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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

Pijani ukradli auto i narobili szkód
Policja zatrzymała dwóch mężczyzn (w wieku 34 i 38 lat), którzy najpierw ukradli samochód, a następnie pieniądze w sklepie przy ul. Radnych w Pruszkowie. To nie był koniec ich grzechów – bowiem jadąc ul.
Kościuszki delikwenci doprowadzili do kolizji, po której porzucili opla na
środku ulicy i poszli pieszo do parku. Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, wyszło na jaw, że obydwaj mężczyźni są nietrzeźwi (mieli po ponad
1,5 promila alkoholu w organizmie). Natomiast po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazał się, że 34-latek dokonał w styczniu kradzieży paliwa.
Zatrzymani spędzili noc w policyjnym areszcie. 38-letni mieszkaniec Radomia usłyszał zarzuty wspólnej kradzieży pieniędzy oraz samochodu (przyznał się do nich i dobrowolnie poddał karze). Natomiast 34-letni pruszkowianin usłyszał cztery zarzuty: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kradzieży paliwa, kradzieży pojazdu oraz kradzieży pieniędzy. Również przyznał
się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze.

MILANÓWEK

Zdążył ukraść i rozkręcić
Dzięki nagraniom milanowskiego monitoringu, udało się namierzyć
złodzieja roweru o wartości około 2 tys. zł. Do siedziby straży miejskiej kilka
dni temu zgłosił się mężczyzna i poinformował, że pomiędzy godz. 15.15 a
17 ktoś ukradł mu rower pozostawiony na ul. Żabie Oczko. Z zapisu kamer
wynikało, że rzeczywiście około godz. 15.55 nieznany młody mężczyzna
jechał ul. Żabie Oczko właśnie tak wyglądającym bicyklem, a następnie
skręcił w stronę ul. Ludowej. Materiał ten przekazano policji, aby schwytała złodzieja. Jednak monitoring przydał się w tym przypadku jeszcze raz,
ponieważ około godz. 19.45 podejrzany został nagrany na ul. Piłsudskiego.
Dyżurny straży miejskiej długo się nie zastanawiając, sam ujął złodzieja.
Młody mężczyzna przyznał się do winy, w jego plecaku znaleziono części
rowerowe, a podczas późniejszych wspólnych działań z policją, na jego posesji znaleziono kompletną ramę i osprzęt skradzionego roweru.

Pociąg zabił 68-latka
W Milanówku doszło do tragicznego wypadku kolejowego, w którym
pod kołami pociągu dalekobieżnego zginął 68-latek. W ostatnią niedzielę
kwietnia około godz. 7 mężczyzna został najprawdopodobniej potrącony
przez skład relacji Warszawa – Wisła. Czy tak było na pewno ustali dopiero
prokuratura w prowadzonym śledztwie. Wypadek spowodował kilkugodzinne utrudnienia na trasie z Grodziska Mazowieckiego do Pruszkowa.

GRODZISK MAZOWIECKI

Mandat dla kierowcy, kratki dla pasażera
W trakcie kontroli prowadzonych na ruchliwej drodze w Odrano – Woli,
policjanci zatrzymali busa, którym podróżowało aż osiem osób zamiast…
trzech dozwolonych. Z tego powodu kierowca został ukarany mandatem
w wysokości 500 zł. Jednak to nie wszystko. Okazało się bowiem, że jednym z pasażerów jest 28-letni Ukrainiec poszukiwany przez sąd do odbycia kary za złamanie przepisów karno-skarbowych. Obcokrajowiec został
zatrzymany i przewieziony do więzienia, gdzie spędzi trzy miesiące.

PIASTÓW

Obrabował byłego pracodawcę
Kryminalni wytropili 52-latka, podejrzanego o rozbój na ul. Dworcowej.
Pokrzywdzony zeznał, że kiedy późną porą siedział na ławce przed budynkiem, przysiadł się do niego były pracownik. Po chwili mężczyźni razem
weszli do lokalu i wtedy napastnik zagroził poszkodowanemu nożem, a
następnie użył wobec niego gazu obezwładniającego. Na koniec 52-latek
wyjął kilkaset złotych z szuflady i uciekł z miejsca zdarzenia.
Policjanci po kilku godzinach schwytali podejrzanego, a w jego samochodzie znaleźli pojemnik z gazem oraz nóż, udało im się odzyskać także
część skradzionych pieniędzy. Okazało się również, że zatrzymany był poszukiwany przez sąd, ponieważ nie zgłosił się do zakładu karnego, aby odbyć karę. Po tym jak mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, sąd zatrzymał go w areszcie tymczasowym. Grozi mu
kara co najmniej 3 lat więzienia.
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Czy wójt pobierał dwie pensje?
NADARZYN/POWIAT PRUSZKOWSKI Okazuje się, że starostwo pruszkowskie, kierując się błędną opinią prawną, wypłaciło Dariuszowi Nowakowi dwie pełne pensje za styczeń i luty z
tytułu zasiadania w zarządzie powiatu mimo, że piastował on już w tym czasie stanowisko wójta gminy Nadarzyn. Dariusz Nowak od razu zwrócił „nadprogramowe” pieniądze
Cała sprawa jest dość skomplikowana. Na początku stycznia Dariusz Nowak zrezygnował z członkostwa w zarządzie powiatu pruszkowskiego. Miało to związek z wyznaczeniem go przez premiera Mateusza Morawieckiego do pełnienia
funkcji wójta gminy Nadarzyn po
nagłej śmierci poprzedniego włodarza gminy, Janusza Grzyba. Mimo
że Dariusz Nowak zaczął pełnić
obowiązki komisarza od 12 stycznia, zespół radców prawnych starostwa uznał, że konieczne jest wypłacenie mu pensji za styczeń i luty
z tytułu zasiadania w zarządzie powiatu, mimo że nie piastował już tej
funkcji. - Działając w dobrej wierze
i w oparciu o opinię prawną podjęto decyzję o wypłacie tych pieniędzy
– mówi Krzysztof Bukowski z biura
rady i zarządu powiatu. Jak się okazuje, sam zainteresowany nie zgadzał się z taką interpretacją prawną i składał w tej sprawie odwołania
do starosty. Zwrócił też otrzymane
wynagrodzenie na konto starostwa.
- W tej sytuacji starosta zdecydował
zlecić niezależną opinię prawną, o
wykonanie której poprosiliśmy prof.
Jacka Jagielskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego, autorytet w zakresie prawa administracyjnego – do-

Dariusz Nowak od początku protestował przeciwko pobieraniu
dwóch pensji i pieniądze otrzymywane z tytułu zasiadania
w zarządzie powiatu zwracał na konto starostwa
daje Krzysztof Bukowski. - Zgodnie z konkluzją zaprezentowaną w
opinii, mandat członka zarządu powiatu wygasa z mocy prawa z dniem
wyznaczenia go do pełnienia innej funkcji. Oznacza to w tym przypadku, że stosunek pracy Dariusza
Nowaka wygasł z dniem 12 stycznia 2018 roku, czyli z dniem wyznaczenia go do pełnienia funkcji wójta

gminy Nadarzyn. Decyzja o wypłacie wynagrodzenia za styczeń i luty
panu Nowakowi była więc niewłaściwa. Jednak można to było stwierdzić dopiero po otrzymaniu niezależnej, rozszerzonej opinii prawnej
zewnętrznego eksperta. Niemniej
jednak wyrażamy z tego powodu
ubolewanie.
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GRODZISK MAZOWIECKI

MILANÓWEK

Ekologia
w rolach głównych

Prosty gest, który pomoże wygrać konkurs

Społeczność Książenic zaprasza na 7. Piknik Ekologiczny organizowany z okazji Dnia Ziemi. W najbliższą sobotę w godz. 14-21 przy al.
Marylskiego będzie można m.in. wymienić makulaturę i elektroodpady
na sadzonki roślin. Wśród atrakcji
przewidziano kiermasz lokalnych,
tradycyjnych produktów, pokazy
cyrkowe, a także koncert szant. Dla
najmłodszych zaplanowano spektakl „Kto pokona Maszkarona – przygody wojów i potworów” oraz warsztaty ekologiczne. Goście mogą się
również spodziewać koncertu „szafa
gra” oraz potańcówki pod chmurką.
Wstęp wolny.

PC
PODKOWA LEŚNA/BRWINÓW

O historii, ludziach
i odkrywaniu
Samorząd Mazowsza udzielił
dwóm lokalnym organizacjom z
miast ogrodów dotacji na realizację wydarzeń turystycznych i
kulturalnych. Fundacji Rozwoju
Inicjatyw Lokalnych w Podkowie
Leśnej przyznano 11 tys. zł na
przygotowanie projektu „Questy
wyprawy odkrywców w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów. Natomiast Stowarzyszenie Projekt Brwinów otrzymało
9 tys. zł dotacji na realizację „Historii Brwinowa i okolic na szlakach rowerowych”, a także 10
tys. zł dotacji na projekt pt. „Ludzie wolności”, który przybliży
mieszkańcom losy lokalnych postaci walczących z okupantem
niemieckim i władzą komunistyczną.

