-
cy zwrócili też uwagę, że projekt nie 
przewiduje świadczeń finansowych 
dla gminy za korzystanie z jej mająt-
ku – dróg, wodociągu, itp., a także 
strat związanych ze znacznym od-
pływem podatników. Włodarze za-
stanawiają się również, czy liczący 
94 strony dokument rządu nie mógł-
by być bardziej zwarty i konkretny. 

Zgodnie z zapowiedziami rządu, 
przygotowanie niezbędnej doku-
mentacji do budowy CPK potrwa 2 
lata od czasu przyjęcia specustawy, 
zaś projektowanie i budowa kolej-
nych 7 lat. Ostatnie 9 miesięcy zaj-
mą odbiory oraz przejmowanie ru-
chu z Lotniska Chopina na war-
szawskim Okęciu, które ostateczne 
ma być „wygaszone”. Pierwsze sa-
moloty miałyby wylądować koło Ba-
ranowa za niespełna 10 lat. 
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Władze gminy wnoszą o doprecyzowanie wielu zapisów 
specustawy dotyczącej budowy CPK, aby inwestycja nie 
uderzyła w gminę i jej mieszkańców

MICHAŁOWICE

Początek przebudowy ul. Baśniowej w Regułach
 Kilka dni temu rozpoczęła się przebudowa ul. Baśniowej w Regułach. 
Ulica zyska odwodnienie, nową podbudowę i nawierzchnię z kostki bru-
kowej. Wykonawca zrobi także zjazdy do posesji. Niestety w ciągu najbliż-
szych tygodni na drodze mogą występować utrudnienia, a niektóre jej od-
cinki będą czasowo wyłączone z ruchu. Prace mają potrwać do końca maja.

TW

PRUSZKÓW

Opowieści o Sue Ryder
 W sobotę 21 kwietnia o godz. 15 w muzeum Dulag 121 gościć będzie 
Anna Kalata – dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie. Będzie ona opo-
wiadała o Sue Ryder – Lady of Warsaw, znanej na całym świecie działaczce 
charytatywnej, która zasłużyła się również dla Polski. W 1953 r. Sue Ryder 
założyła fundację swojego imienia z siedzibą w Anglii. Zajęła się ona wzno-
szeniem tzw. Domów Sue Ryder, szpitali, hospicjów i domów opieki, które 
powstawały na całym świecie (30 znajduje się w Polsce). Podczas spotka-
nia odbędzie się pokaz fi lmu o Sue Ryder, a także zaprezentowana zosta-
nie wystawa poświęcona jej życiu i działalności.

TW
GRODZISK MAZOWIECKI

Niedziele dla fanów motocykli
 Decyzją grodziskich radnych na targowisku przy ul. Montwiłła będzie 
organizowana Grodziska Giełda Motocyklowa. W każdą drugą niedzielę 
miesiąca (od maja do października) wydarzenie zorganizuje lokalne Sto-
warzyszenie White Arrows, inicjatorzy powstania giełdy. 

PC
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Kolejarze uwalniają 
parking przy Grodziskiej
BRWINÓW Od 1 kwietnia wszyscy kierowcy nieodpłatnie mogą korzy-
stać z parkingu „parkuj i jedź” przy ul. Grodziskiej. Wcześniej był on do-
stępny tylko dla klientów Kolei Mazowieckich

 Spółka Koleje Mazowieckie podjęła decyzję, że przestają obowiązywać 
dotychczasowe zasady korzystania z parkingów „parkuj i jedź” w dziewięciu 
lokalizacjach, które od tej pory mają być ogólnodostępne. Oprócz Brwinowa 
chodzi także o Błonie, Celestynów, Mińsk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, 
Radom, Siedlce, Teresin i Żyrardów. To spora zmiana. Dotychczas większość 
miejsc na parkingu przy Grodziskiej w Brwinowie była pusta. Teraz jest on 
już bez dozoru i mogą bezpłatnie, przez siedem dni w tygodniu, korzystać 
z niego wszyscy posiadacze samochodów i rowerów. Jest to duże ułatwie-
nie zwłaszcza dla osób zostawiających samochody w rejonie Ośrodka Kultu-
ry. - Kilkanaście miesięcy temu przedstawiliśmy marszałkowi województwa 
mazowieckiego propozycję przejęcia niezbyt intensywnie wykorzystywa-
nego parkingu P&R w Brwinowie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. - Na-
sza propozycja zmierzała do otwarcia parkingu i rezygnacji z utrzymania pra-
cowników ochrony, co wymagało jednak włączenia w temat innych miast i 
gmin, a potem podjęcia uchwał przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 
i Zarząd Województwa Mazowieckiego. Docelowo parking przy ul. Grodzi-
skiej zostanie przejęty przez gminę Brwinów i to my będziemy odpowiada-
li za jego sprzątanie, odśnieżanie, naprawy ogrodzenia itp. W tym rejonie po-
wstanie także wkrótce monitoring. Kamery będą obejmować zarówno par-
king, jak i znajdujący się w pobliżu plac zabaw.

