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KRONIKA POLICYJNA
MILANÓWEK/GRODZISK MAZOWIECKI

Na kradzionym daleko nie zajechali
Na początku tego tygodnia kierowcy mazdy i hondy zostali schwytani
przez funkcjonariuszy tuż po tym, jak ukradli paliwo na stacji benzynowej
na ul. Królewskiej w Milanówku. Jeden jak i drugi przykręcili do aut skradzione wcześniej tablice rejestracyjne. Kiedy tylko do policji dotarła informacja o złodziejskim wybryku, patrole ruszyły na poszukiwanie sprawców.
Mężczyzn udało się szybko zatrzymać. Podczas czynności wykonywanych
w komendzie, wyszło na jaw, że 31- oraz 35-latek mają na swoim koncie
cztery inne kradzieże paliwa za łącznie 2,5 tys. zł także na stacjach w Grodzisku Mazowieckim i Skierniewicach. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty
karne, do których się przyznali. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia. Dodatkowo 31-latek odpowie za posiadanie amfetaminy, którą znaleziono przy
nim w momencie zatrzymania, a za kradzieże odpowie jako recydywista. W
tej sprawie jeszcze wypowie się sąd.

GRODZISK MAZOWIECKI

Próbowali wzbogacić się na krzywdzie sąsiada
Części ciągnika rolniczego i około 50 litrów paliwa o łącznej wartości
700 zł padło łupem dwóch mężczyzn (34 i 35 lat), którzy włamali się do
stodoły sąsiada. Jak po nitce do kłębka, kryminalni dotarli do podejrzanych. Starszy z delikwentów szybko przyznał się do tego, że włamał się do
pomieszczenia gospodarczego, rozebrał w nim na części traktor i ukradł
jeszcze z niego paliwo. Wkrótce też stróże prawa zatrzymali jego wspólnika. Obydwaj panowie byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa
i przyznali się do popełnienia kolejnego. Sąd może im teraz wymierzyć nawet po 10 lat więzienia.

PRUSZKÓW/RASZYN

Babciu, to ja. Oddaj mi wszystko, co masz
Choć informacje o zuchwałych wyłudzeniach, których ofiarami padają
starsze osoby, są bardzo często nagłaśniane, oszuści wciąż z powodzeniem
wzbogacają się w ten sposób. Sprawcy wykorzystując naiwność swoich
ofiar, podszywają się pod wnuczków lub policjantów z Centralnego Biura
Śledczego i ich okradają. Pod koniec maja w powiecie pruszkowskim doszło do oszustw, w rezultacie których dwoje seniorów straciło 40 tys. zł. Do
87-letniej mieszkanki Pruszkowa zatelefonowała kobieta podając się za jej
wnuczkę. Oszustka opowiedziała zmyśloną opowieść, że właśnie znajduje
się w komisariacie policji w Warszawie, bo zabiła w wypadku dwie osoby i
pilnie potrzebuje 40 tys. zł, aby wyjść za kaucją. Chwilę potem do rozmowy
włączył się mężczyzna i oznajmił, że jeżeli babcia nie ma tak dużej kwoty,
może być biżuteria, ale trzeba się spieszyć, bo prokurator nie będzie czekał. Starsza pani zatroskana o los „wnuczki” przekazała oszustom 25 tys.
zł. Do drugiego, podobnego zdarzenia doszło w Raszynie. Tam poszkodowany na podane przez przestępców konto przelał 20 tys. zł., gdyż mężczyzna podający się za „policjanta CBŚP” zażądał od niego pomocy w „akcji
rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej”.
Policja podkreśla za każdym razem, że jej funkcjonariusze nigdy nie
proszą o pieniądze. Otrzymując dziwny telefon (o wypadku lub aresztowaniu bliskiego), należy zachować spokój i najlepiej od razu zatelefonować do kogoś z rodziny lub bezpośrednio do komisariatu, upewniając się,
że rozmowa z oszustem została uprzednio zakończona.

POWIAT GRODZISKI

A nuż się uda. Nie zabić albo przeżyć
Grodziska drogówka przeprowadziła akcję w ramach ogólnopolskich
działań pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i wnioski
z jej podsumowania są raczej mało optymistyczne. W ciągu jednego dnia
policjanci byli świadkami 40 niebezpiecznych zdarzeń, które mogły zakończyć się wypadkiem z udziałem pieszych lub rowerzystów. Najczęstszym
błędem popełnianym przez kierowców okazała się nadmierna prędkość
jazdy w okolicy przejść dla pieszych lub parkowanie zbyt blisko zebry. W
sumie 17 kierowców ukarano za takie przewinienia. Nie darowano również rowerzystom, którzy wbrew obowiązkowi zejścia z roweru, przejeżdżali jednośladem po przejściu dla pieszych. Siedmiu cyklistom mundurowi wlepili po 100 zł mandatu. Ukarano również 16 pieszych, przechodzących jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle.
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Oddział dla dzieci na miarę czasów
GRODZISK MAZOWIECKI W Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II otwarto unowocześnioną część pediatryczną. Powstały udogodnienia dla najmłodszych, jak też ich rodziców
W ramach renowacji części lecznicy przeprowadzonej przy wsparciu Fundacji Polsat i marki Pampers
(współpracujących ze sobą przy projekcie „Wspólnie dbamy o bobasy”)
wprowadzono ułatwienia, mające
poprawić komfort rodziców, czuwających przy swoich pociechach w
czasie ich hospitalizacji. Przeprowadzono generalny remont dwóch łazienek, przeznaczonych do użytku
dzieci i ich rodziców. Dotychczasowa świetlica została przebudowana i
zaadaptowana na salę szpitalną dla
małych dzieci oraz dodatkową łazienkę. Oddział wyposażono w trzy
nowe komody kąpielowe dla niemowląt. W celu poprawy warunków
dla rodziców czuwających na oddziale przy swoich pociechach, zostały ufundowane 22 fotele z funkcją spania.

Rocznie na oddział pediatryczny w Grodzisku Mazowieckim trafia do 1200 dzieci
Według badania TNS Polska
przeważająca większość Polaków
(90 proc.) jest zdania, że rodzice powinni mieć możliwość przebywania w szpitalu z dzieckiem w trakcie
całej hospitalizacji. Zdaniem zdecydowanej większości społeczeństwa (92 proc.), obecność rodziców lub najbliższych w szpitalu w
dużym stopniu wpływa pozytywnie na przebieg hospitalizacji dzieci
oraz szybkość ich powrotu do zdrowia. Jednocześnie, jak wskazuje badanie, blisko połowa (49 proc.) respondentów, którzy mają dzieci do

Po remoncie oddział stał się przyjaźniejszy
dla dzieci i ich rodziców (fot. Fundacja Polsat)
18. roku życia, doświadczyło sytuacji, w której zmuszeni byli nocować
przy łóżku dziecka na karimacie, w
fotelu lub na krześle, lub też spotkali się z takimi sytuacjami w swoim najbliższym otoczeniu. – Cieszymy się, że w ramach renowacji oddziału pediatrycznego pojawiły się
na nim udogodnienia także dla rodziców, umożliwiające im przespanie nocy w komfortowych warunkach, czy nowe łazienki. Bliskość rodziców, ich obecność i dotyk są ważnymi czynnikami terapii i pomagają
szybciej wrócić do zdrowia – mówi
Radosław Suchner, ordynator oddziału pediatrycznego Szpitala Zachodniego.
Rocznie na oddział pediatryczny w Grodzisku Mazowieckim trafia do 1200 dzieci. Do dyspozycji
najmłodszych pacjentów są tu trzy
sale dla niemowląt oraz trzy sale dla

