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Dużo zabawy na Dniach Pruszkowa
PRUSZKÓW W sobotę i niedzielę 
miasto już po raz dwudzie-
sty będzie obchodziło swo-
je święto. Dorośli będą mo-
gli posłuchać znanych wy-
konawców, w tym Agniesz-
ki Chylińskiej. Na dzieci bę-
dzie czekała strefa zabaw w 
parku Kościuszki

Z długim prętem na bankomat

CBŚP zamknęło krajalnię tytoniu
POWIAT PRUSZKOWSKI 
20 ton tytoniu, 
z którego można 
byłoby wyproduko-
wać 20 mln 
nielegalnych 
papierosów 
przejęli policjanci 
i funkcjonariusze 
skarbówki
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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

MILANÓWEK

GRODZISK MAZOWIECKI

Obława na gości McDonald’sa. Mieli broń 

Ukradli rower i nieśli go w torbie

Nie ma to jak czujny sąsiad

Dla rozrywki podpalili toi toia w parku

Gdy nie oddał roweru, pobili go

 W niedzielne popołudnie restauracja znanej sieci w Pruszkowie zo-
stała otoczona przez policję, a do akcji przystąpili antyterroryści. Dopiero 
po kilku dniach wyszło na jaw, że w lokalu doszło do zatrzymania trzech 
mężczyzn, ponieważ policja miała informację, iż mogą oni posiadać niele-
galnie broń palną i inne niebezpieczne przedmioty. Wszystko też wskazy-
wało, że mogą być oni powiązani ze strzelaniną w Ząbkach, do której do-
szło 9 maja. Istotnie, podejrzani różnej narodowości mieli broń oraz amu-
nicję, które znajdowały się w samochodzie pozostawionym przy restau-
racji. Dwóm zatrzymanym w wieku 55 i 43 lat prokuratura postawiła za-
rzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. 55-latek został tym-
czasowo aresztowany. Mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

 W dwie godziny po kradzieży roweru sprzed szkoły, stróże prawa 
schwytali sprawców i odzyskali jednoślad. Na trop złodziei (w wieku 35 i 
52 lat) policjanci natrafi li podczas patrolowania jednej z ulic. Delikwenci 
byli im już znani z wcześniejszych wybryków. Kiedy skontrolowali zawar-
tość torby, którą nieśli mężczyźni wyszło na jaw, że znajdują się w niej czę-
ści rowerowe. Dokładne sprawdzenie numeru ramy i wyglądu pozostałych 
elementów wystarczyło dla potwierdzenia, że to poszukiwany rower. Oby-
dwaj panowie trafi li do komisariatu, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży zagro-
żony karą 5 lat więzienia. 

 Dwaj mężczyźni i kobieta usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem do 
jednego z grodziskich domów. Cała historia rozpoczęła się około godz. 8, 
kiedy do komendy zatelefonował mieszkaniec i poinformował, że do bu-
dynku prawdopodobnie ktoś się włamał. Widział bowiem jak z posesji są-
siada wychodzą trzy nieznane mu osoby, podczas gdy gospodarzy nie 
było w domu. Dokładnie opisał wygląd całej trójki i wskazał kierunek, w 
którym uciekli. Funkcjonariusze ustalili, że faktycznie w budynku zostały 
wybite szyby w oknie. Policjanci w trakcie objazdu po okolicy odnaleźli 
jednego z podejrzanych, a następnie odnaleźli jego kompanów. Wszyscy 
w momencie zatrzymania byli nietrzeźwi. Podczas rozmowy z munduro-
wymi 37-, 44- i 45-latek przyznali się do próby włamania, z której zrezy-
gnowali po reakcji sąsiada. Za czyn, którego się dopuścili grozi im do 10 lat 
więzienia.

 W ręce pruszkowskich policjantów, którzy mieli akurat dzień wolnego, 
wpadł 15-latek podejrzany wraz z kolegą o podpalenie (i w efekcie całko-
wite zniszczenie) przenośnej toalety w parku. Do zdarzenia doszło w oko-
licy ul. Mostowej. Policjanci dostrzegli jak dwaj chłopcy wychodzą z toi 
toia, trzaskają przy tym głośno drzwiami i przeklinają. Funkcjonariusze za-
uważyli, że kiedy nastolatki oddalali się w kierunku ul. Długiej, z toalety za-
czął wydobywać się dym. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że pali się jedna 
ze ścian szaletu. Wezwali straż pożarną i kolegów z komendy powiatowej 
i sami ruszyli w ślad za chłopcami. 15-latka, ucznia jednej z pruszkowskich 
szkół, znaleźli na przystanku autobusowym. Jego kompan w tym czasie 
pieszo poszedł do domu. Sprawą nieletnich zajmie się teraz sąd rodzinny.

 Na 3 miesiące w areszcie tymczasowym zostali zamknięci trzej agre-
sywni mężczyźni, którzy w pobliżu grodziskiego dworca PKP wieczorem 
brutalnie zaatakowali 18-latka. Najpierw zażądali od niego wydania ro-
weru, a gdy usłyszeli odmowę, pobili pokrzywdzonego. W ujęciu sprawców 
policjantom pomogły nagrania monitoringu miejskiego. Okazało się, że po-
szukiwani byli już wcześniej notowani. 19-latek oraz jego koledzy w wieku 23 i 
24 lata zostali zatrzymani, jeden z nich miał przy sobie dowód osobisty innej 
osoby. Mężczyznom zarzucono wspólne usiłowanie rozboju. Policja szuka 
teraz osoby, która – jak wynika z nagrań monitoringu – była na miejscu 
zdarzenia, na ul. 1 Maja i próbowała pomóc pokrzywdzonemu. 

W weekend zaplanuj
czas na Dni Pruszkowa
PRUSZKÓW W sobotę i niedzielę miasto już po raz dwudziesty będzie obchodziło swoje 
święto. Dorośli będą mogli posłuchać znanych wykonawców. Na dzieci będzie czekała 
strefa zabaw w parku Kościuszki

 Dwudniowy festyn będzie ob-
fitował w liczne atrakcje. Miejska 
impreza rozpocznie się w sobotę 
26 maja o godz. 12 w parku Ko-
ściuszki, gdzie zostanie przygoto-
wanych mnóstwo gier i zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców. Po-
prowadzą je profesjonalni anima-
torzy. W programie m.in. konkur-
sy, zajęcia tematyczne, warszta-
ty plastyczne, zabawy taneczne. O 
godz. 16 sceną zawładnie muzy-
ka disco polo. Najpierw zagra ze-
spół Boys, ikona gatunku, który 
niezmiennie koncertuje od ponad 
20 lat. Zespół ma na koncie ponad 
30 płyt i liczne przeboje „Szalona” 
czy „Wolność”. Później, o godz. 17 
rozpocznie się gala Disco POLO-
wanie, a po niej na scenie wystą-
pi zespół New York, grający muzy-
kę disco-dance. Gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Piersi, który wyj-
dzie na scenę około godz. 20.30. 
 Kolejny dzień festynu ma być 
utrzymany w duchu sportu i do-
brej muzyki. Wszystko rozpocznie 
się o godz. 10 na stadionie Zni-
cza przy ul. Bohaterów Warszawy 
4, skąd wystartuje V Pruszkowski 
Bieg Wolności na dystansie 10 km. 
Z kolei o godz. 12 rozpoczną się 
kolejne atrakcje dla dzieci w par-
ku Kościuszki, które potrwają aż 
do godz. 18. O godz. 15 odbędzie 
się natomiast finał Pruszkowskiej 
Ligi Pływackiej o puchar prezy-
denta miasta na pływalni Kapry. 