TW

Miejskie parki 
w nowej odsłonie
PIASTÓW W kwietniu zaczęła się rewitalizacja trzech miejskich skwe-
rów. Nowe oblicze zyskają plac Zgody, plac Słoneczny oraz Zieleniec 
przy al. Tysiąclecia 5

 Rewitalizacja ma związek z projektem, którego celem jest poprawa jako-
ści środowiska miejskiego poprzez rozwój zieleni. W sumie zmiany obejmą 
obszar prawie 12 ha, z czego niemal 11 ha stanowią tereny zielone. Pod ko-
niec marca burmistrz Grzegorz Szuplewski podpisał stosowną umowę z wy-
konawcą – fi rmą Baobab, która odświeży trzy miejskie skwery. Zakres prac 
jest dość szeroki. Na placu Zgody mają pojawić się nowe drzewa, krzewy i by-
liny oraz elementy małej architektury. Dodatkowo mają zostać przebudowa-
ne ciągi rekreacyjne i oświetlenie. Podobne czynności są planowane także na 
placu Słonecznym. Z kolei na terenie Zieleńca fi rma posadzi tylko nową zie-
leń. Wszystko to ma kosztować prawie 700 tys. zł.

TW

Jedyny taki bieg
RASZYN Ogólnopolski Bieg Raszyński jak zwykle miał wspaniałą oprawę, która sprawia, 
że od lat przyciąga zawodników z całej Polski. Tym razem płaską, szybką trasę jako 
pierwszy pokonał Mateusz Kaczor z Radomia
 Największe w gminie zawody 
sportowe od lat słyną ze wspaniałej 
organizacji i kameralnej, rodzinnej 
atmosfery. Mimo zatrzęsienia róż-
nego rodzaju imprez biegowych, do 

Raszyna co roku przybywa około 
500 zawodników, którzy ścigają się 
po wąskich uliczkach podwarszaw-
skiej miejscowości. Tak było i tym 
razem, chociaż na początku wyda-
wało się, że biegaczy będzie jednak 
nieco mniej. Frekwencję uratowała 
niesamowita, najlepsza w tym roku 
pogoda.

Szybki bieg w pełnym słońcu
 Na przybywających do biura za-
wodów biegaczy od samego rana 
czekali świetnie zorganizowani wo-
lontariusze. Rozgrzewkę można było 
przeprowadzić samemu na nowo-
czesnym stadionie sportowym przy 
ul. Unii Europejskiej bądź z instruk-
torem, tuż przed linią startu. Naj-
pierw, tradycyjnie już, na trasę ru-
szyła grupa mieszkańców uprawia-
jących nordic walking. Znak do roz-
poczęcia biegu głównego dał wójt 
Andrzej Zaręba. - Życzę wszyst-
kim osiągnięcia celów sportowych 
i dobrej zabawy – mówił. - Abyście 
szczęśliwie i w dobrych humorach 
dotarli do mety. 
 Na trasie (do przebiegnięcia 
były trzy pętle po około 3,3 km) za-
wodników dopingowali mieszkań-
cy oraz specjalnie zorganizowa-
ne grupy, które częstowały biegną-
cych wodą. W tym roku biegacze 
najwyżej ocenili „Wesołą ekipę” z 
KS Raszyn, która otrzymała w na-
grodę 1000 zł. Drugie miejsce zaję-
ła składająca się z nastolatek dru-
żyna „Młode gwiazdy” (500 zł), 
a trzecie grupa „Topola” (200 zł). 