przedszkolaków do 3-4 roku życia.
Przy okazji otwarcia nowego oddziału dziecięcego, zapytaliśmy dyrekcję szpitala, czy jest szansa, aby
w tak znamienitej (bo wysoko plasowanej w rankingu szpitali Rzeczpospolitej) placówce powstał oddział położniczy. Mali grodziszczanie od lat rodzą się bowiem głównie w stolicach sąsiednich powiatów. – Przygotowujemy plan adaptacji pomieszczeń, wykaz sprzętu, zapotrzebowanie na personel lekarski i pielęgniarski – informuje Jacek Pawlak, zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa. – Niestety, przeszkodą w realizacji takiego oddziału
jest brak źródła środków zewnętrznych na tego typu inwestycje, o które
zwykle kierownictwo szpitala występuje planując prace.
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Strażnicy tępią pijaków za kółkiem
MILANÓWEK/PRUSZKÓW Już nie tylko policja, ale i straże miejskie próbują wyeliminować osoby, które po
kilku głębszych sieją postrach na drogach
Pod koniec maja, wczesnym popołudniem dyżurny milanowskiej
straży miejskiej otrzymał informację, że na skrzyżowaniu ulic Spacerowej i Królowej Jadwigi kierowca
fiata uno z impetem uderzył w kapliczkę i słupek ogrodzeniowy. Na
miejscu strażnicy zastali oszołomionego sprawcę, który siedząc za kierownicą przyglądał się dokonanej
dewastacji. – Mężczyzna, jeszcze
uprzedzając nasze pytania, zdecydowanie odmówił pomocy lekarskiej
– opowiadają strażnicy. Mundurowych zaniepokoiło zachowanie właściciela auta. Próbując wyjść z wnętrza wyraźnie nie mógł utrzymać
równowagi. Gubił się też w opowiadaniu, co doprowadziło do kraksy. Gdy jeden ze strażników poczuł
woń alkoholu od mężczyzny, zatrzymał kluczyki od fiata, aby kierowcy nie przyszła do głowy ucieczka z miejsca zdarzenia. Wezwano na miejsce policję. Okazało się,
że sprawca w wydychanym powietrzu miał ponad 3 promile alkoholu. Odebrano mu prawo jazdy, teraz
jeszcze stanie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Na pewno odczuje
swój wybryk w portfelu.
O tej samej godzinie, około godziny 13 zupełnie pijanego 33-latka kilka dni temu na ul. Gordziałkowskiego w Pruszkowie zatrzymali
miejscowi strażnicy. Mężczyzna kierując daewoo zatrzymał się na ulicy.
Zarówno on jak i dwoje pasażerów

3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca, który uderzył
fiatem w kapliczkę i płot (fot. SM Milanówek)
wyszli z samochodu. Na widok patrolu straży miejskiej, kierowca próbował wziąć nogi za pas. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać mężczyznę, ale ten zaczął się agresywnie
zachowywać, dlatego – jak przekonują – musieli „użyć środków przymusu bezpośredniego”. To tylko

rozjuszyło 33-latka, stał się jeszcze
bardziej wulgarny i wygrażał strażnikom. Ostatecznie został przekazany policjantom. Okazało się, że prowadził samochód mając ponad 1
promil alkoholu w organizmie.
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JAKTORÓW

Przejazd w Międzyborowie zamknięty
Wczoraj (już po zamknięciu tego wydania gazety) miało nastąpić wyłączenie z ruchu kołowego przejazdu kolejowego oraz ulicy Wojska Polskiego
w Międzyborowie. Objazd zaplanowano drogami: nr 719, a następnie ulicami Jaktorowską, 1 Maja, Mireckiego i Ogińskiego. Zapowiadane przez
Urząd Gminy w Jaktorowie prace potrwają 2-3 miesiące.
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Historia, która
nadaje się na książkę

3

Aplikacja
nie da zapomnieć

BRWINÓW Mieszkańcy mogą już korzystać z aplikacji infoSUEZ, która przyŻABIA WOLA Żabiowolska biblioteka świętowała 60-lecie urodzin. Z tej okazji placówka pomina o terminach odbioru segregowanych odpadów komunalnych
przygotowała atrakcje dla miłośników książek w każdym wieku
Książnica zaprosiła do wspólnego fetowania jubileuszu mieszkańców gminy – od przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzieci i młodzież wzięli
udział w spotkaniu autorskim z Wiesławem Drabikiem - twórcą książki
pt. „Żabiowolskie Bajania, czyli o
Żabiej Woli na wesoło”. Gość premierowo odczytał fragmenty swojej
książki, opowiedział o dniu powszednim pisarza i odpowiadał na zadawane pytania. Dzieci oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Żabiowolskich Bajań”,
zaś chętni uzyskali na nich bezcenny podpis autora. Rocznicowe spotkania uświetniała Halina Krajewska, długoletni kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej. Przypomniała historię książnicy i opowiedziała
o jej obecnej działalności.
Z kolei przedszkolaki obejrzały spektakl teatru Krak – Art pod
tytułem „Smocza Legenda”, którego wartka akcja i nawiązanie do
dziejów gminy Żabia Wola bardzo
spodobały się najmłodszym. Finałem urodzin były odwiedziny Grzegorza Kalinowskiego, autora tytułów cieszących się w żabiowolskiej bibliotece rosnącą popularnością. Pan Grzegorz jest history-

Jubileuszowe spotkanie z Grzegorzem Kalinowskim
było tak frapujące, że trwało... 3 godziny!
kiem, dziennikarzem, korespondentem wojennym, zapalonym fanem
futbolu i... pisarzem. Ta mieszanka
talentu i wszechstronności stała się
magnesem dla tych, którzy odwiedzili tego wieczoru bibliotekę. Zaplanowane na półtorej godziny spotkanie autorskie trwało prawie... dwukrotnie dłużej. Czytelnicy mieli mnóstwo pytań, zaś gość po prostu... nie
protestował. Okazało się, że rozmowy - zarówno na tematy związane z

tematyką książek, jak i z biografią autora - były niezmiernie wciągające.
– Jak słusznie ujęła to Maria Dąbrowska „książka i możność czytania to jeden z największych cudów
ludzkiej cywilizacji”. Nasz jubileusz
był dla nas wielkim cudem, pokazującym prawdziwą moc sprawczą literatury – podsumowała rocznicowe
spotkanie Halina Krajewska.
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Program na smartfony i tablety można pobrać bezpłatnie ze sklepów
AppStore oraz GooglePlay.
Konieczność wystawiania w różnych terminach poszczególnych frakcji
odpadów powoduje, że wiele osób o tym obowiązku po prostu zapomina.
Teraz aplikacja infoSUEZ posiadaczom telefonów komórkowych przypomni o
konieczności wystawiania pojemników lub worków i będzie informować ich
o terminach odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Wcześniej należy
do niej wpisać adres naszej posesji.
Dzięki aplikacji można też uzyskać informacje o terminach płatności oraz na
temat zasad segregacji śmieci. Zakładka „odpady” pełni funkcję edukacyjną –
można w niej sprawdzić, do której frakcji odpadów należą np. butelki po oleju
roślinnym lub silnikowym, plastikowe opakowania po środkach czyszczących,
buty czy bojler elektryczny. Aplikacja przekazuje też informacje o terminach i
miejscach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Z kolei przez zakładkę sklepsuez.pl można też zamówić kontener na odbiór odpadów budowlanych.
Pod koniec kwietnia została uruchomiona wersja testowa aplikacji. Do tej
pory na pobranie jej zdecydowało się ponad 100 osób.
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Zatrzymać wilgoć
niszczącą dworek

Podkowa już dziś otworzy ogrody
PODKOWA LEŚNA Dziesiątki atrakcji: spotkań, koncertów, wystaw i spektakli będzie czekało
na wszystkich, którzy od piątku do niedzieli odwiedzą gościnne podkowiańskie ogrody

ŻABIA WOLA Liczący około 200 lat zabytek, w którym mieści się żabiowolski Dom Kultury otrzyma wsparcie od samorządu województwa na
niezbędny remont

Czternasta edycja Festiwalu
Otwarte Ogrody oficjalnie zostanie
zainaugurowana dziś o godz. 19.30
w Pałacyku Kasyno (ul. Lilpopa 18),
gdzie odbędzie się koncert „Kobieta
w JPG-ach” w wykonaniu Anny Kostrzewskiej z zespołom. Pod tym samym adresem o godz. 18.30 zosta-

Od piątku do niedzieli
w podkowiańskich ogrodach
odbędzie się 35 różnorodnych wydarzeń.
Wstęp na wszystkie
jest wolny.