Podobnie jak poprzedniego dnia, 
popołudnie zdominują wydarze-
nia muzyczne w parku Kościusz-
ki. O godz. 16 wystąpi męski ze-
spół Avocado, w którym jedynymi 
instrumentami są... głosy wokali-
stów. Następnie będzie można po-

słuchać Nocnego Kochanka (godz. 
17.30) i Cree (godz. 19). Gwiazdą 
wieczoru będzie Agnieszka Chy-
lińska, która ma wejść na scenę oko-
ło godz. 20.30. 

Tomasz Wojciuk

Największą gwiazdą Dni Pruszkowa będzie Agnieszka Chylińska
Fot. Facebook Agnieszki Chylińskiej

Pora na tory rowerowe
BRWINÓW Z myślą o miłośnikach dwóch kółek ma rozpocząć się w tym roku budowa to-
rów easy oraz mini pumptrack. Inwestycja uzyskała już unijną dotację
 Realizacja dwóch torów rowero-
wych bmx, zaplanowanych na tere-
nach zielonych w okolicy ul. Socha-
czewskiej, uzyskała dofinansowanie 
w wysokości ponad 105 tys. zł. Dzię-
ki tej inwestycji rozpocznie się budo-
wa infrastruktury rekreacyjnej na te-
renie dzisiejszych nieużytków, znaj-
dujących się pomiędzy osiedlem przy 
ul. Sochaczewskiej a budynkami TBS 
przy ul. marsz. J. Piłsudskiego w Brwi-
nowie. Docelowo powstanie tam zie-
lona strefa rekreacji, umożliwiająca 
mieszkańcom i gościom urozmaicone, 
aktywne spędzanie czasu.
 Chociaż dobrze wyprofilowa-
ny pumptrack służy przede wszyst-
kim rowerzystom, którzy rozpędzają 
się na nim bez pedałowania, jedynie 
poprzez balans ciała, to równie do-
brze korzystać z niego mogą osoby 
jeżdżące na deskorolce, hulajnodze 
oraz na rolkach. Zakręty i delikat-

ne muldy urozmaicają jazdę po pę-
tli. Moda na pumptracki dotarła do 
Polski kilka lat temu. Tam, gdzie po-
wstają, cieszą się sporą popularno-
ścią. Jeśli uda się znaleźć wykonaw-

cę, tory w Brwinowie powstaną jesz-
cze w tym roku (gmina ogłosiła już 
przetarg, a oferty będą przyjmowa-
ne do 6 czerwca).

TW

 Trzy miejscowości z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego walczą 
w ramach akcji „Podwórko talentów Nivea” o super wyposażone place za-
baw. Do 21 czerwca na stronie Podworko.nivea.pl prowadzone będzie 
głosowanie na miejsca, w których do końca roku koncern kosmetyczny 
zamontuje zabawki wspomagające rozwój talentów i podzielone na stre-
fy artystyczną, sportową oraz naukową. Podwórek jest 15, dlatego, aby 
zostało urządzone w Cegłowie w gminie Baranów, w Piastowie przy ul. So-
wińskiego lub w Komorowie przy al. Marii Dąbrowskiej (gmina Michałowi-
ce) należy głosować codziennie i zachęcić do tego znajomych. 

PC

Podwórka do wzięcia, ale trzeba głosować
BARANÓW, MICHAŁOWICE, PIASTÓW

Wygrażał nożem. 
Do czasu 

GRODZISK MAZOWIECKI

 Grodziski strażnik miejski 10 maja 
ujął na gorącym uczynku mężczy-
znę, który w trakcie kłótni na depta-
ku miejskim groził kobiecie, wyma-
chując przed nią nożem. Funkcjona-
riusz obezwładnił nietrzeźwego de-
likwenta, odebrał mu niebezpiecz-
ne narzędzie, a następnie przekazał 
awanturnika policji. PC
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Kochane psy na piedestale
PODKOWA LEŚNA, GRODZISK MAZOWIECKI Przed pupilami i ich opiekunami dwie imprezy 
w regionie, które już na dobre wpisały się do kalendarza
 W sobotę 9 czerwca przy ul. Wie-
wiórek w Podkowie Leśnej (na tere-
nie liceum) po raz 24. spotkają się 
miłośnicy Wystawy Psów Kocha-
nych. Co roku gromadzi ona wielbi-
cieli czworonogów, którzy nie mogą 
bywać na krajowych i międzynaro-
dowych wystawach psów rasowych, 
choć ich pupile mają tak samo czte-
ry łapy, ogon i bardzo wierne oczy.
 Dlatego jury, złożone z profesjo-
nalnych sędziów ze Związku Kyno-
logicznego, wybierze psa nie najle-
piej się prezentującego, ale najbar-
dziej kochanego. Czworonogi wy-
stąpią na ringu w pięciu kategoriach: 
pies mały, pies duży, pies junior, pies 
senior i pies publiczności. Jak przeko-
nują organizatorzy, zwycięzcy kon-
kursów są zawsze zaskoczeniem dla 
ich właścicieli. Pieski dostają dyplo-
my i cenne nagrody, które zabierają 
do domu, albo na miejscu zjadają. 
 Wystawa jest jednocześnie miej-
scem, gdzie w dobre ręce można od-
dać bezdomne pieski z przytulisk i 
szczeniaczki. 
 Tradycję ma również Grodziski 
Piknik z Psem organizowany przez 
miejscową straż zwierząt. Ósma 
edycja imprezy odbędzie się 17 
czerwca w godz. 11-16.30 w grodzi-
skim Parku Skarbków. Oprócz licz-
nych atrakcji w programie znajdą się 
przede wszystkim pokazy wyszko-
lenia psów, które będą pokonywały 
specjalne tory, zaganiały piłki i łapa-
ły frisbee. Podczas pikniku zostanie 

także wybrany najsympatyczniejszy 
czworonóg w pięciu kategoriach. Na 
miejscu przygotowane będą również  

atrakcje dla dzieci, loteria oraz kier-
masz z różnościami dla psów. 