PC

Milanowskie Centrum Kultury zakwalifikowało się do kolejnego etapu
konkursu Tesco „Decydujesz, pomagamy”. Aby pomóc MCK w uzyskaniu dotacji, należy zrobić zakupy w Tesco i wrzucić żeton otrzymany za paragon do
urny. Gest jest prosty, a może pomóc MCK w realizacji wakacyjnego projektu
dla dzieci „Twórczo na Miejskim Podwórku”. Głosować można do 4 czerwca w
czterech okolicznych sklepach Tesco: w Błoniu (ul. Poniatowskiego), Jaktorowie (ul. Fabryczna), Milanówku (ul. Królewska) i Piastowie (al. Tysiąclecia).
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Profesor też trafi do albumu
PODKOWA LEŚNA W albumie „100 zdjęć na 100-lecie odzyskania Niepodległości” znajdą się dwa zdjęcia związane z Podkową Leśną

POWIAT PRUSZKOWSKI 24-letni obywatel Rosji z Republiki Czeczeńskiej jest podejrzany o
zabójstwo przy użyciu noża i usiłowanie zabójstwa w Niemczech. Kilka dni temu wpadł
w powiecie pruszkowskim
Obcokrajowiec
miał
dopuścić się przestępstw w Bremie w
północnych Niemczech. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości, po informacji, że 24-latek wyjechał do
Polski, wystosował za nim Europejski
Nakaz
Aresztowania.
Do zatrzymania doszło dzięki
współpracy Komendy Głównej Policji oraz Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji z niemieckimi funkcjonariuszami z Wiesbaden i Bremy za pośrednictwem ENFAST, czyli sieci współpracy grup
poszukiwań celowych w krajach UE.
Na początku listopada ubiegłego
roku specjalna grupa poszukiwawcza niemieckich policjantów skontaktowała się telefonicznie z Punktem Kontaktowym ENFAST KGP. Z
informacji, jakie przekazano wynikało, że 24-letni obywatel Rosji jest
podejrzany o zabójstwo mężczyzny
i próbę zabójstwa kolejnej osoby. Jak
przekazano, mężczyzna miał ukrywać się na terenie Polski. Efektem
współpracy niemieckiej i polskiej
policji było ustalenie, że poszukiwany mężczyzna ukrywa się na Mazowszu. W związku z tą informacją, Punkt Kontaktowy ENFAST w
KGP zaangażował do sprawy funkcjonariuszy KSP. Rozpoczęła się in-

To zdjęcie z prof. Kazimierzem Michałowskim będzie opublikowane w niepodległościowym albumie (fot. NAC)

li udział policyjni antyterroryści.
Mężczyzna został doprowadzony
do warszawskiej prokuratury okręgowej. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

To rezultat konkursu zorganizowanego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, wydawcę książki, którą w formie bezpłatnego e-booka będzie można pobrać jesienią ze strony www.nac.gov.pl. NAC od 12 lutego na swoim profilu
facebookowym publikowało tematyczne galerie, z których internauci mogli
wybierać najlepsze – ich zdaniem – zdjęcia z okresu II Rzeczypospolitej (należało je lajkować). Z każdej z 10 kategorii (m.in. „krajobraz”, „życie codzienne”,
„kultura” i „przemysł”) do albumu trafi 10 zdjęć.
Jedna ze zwycięskich fotografii z 1939 roku przedstawia autosacrum (czyli uroczystość święcenia aut) przed podkowiańskim kościołem. Tradycja ta w
Podkowie Leśnej liczy 85 lat.
Niespodziewanie wśród 100 zdjęć w albumie znajdzie się także jeszcze jedno, tym razem w kategorii „nauka”, przedstawiające prof. Kazimierza Michałowskiego (podkowianina) podczas oględzin sarkofagu w 1937 r. w trakcie polskich wykopalisk archeologicznych w Egipcie. Archeolog od 2015 roku patronuje gimnazjum w Podkowie Leśnej.
Projekt „100 zdjęć na 100-lecie odzyskania Niepodległości” jest realizowany w
ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i został dofinansowany ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

PC

PC

Cudzoziemca zatrzymali antyterroryści (fot. KGP)
tensywna współpraca polskich i niemieckich policjantów.
Funkcjonariusze odnaleźli poszukiwanego w wynajmowanym
domu, na terenie powiatu pruszkowskiego. W jego zatrzymaniu bra-
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Poznajmy prawdziwych
patriotów

Mieszkańcy nie ufają
swoim policjantom?

BRWINÓW W parku miejskim w Brwinowie można oglądać wystawę
„Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycja ma związek z obchodzonym w RASZYN Podczas wtorkowego posiedzenia gminnej komisji porządku publicznego,
ochrony środowiska i rolnictwa doszło do ostrej wymiany zdań między mieszkańcatym roku 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości
mi, radnymi oraz funkcjonariuszami z miejscowego komisariatu. Okazuje się, że wielu
mieszkańców Raszyna ma zastrzeżenia do pracy policjantów
Spotkanie otworzył przewodniczący komisji Andrzej Górecki. Następnie sprawozdanie z działalności policji za ubiegły rok zdał komendant komisariatu, kom. Kon-

W ubiegłym roku policjanci
z Raszyna wszczęli
aż 485 postępowań przygotowawczych w sprawie różnego rodzaju przestępstw,
w tym gospodarczych

Wystawa pozostanie w parku do końca roku
Plenerowa ekspozycja „Ojcowie Niepodległości” została przygotowana
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Historycy opisali w skrócie drogę prowadzącą do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
sześć kluczowych postaci, które mogą być przykładem patriotyzmu dla młodych pokoleń. Osobami, które zdaniem autorów ekspozycji najbardziej przyczyniły się do odrodzenia naszej ojczyzny w 1918 roku są: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i
Ignacy Daszyński. Plansze z sylwetkami tych wybitnych mężów stanu opatrzone zostały biogramami. Część wystawy stanowi także kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie kształtowania się niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r. Na mapie
odradzającej się Polski można prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się
granice II Rzeczypospolitej. - Wystawa pozostanie w parku do końca roku – informuje Mirosława Kosiaty z gminnego biura promocji. - Jest częścią brwinowskich obchodów jubileuszowego roku 100-lecia odzyskania niepodległości.
Plansze zostały rozwieszone w pobliżu stawu, od strony wyjścia, w kierunku do ul. Przejazd. Spacerowicze i rowerzyści mogą na chwilę przystanąć, by
odświeżyć wiadomości z historii lub dowiedzieć się czegoś nowego. Wszystkie opisy zostały przygotowane w dwóch językach – polskim i angielskim.

TW
PRUSZKÓW

Pociągiem z rowerem
Od 1 maja w soboty i niedziele oraz święta każdy pasażer posiadający
ważny bilet na przejazd pociągiem WKD może przewieźć jeden rower, bez
konieczności zakupu dodatkowego biletu. – Wprowadzając możliwość nieodpłatnego przewozu roweru w dni wolne od pracy w pociągach WKD wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podróżnych oraz zgłaszanym w tym zakresie postulatom – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej
Kolei Dojazdowej. - Dzięki temu rozwiązaniu staramy się zachęcić osoby
mieszkające nie tylko w pobliżu linii WKD, ale także na obszarach od niej oddalonych, do częstszego korzystania z podróży pociągami. Chcemy ponadto
zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, ułatwiając przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami, przez które przebiega linia „Wukadki”.
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rad Łuczyński. Komendant poinformował, że w gminie przybywa
przestępstw i wykroczeń, co wynika
z rosnącej liczby mieszkańców. Najczęściej popełniane wykroczenia są
związane z ruchem drogowym (najwięcej kolizji ma miejsce na parkingach przy CH Janki), nieprawidłowym parkowaniem, m.in. na ulicach Jarząbka, Sójki, Unii Europejskiej i Sportowej oraz drobnymi kradzieżami – głównie w centrach handlowych, mniejszych sklepach i na
stacjach benzynowych. - Z parkowaniem w gminie jest kłopot, bo w
każdym domu jest zwykle kilka samochodów, a miejsc parkingowych
jest ograniczona ilość – mówił kom.
Konrad Łuczyński. - Cały czas wypisujemy kierowcom mandaty, ale to
nie zmieni sytuacji. Plagą są ostatnio
kradzieże tablic rejestracyjnych oraz
benzyny do kwoty 525 zł, co podlega
pod wykroczenie. Takich incydentów odnotowujemy w miesiącu nawet kilkadziesiąt.
Od 1 maja policja wprowadziła
zmiany w dysponowaniu patrolami.
Teraz każdy zespół patrolowo-interwencyjny podlega pod komendę powiatową w Pruszkowie, która wysyła
go w miejsce zagrożenia.
Co zrobić, gdy sąsiad
pali śmieciami?
W dalszej części spotkania oddano głos mieszkańcom, którzy mogli
przekazać raszyńskim funkcjonariuszom swoje uwagi i poinformować
ich o najbardziej palących problemach. Niestety, ta część posiedzenia
obfitowała w momentami naprawdę
ostre wymiany zdań. Mieszkańcy
zarzucili policjantom opieszałość i
zakomunikowali im, że nie są w stanie wyegzekwować przestrzegania
prawa. Jednym z przykładów było
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- Dla mieszkańców wciąż najbardziej uciążliwe są wykroczenia,
zwłaszcza związane ze spożywaniem alkoholu, parkowaniem w
niedozwolonych miejscach i przekraczaniem przez kierowców dozwolonej prędkości – mówił komendant Konrad Łuczyński
nieprzepisowe parkowanie ciężarówek na jednej z ulic, drugim palenie śmieciami na posesji przy ul. Jarząbka. - Gdy samochody nieprzepisowo parkują, proszę zrobić zdjęcie, które będzie dokumentowało to
wykroczenie – zwrócił się do mieszkańców kom. Konrad Łuczyński. - To
ja mam latać i robić zdjęcia? - oburzyła
się radna Ewa Surmacz. - Od tego jest
dzielnicowy. On powinien wiedzieć co
się dzieje i reagować.
- A co z panem z ul. Jarząbka, który zatruwa nam życie paląc
śmieciami? - dopytywali mieszkańcy. - Dlaczego mimo licznych zgłoszeń policja nic z tym nie robi?
Komendant Łuczyński poinformował, że przez ostatnie półtora
roku łamiący przepisy mieszkaniec
został ukarany kilkunastoma mandatami, a sprawy były kierowane do
sądu. - Ja nie mogę zakazać temu
panu palenia w piecu – tłumaczył
szef raszyńskiej policji. W końcu
do dyskusji włączył się wójt Raszyna Andrzej Zaręba, który podkreślił,
że gmina nie ma wpływu na wysokość kar ustalanych przez sąd. - Też
uważam, że sądy są w tej kwestii pobłażliwe – dodał. - Nasze koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia ekspertyz popiołu są wyższe
niż zasądzane kary. Palenie śmieciami przez wiele lat miało przyzwole-