Za pieniądze od samorządu Mazowsza zostaną zaizolowane
fundamenty obiektu (fot. zabiawola.pl)
Dworek przy ul. Warszawskiej w Żabiej Woli wymaga renowacji, która uratuje go przed dalszym niszczeniem. Jak informują żabiowolscy urzędnicy, w
obiekcie zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. To da
także możliwość prowadzenia dalszych bieżących remontów. Na wniosek władz
gminy, 100 tys. zł do inwestycji zgodził się dołożyć Sejmik Województwa Mazowieckiego, dla którego dworek jest jedną z mazowieckich pereł architektury.
Włodarze gminy mogli ubiegać się o dofinansowanie, ponieważ dworek
jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Obecna siedziba Domu Kultury powstała na początku XIX wieku, gdy dobra żabiowoslkie były własnością rodziny Dzierzbickich. W pierwszej połowie XX w. ówczesny właściciel
Kazimierz Wojciechowski, przebudował budynek w stylu klasycystycznym.
Po II wojnie światowej uległ on zniszczeniu, a otaczający go park zdewastowano. Generalny remont zabytku tylko nieznacznie zmienił jego wygląd zewnętrzny. Z dawnego parku otaczającego dworek zachowały się tylko nieliczne drzewa.
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Powstają nowe
ścieżki rowerowe
PRUSZKÓW Trwa budowa kolejnych tras rowerowych na terenie miasta. W tej chwili budowane są ścieżki wzdłuż ulic Bolesława Prusa, Bohaterów Warszawy, Staszica i Sienkiewicza

nie otwarta wystawa zdjęć Marka
Englisza „Pospolite, lecz nieznane”.
Na sobotę i niedzielę organizatorzy festiwalu i jego koordynator
- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - przygotowali przeszło
30 punktów w programie. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie ckiopodkowa.pl lub odwiedzając w sobotę albo niedzielę (w godz.
11-14) punkt informacyjny w Pałacyku Kasyno.
Bambus na różne sposoby
Naszą uwagę zwróciło kilka
dość oryginalnych wydarzeń. Galeria Letni Ogród Leonardo da Vinci
zaprosi w sobotę w godz. 14-18 na
spotkanie pod wspólnym tytułem
„Świat z bambusa”. Kryje się pod
nim opowieść o bambusie w architekturze, wnętrzach, kuchni, ogrodzie, sztuce i życiu codziennym.
Przewidziano prezentację związanych z bambusem eksponatów, fotografii, książek i filmów oraz degustację dań z tej rośliny. Nie zabraknie też ciekawostek – bambusowego roweru i instrumentów muzycznych. W programie również zawody w jedzeniu pałeczkami z bambusa z nagrodami a także „goście
specjalni - pandy wielkie”.
Inny charakter będzie miał
„ogród gruziński” (sobota, godz.
17, Pałacyk Kasyno). W jego ramach
odbędzie się pokaz filmu „Gruzja.
pl” zrealizowanego przez członków
Stowarzyszenia Diaspora Gruzińska w Polsce, a także wernisaż wy-

Na finał do tańca mieszkańcom zagra Caravana Banda z piękną
wokalistką i tancerką Magdą Navarrete w składzie
stawy fotografii z Gruzji autorstwa
Katarzyny Tusińskiej i Marty Latsabidze oraz wystawa malarstwa gruzińskiej artystki Olgi Przybysiak.
Poza tym: warsztaty gruzińskiej kaligrafii, prezentacja gruzińskiego rękodzieła, poczęstunek i muzyczna
niespodzianka z Gruzji.
W sobotę także o godz 17 właściciele ogrodu na ul. Miejskiej 11
zaproszą na „U Marysi potańc na
dechach”. Wspólnie będzie można
pośpiewać tradycyjne pieśni, a po
godz. 21 wziąć udział w potańcówce
przy muzyce granej na żywo. Będą
oberki, mazurki, polki, walczyki,
chodzone, wiwaty i inne zabawy taneczne w formie niestylizowanej.
Zagrają Tomasz Mielnicki i „Szalone One” oraz kapela „Miód na serce” z Łomży. Będzie można poobserwować także pracę koronczarki
robiącej koronki metodą klockową.
Natomiast o godz. 21 w Willi Aida
(ul. Lillpopa 8) zostanie wystawiony spektakl „Ogrody opuściły swoje
drzewa. Opera - butoh na mezzosopran, wiolonczelę, elektronikę, video
i dwie performerki butoh” w wykonaniu Teatru Limen. Inspiracją dla
spektaklu była „rytualna funkcja lamentu, jego wymiar absolutny jako
pieśni mającej moc transformującą”.

rzy się brama do „Plantas sagradas”. W programie: wystawa rysunku, malarstwa i sztuki recyklingowej (Sipapuni), wystawa fotografii
(Gutek Zegier), wiersze (Pola Irkin),
o godz. 17 koncert: pieśni dawne w
wykonaniu grupy WPR, performance muzyczny – Psychedelic Rock &
Shaman Songs, misy i gongi – Weronika Radzikowska, wokal i gitara
– Dżana z Dżungli, a w godz. 14-16
warsztaty tworzenia girland kwiatowych z wytłaczanek po jajkach dla
starszych dzieci i rodziców.
Przy ul. Bukowej 27 w godz. 1417 na gości będzie czekał „Zwierzogród” z wystawą zdjęć podkowian i
ich czworonogów. Odbędą się także
wybory Miss Psiaka (3 kategorie pies o najbardziej okazałych uszach,
najdłuższych nogach i o najdłuższym pysku). Oprócz tego zorganizowany będzie piknik dla czworonogów z poradami weterynaryjnymi.
Podkowiański festiwal zakończy
tradycyjna potańcówka na dechach
przy Pałacyku Kasyno (w godz. 1922). Tym razem będzie to zabawa
przy muzyce bałkańsko-cygańskohiszpańskiej. Do tańca porwie obecnych Caravana Banda - zespół w
międzynarodowym składzie z piękną wokalistką i tancerką Magdą Navarrete.

Wybory Miss Psiaka
Natomiast w niedzielę przy ul.
Borsuczej 51 w godz. 14-18.30 otwo-

Piotr Chmielewski

R

Trasy pieszo-rowerowe oraz ścieżki mają nawierzchnię wykonaną z mieszanki mineralno-asfaltowej, chodniki utwardzane są natomiast kostką brukową. Szlaki rowerowe mają kosztować łącznie ponad 1,7 mln zł, z czego niemal 1,4 mln zł wyniesie dofinansowanie unijne (80 proc.). Jako że budowane
ścieżki zlokalizowane są przy drogach powiatowych, starostwo zadeklarowało dofinansowanie inwestycji kwotą 50 tys zł. Nowe ścieżki mają być gotowe
w połowie listopada.

TW
BRWINÓW

Zmiana linii autobusu B6
W związku z przebudową ulicy Granicznej w Brwinowie (ma być zamknięta do 20 czerwca) oraz remontem ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie
zmienia się trasa autobusu linii B6. Autobus do Parzniewa będzie zatrzymywał się na wysokości ulicy Pszczelińskiej 35 i ulicami Parzniewską oraz Krańcową pojedzie do Granicznej i dalej dawną trasą. W związku z remontem
ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie linia B6 jeździ tam objazdem. Remont ma
potrwać do końca sierpnia. Autobus dojeżdża do PKP ulicą Chopina i wraca
ulicą Stalową. Przystanek Pruszków Urząd Skarbowy jest nieczynny.