Faworyci nie zawiedli
 W tym roku pierwszy linię mety 
przekroczył Mateusz Kaczor z Ra-
domia, który osiągnął rewelacyj-
ny czas 30 min 25 s. Drugi, z pra-
wie dwuminutową stratą, przybiegł 
Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna, 
a trzeci – Damian Świerdzewski z 
Ostrołęki. Wśród pań triumfowała 
Paulina Lipska-Mazurek z Warsza-
wy, której pokonanie 10 km zajęło je-
dynie 37 min i 48 s. Druga była Edy-
ta Miesiak, a trzecia – Justyna Śli-
wiak (obydwie z Warszawy).  

 Bieg ukończyły w sumie 432 oso-
by. Po uroczystej dekoracji zwy-
cięzców wśród wszystkich startu-
jących rozlosowano atrakcyjne na-
grody rzeczowe. - W ubiegłym roku 
mieliśmy problemy z pomiarem cza-
su, cieszę się, że w tym roku uda-
ło się je wyeliminować, a zaraz po 
biegu wszyscy zawodnicy otrzyma-
li esemesy z osiągniętymi rezulta-
tami – cieszy się Janusz Górka, dy-

rektor imprezy. - Dziękuję władzom 
gminy, wolontariuszom, sponsorom 
i wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację zawodów. Byliście 
naprawdę wspaniali. A za rok kolej-
na, jubileuszowa edycja Biegu Ra-
szyńskiego. Mogę obiecać, że nie-
spodzianek i dodatkowych atrakcji 
nie zabraknie.

Tomasz Wojciuk

W tym roku bieg ukończyły 432 osoby

Zawodnicy chętnie startują 
w biegu raszyńskim, 

bo panuje tu prawdziwie 
rodzinna atmosfera

PRUSZKÓW

Archiwum Ringelbluma
 Dziś (13 kwietnia) o godz. 18 w muzeum Dulag 121 odbędzie się wykład  
dr. Bartosza Borysa zatytułowany „Archiwum Ringelbluma – twórca i jego dzie-
dzictwo”. Emanuel Ringelblum organizował ogólnonarodową akcję zbierania 
dokumentów źródłowych żydowskich gmin, zachęcał do prowadzenia badań 
nad historią żydowskiej kultury i angażował prowincjonalnych inteligentów ży-
dowskich do pisania lokalnych historii. Z jego inicjatywy w listopadzie 1940 r. 
na terenie getta warszawskiego została utworzona tajna organizacja Oneg Sza-
bat (Radość Soboty). Grupa ta zbierała i opracowywała dokumentacje losów 
Żydów polskich pod okupacją niemiecką. W Archiwum Ringelbluma znalazły 
się również materiały dotyczące Żydów z Pruszkowa.

TW

R E K L A M A

GRODZISK MAZOWIECKI

Akcja szczepień psów na koszt ratusza
 W Grodzisku wystartowały bezpłatne szczepienia dla czworonogów 
przeciwko wściekliźnie. W kwietniu odbędą się szczepienia w podgrodzi-
skich wsiach (magistrat zarezerwował łącznie 2 tys. szczepionek), a w maju 
– w mieście. Ze szczegółowym harmonogramem można się zapoznać na 
stronie grodzisk.pl

PCJAKTORÓW

Zaparkujesz i pojedziesz pociągiem
 Wyczekiwana budowa parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej w 
Jaktorowie oraz dojazdów do niego niebawem się rozpocznie. Wybrany 
właśnie wykonawca zrealizuje te prace za niespełna 9 mln zł. Powstanie 
199 miejsc postojowych dla aut i 146 dla rowerów (te ostatnie pod wia-
tami). Inwestycja obejmuje również montaż monitoringu na parkingach 
w Jaktorowie i Międzyborowie. Podgląd obrazu z 96 kamer będzie miała 
straż gminna w zaprojektowanym centrum monitorowania.

PCMILANÓWEK

Otwórz swój ogród
 Od 8 do 10 czerwca w Milanówku odbędzie się XIII edycja Festiwalu 
Otwarte Ogrody. To impreza, podczas której uczestnicy odwiedzają pry-
watne (lub publiczne) ogrody i uczestniczą w zorganizowanych tam wy-
darzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Organizatorzy zapraszają miesz-
kańców do otwarcia w tych dniach swoich ogrodów i współtworzenia fe-
stiwalu. Zgłoszenia - na specjalnym formularzu – należy składać w sekreta-
riacie Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3. 