nie społeczne, nie skończymy z tym
w ciągu miesiąca. Tym bardziej, że
mamy ograniczone możliwości. Ja
też tam mieszkam i odczuwam z
tego powodu niedogodności.
Ograniczą godziny
sprzedaży alkoholu
Innym dużym problemem mieszkańców jest całodobowy sklep z alkoholem, działający przy ul. Jesiennej. - W jego sąsiedztwie żyje się jak
w piekle – narzekali zdesperowani
ludzie. - Całymi nocami pod sklep
podjeżdżają samochody, gra głośna
muzyka. Pijacy sikają nam po płotach, a na posesje wrzucają śmieci i
puste butelki. A policja? Ta jak zwykle jest bezradna. Czasami pojawi się
na końcu ulicy, aby pijący przed sklepem zdążyli na czas schować butelki. - Osobiście podjadę tam dzisiaj i
zobaczę, jak to wygląda – zadeklarował komendant Łuczyński.
Jak się okazało, sytuację może
naprawić rada gminy. Na mocy
zmienionego niedawno prawa, wolno jej zakazać sprzedaży alkoholu w godz. 22-6. Z dyskusji wynikało, że większość radnych poprze ten
pomysł. Zanim jednak uchwała trafi pod obrady, musi zostać wcześniej
skonsultowana, co wymaga czasu.

Tomasz Wojciuk

PRUSZKÓW

Noc Muzeów w muzeum Dulag 121
W sobotę 19 maja odbędzie się doroczna Noc Muzeów. Tego dnia muzeum Dulag 121 będzie czynne od godz. 16 do 1 w nocy. Na przybyłych
gości będzie czekać wiele atrakcji. Zaraz po otwarciu zostanie zaprezentowana wystawa „W 526 dni dookoła Polski. Jak Kazimierz Paluch przemierzył kraj w X rocznicę odzyskania niepodległości”, przygotowana przez Muzeum Historii Polski. Dzieci w wieku 5-11 lat będą mogły pograć do godz.
19 w plenerowe gry i zabawy Dwudziestolecia Międzywojennego. Od
godz. 17 do 22 pracownicy muzeum będą opowiadać zainteresowanym
historie najciekawszych eksponatów, zaś o godz. 20 rozpocznie się czytanie fragmentów „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, który był więźniem obozu Dulag 121. Od godz. 21 rozpoczną
się nocne spacery po terenie byłego obozu z przewodnikiem.

PIASTÓW

TW

Dzień otwarty w OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie zaprasza wszystkich mieszkańców Brwinowa i okolic na Dzień Otwarty Strażnicy, który odbędzie się już
w najbliższą sobotę 12 maja o godz. 12. W programie: zwiedzanie strażnicy
i izby pamięci, konkursy o tematyce pożarniczej, zawody sportowe i pokazy
musztry. Gospodarze poczęstują też wszystkich strażacką grochówką.
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Są szlaki, jest przewodnik.
Tylko korzystać!

5

Utrudnienia
dla kierowców

MILANÓWEK Zakończyła się realizacja pomysłów, które mieszkańcy wybrali w ramach NADARZYN Od wczoraj wykonawca drogi krajowej nr 8 wprowadził
ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego
nową organizację ruchu. Zamknięte zostało skrzyżowanie „Stara
Wieś” , a ruch w kierunku Warszawy odbywa się drugą jezdnią
Mieszkańcy zgłaszają propozycje, milanowski samorząd spełnia
te życzenia - budżet obywatelski zyskał sporą popularność w Milanówku. Do każdej edycji zgłaszanych jest
kilkanaście różnorodnych projektów, które po weryfikacji są poddawane pod głosowanie mieszkańców.
Ubiegłoroczny plebiscyt wygrały 3
propozycje.
Dzięk i budżetow i oby watelsk iemu nowe w iat y rowerowe i park i ng samochodow y z yskali m ieszkańcy osiedla Berli ny prz y ul. Wysock iego i ul.
Dembowsk iej. Jeszcze na jesien i ubieg łego rok u M i lanówek
wzbogaci ł się o nowe nasadzen ia za sprawą dr ugiego z w ycięsk iego projek tu. M ieszkańcy chcieli, aby na ulicach, ale
tak że na pr y watnych posesjach
prz yby ło drzew mor w y białej i
czer wonej. Ostatn ia z w ycięska
propoz ycja to nowe szlak i rowerowe i przewodn i k po n ich.
Ten projekt miał swoją premierę
22 kwietnia podczas pikniku rowerowego, który rozpoczął jednocześnie sezon rowerowy w Milanówku.
Sekcja turystyki rowerowej, działająca przy Milanowskim Centrum
Kultury, poprowadziła mieszkańców nowymi szlakami po trójmieście ogrodzie, a na zakończenie ob-

Przewodnik po nowo oznakowanych szlakach rowerowych
Milanówka miał swoją premierę podczas pierwszego
wiosennego rajdu (fot. Milanowek.pl)
darowała ich opracowaniem tras w
formie przewodnika.
Przypomnijmy, że początkowo
(zamiast wiat i parkingów na osiedlu
Berliny) mieszkańcy chcieli montażu w mieście ławki z mchem „zjadającym” smog. Jednak póki co ten
projekt okazał się nierealny do wykonania.

W tym roku, w ramach budżetu obywatelskiego, samorząd Milanówka sfinansuje zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego oraz
modernizację ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej, a także unowocześnienie placu zabaw przy boisku Orlik.

Wykonawca przebudowy DK8 już dawno planował zamknięcie przejazdu
Rusiec - Nadarzyn (skrzyżowanie przy hotelu George), o czym pisaliśmy dwa
tygodnie temu. W najbliższym czasie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Alternatywą dla zamkniętego przejazdu będzie dojazd nową drogą serwisową w kierunku węzła Młochów. Na tzw. łącznicy (przed „Atlasem”) kierowcy
mają możliwość dojechania do Nadarzyna przez Starą Wieś ulicą Południową.
Przejście dla pieszych na zamkniętym skrzyżowaniu przy hotelu George nadal będzie funkcjonowało. Natomiast przystanek autobusowy Rusiec 02 linii
733 w kierunku Warszawy (dotychczas zlokalizowany na wysokości ul. Szkolnej w Ruścu), został usytuowany przy tzw. łącznicy za węzłem Młochów. Trasa
autobusu w kierunku Warszawy przebiega ul. Południową, Grodziską i Mszczonowską.
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Powstanie nowa szkoła

Awantura na Wesołej

POWIAT PRUSZKOWSKI Pracownia z Poznania wygrała przetarg na wy- BRWINÓW – To skandal, pracownicy gminy w asyście policji i straży miejskiej weszli na
konanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Liceum Ogólno- moją posesję i ukradli mi ogrodzenie – bulwersuje się mieszkaniec ul. Wesołej w Otrękształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Architekci mają busach. Gmina przekonuje, że działała zgodnie z prawem
na to czas do 3 grudnia
Do incydentu doszło 25 kwietnia około godz. 14. Na ul. Wesołej
pojawiła się duża grupa pracowników gminy, a także kilku strażników
miejskich i policjantów. Przyjechali, aby na polecenie burmistrza zdemontować i wywieźć panele płotu,
którym Krystyna i Maciej Janczakowie pod koniec kwietnia wygrodzili
część ul. Wesołej.

– Czujemy się zastraszeni
działaniami i przemocą
burmistrza Arkadiusza
Kosińskiego – mówi
Maciej Janczak

7 maja podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej budynku
Kilka dni temu podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji (przetarg na wykonanie tego zadania powiat ogłosił na początku roku). - W szkole
właśnie trwają matury – zauważył starosta Maksym Gołoś. - Mam nadzieję, że
następne roczniki licealistów szybko rozpoczną edukację w nowym budynku.
Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowej siedziby szkoły
przy zachowaniu obecnie istniejącej hali sportowej. Projekt powstanie w
oparciu o przygotowaną wcześniej koncepcję architektoniczną. Uwzględniono w niej m.in. powstanie zaplecza sportowego - boiska, bieżni i skoczni w dal. W samym budynku, oprócz sal lekcyjnych, miałaby funkcjonować aula ze sceną oraz planetarium z tarasem widokowym do obserwacji astronomicznych. Projektanci z Poznania mają dostarczyć do grudnia
m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę
oraz kosztorys inwestorski. Po ich przygotowaniu będzie można ustalić
harmonogram prac.