TW

niowy.pl
www.kurierpolud

!
Czytaj on-line

Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy
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Turniej piłkarski o puchar senatora Dotacja na samochód
dla OSP Biskupice

PRUSZKÓW We wtorek w Piasecznie odbył się finał turnieju piłkarskiego o puchar senatora RP Konstantego Radziwiłła. Triumfowała w nim drużyna ze Szkoły Podstawowej
BRWINÓW Strażacy z Biskupic mają szansę na nowy samochód ratownr 4 w Pruszkowie
niczo-gaśniczy, wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Trwa postępoTurniej został zorganizowawanie przetargowe
ny dla upamiętnienia przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też zmagania finałowe rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie zaczęły
się mecze, w których nikt się nie
oszczędzał. Po rozegraniu pięciu
spotkań pierwsze miejsce zajęła
reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 4 w Pruszkowie. Drugie miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku, a trzecie –
reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Uwielinach (gm. Prażmów). Tytuł „króla strzelców” wywalczył z
pięcioma golami Paweł Poręcki ze
SP nr 4. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali upominki i nagrody
rzeczowe, wręczane przez senatora Konstantego Radziwiłła, starostę piaseczyńskiego Wojciecha Ołdakowskiego i sekretarza powiatu Macieja Michalskiego. – Wspaniale gracie w piłkę – zwrócił się
na zakończenie turnieju do zawodników senator. - Gratulacje
dla was wszystkich i każdego z
osobna. Wszyscy macie powód
do dumy. Cieszmy się, że mamy
wspaniałą, wolną, demokratyczną ojczyznę, w której każdy może
rozwijać swoje pasje.

Tomasz Wojciuk

W turnieju wystąpiło 184 uczniów i nauczycieli reprezentujących
16 szkół z powiatów pruszkowskiego, piaseczyńskiego i otwockiego.
Puchar senatora zdobyli młodzi piłkarze z SP nr 4 w Pruszkowie
POWIAT GRODZISKI

Na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na cztery koła wraz z zamontowanym na stałe sprzętem ratowniczo-gaśniczym udało się pozyskać dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego w wysokości 130 tys. zł. Samochód będzie wyposażony w nowoczesne systemy ratowniczo-gaśnicze, m.in. autopompę z urządzeniami sterowniczymi, działko wodne, zbiornik na wodę o pojemności minimum 3000
litrów, instalację zraszaczową, co najmniej jedną wysokociśnieniową linię
szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, maszt oświetleniowy teleskopowy z możliwością regulacji obrotu o 360 stopni oraz wciągarkę o napędzie
elektrycznym i udźwigu minimum 8 ton.

TW

Pomaszerują „Różni, a Równi”
Grodziskie starostwo zaprasza do udziału w marszu „Różni, a Równi” promującego akceptację niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej i psychicznej, który odbędzie się jutro o godz. 14. Parada rozpocznie się przed
pomnikiem Józefa Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim i przejdzie
deptakiem do Parku Skarbków. W marszu wezmą udział osoby z dysfunkcjami, same i z opiekunami, a także wolontariusze i samorządowcy. Marsz
jest wyrazem solidarności z osobami niepełnosprawnymi.
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NADARZYN

Turniej brydżowy
W sobotę 23 czerwca odbędzie się XVII Otwarty Turniej o Puchar Wójta
Gminy Nadarzyn w brydżu sportowym. Turniej zostanie rozegrany w sali
gimnazjum w Nadarzynie. Początek o godz. 10. Wstęp wolny.

TW

6

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 21 (721)/2018/W2

Superlotnisko – rząd
zaczyna konsultacje

Będzie za co
budować basen

PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI Aż 7 mln zł zaplanowało Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Kwota ta BARANÓW Prezydent podpisał specustawę w sprawie budowy Centralnego Portu Komumoże jeszcze wzrosnąć
nikacyjnego. W niedzielę mieszkańcy gminy Baranów wypowiedzą się, czy chcą portu
„Solidarność” na swoim terenie

– Nasza inwestycja znalazła się w gronie kilkudziesięciu innych, strategicznie ważnych dla polskiego sportu – nie kryje radości starosta pruszkowski
Maksym Gołoś. Inwestycja, do której realizacji przymierza się powiat jest na liście 35 planowanych do budowy obiektów w Polsce, które uzyskają wsparcie
finansowe. Już teraz sukcesy uczniów miejscowej szkoły mistrzostwa sportowego, jak i sportowców z terenu powiatu pruszkowskiego są godne uwagi i budzą respekt. Budowa nowego obiektu sportowego pozwoli młodzieży jeszcze lepiej przygotowywać się do zawodów i rozwijać sportowo. – Już
teraz nasi pływacy mają znakomite wyniki na mistrzostwach Polski i Europy,
ale obiekt ten jest szczególnie ważny dla rozwoju i treningów najmłodszych
– uczniów szkół podstawowych, czyli naszego sportowego narybku – uważa
dyrektor szkoły, Łukasz Borkowski. – Jednak nowy basen będzie oczywiście
dostępny również dla mieszkańców – dodaje.
Aby uzyskać dofinansowanie powiat pruszkowski musi dopełnić jeszcze
niezbędnych formalności, w tym złożyć komplet wymaganych dokumentów.
Następnie wniosek zostanie oceniony i będzie opiniowany. Ostatecznym potwierdzeniem otrzymania dotacji będzie zawarcie umowy o dofinansowanie
zadania, pomiędzy powiatem pruszkowskim, a ministrem sportu.

TW

Dzień Dziecka inny
niż wszystkie
MICHAŁOWICE W niedzielę w regulskim parku odbyła się wyjątkowa
impreza z okazji Dnia Dziecka. Najmłodszych zachwyciła zwłaszcza
magiczna wyspa, na której mogły wyszaleć się na całego
W niedzielne popołudnie najmłodszym mieszkańcom sołectwa zorganizowano mnóstwo wyjątkowych atrakcji.
W smoczej grocie na
dzieci czekała starsza
pani, z którą można było
stworzyć tekturowego
dinozaura. Do dyspozycji maluchów były farby,
kolorowe mazaki i różnego rodzaju ozdoby. Kolorowo było także w komnacie czarodziejskiego
zwierciadła. Tu dzieci mogły pomalować sobie buzie i rączki. Na magicznej
wyspie nie mogło zabraknąć piernikowej chaty i bajkowej ścieżki.
Bez wątpienia piękna pogoda sprzyjała piknikowej atmosferze. Dla miłośników biesiadnych klimatów przygotowano ognisko, na którym można było
piec kiełbaski.

TW
PRUSZKÓW

Znicz wygrywa i zostaje w II lidze
W ostatniej kolejce piłkarze Znicza walczyli o pozostanie w II lidze. Rywalem pruszkowskiej drużyny był mocny w tym sezonie ROW 1964 Rybnik.
Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. Druga
połowa spotkania wyglądała w wykonaniu gospodarzy już o wiele lepiej.
Podopieczni Dariusza Żurawia pierwszego gola strzelili w 51. minucie. Autorem trafienia na 1:0 był Marcin Rackiewicz. Druga bramka dla Znicza padła z karnego, a strzelił ją Maciej Michalski. Przysłowiową „kropkę nad i” postawił Paweł Tarnowski. Znicz wygrał 3:0 i pozostaje w II lidze.