PC



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

DAM PRACĘ

Montażysta placów zabaw, wymagane prawo jazdy. 
Piaseczno, tel: 505 141 804

Do produkcji placów zabaw z drewna, wymagane 
prawo jazdy. Piaseczno, tel: 505 141 804

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

Kelnera/kę do pracy w restauracji w Żabieńcu, 
cały etat, tel. 692 165 855

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik,
brukarz, tel: 607 811 727

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Zatrudnię monterów okien, z doświadczeniem lub do 
przyuczenia, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 503 046 668

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

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

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

Pielęgniarka, dodatkowa, bardzo dobre warunki 
finansowe. Tel. 602 793 303

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, współpraca na cały 
sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane regularnie, w 
systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia, 
tel. 666 023 283

Zatrudnię Panią do sprzątania klatek schodowych, 
praca w Piasecznie, tel: 503 514 774

Kosmetyczce- manikiurzystce, wynajmę gabinet 
w salonie fryzjerskim, Piaseczno,  tel. 502 66 77 53

Osobę na parking w weekendy-Kolejka Wąskotorowa
tel. 781 995 901

POSZUKUJE BYSTREGO PRACOWNIKA DO PRAC 
ELEWACYJNYCH, TEL. 785 199 183

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Józefosławiu, 
tel: 503 706 115

Budowlanych fachowców do remontów. Możliwe także 
małe zlecenia. Atrakcyjne wynagrodzenie tel. 602 23 04 52

Ogrodników, mile widziana  umiejętność układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 839 

Młodą energiczną umowa o pracę 1/2 lub cały etat Piaseczno 
praca w godz. pon-pt 10-18, sobota 10-14, tel: 603 991 288

Pana do prac porządkowo-ogrodniczych, Piaseczno 
Tel. 608 673 131

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Panie do magazynu w Piasecznie, do oklejania towaru, 
tel. 695 909 304

Montażystę, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Nauczycielka do przedszkola i żłobka, Nowa Wola
k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Dekarza, tel. 692 194 998

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

Pilnie poszukujemy osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do pracy w charakterze: sprzątaczka i pracownik 
gospodarczy. Zapewniamy umowę o pracę. Praca w Pia-
secznie, tel. 797 197 836

Praca dla hydraulika, tel. 691 056 402

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

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

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

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

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego Kon-
stancin, tel. 602 126 840

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej. Mysiadło, 
603 68 65 61
 
Ślusarza – operatora prasy krawędziowej i do przyucze-
nia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl 

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

Operator na koparko - ładowarkę JBC, tel. 602 771 320

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

Frezer,tokarz,ślusarz, teren Piaseczna.6,00-14,00. 
Tel. 22 756 10 05

Przyjmę Panią do robienia pierogów - praca dorywcza. 
Kontakt 508 931 866 w godz. 7-11, 16-18

Szukam osoby z Piastowa i okolic do pomocy w handlu 
obwoźnym. Tel. 664 132 533

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem.Janki, tel. 601 897 727

Zatrudnię krawcowe szwaczki prasowaczkę.Praca 
w Stefanowie. Tel. 698 430 781

Przy zakladaniu i pielegnacji ogrodow. 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

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 

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

Firma budowlana poszukuje glazurników, tel. 601 304 250

Piekarza, cukiernika oraz osoby chętne do pracy w pie-
karni, Piaseczno – Zalesie, tel. 536 002 001

Pomocnik do remontów, tel. 667 356 939

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do prac porządkowych i/lub do przyuczenia, praca na 
piekarni w nocy i/lub w dzień, tel. 534 140 941

Panią do sprzątania 2 lub 4 razy w tygodniu, Polkę 
tel: 535 122 224

Sprzątaczkę do hotelu, Konstancin, tel. 663 06 56 76

SZUKAM PRACY 

Emeryt, biurowej na cały lub część etatu, 
tel. 515 830 140

Kierowca, lat 40, kat. B, C , C+E, tel. 516 123 768

Podejmę pracę chałupniczą, tel. 695 972 130

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Szukam pracy fizycznej, tel: 694 821 495

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505
 
Kupię piłę stołową krajzegę na 220V, tel. 509 447 601

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

SPRZEDAM

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

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, bez napędu, 
tel. 698 698 839