Pogwałcili nasze prawa!
– Wtargnęli na teren mojej posesji
i bezpodstawnie, bezprawnie, używając przemocy fizycznej przeciwko nam – właścicielom, z pogwałceniem naszego prawa, rozebrali ogrodzenie będące wygrodzeniem mojej własności od sąsiadującej, gminnej drogi – ul. Wesołej – relacjonuje Maciej Janczak. Mężczyzna przekonuje, że grunt, który wygrodził jest
jego własnością na podstawie opinii biegłej sądowej oraz postanowienia pruszkowskiego sądu. Zdaniem

– Doszło do bezprawia – przekonuje właściciel ogrodzenia
(fot. G. Ujazda)

nuje, że lekki płot nie stanowił żadnego zagrożenia. O jego kradzieży
poinformował policję, ale nie brwinowską, bo... ta brała udział w incydencie 25 kwietnia. W ostatni wtorek państwo Janczakowie skierowali do burmistrza „ostateczne wezwanie przedprocesowe” do zwrotu i
odbudowy przywłaszczonego ogro-

TW

Turniej tenisa
stołowego o puchar wójta
MICHAŁOWICE Kilka dni temu w Komorowie została rozegrana VIII edycja corocznego wiosennego turnieju tenisa stołowego o puchar wójta
gminy Michałowice. Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach: „Młodzik”, „Junior” oraz „Open”. Wystartowało w nich prawie 70 zawodników
– Nie mogliśmy zgodzić się na utrudnianie przejazdu
ul. Wesołą – tłumaczą w gminie
mieszkańca, gmina ma prawo wyłącznie do 3-metrowego pasa Wesołej po jej wschodniej stronie.
Szczególnie mieszkańca zdenerwowało zdemontowanie i wywiezienie ogrodzenia. – Jest to kradzież
cudzej własności, to rozbój w biały
dzień. Czujemy się zastraszeni działaniami i przemocą burmistrza Arkadiusza Kosińskiego – nie przebiera w słowach Maciej Janczak.
Mieszkaniec ul. Wesołej przeko-

dzenia. Zapowiedzieli, że poczekają tydzień, a następnie udadzą się do
prokuratury. Napisali również skargę na burmistrza do komisji rewizyjnej rady miejskiej Brwinowa.
Urząd: To była samowola
Urząd gminy wyjaśnia, że „nie
mógł się zgodzić na samowolne zagradzanie ulicy – drogi publicznej,
która nie jest własnością prywatną”.
Mirosława Kosiaty, kierownik biu-

PRUSZKÓW

Zawody toczyły się według formuły „do dwóch przegranych potyczek”.
Dzięki temu, jeśli zawodnik nawet raz przegrał, grał dalej. Mecze we wszystkich kategoriach rozgrywane były do trzech wygranych setów i punktowane
do jedenastu. Turniej oficjalnie otworzył wójt gminy, Krzysztof Grabka. Rywalizacja była bardzo zacięta i żaden z tenisistów się nie oszczędzał. Po kilku godzinach udało się wyłonić zwycięzców. W kategorii „Młodzik” pierwszeI miejsce zajęła Julia Balcerzak (UKS Lupus Kabaty), drugie - Adam Smoter, a trzecie - Jan Kraiński. W kategorii „Junior” triumfował Oliver Grochała przed Janem Turowskim i Pascalem Barmentloo. W kategorii „Open” bezkonkurencyjny okazał się Jacek Nowacki (UKS Komorów). Drugie miejsce zajął Ryszard Koniewicz, a trzecie – Hubert Rutkiewicz. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

Wojna Polsko-Ukraińska w muzeum Dulag 121

TW

TW

Jutro w siedzibie muzeum Dulag 121 odbędzie się spotkanie z cyklu
Pamięć Kresów, organizowane wspólnie z Pruszkowskim Stowarzyszeniem
Patriotycznym. Janusz Czarniawski i Edward Radziejewski z PSP opowiedzą o walce z Ukrainą o południowo-wschodnie granice Polski w latach
1918-1919. Ukraińcy, którzy, według spisu ludności z 1910 roku stanowili
ok. 2/3 mieszkańców Galicji Wschodniej, realizując plany utworzenia swojego niepodległego państwa, 1 listopada 1918 roku zajęli Lwów. Polacy
stanęli w obronie swego miasta i swojej ziemi. W ten sposób rozpoczęła się
wojna Polsko-Ukraińska o Lwów, Galicję Wschodnią i Wołyń, która trwała
ponad 8 miesięcy.

ra promocji magistratu argumentuje, że gmina została zmuszona do
podjęcia działań na ul. Wesołej „dla
dobra społeczności gminy” i w celu
wyegzekwowania
przestrzegania
obowiązujących przepisów. – Spór
powstały przy okazji regulacji własności działki pod częścią drogi publicznej toczy się od wielu lat – przekonuje pani kierownik. Urzędniczka tłumaczy, że na podstawie ustawy z 1999 roku reformującej administrację publiczną, gmina
Brwinów jako zarządca ul. Wesołej stała się właścicielem działek pod drogą. – Uporządkowanie stanu prawnego działek pod
Wesołą poprzez w ydanie decyzji
przez wojewodę mazowieckiego i
wpisanie prawa własności gminy Brwinów do księgi wieczystej
opóźnia się w związku ze sporami rozgraniczeniow ymi, które od wielu lat toczą mieszkańcy ul. Wesołej. Nie ma to jednak
żadnego wpły wu na fakt, iż ulica
Wesoła była i jest drogą gminną
– oświadcza Mirosława Kosiaty.
Pani kierownik dodaje, że utrudnianie ruchu po ulicy jest wykroczeniem (sprawą tą ma zająć się sąd
po złożeniu przez gminę wniosku
o ukaranie). – Rozwiązywanie własnego sporu prawnego przez działania godzące w innych mieszkańców
tej ulicy i innych użytkowników tej
drogi, w tym utrudnienie przejazdu
karetkom pogotowia, wozom straży pożarnej, śmieciarkom czy szambiarkom, wymagało podjęcia działań. Gmina miała pełne prawo do
tego, by przywrócić stan poprzedni.
Chodziło o umożliwienie bezpiecznego korzystania z drogi publicznej
tłumaczy.
A co z elementami ogrodzenia
zabranymi państwu Jańczakom?
– Stanowią one dowód w sprawie i
zostaną zwrócone właścicielowi dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych – tłumaczy Mirosława Kosiaty.

Piotr Chmielewski
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Za tydzień wielki test
wiedzy o Pruszkowie

GRODZISK MAZOWIECKI Dzięki rozbudowie szkoły im. Marii Konopnickiej, która potrwa półtora roku i pochłonie 6,5 mln zł, w placówce zakończy się dwuzmianowość i powiększy PRUSZKÓW W sobotę 19 maja w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Husię część przedszkolna
bala odbędzie się pierwsza edycja wielkiego testu wiedzy o mieście pt.
Umowę na rozbudowę placów„Co wiesz o Pruszkowie”
ki przy ul. Westfala burmistrz Grzegorz Benedykciński podpisał z szefem wybranej w przetargu firmy wykonawczej tuż przed długim weekendem. W nowym, pięciokondygnacyjnym skrzydle o powierzchni 2 tys.
m. kw. znajdzie się 11 sal lekcyjnych,
szatnie (w części piwnicznej), toalety, pokoje nauczycielskie, gabinet dyrekcji, klatki schodowe oraz łącznik
ze starszą częścią obiektu. – W tej
szkole mamy 1340 uczniów i rzeczywiście jest dość ciasno. Nowe skrzydło poprawi nie tylko warunki nauki
dla dzieci i pracy nauczycieli, bo zlikwidujemy zmianowość, ale umożliwi też powiększenie przedszkola dla
ponad 100 dzieci – powiedział podczas krótkiej uroczystości burmistrz
Grzegorz Benedykciński. Wcześniej w
rozmowie z naszym dziennikarzem
włodarz tłumaczył, że celem inwestycji
nie jest tworzenie miejsca do nauki dla
kolejnych uczniów.
Świadkami podpisania umowy
były dzieci, które następnie wykonały program artystyczny. – Bardzo się
cieszymy, że już za półtora roku zyskamy nową przestrzeń. Naprawdę jest bardzo potrzebna. Nowe sale
dla klas 1-3 umożliwią oddanie części
dotychczasowego miejsca dla przed-

Zgodnie z podpisaną umową, dzieci do nowej
części szkoły wejdą na początku 2020 roku
szkolaków – powiedziała uczestnicząca w spotkaniu Danuta Pokropek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.
W dokumentacji przetargowej
zaznaczono, że na koniec grudnia
2019 roku wykonawca musi oddać
nowe skrzydło wraz z pozwoleniem
na jego użytkowanie. A termin zakończenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie oraz łączniku pomiędzy starą i nową częścią placówki został określony na 15 sierpnia
przyszłego roku.

Pytania będą dotyczyły historii Pruszkowa

To będzie już kolejny etap unowocześniania liczącej 20 lat szkoły im. Marii Konopnickiej. Na początku obecnego roku zakończyły się prace polegające na budowie
nowych klatek schodowych (w miejsce starych), wykonaniu szybu wraz
z windą (czyli przystosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych)
oraz dostosowaniu placówki do wymogów przeciwpożarowych.

Test zacznie się punktualnie o godz. 12 i będzie składał się z 70 pytań. Na
udzielenie właściwych odpowiedzi zawodnicy będą mieli 60 min. - W każdym
pytaniu będą do wyboru trzy odpowiedzi, z których jedna będzie prawidłowa – mówi Halina Gniadek z Klubu Seniorów „AS”, który razem z Książnicą
Pruszkowską jest organizatorem wydarzenia. - Pytania będą dotyczyły historii miasta z różnych okresów. Układali je wydawca Marian Skwara, lokalny pisarz Tadeusz Jakubowski i fotograf Andrzej Malczyk.
Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w teście, mogą zgłaszać się pod
nr tel. 668 523 506. Zapisy będą przyjmowane do piątku 18 maja. - Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody – mówi Halina Gniadek. - Jakie?
Niech na razie pozostanie to tajemnicą.