TW

To na tym obszarze ma być wskazana lokalizacja wielkiego lotniska
(fot. prezentacja Ministerstwa Infrastruktury)

Od poprzedniego poniedziałku w baranowskim urzędzie działa
punkt informacyjno-konsultacyjny
uruchomiony przez Mikołaja Wilda, pełnomocnika rządu ds. budowy
CPK i obsługiwany przez wyznaczone przez niego osoby. Chętni mogą
zapisywać się na spotkanie za pośrednictwem strony www.cpk-konsultacje.pl. W punkcie mieszkańcy uzyskają potrzebne dane dotyczące przedsięwzięcia. Dowiedzą się także jakie konsekwencje niesie uchwalenie specustawy i jak nowe przepisy i inwestycja
wpłyną na życie społeczności gminy
Baranów. Urzędnicy będą przekonywać także o korzyściach z powstania
CPK oraz informować jakie będą kolejne kroki związane z powstawaniem
portu lotniczego. Punkt będzie działał
do listopada 2018 roku.
Półtora roku rozmów
z mieszkańcami
Specustawa, która niebawem wejdzie w życie m.in. określa zasady i warunki przygotowania, finansowania
i realizacji CPK oraz towarzyszącej
mu infrastruktury (czyli m.in. sieci dróg, węzłów i tras kolejowych).
Przepisy określają zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania
nieruchomości, a także organy właściwe w tych sprawach. Specustawa
nie rozstrzyga tego, gdzie powstanie
nowe lotnisko. Do ustawy rząd wyda
jeszcze rozporządzenie określające
maksymalny teren, na którym mają
być prowadzone inwestycje. Zdaniem
Mikołaja Wilda „ustawa o CPK stara
się pogodzić interesy wszystkich, zarówno rządu jak i mieszkańców terenów, na których będzie prowadzona
ta inwestycja.” Wyznaczanie terenu
pod CPK zostało podzielone na trzy
etapy. W pierwszym (rok 2018) wskazany zostanie maksymalny obszar inwestycji i rozpoczną się konsultacje z
mieszkańcami. W drugim (rok 2019)
będą wskazane dwie dokładniejsze,
alternatywne lokalizacje CPK i zakończone konsultacje. W ostatnim
etapie (rok 2020) zostanie wydana decyzja lokalizacyjna i niezbędne grunty staną się własnością Skarbu Państwa. Później rozpocznie się
procedura zdobywania pozwolenia
na budowę i sama realizacja. Port

lotniczy „Solidarność” oraz towarzyszące mu inwestycje (węzeł komunikacyjny) mają w sumie zająć
około 3 tys. ha. CPK ma być oddany do końca 2027. Zaplanowano, że
w początkowym okresie będzie obsługiwał do 45 mln pasażerów rocznie (około 3 razy więcej niż lotnisko
na warszawskim Okęciu).
Referendum jako początek
konsultacji
Tymczasem w niedzielę mieszkańcy gminy Baranów odpowiedzą
na dwa pytania: „Czy jesteś za lokalizacją CPK w gminie Baranów?”
oraz „Czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez
Rząd RP mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego?”
W sprawie lokalnego plebiscytu pod
koniec mają wypowiedział się wojewoda Zdzisław Sipiera. Nie wzniósł
uwag do uchwały rady gminy o referendum, zastrzegł jednak, że głosowanie będzie miało wyłącznie konsultacyjny charakter i jego wynik nie będzie w żaden sposób wiążący dla rządu przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji portu lotniczego „Solidarność”.
Sam Wild nazwał referendum „po-

czątkiem regularnych konsultacji.”
Choć nastroje społeczne w gminie Baranów pełnomocnik mógł już
poznać podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami. Przywitały go
m.in. transparenty: „stracimy źródło
utrzymania”, „betonujcie piachy, a
nie dobre gleby” oraz buczenie i krzyki niezadowolenia. – Będziemy rozmawiać tak długo, jak trzeba – zapowiedział przedstawiciel rządu, czym jednak nie uspokoił zebranych. Wild wyjaśniał, w jaki sposób będzie naliczana
„godziwa” cena za gospodarstwa i że
będzie zbliżona do ceny terenów wykupowanych pod autostrady. Mieszkańcy
uzyskają również możliwość przeniesienia się w nowe miejsce w kraju, by
kontynuować działalność rolniczą.
W czasie swojej prezentacji pełnomocnik po raz pierwszy ujawnił publicznie obszar, który został przez specjalistów wskazany jako najbardziej
odpowiedni pod inwestycję, tzn. na
nim zostaną wyznaczone dwie lokalizacje, dla których będzie wszczęta procedura wydania decyzji środowiskowej. „Obszar maksymalny” obejmuje
łącznie 66,2 km w gminach Baranów,
Teresin i Wiskitki.

Piotr Chmielewski

BRWINÓW

Letnia zbiórka elektrośmieci
W sobotę 16 czerwca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty
sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty
odbioru elektroodpadów: w Biskupicach, Owczarni, Kaniach i Brwinowie.
Za przywiezienie zużytego sprzętu w wyznaczone miejsca mieszkańcy
otrzymają roślinkę.

PRUSZKÓW

TW

Trwa głosowanie na projekty
w ramach budżetu obywatelskiego
Od 26 maja można głosować na projekty zgłoszone w III edycji budżetu
obywatelskiego Pruszkowa na 2019 rok. Tym razem zostały poddane pod
głosowanie 42 projekty w 7 obszarach. O wyborze mogą decydować mieszkańcy, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat. Plebiscyt odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania i potrwa do 24 czerwca. W
przypadku, gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do papierowej karty
należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
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Łobaszewska przyjęta owacjami Wyróżnienie
MILANÓWEK Ostatni weekend mają upłynął w Milanówku śpiewająco. A to za sprawą głosu Grażyny Łobaszewskiej, która wystąpiła w hali przy ul. Żabie Oczko ze znakomitym
zespołem Ajagore i wspólnie poprowadzili warsztaty wokalne
Podczas sobotniego koncertu
publiczność przyjęła wykonawców
z ogromnym entuzjazmem i owacjami, domagając się bisów. Grażyna
Łobaszewska obchodzi w tym roku
40-lecie swojej działalności scenicznej. W Milanówku przypomniała znane utwory w nowych aranżacjach i zupełnie nowe z ostatniej płyty. Ci, którzy liczyli na spokojne jazzowe bujanie, musieli zmierzyć się z
mocnym, rockowym brzmieniem.
Jedwab, krówki i truskawki
W Dniu Matki życzeniom dla
mam wprost ze sceny nie było końca. Pani Grażyna została obdarowana tym, z czego Milanówek słynie – jedwabną apaszką, a cały zespół krówkami, nie zabrakło też
truskawek. Po koncercie gwiazda
chętnie podpisywała płyty, w tym
także znakomicie zaprojektowaną
białą płytę winylową, dla prawdziwych kolekcjonerów. – Pani Grażyna Łobaszewska to nie tylko „power babka” i profesjonalistka, co
pokazała na scenie podczas półtoragodzinnego koncertu. To także znakomity pedagog – podkreśla
Magda Trawińska-Gosik, koordynator do spraw projektów kulturalnych Milanowskiego Centrum Kultury (MCK).
Przez dwa dni uznana artystka podnosiła umiejętności uczestników warsztatów wokalnych. Nie
tylko dobierała im repertuar i prowadziła przesłuchania z profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym,
dała też niektórym z nich szansę
na występ na scenie, z podkładami lub z zespołem. Równocześnie
odbywały się warsztaty muzyczne
z członkami zespołu Ajagore. Zajęcia zakończył niedzielny koncert w
hali sportowej, a uczestnicy otrzymali dyplomy Master Class.
Kwitną nowe talenty
Supportem dla koncertu Grażyny Łobaszewskiej była Ania Krysiak, odkrycie Dariusza Biernackiego, który prowadzi sekcję wokalną w Milanowskim Centrum
Kultury (MCK). To on odszukał
jej barwę i szlifował ten kamień.
Obecnie Ania Krysiak ma już za
sobą kilka koncertów, a jej przygoda ze śpiewaniem staje się coraz
ciekawsza i coraz bardziej na serio.
Kilka utworów zaśpiewała w duecie
i przy akompaniamencie młodego i
świetnie zapowiadającego się Marcina Koszuty. – Oboje czują się na
scenie jak ryba w wodzie. Nie był to
już występ początkujących wokali-

Grażyna Łobaszewska w otoczeniu uczestników warsztatów
i towarzyszących jej muzyków (fot. MCK)
stów, naprawdę dali czadu i wprowadzili uczestników w fantastyczny nastrój świeżymi, klimatycznymi aranżacjami do utworów Georga Michaela – mówi Magda Trawińska-Gosik.
Już niedługo, bo 1 lipca o godz.
19 zobaczymy Anię Krysiak wraz
z Marcinem Koszutą na koncer-

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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MICHAŁOWICE Nowowiejscy druhowie zostali docenieni podczas konkursu organizowanego przez radiową „Jedynkę” oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Strażacy z OSP w Nowej Wsi zawsze są na miejscu, gotowi nieść pomoc potrzebującym. Jednak ich praca to nie tylko walka z pożarami, ale także udział
w różnego rodzaju wydarzeniach, jak gminne festyny czy dożynki. Druhowie od czasu do czasu biorą również udział w konkursach. Ostatnio można
było spotkać ich podczas jubileuszowej edycji konkursu radiowego - „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”. Gala odbyła się w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego w Warszawie, a w jej trakcie strażacy z OSP Nowa Wieś otrzymali specjalne podziękowania.
Jednostka dużą wagę przywiązuje do historii, a w jej posiadaniu jest wyjątkowa kolekcja pamiątek pożarniczych. Wśród nich są mundury, odznaki, wyposażenie, pompy i pieczołowicie odrestaurowany wóz rekwizytowy z lat dwudziestych XX wieku. Aktualnie w holu budynku urzędu gminy trwa wystawa
prezentująca mundury oraz dwie ręczne pompy wodne, zwane sikawkami.