PC

W podkowiańskim konkursie biorą udział psy, które nie mogą 
bywać na wystawach psów rasowych (fot. organizatorzy) 

W tej orkiestrze od dekady jest moc
JAKTORÓW

 Orkiestra Dęta „Międzyborów” obchodzi 10. rocznicę powstania. Z tej 
okazji w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie 13 maja zo-
stała odprawiona uroczysta msza św., której przewodniczył bp Józef Zawit-
kowski. W trakcie nabożeństwa wszyscy członkowie orkiestry otrzymali pa-
miątkowe statuetki, a władze gminy przekazały kapeli nową buławę; zapre-
zentowano także nowy baryton. Po mszy orkiestra zagrała koncert jubile-
uszowy, na który złożyły się m.in. utwory Leonarda Cohena, Louisa Armstron-
ga i Whitney Houston. Zespół wystąpił pod batutą Szczepana Bieszczada.

Rowerem przez miasto ogród 
MILANÓWEK

 Jutro w Milanówku odbędzie się Coroczny Rajd Rowerowy. Uczestnicy 
wyruszą na trasę o godz. 11 ze skrzyżowania ulic Starodęby i Mickiewicza. Celem 
podróży będzie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej, gdzie odbędą się: 
otwarcie nowego obiektu sportowego, pokaz rowerowy Mateusza Kowalczyka, 
zajęcia edukacyjne dla dzieci o tematyce rowerowej, mecz piłkarski drużyn szkol-
nych, słodki poczęstunek i losowanie nagród wśród uczestników.

PC
R E K L A M A

Trzy Dni Dziecka
 Włodarze miasta ogrodu posta-
nowili w tym roku sprawić więcej ra-
dości najmłodszym i przygotowa-
li trzydniowe obchody ich świę-
ta obfitujące w zabawę. 1 czerw-
ca od godz. 13 będzie można spę-
dzić aktywnie kilka godzin biorąc 
udział w grach i zabawach sporto-
wych na Orliku przy ul. Sportowej. 
Nazajutrz fetowanie przeniesie się 
do Starego Kina przy ul. Piłsudskie-
go 33. O godz. 12 dla dzieci zosta-
nie wyświetlona bajka, a po sean-
sie odbędą się warsztaty plastycz-
ne z nauką wykonywania instru-
mentów muzycznych. Natomiast 
o godz. 18 Aleksandra Boniecka i 
przyjaciele dadzą koncert dla ma-
łych i dużych „Cajon, mydło i po-
widło”. Jednak najwięcej atrakcji 
będzie czekało na dzieci 3 czerw-
ca w Parku „Zielony Dołek” przy ul. 
Krótkiej. W ramach Piknikowa (w 
godz. 12-16) zostaną dla nich przy-
gotowane: zabawy z animatora-
mi, warsztaty plastyczne, „kolorowa 
woda smakowa”, konkursy z nagro-
dami, malowanie buziek, bańki my-
dlane, żywa maskotka, zabawy na 
dmuchańcu, przejażdżki autobusem 
angielskim, lody, popcorn, wata cu-
krowa, piętrowy tort z okazji 10. uro-
dzin miejscowej szkoły językowej.

PC

Będzie równiej pod kołami w Kłudnie Nowym
GRODZISK MAZOWIECKI

 Do końca lipca ma potrwać przebudowa liczącego 1,3 km odcinka dro-
gi przez Kłudno Nowe. Gmina w ubiegłym tygodniu podpisała umowę z wy-
konawcą prac. Stara nawierzchnia zostanie zdarta, a następnie w jej miejsce 
położone dwie warstwy nowej masy bitumicznej. Oprócz tego fi rma utwar-
dzi i wyrówna pobocza oraz odnowi rowy. Przy okazji zawierania kontraktu z 
wykonawcą burmistrz Grzegorz Benedykciński zapowiedział, że „najdalej w 
przyszłym roku grodziski samorząd zakończy prace nad wszystkimi drogami, 
które jeszcze nie zostały zrobione, bądź wymagają poważnego remontu.”
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Szybka sieć szybciej
PODKOWA LEŚNA

 W Podkowie w szybkim tempie przybywa domostw, których mieszkań-
cy mogą się cieszyć z bardzo szybkiego połączenia internetowego (100 - 300 
MB/s). W połowie maja światłowodowe łącza dotarły do blisko 500 posesji, o 
blisko stu więcej niż planowano. Budowa podkowiańskiej sieci, prowadzona 
na podstawie umowy miasta z fi rmą Orange, ma zakończyć się w roku 2020. 
– Do końca czerwca zostanie podłączonych następne 312 domów. Usługa 
jest bezpłatna, płatny jest abonament, ale tu możemy związać się z dowol-
nym operatorem – mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. 
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JAKTORÓW

R E K L A M A

R E K L A M A

Większość radnych 
broni kolegi
MILANÓWEK Jak wynika z ustaleń grodziskiej prokuratury, radny Robert Czar-
necki naruszył prawo wykonując zlecenie za pieniądze gminy i z tego powodu 
powinien przestać zasiadać w samorządzie Milanówka. Jednak wczoraj ośmiu 
rajców opowiedziało się przeciwko wygaszeniu mu mandatu
 O podjęcie stosownej uchwały pod koniec kwietnia do rady miejskiej 
zwróciła się Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. W przepro-
wadzonym postępowaniu śledczy ustalili, że Robert Czarnecki naruszył za-
pis ustawy o samorządzie gminnym zakazujący radnemu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał man-
dat. O co chodzi? „Robert Czarnecki (...) odniósł korzyść majątkową z mienia 
komunalnego Gminy Milanówek – wyjaśnia prokuratura. – Jak wynika z ana-
lizy postępowania karnego (...) Gmina zawarła umowę cywilnoprawną o wy-
konanie prac z osobą trzecią, a prace wykonał radny jako podwykonawca.”  W 
tym przypadku chodzi o to, że w 2016 roku naprawił on dwuskrzydłowe drzwi 
w Urzędzie Miasta (koszt prac wyniósł niespełna 9 tys. zł). Pruszkowski przed-
siębiorca, który wygrał konkurs ofert na tę usługę zeznał, że sam jej nie zre-
alizował, tylko zlecił wykonanie właśnie fi rmie Roberta Czarneckiego. Zrobił 
to, mimo że zapis kontraktu brzmiał: „wykonawca nie może powierzyć zadań 
określonych niniejszą umową osobie trzeciej”. 
 Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury zgłosiła radna Ewa Galińska. 
– Dla mnie nie do pomyślenia jest to, że przewodniczący Komisji Budżetu i In-
westycji w radzie miejskiej zamiast  czuwać nad prawidłowym wykonaniem 
budżetu gminy, wbrew prawu czerpie z niego korzyści – przekonuje. 
 Wczoraj na sesji i komisji odbyła się dyskusja na ten temat, Robert Czar-
necki przedstawił na swoją obronę treść analizy prawnej, wyparł się wszyst-
kiego i zarzucił radnej Galińskiej kłamstwo.
 Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wygaszenia mandatu, 8 rad-
nych zagłosowało przeciwko niej, 5 ją poparło, a jeden rajca się wstrzymał. 
Sam zainteresowany nie wziął udziału w głosowaniu. 
To nie koniec sprawy, bo uchwałę można jeszcze zaskarżyć, mandat radnemu 
w trybie nadzorczym może także wygasić wojewoda. Jaki będzie dalszy sce-
nariusz tej sprawy, dowiemy się wkrótce.