PC

TW

Upamiętnili rocznicę
uchwalenia konstytucji

PRUSZKÓW

Zawody dla siłaczy
W sobotę 19 maja w obiekcie sportowym Perzcourt Gym&Tennis Club
przy ul. Kazimierza Lisieckiego 1 w Pruszkowie odbędą się mistrzostwa
Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. W mistrzostwach mogą uczestniczyć
członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń oraz zawodnicy nie zrzeszeni, bez licencji, bez względu na miejsce zamieszkania. Zawodnicy będą
rywalizować w kilku kategoriach: open Absolut Men, open Absolut Women, open Służb Mundurowych, Niepełnosprawnych, Wiekowych oraz w
kategoriach wagowych. Start o godz. 10.

BRWINÓW Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Brwinowie odprawiono mszę świętą za ojczyznę. Mieszkańcy mogli obejrzeć także spektakl historyczny
Mszy w kościele pw. św. Floriana, która została odprawiona w intencji Ojczyzny przewodniczył ks.
proboszcz Maciej Kurzawa. W kazaniu mówił o znaczeniu pamięci
historycznej oraz potrzebie jedności. Tuż przed rozpoczęciem mszy
został poświęcony nowy sztandar
gminy – jego replika została wykonana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Następnie uroczystości przeniosły się pod Pomnik Niepodległości, gdzie zgromadzonych powitał przewodniczący rady miejskiej, Sławomir
Rakowiecki. Burmistrz Arkadiusz
Kosiński nawiązał w przemówieniu do historii Brwinowa. Następnie pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.
Po zakończeniu części oficjalnej obchodów na brwinowskim rynku odbył się spektakl pt. „Nasza
biało-czerwona”, przypominający
m.in. genezę powstania barw narodowych, insurekcję kościuszkowską,
powstania listopadowe i styczniowe
oraz uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
której fragment został na miejscu
odczytany.
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Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie
W środę rozpoczęła się przebudowa ulicy Podlaskiej w Komorowie. W
zakres prac wchodzi wykonanie nowej nawierzchni i podbudowy wraz z
przebudową odwodnienia. Planowany jest również remont istniejących
zjazdów do posesji. Nowa nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z kostki
betonowej. Prace potrwają do końca czerwca i mają kosztować 443 tys. zł.

TW
PIASTÓW

Wielki turniej tenisa
Burmistrz oraz Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce zapraszają
wszystkie osoby amatorsko grające w tenisa do wzięcia udziału w tradycyjnym turnieju rozgrywanym w ramach Dni Piastowa. Zawody odbędą się
na obiekcie PTTiB w Piastowie przy ul. 11 Listopada 3 jutro. Zapisy od godz.
9 w dniu zawodów.
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Niepodległa na muralu Trzymał na balkonie marihuanę wartą
MILANÓWEK Ścienny obraz upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę powstanie do jesieni obok siedziby Milanow- milion złotych

POWIAT PRUSZKOWSKI 25,5 kg roślinnego suszu przejęli kryminalni w powiecie pruszkowskim. 55-letni Mirosław Z. około 50 tys. „działek” narkotyku ukrył w pudłach na balkonie

skiego Centrum Kultury

Mural w sąsiedztwie siedziby MCK
zostanie odsłonięty we wrześniu (fot. mck)
Na wykonanie profesjonalnego muralu MCK otrzyma 34 tys. zł dotacji od
Narodowego Centrum Kultury (NCK). Pieniądze te posłużą również do zorganizowania zajęć edukacyjno-kulturalnych dla uczniów dziesięciu szkół podstawowych i średnich. Będą to warsztaty historyczne, plastyczne, spacery tematyczne oraz spotkania z historykiem sztuki i rekonstruktorem.
Milanówek otrzyma pieniądze, ponieważ wystartował w konkursie ogłoszonym przez NCK i znalazł się w dziesiątce laureatów, zajmując czwarte miejsce. Koncepcja milanowskiego ośrodka zakłada stworzenie muralu z podobizną Jana Szczepkowskiego, znanego polskiego rzeźbiarza i malarza, który od
urodzenia do śmierci w 1964 r. związany był z Milanówkiem. Artysta-patriota stworzył m.in. projekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego, zdjął także maskę pośmiertną Marszałka. Mural zostanie uroczyście odsłonięty we wrześniu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.

PC

Jak twierdzi policja, narkotyki miały trafić na rynek warszawski (fot. KSP)
Mężczyzna został tymczasowo
aresztowany przez sąd. Za samo tylko
posiadanie tak dużej ilości nielegalnej
substancji grozi mu do 12 lat więzienia.
Do policji dotarły informacje, że
mieszkaniec powiatu pruszkowskiego może wprowadzać do obrotu duże
ilości narkotyków. Miały one ostatecznie trafić na warszawski rynek.
Mirosław Z. został zatrzymany
kilka dni temu w siłowni w powiecie grodziskim. Następnie policjan-

ci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji udali się do miejsca
jego zamieszkania. Okazało się, że na
balkonie znajdują się cztery pudła, w
których schowane były worki z roślinnym suszem. Na miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła czynności
procesowe.
Policja informuje, że do sprawy
zabezpieczono ponad 25,5 kilogra-

ma marihuany. Z takiej ilości tego
narkotyku można przygotować nawet 50 tys. porcji handlowych o rynkowej wartości ponad miliona złotych. Po zebraniu materiału dowodowego, mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej
w Pruszkowie, gdzie usłyszał zarzut.
55-latek jest podejrzany o udział w
obrocie i posiadanie znacznej ilości
środków odurzających.
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Milion na place zabaw Ogródek stworzony wspólnymi rękami
GRODZISK MAZOWIECKI Grodziskie dzieci nie mogą narzekać na brak MILANÓWEK W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się „budzenie” społecznego ogroatrakcji. Kilka dni temu otwarto plac zabaw przy szkole „Piątce”, a już du miejskiego Zielony Dołek w parku. Zarówno dorośli jak i dzieci są mile widziani
niebawem rozpocznie się budowa dwóch kolejnych na osiedlu Kopernik
Pozimowe przywracanie ogród-

Dla dzieci otwarcie placu przy „Piątce”
stało się okazją do zabawy (fot. Grodzisk.pl)
Nowe miejsce zabaw przy szkole podstawowej im. Leonida Teligi oficjalnie i uroczyście oddano we wtorek. Na tę okazję uczniowie przygotowali program sportowo-artystyczny. – Relatywnie nie jest to duża inwestycja, ale podziękowania za nią były najpiękniejsze – skomentował występy burmistrz
Grzegorz Benedykciński. I przypomniał, że za niecałe dwa lata ukończona zostanie budowa sali gimnastycznej przy „Piątce”. Budowa placu kosztowała
prawie 304 tys. zł.
Zaledwie dzień wcześniej burmistrz zawarł umowę z wykonawcą placów
przeznaczonych dla dzieci przy ul. Szkolnej i Dworskiej na osiedlu Kopernik,
za w sumie 795 tys. zł. Nowe miejsca do zabaw zastąpią stare, już wyeksploatowane. Poza zabawkami dla dzieci do dyspozycji mieszkańców będą również siłownie plenerowe. – Chcemy, żeby osiedle Kopernika było takim miejscem, gdzie nie tylko się mieszka, ale i wypoczywa – mówił Grzegorz Benedykciński. Osiedlowe place zabaw mają być gotowe w październiku.
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Piłkarskie wakacje
Piłkarski Klub Sportowy Legion Pruszków zaprasza uczniów szkół podstawowych (roczniki 2006-2011), spędzających wakacyjny lipiec w Pruszkowie, na zajęcia sportowo-rekreacyjne o profilu piłkarskim. Zajęcia będą
odbywały się na stadionie MOS w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego od
poniedziałku do piątku w godz. 9-17 w czterech turnusach. Będą one obejmowały oprócz treningu piłkarskiego także basen, obiad i zajęcia dydaktyczne. Informacje i zapisy do 20 czerwca pod nr. tel. 601925 396.
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ka do życia zarówno 12 jak i 13 maja
rozpocznie się o godz. 11. Podczas
spotkań przybyli mieszkańcy wspólnie uporządkują pryzmy ziemne oraz
kompostownik, zaplanują rozmieszczenie roślin – warzyw, ziół i kwiatów
oraz zasieją je lub zasadzą. Utworzą
także nowe poletko ziołowo-kwiatowe, które następnie będą pielęgnowały dzieci ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Milanówku w ramach projektu „Tajemniczy Ogród. Przemiany”. W ogródku rosnąć będą dynie, cukinie, bakłażany, marchew, pomidory, ogórki, truskawki, jarmuż, melisa, szałwia, mięta, dziewanna i wiele, wiele
innych roślin. Założenie jest takie,
że tak jak każdy może wziąć udział
w wiosennym budzeniu ogrodu, tak
każdy będzie mógł następnie korzystać z plonów.
Udział w reaktywowaniu Zielonego Dołka to doskonała metoda na
praktyczne poznanie rolnictwa permakulturowego. Różni się ono od
konwencjonalnej uprawy ziemi tym, że
obywa się bez użycia sztucznych na-

Ogród społeczny to nie tylko metoda na wspólne sianie,
zbieranie plonów, ale także twórcze spędzanie czasu (fot. milanowek.pl)
wozów. Naturalną, bogatą w składniki mineralne glebę, dającą zdrowe plony, uzyskuje się tworząc uprawę mieszaną, zróżnicowaną i zbilansowaną.
Tajniki permakultury uczestnikom
milanowskich spotkań wyjaśni Dariusz Śmiechowski, a Maciej Klimowicz opowie o międzynarodowych korzeniach milanowskiego społecznego

ogrodu miejskiego oraz ogrodnictwie
miejskim na świecie. Wspólne prace
ogrodowe zakończy piknik.
Działania organizowane przez
fundację Musszelka i Fundację Wspierania
Inicjatyw
Młodzieżowych
4Youth zostały dofinansowane przez
gminę Milanówek.