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

Wózek dla bliźniaków Bebetto 42, niebieski (w zesta-
wie dwie gondole i dwie spacerówki) + dwa nosidełka 
z adapterami (Kiddy Evolution pro 2, turkusowe), uży-
wane, tel. 502 898 418

Tanio wiatę metalową 5m x 8,5m x 2,5m, tel. 535 122 224

QUADA 80 cm3, młodzieżowy, tel. 698 698 839

SPRZEDAM KOMPOST (DUŻA ILOŚĆ), tel. 502 561 394

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Sprzedam sadzarkę do kapusty 2 – rzędową, brony 3, 
walec 4 - rzędowy, krajzegę, tel. 662 869 977

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sprzedam kopaczkę ciągnikową i inne sprzęty,
tel. 508 493 707

Sprzedam rodziny pszczele, tel. 664 695 444

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opony używane – hurtowo, tel. 505 040 047 

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

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

Audi A4 1995r. Tel: 735 050 261

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam tanią działkę budowlaną w Henrykowie Urocze 
tel 501 610 072 

Super tanie działki budowlane tel  501 610 072

Działka budowlana w Tomicach pow. 1060m.kw. 
Tel 504 179 415

Działka 1500 m kw., Krupia Wólka k. Zalesia Górnego, 
tel. 692 144 829

Działkę 1000 m kw, w Sułkowicach, tel. 692 144 829

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

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

Budowlana 1500 m kw., w gminie Prażmów, 30 km 
od Warszawy, 65 zł/m kw., tel. 604 823 665

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

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

Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki Lasy Jeziora, poj.dobrzynskie,warunki zabu-
dowy Huta k/Rypina,15zl/m kw. dzialkiosadamlynnik.pl 
Tel. 601 540 436

Działka w centralnej Magdalence, tel. 662 784 606

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.Leszno-
wola. Pow.916 m kw. Atrakcyjna Lokalizacja. Cena 185 tys. 
zł..Tel. 512 650 632

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Pomieszczenia warsztatowo – magazynowe, 
Piaseczno, tel. 505 040 047

Lokal 200  m kw (parter)  okolice Łaz, przy trasie Krakow-
skiej tel. 512 70 30 27

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie 2pokojowe, 38 mkw, Kusocińskiego 
tel: 513 626 068

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

46 m kw, trzypokojowy, w Konstancinie, 1750zł + media, 
tel:507 813 765

Wynajmę magazyn, 120 m kw.,Lesznowola,  tel. 508 493 707

Pomieszczenia warsztatowe z wyposażeniem (podnośniki 
dwukolumnowe, kompresor i drobne wyposażenie), 2 sta-
nowiska z zapleczem socjalnym, Piaseczno, tel. 506 125 181

Pokoje Chylice, tel. 698 896 421

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Pokój z kuchnią w samodzielnym budynku G.Kalwaria,
tel. 602 217 883

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Kupię dwupokojowe, Piaseczno, tel. 664 695 444

Zamienię M2 na M4 lub dom, tel. 506 281 153

USŁUGI

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, TEL. 508 329 491

TARASY, TEL. 690 61 30 31

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

Malowanie, tel. 602 688 403

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie gip-
sowe, adaptacja poddaszy, glazura, terakota, zabu-
dowy k/g – solidnie, tel. 504 786 100

Tynki maszynowe tel.722 139 868

WIOSENNA WERTYKULACJA TRAWNIKÓW, 
TEL. 698 698 839

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Sprzątanie tel. 536 043 434 

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

Kominki, tel. 609 644 757

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

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

Ocieplenia, tel: 532 587 599

Remonty, wykończenia, glazura, instalacje – wolny termin, 
tel. 880 880 690

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

Instalacje elektryczne, tel. 604 94 36 92

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Transport i usługi HDS, wywrotka. Tel. 531 021 359

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Kuchnie, szafy, garderoby, tel. 509 960 316

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

 RÓŻNE 

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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 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

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 

Przyjmę pomoc w kuchni oraz Panią bufetową, 
Piaseczno, tel. 508 383 525

Mechanik samochodowy Konstancin-Jeziorna,
atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 509 449 706

Blacharza samochodowego, atrakcyjne zarobki, 
kwatera, tel. 501 311 130

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570 

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie,
tel. 728 373 935

Pilne, elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny 
pracy, internistę, neurologa, kardiologa  tel. 605 440 831, 
609 373 582