Piotr Chmielewski
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CBŚP zamknęło krajalnię tytoniu
POWIAT PRUSZKOWSKI 20 ton tytoniu, z którego można byłoby wyprodukować 20 mln nie-
legalnych papierosów przejęli policjanci i funkcjonariusze skarbówki

 Wartość tytoniu składowane-
go na terenie magazynu i fabryczki 
w powiecie pruszkowskim Central-
ne Biuro Śledcze Policji i Krajowa 
Administracja Skarbowa oszaco-
wały na 13 mln zł. – Kwota uszczu-
plenia Skarbu Państwa w podatku 
akcyzowym została wyliczona na 
kwotę ponad 14 milionów – infor-
muje Iwona Jurkiewicz, rzecznicz-
ka prasowa CBŚP. Funkcjonariu-
sze zatrzymali do sprawy siedem 
osób (w wieku 31-56 lat), Polaków 
i Ukraińców, którym Prokuratura 
Okręgowa w Warszawie postawi-
ła zarzuty m.in. udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej. – Po-
dejrzanym grożą kary do 10 lat po-
zbawienia wolności – informuje Łu-

kasz Łapczyński, rzecznik prasowy 
stołecznej prokuratury. Na podsta-
wie zebranego materiału dowodo-
wego Sąd Rejonowy Warszawa Mo-
kotów zastosował wobec podejrza-
nych środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy.
 Nielegalną krajalnię tytoniu wy-
tropili policjanci zwalczający  prze-
stępczość ekonomiczną wrocław-
skiego zarządu CBŚP, przy wspar-
ciu funkcjonariuszy z mazowiec-
kiego i dolnośląskiego Urzędu Cel-
no-Skarbowego. W jednej z hal 
ujawniono i zabezpieczono pracują-
cą profesjonalną linię produkcyjną 
do rozdrabniania liści tytoniu. Na 
gorącym uczynku zatrzymano sześć 

osób obsługujących urządzenia. Ko-
lejny mężczyzna wszedł na posesję 
w trakcie akcji i również został za-
trzymany. Według śledczych on tak-
że może mieć bezpośredni związek z 
przestępczością akcyzową.

PC

W profesjonalnie wyposażonej fabryczce na gorącym uczynku 
zatrzymano sześć osób, Polaków i Ukraińców (fot. CBŚP)

Świat oczami dzieci 
z autyzmem
BRWINÓW W Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie można było przez 
tydzień zwiedzać instalację sensoryczną Cube, ukazującą świat oczami 
osoby cierpiącej na autyzm

 Instalacja sensoryczna Cube została opracowana przez fundację Synapsis, 
której głównym celem jest pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. Czte-
ry specjalnie przygotowane stanowiska miały pomóc zwiedzającym zrozumieć 
trudności, z jakimi na co dzień zmagają się dzieci dotknięte tą niepełnospraw-
nością. – Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zabu-
rzenia. Stąd pomysł, aby dzieciom pełnosprawnym pomóc zrozumieć świat ich 
kolegów i koleżanek z autyzmem – wyjaśnia dyrektor szkoły, Anna Kurman. 
 Instalacja pokazywana była już wcześniej m.in. w Centrum Nauki Koper-
nik, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i na Uniwersytecie Medycznym 
w Warszawie. Była też atrakcją Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu. 

TW

Trudny test wiedzy 
o mieście
PRUSZKÓW Kilka dni temu w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Huba-
la odbyła się pierwsza edycja wielkiego testu wiedzy o mieście pt. „Co 
wiesz o Pruszkowie”, w którym wzięło udział 39 osób

 Test zaczął się w samo południe i składał z 83 pytań. Na udzielenie właści-
wych odpowiedzi zawodnicy będą mieli około 45 minut. - Okazało się, że py-
tania sprawiły uczestnikom testu sporo problemów, wszyscy zgodnie twier-
dzili, że były trudne – mówi Halina Gniadek z Klubu Seniorów „AS”, który ra-
zem z Książnicą Pruszkowską przygotowywał wydarzenie. Pytania dotyczyły 
historii miasta z różnych okresów. Układali je wydawca Marian Skwara, lokal-
ny pisarz Tadeusz Jakubowski i fotograf Andrzej Malczyk.
 Jedną z osób biorących udział w teście był wiceprezydent Michał Landow-
ski. Z kolei nagrody zwycięzcom wręczał sam prezydent Jan Starzyński, któ-
ry pogratulował wszystkim wspaniałej wiedzy o rodzinnym mieście. Zwycięz-
cą testu został Wojciech Skolniak, który prawidłowo odpowiedział na 62 pyta-
nia. Drugie miejsce zajął Paweł Makuch, a na trzeciej pozycji uplasowały się ex 
aequo aż cztery osoby – Aneta Szydłowska, Zofi a Muszel, Waldemar Misztal i 
Mirosław Wasilewski. Organizatorzy zapowiadali wspaniałe nagrody i te rze-
czywiście nie rozczarowały. Zwycięzca otrzymał w prezencie 2-dniowy, week-
endowy wyjazd do spa, zaś zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – bilety 
na koncert. 

Tomasz Wojciuk

Wiele pytań dotyczyło historii miasta, także tej przedwojennej

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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W Pszczelinie stanął obelisk
naczelnika insurekcji
BRWINÓW Przy budynku Centrum Doradztwa Rolniczego przy ul. Pszczelińskiej 99 od-
słonięto odnowiony pomnik upamiętniający Tadeusza Kościuszkę. Został on ufundo-
wany przez mieszkańców Pszczelina ponad 100 lat temu

 Pieczołowicie odnowiony obelisk 
to jeden z ostatnich śladów po daw-
nym Pszczelinie. Działająca tu od 
1900 r. szkoła rolnicza wykształciła 
wiele pokoleń rolników i nauczycie-
li. W swojej ponad stuletniej historii 
działała m.in. jako szkoła zawodowa 
z internatem, technikum, zespół szkół 
agroekonomicznych, z funkcjonują-
cym gospodarstwem szkolnym oraz 
instytutem kształcącym nauczycie-
li przedmiotów zawodowych. Pszcze-
lin stał się też siedzibą Centrum Do-
radztwa Rolniczego (CDR) w Brwino-
wie, które po likwidacji szkoły w 2005 
r. stara się przechowywać pamięć o 
przeszłości tego miejsca.
 11 maja w CDR w Brwinowie od-
była się uroczystość odsłonięcia ka-
mienia poświęconego Tadeuszo-
wi Kościuszce, który ufundowa-
li Pszczeliniacy w 1917 r. Ponieważ 
w miejscu dawnej szkoły powstaje 
obecnie osiedle mieszkaniowe, obe-
lisk zmienił swoje miejsce, ale nie 
adres. Dyrektor CDR w Brwino-
wie Jacek Węsierski podkreślił, że 
dbanie przez jego Centrum o ślady 
swojej przeszłości wpisuje się w te-
goroczne obchody jubileuszu odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

W uroczystości wzięli udział repre-
zentanci władz państwowych – do-
radca Prezydenta RP dr Barbara Fe-
dyszak-Radziejowska oraz Jarosław 
Danowski z Departamentu Strate-
gii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa 
Rolnictwa, a także delegacja władz 
samorządowych gminy Brwinów na 
czele z burmistrzem Arkadiuszem 
Kosińskim. Honorowymi gośćmi 
byli nauczyciele dawnej szkoły rolni-
czej w Pszczelinie. 