BRWINÓW

JAKTORÓW

Zawody jeździeckie
w skokach

Międzyborów: Skrzyżowanie do poprawy

Stowarzyszenie
Jeździeckie
„Szarża” zaprasza na zawody w skokach przez przeszkody, które odbędą się w sobotę 12 maja w
Ośrodku Jeździeckim SJ „Szarża” w
Popówku (ul. Szarży 3, Kanie). W
programie: atrakcje dla dzieci, w tym
oprowadzanie ich po terenie stadniny, grill, ognisko i zabawa do białego rana. Początek o godz. 9.
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Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę
skrzyżowania ul. Kościuszki (czyli drogi nr 719) z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w Międzyborowie. Na krzyżówce pojawią się dodatkowe pasy do skrętu,
co poprawi jej przepustowość. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami
MZDW, przebudowa skrzyżowania zakończy się w połowie września.
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Będzie widniej i znacznie taniej
Do końca lipca na dziesięciu ulicach osiedla Kopernika zostanie unowocześnione oświetlenie uliczne. Za prawie pół miliona złotych firma wyłoniona
przez gminę w przetargu zamontuje na latarniach energooszczędne oprawy
LED. Lampy oświetlą ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Bairda, Kopernika, Skargi,
Szczerkowskiego, Szkolną, Syrokomli, Teligi i Wyspiańskiego.

PC

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr17 (717)/2018/W2

Stół do gry w... nogę i nie tylko
PODKOWA LEŚNA Od kilku dni Podkowa jest pierwszym polskim miastem,
które może pochwalić się stołem do gry w teqballa
Organizacja Teqball Polska uważa, że jest to sport przyszłości. Nowa
dyscyplina bazuje na piłce nożnej i
tenisie stołowym. Na pewno pomaga w poprawieniu techniki i umiejętności piłkarskich. Dlatego jest polecana zarówno zawodowym sportowcom jak i amatorom, którzy chcą
dużo lepiej panować nad piłką. Do
zakupu stołu burmistrza Podkowy
Leśnej namówili mieszkańcy miasta, studenci prowadzący aktywny
styl życia.
Zasady są proste. Jeśli gramy w
nogę, dotykając piłkę nie więcej niż
trzy razy należy ją przekazać na
stronę stołu należącą do przeciwnika (tak jak na boisku, nie używając
rąk). Konkurenta i stołu nie można
przy tym dotykać, a piłka nie może
być odbita tą samą częścią ciała dwa
razy z rzędu. Jednak równie dobrze
można grać w „siatkówkę stołową”
lub w tenisa. Krzywizny stołu sprawiają, że piłka odbija się nietypowo,
a to dodaje sportowi widowiskowości. W teqballa mogą grać dwie osoby (gra pojedyncza), trzy (to tzw.
kanadyjskie debety) czy cztery (gra
podwójna). Kilku graczy może zagrać też w coś w stylu „okrągłego
stołu” w ping pongu. Jak piszą twórcy teqballa, ostatecznie to zawodnicy mogą ustalić zasady współzawodnictwa.

Pierwsze testy stołu zamontowanego
w Podkowie wypadły obiecująco (fot. blog A. Tusińskiego)
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej podkreśla, że wygięty
stół, który został zamontowany na
terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świerkowej (obok skateparku), przyjechał do Polski z Węgier, gdzie nowa dyscyplina została
wymyślona. W Budapeszcie w ubiegłym roku odbyły się pierwsze mistrzostwa świata w teqballu. – Jako
że jesteśmy prekursorami tej aktywności sportowej w przestrzeni publicznej w Polsce, może jakiś podkowianin zapała do uprawiania tego

sportu profesjonalnie. Takie stoły
zamówiła też Warszawa. Może uda
się zrobić ligę? – liczy burmistrz.
Wszystko wskazuje na to, że „piłka stołowa” rozleje się po naszym
kraju. – Zagrałem w teqballa w sobotę. Nie sądziłem, że to takie trudne, dla niektórych może być męczące. Nie wymaga tyle siły, co precyzji, bo piłka musi trafić w stół. Dlatego nie można jej uderzyć zbyt mocno – tłumaczy Artur Tusiński.
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MILANÓWEK Znana piosenkarka oraz zespół Ajagore poprowadzą warsztaty Master Class
w Milanowskim Centrum Kultury. Kurs zakończy wspólny koncert
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Hala pełna mistrzów
i gwiazd
GRODZISK MAZOWIECKI Już jutro, po finale cyklu turniejów piłkarskich
rozgrywanych na zachodnim Mazowszu, w hali przy Westfala reprezentacja TVP zagra przeciwko drużynie yotuberów

Grażyna Łobaszewska nauczy wokalu
Warsztaty odbędą się w Milanówku w dniach 26-27 maja, ale
czas nagli, ponieważ swój udział
należy zgłosić w MCK do 21 maja
po zapoznaniu się z regulaminem
(szczegóły na: mckmilanowek.pl).
Do udziału zapraszana jest śpiewająca młodzież i dzieci powyżej 10 lat, profesjonalni wokaliści, dorośli amatorzy, nauczyciele
śpiewu/gry na instrumentach oraz
osoby pracujące zawodowo głosem mówionym.
Kurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń i zdobycia dodatkowych umiejętności i doświadczeń.
Kursanci zostaną podzieleni na
cztery grupy, które poprowadzą:
Grażyna Łobaszewska (warsztaty wokalne), Michał Szczeblewski (warsztaty perkusyjne), Sławomir Kornas (gitara basowa) i Maciej
Kortas (gitara). Ostatniego dnia
warsztatów odbędzie się koncert finałowy z udziałem uczestników warsztatów wokalnych.
Grażyna Łobaszewska to jedna z
najwybitniejszych polskich piosenkarek, kompozytorka i autorka wielu śpiewanych przez siebie
utworów, obecna na scenie od 40
lat. Znana z przebojów „Brzydcy” lub „Czas nas uczy pogody”
artystka jest także pedagogiem i
wykładowcą na uczelniach muzycznych. Słynne są jej pogoda ducha i wielkie poczucie humoru. Zespół Ajagore współpracuje z Grażyną Łobaszewską od 2008 roku.
Grupa istniejąca od 1999 roku
jest doceniana na świecie. Oprócz
współpracy ze znanymi muzykami,
zespół występuje z własnym repertuarem, w którym słychać elementy
folku, jazzu, blusa, rythm-n-blusa.
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W przerwie turnieju wystąpi mistrz piłkarskich sztuczek
– Paweł Skóra (fot. pawelskora.com)
Eliminacje do finału mistrzostw organizowanych przez grodziskie stowarzyszenie Kreator Sportowych Emocji rozgrywano w poszczególnych miastach regionu od początku kwietnia. W sobotę przyjdzie czas na wyłonienie
zdobywcy najważniejszego trofeum. Rozgrywki piłkarskie o puchar rozpoczną się o godz. 11 i potrwają do godz 17. Tuż po nich odbędzie się mecz gwiazd
– reprezentacja dziennikarzy Telewizji Polskiej, na której czele stanie znany
prezenter sportowy Rafał Patyra, zagra przeciwko youtuberom.
Impreza będzie miała także wymiar społeczny – w grodziskiej hali zostanie zorganizowany dzień dawcy dla fundacji DKMS. Tego dnia każdy będzie
mógł zapisać się do bazy dawców szpiku kostnego. Fundacja zaznacza, że
prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy dla chorego pacjenta jest bardzo niskie. Dlatego im więcej jest potencjalnych dawców, tym
więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi.
W programie jutrzejszego wydarzenia przygotowano najróżniejsze atrakcje. Jedną z nich będzie półgodzinny pokaz sztuczek piłkarskich w wykonaniu Pawła Skóry. Jest on mistrzem świata, Europy i Polski we freestyle football. Napisał książkę „Triki piłkarskie. Trening, technika, mistrzostwo”, a także
wystąpił w telewizyjnym show „Mam Talent”. Jest prawdziwym showmanem,
publiczność mogła go oglądać na setkach pokazów na całym świecie. Jutro w
Grodzisku wystąpi około godz. 15. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
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Spacery z kijkami dla seniorów
W ramach projektu obywatelskiego Seniorada II osoby 60+, zamieszkałe w Pruszkowie, mogą wziąć udział w spacerach z kijkami Nordic Walking pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Przy okazji będzie można
poćwiczyć na siłowni plenerowej. Spacery mają odbywać się w każdy poniedziałek do 25 czerwca. Zbiórka o godz. 10 przed Spółdzielczym Domem
Kultury przy ulicy Hubala.