TW
MICHAŁOWICE

Gminne inwestycje w Opaczy-Kolonii i Granicy
PODKOWA LEŚNA

Projektanci zabierają się za przedszkole
Włodarze Podkowy wybrali biuro architektoniczne, które za niespełna
150 tys. zł zaprojektuje nowe przedszkole miejskie z oddziałem żłobkowym
przy ul. Miejskiej. Przetarg wygrał polski oddział skandynawskiej firmy specjalizującej się w projektowaniu budynków pasywnych (zawierających odnawialne źródła energii i instalacje do odzysku ciepła i chłodu) oraz o niskim zużyciu energii. Takie ma być – wedle założeń władz – nowe przedszkole. W placówce zostanie przygotowane miejsce dla 100 przedszkolaków oraz 15 dzieci w wieku żłobkowym.
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MILANÓWEK

Miasto ogród powita lato
Natalia Nykiel zaśpiewa 24 czerwca o godz. 18 podczas milanowskiego
Powitania Lata. Impreza na stadionie przy ul. Turczynek 8 rozpocznie się o
godz. 10 od XIII Mistrzostw Polski w Dirt Jumpingu, czyli ekstremalnych skokach rowerowych. W ich trakcie pokaz skoków motocrossowych da Rafał
Biały. Zawodom towarzyszyć będzie I Milanowski Zlot Foodtracków ze specjałami z różnych stron świata. O godz. 13 wystartuje strefa dziecięca, czyli
warsztaty, animacje, zabawy w bajkowym klimacie i wesołe miasteczko. Z
drugiej strony będzie można skorzystać ze strefy relaksu z leżakami, poduchami i kocami piknikowymi. Na godz. 14 zapowiedziano początek zabaw z
Kogutem Rubinem (wspólne śpiewanie, występy i konkursy z nagrodami).
Imprezę, po koncercie, zakończy o godz. 20 kino na leżaku.
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Miejsce na
Twoją

cie plenerowym na Skwerze za Pomnikiem Bohaterów w Milanówku. A 25 sierpnia o godz. 19 podczas kolejnego koncertu plenerowego w ramach projektu „ALE! Wakacje” na Miejskim Podwórku wystąpi ze znamienitymi muzykami z
okolic Milanówka.

dla OSP w Nowej Wsi
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We wtorek rozpoczęła się przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii.
Zakres prac jest bardzo obszerny. Zostanie wybudowana sieć wodociągowa, a zmodernizowana sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.
Na drodze pojawi się też nowa nawierzchnia. Prace potrwają do końca
sierpnia, a ich wartość wyniesie prawie 1,8 mln zł. W środę ruszyła natomiast budowa odwodnienia w ul. Jana Kochanowskiego w Granicy, która
ma potrwać do końca lipca. Inwestycja ma kosztować ponad 370 tys. zł.
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Centrum Kultury i Sportu pełną
parą ruszy od września

Szybko, szybciej
po mistrzostwo

GRODZISK MAZOWIECKI Zawodnicy grodziskiego Uczniowskiego Klubu PRUSZKÓW W sobotę 9 czerwca odbyło się otwarcie Centrum Kultury i Sportu w PruszkoSportowego Sparta zamienili łyżwy na rolki i zdobyli mistrzostwo Pol- wie. Jednak budynek w pełni wykorzystany zostanie dopiero po wakacjach
ski Juniorów
Na razie w budynku odbywają się
seminaria, przedstawienia i projekty kinowe. W czwartek nastąpiła ofi-

Prace nad Centrum
Kultury i Sportu zaczęły się
w 2012 roku

Reprezentanci Sparty z trenerem Sławomirem Chmurą
(fot. UKS Sparta)

Podopieczni Sławomira Chmury konkurowali z rówieśnikami w Dusznikach
Zdroju, gdzie rozegrano Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach
i przywieźli stamtąd osiem medali. Grodziszczanie potwierdzili swoją przynależność do ścisłej czołówki. W zawodach wzięło udział ponad 300 zawodników.
Wśród największych sukcesów reprezentantów Sparty jest mistrzostwo
Polski juniorów B na 1000 m i w wieloboju, które wywalczyła utytułowana
Marta Dobrowolska. Dziewczyna przywiozła z Dusznik także trzy srebrne medale z biegów na 500 m, 5000 m (eliminacje) i 5000 m (bieg punktowy). Z kolei
wicemistrzyniami kraju juniorek B w sztafecie oprócz Marty zostały Ewelina
Kozerska i Amelia Steć. Ta ostatnia zawodniczka zasłużenie zdobyła dwa brązowe medale za start na 500 m i 3000 m (bieg punktowy). W kategorii chłopców Mateusz Godlewski zajął 5. miejsce na 1000 m.
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Pruszkowskie Wianki

cjalna inauguracja CKiS z udziałem przedstawicieli lokalnych władz
i mediów. Po poświęceniu budynku
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz okolicznościowe przemówienia. Na zakończenie zaproszeni goście mogli obejrzeć program artystyczny. Drugie, oficjalne otwarcie, z udziałem licznie przybyłych
mieszkańców, odbyło się w sobotę.
Prezydent Jan Starzyński i wiceprezydent Michał Landowski przecięli
wstęgę, a następnie zaprosili wszystkich do zwiedzania pachnącego nowością obiektu.
Przygotowano mnóstwo atrakcji
Mieszkańcy mogli obejrzeć
wszystkie pomieszczenia, w tym salę
audytoryjną na 210 osób i widowiskową na 392 osoby. Oprócz tego
sale konferencyjne, sale rytmiki, baletu, muzyki, malarstwa i rzeźby,
strefę biurową, studio nagrań, siłownię i fitness z kompleksem saun oraz
boiskiem do ricocheta, gabinety rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, patio ze ścianką wspinaczko-

Wstęgę przecinają prezydent Pruszkowa Jan Starzyński
i wiceprezydent Michał Landowski
racyjnej wystąpiły Bluesmaszyna,
Natural Made Rockers, Zespół Chemia i Kasia Szubert z niezwykłym
pokazem laserowym. W nowym budynku na odwiedzających również
czekało sporo atrakcji. Mogli wziąć
udział w wykładzie na temat żywienia, otwarciu wystawy akwarel, pokazie filmu niemego z muzyką na
żywo, a także zajęciach fitness. Panie mogły otrzymać porady kosmetyczne, a zespół „Pruszkowiacy”
przygotował wystawę strojów ludowych.