 Dziś w tradycję podtrzymy-
wania pamięci o Tadeuszu Ko-
ściuszce włącza się także Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Brwino-
wie, nosząca jego imię. Grupa 
uczniów tej placówki przygoto-
wała na uroczystość krótki pro-
gram artystyczny. Dzieci odśpie-
wały m.in. piosenkę „Przysięga”, 
napisaną do słów wiersza Marii 
Konopnickiej. 

TW

Z długim prętem na bankomat
MILANÓWEK W nocnym pościgu milanowscy strażnicy miejscy schwytali dwóch 
mężczyzn, którzy próbowali ukraść gotówkę z bankomatu przy ul. Krakowskiej
 Z 13 na 14 maja, około godz. 1.25 
straży miejskiej doniesiono, że ktoś pró-
buje rozmontować urządzenie do wy-
płaty pieniędzy. Kiedy strażnicy przy-
byli na miejsce, zastali zdewastowany 
bankomat z całkowicie zniszczonym 
przednim panelem. W pobliżu natrafili 
również na około 4-metrowy pręt, przy 
pomocy którego sprawcy usiłowali do-
stać się do wnętrza maszyny. 
 Mundurowi zabezpieczyli plac 
z bankomatem przed osobami po-
stronnymi i ruszyli na poszukiwanie 
niedoszłych złodziei. W natrafieniu 
na ich trop pomógł im operator mo-
nitoringu miejskiego, ustalając tak-
że przybliżony rysopis delikwentów. 
Około 100 metrów od miejsca zda-
rzenia strażnicy odnaleźli podejrza-
nych mężczyzn. Zaczęli oni uciekać, 
ale po kilkudziesięciometrowym po-
ścigu udało się ich schwytać. Oka-
zało się, że obezwładnieni mieli przy 
sobie przedmioty jasno wskazują-

ce, że próbowali sforsować zabez-
pieczenia bankomatu, m.in. kartę z 
wydrukami kodów i płytę CD, która 
znajdowała się w urządzeniu. 

 Podejrzani o usiłowanie kradzieży 
z włamaniem zostali przekazani policji, 
która przeprowadzi dalsze czynności.

PC

Sprawcy zdewastowali urządzenie, ale do pieniędzy 
nie udało im się dostać (fot. SM Milanówek)

W 526 dni dookoła Polski…
PRUSZKÓW

 W muzeum Dulag 121 można oglądać wystawę plenerową „W 526 dni do-
okoła Polski. Jak Kazimierz Paluch przemierzył kraj w X rocznicę odzyskania 
niepodległości”, przygotowaną przez Muzeum Historii Polski. Wystawa bę-
dzie czynna do 15 czerwca w godzinach otwarcia muzeum.

TW

Józef Piłsudski i Legiony. 1914-1918
 Już dziś (piątek, 25 maja) o godz. 18 muzeum Dulag 121 zaprasza na ko-
lejne spotkanie współorganizowane z oddziałem warszawskim IPN w ramach 
ogólnopolskiej „Akademii Niepodległości”. Gościem spotkania będzie prof. 
Janusz Odziemkowski (UKSW), który wygłosi wykład „Józef Piłsudski i Legio-
ny. 1914-1918”. 

TW

Zajęcia piłkarskie dla najmłodszych
 Piłkarski Klub Sportowy Legion Pruszków zaprasza uczniów szkół pod-
stawowych (roczniki 2006-2011), spędzających lipiec w Pruszkowie, na zaję-
cia sportowo-rekreacyjne o profi lu piłkarskim. Zajęcia będą odbywały się na 
stadionie MOS w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9-17.  Przewidziano cztery turnusy: 25-29 czerwca, 2-6 lipca, 16-20 
lipca, 30 lipca-3 sierpnia. Oprócz treningów piłkarskich, zaplanowano także 
zajęcia na basenie oraz zajęcia dydaktyczne. Każde dziecko dostanie także 
obiad. Zapisy odbywają się do 20 czerwca pod tel. 601 925 396 lub mailem: 
wojtek.legionpruszkow@wp.pl.

TW

Pola bawełny i szczera prawda
NADARZYN

 W środę 13 czerwca biblioteka w Nadarzynie zorganizuje spotkanie z Misią 
Łukasiewicz - malarką i rzeźbiarką reprezentującą młode pokolenie. W 2017 r. 
zrealizowała ona projekt artystyczny w Stanie Georgia w USA, rok wcześniej 
współpracowała  z Indianami Syilx w dolinie Okanagan w Kanadzie. W trakcie 
spotkania opowie o sobie, o tym jak podróżuje i czemu uważa, że stypendia 
artystyczne są dobrym sposobem na poznawanie kultury. Doradzi jak zdobyć 
takie stypendium oraz przybliży amerykańską Georgię - kraj rolniczego połu-
dnia, gdzie pracowała na farmie, poznając ludzi oraz kulturę. Wstęp wolny.

TW
MICHAŁOWICE

Wójt oceniony pozytywnie
 Podczas ostatniej sesji rady gminy wójt Michałowic Krzysztof Grabka 
otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Najpierw 
przyjęto sprawozdania fi nansowe za ubiegły rok, za czym opowiedziało się 
12 radnych (3 było „przeciw”). Takim samym stosunkiem głosów zakończyło 
się głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. To już dziewiąte 
absolutorium Krzysztofa Grabki. 