Grażyna Łobaszewska jest znana
z poczucia humoru i pogody ducha

BRWINÓW

Odsłonięcie obelisku Kościuszki

MILANÓWEK

Zakładka na miarę Rekordu Guinessa
We wtorek 15 maja o godz. 16.30 milanowska biblioteka publiczna będzie bić rekord świata na najdłuższą zakładkę do książki. Mile widziane
będą wszystkie ręce do pomocy. Jak informuje książnica, zasady wpisu do
Księgi Rekordów obligują uczestników do opłacenia wpisowego, dlatego
zorganizowano zbiórkę. Wpłat można dokonywać do dziś. Szczegóły na:
www.biblioteka-milanowek.pl.

PODKOWA LEŚNA
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W piątek 11 maja między godz. 10 a 11 w Pszczelinie (ul. Pszczelińska 99)
przy budynku Centrum Doradztwa Rolniczego zostanie odsłonięty obelisk
poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, przeniesiony z terenu dawnej, już
nieistniejącej szkoły rolniczej w Pszczelinie. Podczas uroczystości będzie można
zapoznać się z historią Pszczelina, którą przybliży dawny dyrektor szkoły.

BARANÓW

TW

Rząd przyjął projekt ustawy o wielkim lotnisku

Do 18 maja podkowiański magistrat przyjmuje od mieszkańców propozycje przedsięwzięć, które – ich zdaniem – powinny być zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. W 2018 roku lokalna społeczność, wzorem ubiegłego roku, zdecyduje o wydaniu 100 tys. zł z podkowiańskiego budżetu. Pomysły wnioskodawców zostaną następnie poddane pod
głosowanie mieszkańców. Najpopularniejsze zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Przypomnijmy, że w Podkowie Leśnej w ramach budżetu obywatelskiego powstały m.in. wiata na rowery, boisko do gry w bule, a zostaną wykonane „dechy do tańca” i ustawione kosze na psie odchody.
Druki formularzy oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
internetowej www.podkowalesna.pl oraz w magistracie.

Przepisy, które umożliwią pozyskanie terenów pod Centralny Port Komunikacyjny, a następnie budowę inwestycji są coraz bliższe uchwalenia przez
sejm. Tuż przed długim weekendem projekt specustawy został przyjęty na
posiedzeniu rządu.
Do projektu przepisów odnosili się m.in. społeczność i samorząd gminy
Baranów, gdzie do roku 2027 zaplanowano wybudowanie CPK. Tylko część z
tych uwag zostało uwzględnionych.
Niezależnie od zamiarów rządu, włodarze gminy zdecydowali, że 17
czerwca w Baranowie odbędzie się lokalne referendum, w którym mieszkańcy odpowiedzą na dwa pytania. „Czy jesteś za lokalizacją Centralnego
Portu Komunikacyjnego w obszarze gminy Baranów?” i „Czy zgadzasz się na
warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd w związku z budową Centralnego portu Komunikacyjnego?”. Jego wyniki będą wyrażały opinię mieszkańców, ale nie będą wiążące dla władz państwa.
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Dobre i ciekawe pomysły poszukiwane
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Zadbaj o rozwój zawodowy
Marzysz o dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy? Najbardziej pewnym i dającym najlepsze rezultaty
sposobem na realizację tego celu będzie sukcesywne dbanie o własny rozwój zawodowy
Jak powszechnie wiadomo, człowiek uczy się przez całe życie. Co
więcej, we współczesnym, zmieniającym się dynamicznie świecie zdobyta przez nas – choćby w szkole –
wiedza ulega niestety szybkiej dezaktualizacji, co chyba najlepiej widać na przykładzie zawodów informatycznych. W efekcie, jeśli nie
chcemy zostać w tyle, musimy być
w stałej gotowości do podnoszenia własnych kwalifikacji oraz rozwijania zdolności i cech osobowoR

E

K

ści odnoszących się do wykonywanej przez nas pracy zawodowej.
W czasach, gdy przez pracodawców szczególnie cenione są takie przymioty jak mobilność czy elastyczność ważne jest również to, by
dysponować możliwie szerokim wachlarzem kompetencji.
Rozwój opłaca się wszystkim
Człowiek rozwija się w swojej
pracy najlepiej, kiedy może przez nią
wyrazić swój charakter oraz ma poL
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czucie samorealizacji, przynależności i stałości. Jego efektywność podnoszą również szkolenia, warsztaty
czy treningi - coraz powszechniej
oferowane przez pracodawców, którzy poprzez inwestowanie w kapitał
ludzki pośrednio inwestują także w
swoje przedsiębiorstwa. Brak możliwości rozwoju na dłuższą metę prowadzi zwykle do powiększającej się
stopniowo frustracji pracowników i
chęci zmiany zatrudnienia. Stagnacja w pracy powoduje również szybsze wypalenie zawodowe. Firmy
chcące osiągnąć sukces na rynku
powinny więc stawiać na zadowolenie pracownika i motywowanie go w
taki sposób, aby związał się z firmą
na dłużej.
Stwierdzono, że dla pracowników o krótkim stażu i osób nowo
zatrudnionych najbardziej stymulujące są impulsy płynące z organizacji, w której pracują. Dla osób o
długim stażu, dla odmiany, bardziej
motywujące będą z kolei impulsy
wewnętrzne, prowadzące do samorealizacji. Tempo i dynamika rozwoju nie we wszystkich zawodach
są jednakowe. W im większym stopniu owoce pracy zależą od sprawności organizacyjnej i inteligencji, tym
wcześniej pojawia się szczytowa pozycja i osiągnięcia zawodowe, czego
dobrym przykładem jest choćby
branża związana z marketingiem.
Zbuduj własną ścieżkę
O rozwoju zawodowym najlepiej
jest zacząć myśleć jeszcze zanim podejmie się swoją pierwszą pracę. W
młodości zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie kompetencje

i umiejętności mogą nam się przydać w przyszłości. Należy pamiętać,
że każda ścieżka kariery powinna
być określona indywidualne, bo
każdy z nas ma w końcu nieco inne
potrzeby i cele. Na początku dobrze
jest spróbować określić swoje słabe
i mocne strony, zastanowić się nad
posiadanymi zdolnościami, zainteresowaniami i cechami charakteru.
Na tej podstawie można wstępnie
wyznaczyć ścieżkę, którą powinniśmy podążać.
Zastanów się gdzie chciałbyś
pracować i czym – z perspektywy
pracodawcy - powinien charakteryzować się idealny pracownik twojej wymarzonej firmy. Wyobraź sobie, w którym miejscu swojej kariery chciałbyś się widzieć za pięć
czy dziesięć lat. Wyznacz sobie też
drobne cele zawodowe, które są aktualnie w zasięgu twoich możliwości. Jeśli natomiast nie jesteś w stanie wykrzesać w sobie odpowiedniej
motywacji, możesz skorzystać np. ze
wsparcia mentora, który natchnie
cię do dalszego działania i umiejętnie naprowadzi na właściwą ścieżkę.
Pokonaj przeszkody
A co zrobić gdy czujemy, że nasz
rozwój stoi w miejscu? Rozejrzyjmy
R
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się i zastanówmy co stoi nam na
przeszkodzie. Być może będą to
takie czynniki jak: niska wiara we
własne możliwości, obawa przed
porażką (np. gdy chcemy podjąć
ryzyko zmiany pracy) czy też może
brak równowagi między pracą a
życiem prywatnym (gdy pracujemy
za dużo i czujemy się wypaleni).
Oprócz przyczyn wewnętrznych
istotne mogą być również czynniki
związane ściśle z miejscem zatrudnienia – nieprzychylni współpracownicy, zbyt mało lub zbyt wiele
szkoleń organizowanych przez
firmę lub – zwyczajnie – brak perspektyw awansu (gdzie ścieżki zawodowe nie są określone i nawet
mimo rozwoju czujemy, że stoimy
w miejscu).
Uświadomienie sobie realnych,
stojących przed nami, przeszkód
powinno być pierwszym krokiem
do zmian i nowego otwarcia w naszym życiu. Pamiętajmy jednak przy
tym, że dążąc do rozwoju zawodowego należy w pierwszej kolejności
brać pod uwagę takie zawody i specjalności, które w jak najmniejszym
stopniu kontrastują z naszą osobowością i ją ograniczają.

Grzegorz Tylec
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Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

DAM PRACĘ
KASJER KASJERKA DO SKLEPU W MROKOWIE,
TEL. 502 251 356
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39

Panów do sprzątania terenu zewnętrznego i ogrodnictwa
na osiedlu w Grodzisku Mazowieckim, tel. 502 501 302
Babik Transport sp. z o.o. zatrudni spedytora do obsługi
zleceń transportowych. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Tel. 532 467 341

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

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

Pracownik do zakładu betoniarskiego, mile widziane
doświadczenie, tel. 600 284 250

Zatrudnię pracowników firma produkcyjna Henryków
Urocze, tel.502 221 859

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

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

Kawiarnia Fryderyk zatrudni osoby do pracy,
tel. 604 402 155

Dekarza, tel. 692 194 998

Zatrudnię uczciwą panią do pracy w sklepie spożywczym
pełen etat, Złotokłos, tel. 889 129 234, 787 848 898
Kierowca kat.C+E, kraj, tel 605 324 287
Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do
pracy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 519 112 478

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

Fiat Panda, 2004 r, tel. 513 626 068

AUTO - MOTO KUPIĘ

USŁUGI

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Czyszczenie elewacji, kostki, tel. 537 631 012

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

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

Profesjonalne sprzątanie domów, mieszkań lokali.
Dokładnie, szybko i niedrogo, tel. 507 925 095

Skup aut, tel. 737 312 465

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

Skup aut, tel. 793 304 091

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam bezpośrednio kawalerkę w Piasecznie.
17 m kw. Kusocińskiego 6, tel. 601 271 740