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Uczennicę do salonu fryzjerskiego w Zalesiu Dolnym, 
tel. 507 600 570

Przedszkole w Piasecznie pilnie zatrudni nauczyciela 
wych.przedszkolnego. Atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia. Tel. 503 171 741

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

TRANSPORT, TEL. 506 448 906

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Glebogryzarka, 6,5 kM Gx – 160. tel. 698 698 839
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

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
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Kambo – bliżej
finału śledztwa?
GRODZISK MAZOWIECKI W najbliższych tygodniach ma być znana eks-
pertyza biegłych, która być może wyjaśni, co było powodem śmierci 
kobiety biorącej udział w grodziskiej terapii kambo

 Do głośnej w całym kraju tragedii doszło w listopadzie 2016 roku. 30-let-
nia warszawianka w czasie „ceremonii” straciła przytomność i została odwie-
ziona do szpitala, gdzie po kilkudziesięciu godzinach zmarła. Terapia kambo, 
której poddała się kobieta polegała na punktowym przypaleniu, a następnie 
lekkim rozdrapaniu skóry i nakładaniu na ranę wydzieliny żaby amazońskiej, 
uznawanej w Ameryce Południowej za naturalną szczepionkę. Miało to służyć 
oczyszczeniu organizmu poprzez reakcję wymiotną.    
 Wedle wyników sekcji zwłok kobiety, doszło u niej do obrzęku mózgu i 
do niewydolności krążeniowo-oddechowej. Jednak - jak tłumaczyła grodzi-
ska prokuratura - biegły z zakładu medycyny sądowej nie miał odpowiednich 
odczynników, aby stwierdzić obecność wydzieliny amazońskiej żaby w ciele 
zmarłej. Analizę toksykologiczną zlecono innemu podmiotowi – Narodowemu 
Instytutowi Leków. Mimo zapowiedzi, do końca ubiegłego roku śledczy rów-
nież nie otrzymali precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jakiej mikstury użyto 
podczas warsztatów medycyny naturalnej i śledztwo nie zostało odwieszone. 
 Jak podało radio RMF FM, ekspertyza dotycząca substancji znalezionej w 
ciele kobiety ma być gotowa do końca kwietnia. Opinia na jej temat ma klu-
czowe znaczenie dla śledztwa. Pozwoli bowiem na wznowienie postępowa-
nia i ewentualne postawienie zarzutów.

PC

Bez opinii na temat substancji, której użyto podczas terapii 
prokuratura nie może zakończyć śledztwa (fot. youtube)  

Ładniejsza stacja i przystanki kolejowe
POWIATY PRUSZKOWSKI/GRODZISKI Trwa modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Włochy - Gro-
dzisk Mazowiecki. W ramach przebudowy na stacji w Pruszkowie zostanie zmodernizowana zabytkowa 
wiata, a  na przystankach w Brwinowie i Piastowie wykonawca zbudował już ściany peronowe i wziął się 
za przejścia dla pieszych
 W ramach prowadzonej przez 
PKP PLK modernizacji, której 
całkowity koszt wynosi 285 mln 
zł, na stacji w Pruszkowie prze-
budowane zostanie przejście 

podziemne dla pieszych. W po-
łowie kwietnia wykonawca ma 
zbudować specjalną konstruk-
cję, dzięki której będzie możli-
we przesunięcie połowy wiaty 
o około 40 metrów w kierunku 
Warszawy. Następnie rozpocz-
ną się prace w przejściu pod-
ziemnym. Po zakończeniu robót, 
w sierpniu, wiata wróci na swo-
je miejsce i zostanie przytwier-
dzona do słupów. - Przewidzia-
no także renowację obiektu – in-
formuje Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK. - Na 
peronie zamontowane zostaną 
nowe ławki, megafony i tablice 
informacyjne. Wszystkie prace 
wykonywane są zgodnie z zale-
ceniami konserwatora zabytków.
 Bezpieczniejszą i sprawniejszą 
komunikację w Pruszkowie ma za-