TW

Straż miejska podsumowała działalność eko patrolu
PRUSZKÓW

 Od początku roku do maja do straży miejskiej w Pruszkowie wpłynęły 132 
zgłoszenia dotyczące błąkających się psów, 72 zgłoszenia dotyczące chorych 
zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej oraz 16 zgłoszeń o zwierzę-
tach przebywających w złych warunkach bytowych. W tym okresie z terenu 
miasta zostało odłowionych 58 psów, które następnie zostały przewiezione 
do Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Rekordowym miesią-
cem okazał się kwiecień, w którym straż miejska zabrała z ulicy aż 23 psy. Na 
szczęście większość z nich wróciła do swoich właścicieli.
 Funkcjonariusze Zespołu Patrolu EKO odwieźli do lecznicy dwa psy, które 
ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych oraz 9 chorych kotów. Dla porówna-
nia, w ubiegły, roku, w analogicznym okresie straż odłowiła 49 psów. 13 chorych 
wolno żyjących kotów oraz 5 chorych psów poddano leczeniu. - Na terenie mia-
sta wciąż odnotowujemy przypadki, w których właściciele nie są w stanie zapa-
nować nad swoimi pupilami. Niekiedy dochodzi do pogryzień – mówi Anna Ja-
nicka, kierownik Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko. - Staramy się na bieżąco 
pouczać właścicieli psów, a niekiedy nakładamy też na nich mandaty. 

TW
R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczyciela/kę. CV 
na:  przedszkole@koala.com.pl

Zatrudnię pracownika do pomocy na składzie budow-
lanym, Cendrowice, ul. Szkolna 17, 
tel. 669 226 700, 602 292 933

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę do szkoły. 
Tel 509291780 , 227567354

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do 
pracy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 519 112 478

Panią z doświadczeniem, najchętniej Polkę do sprząta-
nia i prasowania dwa razy w tygodniu, Chyliczki, 
tel. 692 466 957 

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, Pia-
seczno, tel. 602 199 832

Tokarza, Nowa Iwiczna, tel. 604 902 058

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik, bru-
karz, tel: 607 811 727

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

Zatrudnię ekspedientki Ustanów, tel. 601 95 34 32

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

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni na stano-
wiska  pokojowa, pomoc kuchni,  ratownik wodny, ma-
nikiurzystka/pedikiurzystka. Praca w hotelu. CV pro-
szę przesyłać na adres: d.lasek@uzdrowisko-kon-
stancin.pl lub kontakt tel. 667 771 149

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania kla-
tek w nowym budynku wielorodzinnym na terenie Ursy-
nowa (okolice ul. Poleczki). Tel. 505 969 569

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 

Poszukujemy do współpracy doświadczonej i zgranej 
EKIPY BRUKARSKIEJ, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

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

Do dociepleń tel. 507 191 295

Zatrudnię kucharkę oraz pomoc kuchni. Praca 
w Górze Kalwarii, kuchnia polska tylko osoby 
z doświadczeniem. Tel. 504 925 048

Pomocnika na stolarnię. Piaseczno/Puławska. 15Zł/h. 
Do przyuczenia. Tel. 502 733 502

Przyjmę do sklepów spożywczych w Bogatkach i Łosiu, 
tel. 601 970 036

Potrzebny mężczyzna do pracy w magazynie. Praca 
w dni robocze, w godz. 7-15 na um. zlecenie. Lokalizacja: 
Piaseczno, ul. Okulickiego. Zgłoszenie e-mail:
biuro@michellaboratory.com lub tel. 22 750 75 59

Firma z Góry Kalwarii potrzebuje pracowników fizycznych 
do demontażu zużytych urządzeń elektrycznych. 
Tel. 22 756 96 61

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

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki, 
tel. 605 322 756

Księgową i pomoc do księgowości – biuro rachunkowe w 
Piasecznie, tel. 698 698 700

Kobietę do pracy z osobami starszymi, ośrodek opiekuń-
czy, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402

Bajka – hurtownia piwa z Gołkowa, Al. Lipowa 65 zatrudni 
młodych z kat.B lub C, bajwid@bajwid.pl

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 504 410 578

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

Zatrudnię ślusarza, Wola Prażmowska, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 884 665 865

Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743

Pracownika do szatni, Konstancin, tel. 502 475 075

Firma zatrudni do sprzątania, Janki ul. Mszczonowska, 
tel. 509 375 085 

Firma zatrudni do sprzątania Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
praca zmianowa, wym. ks.sanepid, tel. 512 117 967 

Zatrudnię panów do sprzątania. Ołtarzew, 8h/dzień, 
tel. 503 095 369 

Do prac ogrodniczych w Grodzisku Mazowieckim, stała 
lub dodatkowa, tel. 502 501 302

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

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

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

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

Firma produkcyjna z Piaseczna k/Warszawy zatrudni 
OPERATORA PRAS - ŚLUSARZA z umiejętnością wyko-
nywania prac na prasach hydraulicznych i mimośrodo-
wych. Mile widziane doświadczenie zawodowe, 668 128 
571, 604 220 442, mail: e.jaworska@sertapolska.pl 

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

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

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także kierownika ekipy zakładania ogrodów, 
tel. 500 268 463

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu mięsnego 
Piaseczno, tel. 606 120 597

Agenta ochrony do 55 lat, z doświadczeniem. Konstancin, 
prywatna posesja. Tel. 509 740 966

Jesteś fryzjerem /fryzjerką Zapraszamy do Naszego ze-
społu. Wymagany uśmiech i chęć do pracy. Góra Kalwa-
ria, tel. 512 769 233

Przyjmę Panią do robienia pierogów - praca dorywcza. 
Kontakt: 7-11, tel. 508 931 866

Firma produkcyjna z okolic Góry Kalwarii zatrudni pracow-
ników: fizycznego, ochrony oraz kierowcę C+E trasy po 
kraju CV biuro@kesur-palety.pl

Agent ochrony na obiekty handlowe - sklepy odzieżowe, 
apteki, księgarnie. 11 zł netto. Tel. 785 020 200

Zatrudnię pracownika myjni ręcznej. Praca w Konstanci-
nie-Jeziornie. Praca od zaraz, bardzo dobre zarobki. 
Tel. 798 66 77 88

Poszukuję pielęgniarki do Domu Seniora koło Piaseczna. 
Tel. 600 332 096

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola w Łazach  za-
trudnię. Tel. 506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Przedszkole w Piasecznie poszukuje pomocy nauczyciela/
opiekunki tel. 506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Poszukuję kucharki do małego Domu Seniora w Konstan-
cinie-Jeziorna. Tel. 600 332 096

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

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

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

Poszukuję osoby do pomocy przy handlu obwoźnym 
z Piastowa lub okolic. Tel. 664 132 533

SZUKAM PRACY 

Przewiozę busem, towary, tel. 699 84 07 01

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Kierowca Kat ,,C” upraw.: przewóz rzeczy, Piaseczno, 
tel. 668 815 239

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

SPRZEDAM

Wertykulator, 5.5 kM, tel. 698 698 839

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

Drzewo opałowe, tel. 695 192 540

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Lampę bioptron pro Zeptera, tel. 730 427 485

Wciągarka budowlana, tel. 535 467 856

Siewnik „Poznaniak”, roztrząsacz – pająk 5, opryskiwacz 
polowy, rozsiewacz – lejek, obsypnik trzyrzędowy, brony – 
lekkie, tel. 662 818 104

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Działka 1800m kw., Łęg koło Konstancina, 
tel. 782 090 900

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 41 m kw., centrum Piaseczna, tel. 694 075 007