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

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

Sprzedam działkę budowlaną w Kątach 1,1ha media,
blisko szkoła i przedszkole, tel. 720 912 611

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK,
tel. 690 016 555
Autoholowanie, tel. 503 471 422

Mieszkanie 2 pokojowe,40 m kw. dobrze skomunikowane
w Piasecznie, bezpośrednio, tel. 574 350 155

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

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763

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

Budowlana, 2400 m kw., z WZ, Kulały gm. Chynów, 79 tys.
zł, tel. 509 019 603

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki, tel. 601 897 727
Zatrudnię krawcowe szwaczki prasowaczkę.Praca
w Stefanowie. Tel. 698 430 781
Kierowcy C,C+E,ADR, kraj, tel. 691 742 949
Salon fryzjerski nawiąże współpracę z kosmetyczką,
manicurzystką, Piaseczno, tel. 502 66 77 53

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie pilnie zatrudni
Nauczycielkę Wych. Przedszkolnego. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Tel. 503 171 741

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

Zatrudnię ekspedientki Ustanów, tel. 601 95 34 32

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie,
tel. 602 119 041

Ślusarza – operatora prasy krawędziowej, spawacza i do
przyuczenia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl

Zatrudnię kobietę do pakowania, Piaseczno,
tel. 662 249 835

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni
ekspedientki, tel. 506 146 905
Sezonowa, energiczne osoby do sprzedaży lodów,
Piaseczno, tel. 503 13 05 05
Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczycielkę.
CV na: przedszkole@koala.com.pl
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia,
tel. 666 023 283
Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik,
brukarz, tel: 607 811 727
Kierowca kat. C + HDS, jazda po Warszawie,
tel. 509 279 754
Ogrodników, mile widziana umiejętność układania
kostki brukowej, tel. 698 698 839
W związku z rozwojem placówki – żłobek w Piasecznie
poszukuje wychowawcy, CV prosimy przesyłać na adres
email: dyrektorczasdziecka@gmail.com
Przy elewacjach, tel. 511 129 465

Zatrudnię ekspedientkę na cały etat oraz pół etatu,
Konstancin, tel. 602 122 313
Zatrudnię kierowcę kat. C+E na transport krajowy,
tel. 601 097 505

Firma cateringowa zatrudni kucharza/kucharkę, dobre
warunki, tel. 721 228 094
Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samochodowego na ul.Poznańskiej (Warszawa-Mory) Zgłoszenia pod tel.501-190-442
Zatrudnię kucharza, pomoc kuchni, kierowcę. Konstancin Jeziorna, także w weekendy, święta. Tel. 600 250 437
Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno,
tel. 501 571 574
Do prac ogrodniczych w Grodzisku Mazowieckim, stała
lub dodatkowa, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania dwóch obiektów biurowych w miejscowości Łubna i Konstancin-Jeziorna. Prosimy o kontakt
pod numerem 503 418 578
Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Budowlane blisko Park of Poland tanio, tel. 601 372 140

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

Osiedle senioralne działki 500 m kw.-25 tyś. I 600 m kw42 tyś.607 869 775

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906
Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61
Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247
Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Naprawa pralek i zmywarek, tel. 605 112 216

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul.Okrężnej
25a w Zalesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje
sprzątaczki. Pełne ubezpieczenie ZUS, godziny pracy 1
3.30- 20.30. Tel. 22 750 07 87

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Opieka nad starszymi ludźmi, tel. 731 129 311
Kierowca B, tel. 884 861 559

KUPIĘ

Wynajmę pomieszczenie o powierzchni 95m kw. w Piasecznie ul. Kościuszki. Nadające się na bar/restaurację.
Tel. 609 106 898

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Różne tanie powierzchnie biurowo-usługowe
w Piasecznie, ul. 17 stycznia 6, tel. 690 082 754
Kwatery dla grup pracowniczych, Józefosław,
tel. 604 274 417
Mieszkanie 40 m kw., przy ul. Powstańców Warszawy w
Piasecznie, po remoncie, tel. 721 228 094

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl, tel. 696 437 501
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721
Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

Sprzątanie tel. 536 043 434
Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998
Malarskie, tel. 696 120 208
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817
Papa - tanio i solidnie ! Tel. 608 677 525

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

SPRZEDAM

Wynajmę lokal handlowo- usługowy, 40 m kw., centrum
Góry Kalwarii, tel. 500 14 66 77

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

3-pokojowe 46 m w Konstancinie do wynajęcia,
tel. 507 813 765

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Bogatkach,
tel. 601 970 036

Fotelik dla dziecka do roweru, tel. 501 694 644

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Dostawczy peugeot boxer izoterma, 2003 rok 2.8 HDI,
tel. 504 464 635

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

największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek

Ogrody-Koszenie-Trawy-Zarośli, tel. 603 315 531

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, tel. 502 870 325

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy w Piasecznie 107 m
kw. Tel. 602 253 180

ogłoszenie drobne

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Mieszkanie pokój z kuchnią, Konstancin, tel. 22 717 38 98,
536 723 132

Zamów

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Sprzedam tokarkę E3N, spawarkę 220V i piec CO,
tel. 513 576 422

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Pomieszczenia mieszkalne+pokoje, Nowa Iwiczna,
tel. 538 100 660

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

ZWIERZĘTA

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Wertykulator, 5.5 kM, tel. 698 698 839

ZDROWIE I URODA

Usługi hydrauliczne, tel. 501 283 620

Praca biurowa min. z 2 letnim doświadczeniem fakturowania i pracy z obiegiem dokumentów biurowych. Zakres
zadań: wpowadzanie danych do komputera, korzystanie
z programów: Word, Excel i WF Mag, współpraca z działem księgowości, prowadzenie dokumentacji dostaw i wyjaśnianie niezgodności, bieżące zadania biurowe. Wymagania: wykształcenie minimum średnie, preferowane z
obszaru finansów i księgowości, znajomość programów
magazynowych, idealnie WF-Mag, znajomość j. Angielskiego (do kontaktów mailowych i telefonicznych), podstawy znajomości j. Rosyjskiego. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Praca w powiecie piaseczyńskim. Kontakt: dk@bjc.pl Tel. 500 167 401

Kierowca prywatny prawo jazdy kat. B+C, tel. 538 100 660

Matematyka, dojeżdżam, tel: 519 470 497

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, gmina
Wiskitki, tel. 600 254 705

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Hydraulik tel. 886 576 148

Sprzedam działki budowlane ok. 1000 m kw., w bardzo
dobrej cenie, okolice Góry Kalwarii, tel. 604 624 875

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

Świetlica Marzeń obok szkoły podstawowej nr 5,
tel. 571 373 118

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

Dom – promocja, tel. 535 487 338

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

Borelioza,candida, helicobacter i inne...Diagnozowanie i leczenie, wizyty domowe. Tel. 602 793 303

Sprzedam działkę w SIEDLISKACH super i uzbrojona,
TANIO, tel. 602 340 549

Pracownik produkcji – Piaseczno. Praca dla kobiet
oraz mężczyzn. Umowa o pracę. Stawka 2500 zł brutto
+ premia. Od poniedziałku do piątku. Od zaraz,
tel. 22 460 50 30, 506 229 624

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

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

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

Panią do pracowni krawieckiej, tel. 605 081 740

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

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

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie,
tel. 601 236 928

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy, cukierników
oraz osoby do przyuczenia, możliwość zakwaterowania.
tel 22 727 05 80

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

Sprzedam super działkę Henryków Urocze,
tel. 501 610 072

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn,
tel. 608 207 265, 668 495 001

Sprzedam działki budowlane, bezpośrednio, Uwieliny,
tel. 514 613 788

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
Tel. 504 008 309

Elektryk, tel. 666 890 886

Praca – Magazynier. Praca dla kobiet oraz mężczyzn.
Umowa o pracę lub zlecenie. Stawka 2600 zł brutto + do
540 zł brutto premii. Grafik do ustalenia. Od poniedziałku
do piątku. Od zaraz, tel. 22 460 50 30, 506 229 624

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049
Skład materiałów budowlanych zatrudni magazyniera
oraz kierowcę kat. C+E z HDS, Henryków Urocze,
tel. 509 509 067

Sprzedam działkę budowlaną 1410m kw. Głosków Letnisko, tel. 573 348 648

NAUKA

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66
CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Sprzedam ładną działkę w SŁOMCZYNIE, tel. 501 610 072

SZUKAM PRACY

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

Wynajmę lub sprzedam studio fryzjersko-kosmetyczne,
Piaseczno, tel. 608 58 94 12

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Anteny, serwis, montaż, gwarancja,
tel: 883 434 737, 537 777 181

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

RÓŻNE

Pomoc nauczyciela/opiekunę do przedszkola przedszkola w Łazach zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284,
CV: przedszkolefantazja@interia.pl

Sklep 20 m kw. bazarek, ul. szkolna, tel. 501 176 542

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca, wymagane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy, Piaseczno, tel. 662 249 835

Do wynajęcia podnośnik koszowy do 22 metrów,
tel. 514 175 350

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria +20km,
tel. 884 850 535

Zatrudnię osobę do działu sprzedaży. Mile widziana
znajomość Symfonii lub Comarch. Praca w Tarczynie.
CV na e-mail: info@ekospan.pl, lub tel. 22 727 71 22

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

ELEKTRYK, TEL. 518 123 084

Piekarza zatrudnię Łazy gm.Lesznowola, tel. 506 595 555

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

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny,
tel. 600 426 673
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Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

cena od 3 zł za słowo
Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

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

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Kupię dom, działkę Piaseczno i okolice, tel 605 577 682

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