pewnić nowy tunel pod linią kolejo-
wą na wysokości ulicy Działkowej. 
Będą z niego korzystać kierowcy, ro-
werzyści i piesi. Obecnie budowane 
są tam ściany szczelinowe.
 Na pozostałych sześciu przy-
stankach (w tym w Milanówku, 
Brwinowie, Parzniewie i Piastowie) 
wykonawca wybudował już ściany 
peronowe. Aktualnie trwają prace 

przy przejściach dla pieszych, ukła-
dane są sieci kanalizacyjne, elek-
tryczne i odwodnienie. W Brwino-
wie wykonawca zdemontował stary 
wiadukt. W tej chwili przygotowy-
wana jest nowa konstrukcja obiektu, 
bardziej wytrzymała i dostosowana 
do wyższych prędkości pociągów.
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Przystanek w Pruszkowie. Wszystkie perony i przejścia na mo-
dernizowanym odcinku mają być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 Po zmodernizowaniu 
linii będzie mogło jeździć 

nią więcej składów

Drogi do niepodległości
RASZYN W następny weekend w 
Raszynie odbędzie się doroczna 
impreza historyczna, upamięt-
niająca stoczoną w 1809 roku na 
terenie miejscowości bitwę z Au-
striakami oraz 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości
 Głównymi atrakcjami imprezy 
będą piknik rodzinny oraz manewry 
wojsk. Wydarzenie będzie odbywało 
się na terenie pałacu i parku pałaco-
wego w Falentach przy al. Hrabskiej 
3. To właśnie tam w piątek 20 kwiet-
nia około godz. 18 rekonstruktorzy 
wojska napoleońskiego zaczną budo-
wę historycznego obozowiska. Głów-
ne atrakcje zaplanowano jednak na 
sobotę 21 kwietnia. Od godz. 12 na 
terenie parku będzie działała strefa 
dzieci, przygotowana przez Muzeum 
Bajek Baśni i Opowieści (w progra-
mie opowieści i warsztaty). Oficjalne 
rozpoczęcie pikniku zaplanowano na 
godz. 13. Potem odbędzie się uroczy-
sty apel wojskowy i wspólny poczę-
stunek (grochówka). Będzie też moż-

na zwiedzić historyczne obozowi-
sko. Manewry i pokazy wojsk zapla-
nowano na godz. 15, a o godz. 16 od-
będzie się pokaz  mody z epoki napo-
leońskiej i nie tylko. O godz. 17 prelek-
cję zatytułowaną „Zanim Raszyn stał 
się sławny; Falenty i okolice w przeded-
niu bitwy 1809 r.” wygłosi dr Wojciech 
Rogowski ze Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Zakończenie impre-

zy zaplanowano na godz. 18. - Oczy-
wiście na miejscu będzie odbywało się 
wiele wydarzeń towarzyszących jak ro-
dzinna gra terenowa czy zabawy kosy-
nierskie dla dzieci – mówi Dorota Bet-
ko, jedna z organizatorek imprezy. - Na 
terenie parku będzie też można wybić 
sobie pamiątkową monetę. Wydarze-
niu patronuje Kurier Południowy.
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GRODZISK MAZOWIECKI

Ruchliwe skrzyżowanie do poprawki
 Gmina wzięła sprawy w swoje ręce i rozbuduje krzyżówkę dwóch dróg 
wojewódzkich: ul. Chełmońskiego i Żyrardowskiej. Właśnie trwa poszuki-
wanie wykonawcy tych prac. Zgodnie z przygotowanym ponad dwa lata 
temu projektem to dość ciasne i zakorkowane skrzyżowanie zostanie po-
szerzone, co pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Chełmońskiego 
w ul. Żyrardowską. Przebudowana zostanie także sygnalizacja świetlna i 
chodniki. Jeżeli urząd sprawnie wyłoni fi rmę wykonawczą, roboty zakoń-
czą się najpóźniej wczesną jesienią.
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PODKOWA LEŚNA

Nie żyje prof. Kazimierz Gierżod
 Dziesięć lat temu profesor otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Podkowa Leśna ze względu na zasługi, jakie wniósł na rzecz lokalnej 
społeczności. Profesor był pianistą (koncertował w Polsce i na całym świe-
cie), pedagogiem  i długoletnim mieszkańcem Podkowy Leśnej. Dwukrot-
nie piastował stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w 
Warszawie. Łączył swoją pracę zawodową z działalnością społeczną (m.in. 
przez lata prowadził chór parafi alny w Podkowie Leśnej). 
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