Mieszkanie własnościowe 3 pokojowe w Górze Kalwarii 
i mieszkanie 2 pokojowe w Warszawie, tel. 519 470 497

Działka 1800m kw., 70zł/m kw. 4Km za Grodziskiem 
Mazowieckim, tel. 503 858 394

Działkę , Krzaki Czaplinkowskie, tel. 609 264 795

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

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 
tel. 667 797 094

Działkę 1445 m kw. Siedliska, tel. 510 322 437

Dom – promocja, tel. 535 487 338

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

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

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

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

Zamienię mieszkanie 3 pokojowe Konstancin Jeziorna, 
ul. Sobieskiego na kawalerkę też w Konstancinie, 
tel. 603 992 081

Działka budowlana w Ustanowie. 966 m kw., wszystkie 
media, bezpośrednio. Tel. 601 244 096

Józefosław,64 m kw. Mieszkanie, tel. 602 239 490

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906

Sprzedam studio fryzjersko-kosmetyczne, Piaseczno, 
tel. 608 58 94 12

Budowlaną w Chylicach, cena 255 tys. zł, + cena dojazdu, 
tel. 609 159 374

Sprzedam tanio działkę budowlaną, Henryków Urocze, 
tel. 501 610 072

Sprzedam działkę w Gąskach, tel. 602 340 549

Sprzedam działki  w RUDEJ  k/ Tarczyna, Tanio, 
tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 501 610 072

Do sprzedania ładna, tania działka w SIEDLISKACH k. 
Piaseczna, tel. 604 624 875

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

Sprzedam działki budowlane koło Piaseczna bardzo 
tanio, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia sklep wraz z wyposażeniem, 
tel. 515 815 983

Pokój, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 280 zł, 
tel. 667 797 094

Garaż na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Oddam w dzierżawę 8 ha w Górze Kalwarii, tel. 501 340 983

Lokal o pow 22 m kw. pod salon fryzjerski, częściowo urzą-
dzony, 2 stanowiska, Józefosław, tel. 691 977 724

Mieszkanie 52 m kw., centrum Piaseczna, 
tel. po południu: 510 907 860

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów, 
tel. 514 175 350

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

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

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Naprawa pralek i zmywarek, tel. 605 112 216

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

Przyłącza elektorenergetyczne, napowietrzne i kablowe, 
prowizorki budowlane i pomiary, tel. 692 606 144

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pomoc komputerowa. Naprawa i konfiguracja kompute-
rów. Tel. 607 317 074

Kominki, tel. 609 644 757

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

Instalacje elektryczne w nowych budynkach, 
tel. 501 277 407

Przewiozę busem, towary, tel. 699 84 07 01
 
Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Złom, posprzątamy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Pomogę w znalezieniu ludzi do pracy narodowości ukraiń-
skiej. Tel. 605 617 617

Papa - tanio i solidnie! Tel. 608 677 525

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

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

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

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

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

Spawanie, toczenie, frezowanie Grodzisk Mazowiecki 
Kozerki ul.Merkurego 48, tel. 889 370 282

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

Zatrudnię Panią do sprzątania, serwis dzienny galerii 
handlowej w Piasecznie, tel. 789 121 090

Poszukuję sprzątaczki z doświadczeniem do domu prywat-
nego. Tylko poważne oferty, Piaseczno, tel. 508 079 099

Pana do sprzątania terenu zewnętrznego z okolic 
Piaseczna, tel. 505 465 961

Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno,
tel. 501 571 574

Stolarza lub pomocnika stolarza, Gabryelin,  tel. 694 949 949

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samo-
chodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory). Zgło-
szenia pod tel. 601 20 20 59

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

 RÓŻNE 

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

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Przyjmę zwałkę, gruz, tel. 602 77 03 61

NAUKA 

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

Matematyka, dojeżdżam, tel: 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Hashimoto, borellia, helicobacter i inne. Diagnozowa-
nie i leczenie. Tel. 602 793 303

Super masaż klasyczny dla Pań, z dojazdem, 
tel. 730 427 485

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

TURYSTYKA

Pokoje na lato ok. Jeleniej Góry, tel.502 258 120

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMA-
GANA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO, 
PRACA W PIĄTKI, TEL. 692 488 278 

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

Introligatorów, również do przyuczenia, 
tel. 22 750 21 17 

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

Hydraulik,  do przyuczenia, tel. 609 079 764

Hydraulik, tel. 609 079 764

Zatrudnię uczciwą panią do pracy w sklepie spożywczym 
pełen etat, Złotokłos, tel. 889 129 234, 787 848 898

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

Wynajmę mieszkanie, 63m kw., Młynarska 39, garaż, 
balkon, umeblowane, tel. 664 061 205

Pawilon handlowy 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna, 
tel. 509 86 72 38

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

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

ELEKTRYK, TEL. 518 123 084

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

Nissan Tiida, 2008r. 11 000 km, tel. 516 236 617

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

Kolejne wydanie 
Kuriera Południowego
 ukaże się 15 czerwca 

Redakcja 
1 czerwca 

będzie nieczynna
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Ścigali się aż miło
NADARZYN 800 miłośników jazdy na rowerach górskich rywalizowało na terenie gminy 
Nadarzyn w piątym etapie LOTTO Poland Bike Marathonu. Kolejne zawody odbędą się 
w najbliższą niedzielę w Górze Kalwarii
 Nadarzyn już szósty raz z rzę-
du znalazł się na mapie LOTTO 
Poland Bike Marathonu i ponow-
nie wzbudził duże zainteresowa-
nie amatorów MTB. Piąty etap te-
gorocznego cyklu zgromadził na 
starcie w Młochowie kilkuset mi-
łośników jazdy na „góralach”. Ko-
lejny raz w LOTTO Poland Bike 
Marathonie z powodzeniem ścigał 
się Sławomir Barul. Olimpijczyk 
z Atlanty z 1996 roku, wielokrot-
ny mistrz kraju i prekursor MTB w 
Polsce był najlepszy w swojej kate-
gorii wiekowej. 
 