PRUSZKÓW W niedzielę 24 czerwca w parku Potulickich odbędzie się
doroczny piknik „Pruszkowskie Wianki”. Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych

W budynku znajduje się także ścianka wspinaczkowa
Jedną z atrakcji imprezy ma być nocny przejazd rolkarzy
W tym roku nad stawem odbędą się konkursy na najładniejszy wianek i
poszukiwanie kwiatu paproci. Do wygrania jak zawsze atrakcyjne nagrody.
W czasie festynu będzie można też popływać kajakami. Ale po kolei. Impreza rozpocznie się o godz. 12. W parku zostaną rozstawione dmuchańce
i rozpoczną się animacje oraz konkursy z nagrodami dla dzieci. Zaplanowano akrobacje rowerowe, pokazy ratownictwa medycznego, a także spotkanie ze strażnikami miejskimi. W parku zostanie rozstawiona także streWeekendowa wypożyczalnia fa L’Oreal Warsaw Plant. O godz. 14 i
kajaków jest czynna przez
16 wystąpi Zespół Tańca Ludowego
Pruszkowiacy, a o godz. 18 rozpoczcałe lato, w każdą sobotę
nie się zabawa taneczna na dechach
i niedzielę, w godzinach
przy muzyce zespołu One-Way TSK,
od 10 do 18
która potrwa do godz. 21. Na placu
Jana Pawła II o godz. 12 będzie można oglądać wystawę zabytkowych motocykli, a o 14.30 i 15.30 wystąpi Orkiestra Dęta Pruszkowianka. Parada motocykli ulicami Kościuszki, Sienkiewicza,
Stalową, Powstańców, Pogodną, Prusa, Armii Krajowej, Lipową, Kraszewskiego i Prusa ma ruszyć o godz. 17.
Atrakcją wieczoru będzie natomiast Nightskating, czyli nocny przejazd
rolkarzy i wrotkarzy ulicami miasta. Zbiórka 24 czerwca na Placu Jana Pawła II w Pruszkowie od godziny 19, start o godzinie 20. Trasa przejazdu ma liczyć 7 km.

TW

wą. Wokół budynku znajduje się teren do nordic walking, ścieżka zdrowia, outdoor fitness, plac do rekreacji oraz strumyk.
Tego dnia Centrum Kultury i Sportu przygotowało dla zwiedzających mnóstwo atrakcji. Zaraz po oficjalnym otwarciu rozpoczął się radosny występ „Pruszkowiaków”. W tym czasie działały już
różne atrakcje dla dzieci – klaun
Tomi, strefa maluszka, strefa zabaw dla starszych dzieci z lubianymi przez nie dmuchańcami. Wszystkie dzieci i dorośli zostali zaproszeni
do malowania wymarzonego Pruszkowa – powstał fantastyczny mural,
na którym znalazły się między innymi park linowy, zoo, dużo palm, a
nawet ogromny, kolorowy kot – prawie taki, jaki znajduje się nieopodal
Muzeum Guggenheima w Bilbao.
Na scenie można było zobaczyć pokazy Capoeiry, żonglerki, zumby i
iluzji. A zaraz potem rozpoczęły się
koncerty. W trakcie imprezy inaugu-

Budynek inny niż wszystkie
Decyzja o budowie nowego budynku Centrum została podjęta w

kwietniu 2012 roku. Kamień węgielny wmurowano w 2014 roku. Budowę zakończono w styczniu tego
roku. Bryła architektoniczna nowego gmachu nie jest przypadkowa.
Zarówno elewacja, jak i elementy
wewnątrz nawiązują do unikatowego zagłębia metalurgicznego, które działało na tym obszarze w okresie późnolateńskim oraz za czasów
wpływów rzymskich, czyli od II
wieku p.n.e. do III wieku naszej ery.
W owych czasach stanowiło drugie
co do wielkości centrum hutnicze
w Europie. - Kluczowym zadaniem
Centrum jest przygotowanie bogatej propozycji kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla mieszkańców
Pruszkowa i okolic, czyli wspieranie
aktywności i kreatywności mieszkańców, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, inicjowanie
i promowanie uczestnictwa w sporcie, podtrzymywanie tradycji oraz
rozwój świadomości narodowej –
mówi Katarzyna Mitrowska, specjalistka ds. promocji. Na razie jednak CKiS działa w ograniczonym
zakresie. - W wakacje zamierzamy
organizować tu seanse kinowe dla
dzieci i dorosłych oraz półkolonie,
na które cały czas można się zapisywać – mówi Anna Dudziec, prezes CKiS.
Natomiast od września do nowoczesnego budynku ma przenieść się
Dom Kultury „Kamyk” oraz Zespół
Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”.
Wtedy miejsce to w stu procentach
zacznie pełnić przypisaną mu rolę.

Tomasz Wojciuk
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Dni Gminy Michałowice z Bajmem
W niedzielę 17 czerwca na placu przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki w
Michałowicach odbędzie się doroczny gminny festyn. Impreza rozpocznie
się o godz. 13. Na uczestników będą czekać warsztaty, pokazy wokalne i taneczne, fotobudka, animacje, bumperball, miasteczko ruchu drogowego,
dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny oraz wiele innych atrakcji. O godz. 18
zagra An Dreo e Karina (zagrają covery przebojów Al Bano i Rominy Power), a o godz. 20.30 wystąpi gwiazda wieczoru – Beata Kozidrak i Bajm.

PRUSZKÓW
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Ruszyła przebudowa ul. Sienkiewicza
Kilka dni temu rozpoczął się drugi etap przebudowy ulicy Sienkiewicza, co wiązało się ze wstrzymaniem ruchu samochodów na odcinku od
ul. Staszica do ul. Stalowej. Kolejna zmiana dotyczy ul. Chopina, na której
został wprowadzony zakaz parkowania. Prace na ul. Sienkiewicza mają zakończyć się do września.
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i Fasolki gwiazdami
Sto lat dla drugiego człowieka Enej
pikniku rodzinnego

BARANÓW Ochotnicza Straż Pożarna w Kaskach pod koniec maja hucznie świętowała
100-lecie jednostki. Z tej okazji Waldemar Pawlak, prezes ZOSP RP osobiście udekoroPRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI W najbliższą niedzielę w Parku Kował jej sztandar Złotym Znakiem Związku
ściuszki przy Pałacyku Sokoła w Pruszkowie odbędzie się Piknik RoUroczystość, w trakcie której
dzinny Mieszkańców i Organizacji Pozarządowych
żar lał się z nieba, zgromadziła setki mieszkańców i mundurowych. We
mszy św. i późniejszym apelu uczestniczyło 18 pocztów sztandarowych,

– Żeby taka organizacja
wytrwała 100 lat, musi być
następstwo pokoleń i wspólnota ludzi dobrej woli
– mówił Waldemar Pawlak.
w tym druhowie z zaprzyjaźnionej
jednostki w Zębie na Podhalu. Jednak zanim rozpoczęto dekorację odznaczeniami, w symboliczny sposób
„przekazano kolejnym pokoleniom
dar jakim jest niepodległość” - odsłonięto kamień pamiątkowy z napisem: „1918-2018, wdzięczni za Dar
Niepodległej Ojczyzny, mieszkańcy Kask i okolic” oraz sentencją Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna
to wielki zbiorowy obowiązek”. Zerwania wstęgi dokonali długoletni
radny i działacz społeczny Stanisław
Bodych oraz wzorowy uczeń szkoły w Kaskach i członek miejscowej
młodzieżowej drużyny pożarniczej
Stanisław Banaszek.