Trasy dla każdego
 - Gmina Nadarzyn stawia na 
sport i rowerową rekreację - mówił 
Grzegorz Wajs, organizator cyklu. 
Wróciliśmy tu z wielką przyjemno-
ścią  - Trasa w Lasach Młochowskich 
jest absolutnie dla każdego i co roku 
staje się magnesem przyciągającym 
amatorów MTB z całego kraju.
 Na dystansie Max (51 km) zwy-
ciężył Kamil Kuszmider (KK Ca-
tena Wyszków), przed Ernestem 
Kurowskim (AGK Nexelo Kurow-
ski Team) i Janem Czaplińskim 
(Komobike Scott). Wśród kobiet 
wygrała Katarzyna Radziszewska 
(MCP Bike Team), wyprzedza-
jąc Krystynę Żyżyńską-Galeńską 
(Mybike.pl) i Jolantę Jaczewską 
(Wawa Bike Team).
 Trasę Mini (28 km) najszyb-
ciej pokonał Adam Płoski (T4B 
Bike Team), finiszując przed 
Maciejem Arcipowskim (Retro 
Stork Team) i Mariuszem Szcze-
pańskim (Niewiadów Boro). W 

rywalizacji kobiet triumfowa-
ła Izabela Kamińska (Patnet 
Team), która wyprzedziła Ka-
tarzynę Gregorowicz (Go Sport 
AK Sped Team) i Iwonę Piwowar 
(Baran Cycling Team).
 Na dystansie Fan (9 km) wśród 
chłopców zwyciężył Adrian Oniśk 
(Wertepowiec Łochów), przed Fi-
lipem Surdykiem (Kamyk Radzy-
min MTB Team) i Mateuszem 
Szczepańskim (V-Max Miński 
Mazowiecki). W gronie dziew-
cząt najlepsza była Kamila Klaus 
(Kamyk Radzymin MTB Team), 
przed Zuzanną Posadzy (UKS 
Kolarz Nadarzyn) i Alicją Surdyk 
(Kamyk Radzymin MTB Team). 
W Mini Crossie na terenie Mia-
steczka Poland Bike jeździły też 
dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

Zostało jeszcze dziewięć etapów
 W rywalizacji drużynowej w 
Nadarzynie triumfował MGG Do-
bry Kurs Team, przed KK Catena 
Wyszków i Mybike.pl. Młodzieżową 
punktację drużynową wygrał Ka-
myk Radzymin MTB Team, przed 
V-Max Mińsk Mazowiecki i UKS 
Kolarz Nadarzyn. W klasyfikacji ro-
dzinnej zwyciężyli państwo Grego-
rowiczowie, przed Surdykami i Ro-
wickimi. W punktacji Omnium Po-
land Bike 2018 prowadzą Kamil 
Kuszmider (KK Catena Wyszków) i 
Anna Sajnóg z Wołomina. 
 A już w najbliższą niedzielę uczest-
nicy cyklu odwiedzą Górę Kalwarię, 
gdzie zostanie rozegrany szósty etap 
Marathonu. Wielki finał zaplanowano 
13 października w Warszawie. 

TW

Zawodnicy ścigali się w lasach Młochowskich 

Coraz bliżej nowego basenu
POWIAT PRUSZKOWSKI Dwa dni temu na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ulicy 
Gomulińskiego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej pływalni oraz koncepcji 
internatu na 120 miejsc. Jak wszystko dobrze pójdzie inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku
 W lutym tego roku radni powia-
towi wprowadzili do budżetu za-
pis otwierający drogę do budowy 
pływalni na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie. Następnie złożono 
wniosek o dofinansowanie inwesty-
cji do ministerstwa sportu. - Mam 
nadzieję, że ta decyzja okaże się 
pierwszym krokiem na drodze do 
powstania nowego obiektu – komen-
tował wówczas starosta Maksym 
Gołoś. W środę po południu na tere-
nie ZSOiS została podpisana umo-
wa na wykonanie  projektu pływal-
ni wraz z koncepcją lokalizacji inter-
netu i pozwoleniem na budowę. Do-
kumentacja ma zostać przygotowa-
na do grudnia.
 Obiekt, którego budowa być 
może rozpocznie się już w przyszłym 
roku, ma mieć 8 torów pływackich o 
długości 25 m oraz widownię na 200 
miejsc. Jego projekt musi być uzgod-
niony z Polskim Związkiem Pły-

wackim. Według szacunków budo-
wa pływalni może kosztować oko-
ło 19 mln zł, z czego dofinansowa-

nie z ministerstwa sportu może się-
gnąć 70 proc. 

TW

R E K L A M A

Nocny pościg za
złodziejem
PIASTÓW W poniedziałkową noc zatrzymano w Piastowie amatora cu-
dzych samochodów. Decyzją sądu 39-latek został zamknięty w aresz-
cie tymczasowym. Auto odzyskano

 Mężczyznę, który włamał się do citroena, przypadkiem zauważył wyso-
kiej rangi ofi cer warszawskiej policji. Jego uwagę przyciągnęło to, że w nocy 
na ul. Skłodowskiej-Curie delikwent na przemian zagląda pod maskę auta i 
podchodzi do jego kierownicy, a w pobliżu jego kompan bacznie obserwuje 
ulicę. Funkcjonariusz poinformował dyżurnego komisariatu w Piastowie, 
że doszło do włamania do samochodu. Zanim patrol dotarł na miejsce, zło-
dziej wsiadł do citroena i odjechał w stronę ul. Warszawskiej. Ofi cer udał się 
za nimi. Kiedy policjanci próbowali zatrzymać kierowcę skradzionego auta 
do kontroli, ten wcisnął pedał gazu. Patrolowcy ruszyli w pościg i wezwali 
posiłki. Sprawca kradzieży w pewnej chwili próbował staranować radiowóz, 
który wjechał w nasyp, ale w końcu porzucił samochód i zaczął uciekać. Funk-
cjonariusze dogonili 39-latka i go obezwładnili. Okazało się, że to mieszka-
niec powiatu wołomińskiego, który utracił prawo jazdy. Po tym jak usłyszał 
zarzuty, decyzją sądu został umieszczony w areszcie tymczasowym na trzy 
miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Skradziony samochód przekazano 
właścicielowi. 

Kolarze przemkną przez gminę Jaktorów
 Jutro do Międzyborowa zawita piąty etap cyklu ŻTC BIKE RACE. Organiza-
tor – Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów zapowiada, że wyścig główny wy-
startuje sprzed Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Staszica o godz. 12. Uczest-
nicy poszczególnych kategorii pokonają od 42 do 105 km. Kolarzy będzie 
można oglądać na trasie przebiegającej przez Bieganów, Stare Budy, Nowe 
Budy, Radziejowice i Korytów. Dekoracja zwycięzców odbędzie się również w 
Międzyborowie około godz. 16. Zapisy w dniu wyścigów są możliwe w godz. 
9-10 (jeśli ktoś nie zarejestrował się przez internet). Na miejscu przewidziano 
także dodatkowe atrakcje, m.in. wyścigi dzieci. 

PC

JAKTORÓW

Potrzebna pomoc dla pogorzelca
MILANÓWEK

 W wyniku pożaru domu przy ul. Podleśnej w Milanówku, poszkodowany 
stracił dach nad głową. Z tego powodu miejscowy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej ogłosił akcję zbiórki wszelkich przedmiotów, które pomogą w codzien-
nym życiu pogorzelcowi, znajdującemu się obecnie pod opieką OPS i rodzi-
ny. Wszyscy zainteresowani udzieleniem wsparcia proszeni są o kontakt z 
OPS przy ul. Herberta 41, tel. 22 724 97 92 lub 22 755 86 35 wew. 25 lub 12 w 
godz. 08.00-16.00.
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