Odsłonięcie kamienia upamiętniającego
100 lat niepodległej Polski
cza w uznaniu zasług w rozwoju i
umacnianiu ZOSP. Natomiast złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa udekorowano Adama Kuźniewskiego, a srebrnym: Kamila
Gadzińskiego, Marcina Poleckiego,
Katarzynę Wychowaniec i Grzegorza Szumachera.
W trakcie uroczystości strażacy,
a przede wszystkim orkiestra dęta

Prezes i wiceprezes zarządu głównego
ZOSP dekorują odznaczeniem sztandar jednostki
Piękna rycerska służba
Apel rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych
strażaków. Następnie Złotym Znakiem Związku OSP RP „za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra
społeczeństwa i Rzeczypospolitej
Polskiej” sztandar jednostki udekorowali prezes zarządu głównego
ZOSP RP Waldemar Pawlak i jego
zastępca gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. – Wielkie wyrazy uznania i
podziękowania za tę piękną rycerską służbę przez 100 lat dla ojczyzny
i za tę wielką otwartość – przemawiał
prezes Pawlak. – Spójrzcie na ten jubileusz z ludzkiej perspektywy: żeby
taka organizacja wytrwała 100 lat,
musi być następstwo pokoleń i wspólnota ludzi dobrej woli. Tego wam serdecznie gratuluję, szczególnie w roku,
w którym także obchodzimy stulecie
niepodległości Polski – powiedział.
Na koniec wręczył prezes OSP w Kaskach Krystynie Krzemińskiej reprezentacyjny hełm strażacki.
Wysokich odznaczeń było więcej. Sławomir Łasica został uhonorowany Złotym Znakiem Związku,
a Aleksander Krzymiński Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomi-

z jednostki, otrzymali w prezencie
wyremontowany autokar, przed remizą odsłonięto drewnianą figurę św. Floriana (patrona strażaków,
wyrzeźbioną przez Bogusława Migela ze Sławna w Zachodniopomorskiem), a jednostka została jeszcze
wyróżniona medalem Pro Masovia
przyznawanym przez Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
Po części oficjalnej, uczestnicy
wydarzenia mogli obejrzeć program

Koncert zespołu Enej zaplanowano na godz. 18

w wykonaniu miejscowych uczniów,
posłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Kaski oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Urodziny zakończyła zabawa taneczna pod gołym niebem, do której
ze sceny przygrywał zespół Kanon.
Sztandar spłonął z kościołem
Straż pożarna w Kaskach zawiązała się przy kółku rolniczym
w Kaskach. Jednak dopiero kiedy dziesięć lat później rozpoczęto
budowę strażnicy, wybrano także
pierwszy zarząd z prezesem Franciszkiem Szymańskim. Wówczas
wystartowała również zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu i umundurowania. Jednak dopiero w
1936 roku udało się zakupić konny wóz gaśniczy, który wykonali miejscowi rzemieślnicy. W trakcie II wojny światowej większość
strażaków działała w ruchu oporu, dwóch z nich: Henryk Gostyński i Stanisław Mikołajczyk zostali
zamordowani, a zakupiony w 1938
roku sztandar, który ukryto przed
Niemcami w kościele parafialnym,
spłonął wraz z nim. Przez trzy kolejne lata nabożeństwa odprawiano w remizie strażackiej.
Pierwszy samochód strażacki jednostka zakupiła w 1957 roku.
Przerobione auto z demobilu służyło przez kolejne 15 lat. W 1991
roku w Kaskach wystartowała budowa nowej strażnicy, a 5 lat temu
po raz drugi w dziejach, na czas remontu kościoła, remiza została udostępniona na prowizoryczną kaplicę.
Jak zauważono podczas uroczystości, od lat coraz większą rolę w życiu
jednostki odgrywają kobiety.

Piotr Chmielewski
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Zbrodnia Wołyńska w muzeum Dulag 121
W sobotę 16 czerwca muzeum Dulag 121 organizuje spotkanie z
Ewą Siemaszko zatytułowane „Zbrodnia Wołyńska - od terroru do ludobójstwa”. Według Ewy Siemaszko zbrodnia wołyńska nie była nagłym wystąpieniem nacjonalistów ukraińskich przeciwko ludności
polskiej, a ideologiczne podstawy, zbrodnicze plany i przygotowania
do ich wykonania pod hasłem „Ukraina dla Ukraińców” kształtowane
były przez wiele lat. Podczas wykładu zostaną przypomniane m.in. tragiczne wydarzenia z 11 lipca 1943 roku, kiedy to doszło do skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości. W rzezi ludności polskiej
śmierć poniosły zwłaszcza kobiety, starcy i dzieci. Wsie były palone, a
dobytek grabiony. Badacze szacują, że tego dnia mogło zginąć nawet
8 tys. Polaków. Początek spotkania o godz. 17.

TW

Najpierw o godz. 13.10 wystąpią laureaci konkursu „Śpiewaj, nie ziewaj”,
a punktualnie o 14 zaprezentuje się zespół taneczny „Pałacynki”. Pół godziny
później będzie można obejrzeć spektakl „Niezły Cyrk” w wykonaniu uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pruszkowie. Od godz. 15
rozpoczną się pokazy tańca Dance Imperium, a po nich o godz. 15.35 wystartują pokazy sztuk walki w wykonaniu KS Pantera – Brwinów. O godz. 16.05
mieszkańcy DPS Brwinów KSNAW przedstawią swój program artystyczny,
natomiast o godz. 16.30 zaplanowano koncert znanego i lubianego zespołu dziecięcego Fasolki. Na scenie wystąpią dzieci z Panem Tik-Takiem, Ciotką Klotką i Profesorem Ciekawskim. Koncert będzie pełen humoru, piosenek i
tańca, a najmłodsi uczestnicy pikniku będą mogli poznać największe przeboje grupy. O godz. 18 wystąpi natomiast gwiazda pikniku – Enej. To znany szerokiej publiczności polski zespół rockowo-folkowy, którego przeboje często
goszczą na radiowych listach przebojów, a w internecie mają miliony odsłon.
Tego dnia mieszkańcy będą mogli również skorzystać z innych atrakcji, takich jak dmuchańce, kuchnia molekularna, warsztaty z robotyki LEGO, pokaz
wozów strażackich i samochodów policyjnych. Odbędą się również konkursy
dla dzieci.

TW
GRODZISK MAZOWIECKI

Pieniądze czekają, potrzebne dobre pomysły
Jeszcze tylko do poniedziałku można składać wnioski o dofinansowanie
w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. W bieżącym roku 2018
na dotacje w powiecie grodziskim przewidziano 55 tys. zł. Jedno przedsięwzięcie może być dofinansowane maksymalnie 6 tys. zł. To konkurs dla każdego, ponieważ jest on skierowany zarówno do stowarzyszeń i innych organizacji, jak i grup nieformalnych, które na przykład skrzyknęły się w wiosce lub na osiedlu. Więcej informacji na te temat znajduje się na stronie internetowej Europaimy.org.
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Wiedzą o policji tak dużo,
że zasłużyli na hulajnogi

Szkoła w Skułach
będzie większa

ŻABIA WOLA Włodarze gminy zlecili wykonanie projektu rozbudowy
RASZYN/GRODZISK MAZOWIECKI Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładach w poniedziałek,
podstawówki w Skułach
drugi rok z rzędu, triumfowali w konkursie „Policjanci są wśród nas” organizowanym
przez Komendę Stołeczną Policji

Tak ma wyglądać placówka
po rozbudowie w najbliższych latach (fot. zabiawola.pl)
Żabiowolscy samorządowcy informują, że po zakończeniu budowy Centrum Integracji Społecznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, w skład
której weszła robiąca wrażenie hala sportowa, podjęli decyzję o rozbudowie
Szkoły Podstawowej w Skułach. Wedle gotowej już koncepcji, istniejący budynek zostanie rozbudowany od strony północno-wschodniej. W ramach inwestycji powstanie nowa, nieduża część dydaktyczna z salami lekcyjnymi, a
także sala gimnastyczna z zapleczem w postaci szatni, łazienek, toalet, magazynkiem na sprzęt i pokojem dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz
gabinetem pielęgniarki. Wedle koncepcji w obecnej sali sportowej znajdą się
świetlica, jadalnia oraz korytarz do nowej sali.
Od kilku tygodni wyłonione w przetargu biuro projektowe pracuje nad
dokumentacją techniczną, która stanie się podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową, projekt ma być gotowy pod koniec roku,
co pozwoli władzom na przystąpienie do robót w kolejnych latach.
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Spostrzegawczością, pełną koncentracją, sprytem i dobrą kondycją
fizyczną musieli się wykazać uczestnicy VII edycji konkursu. W finale
na terenie Warszawskiego Centrum
Sportu Młodzieżowego „Agrykola” spotkało się 16 najlepszych drużyn ze szkół garnizonu stołecznego. Rywalizacja między uczestnikami była zacięta, zarówno w zmaganiach fizycznych jak i teście z zakresu wiedzy o policji zwycięstwo odnieśli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach.
Zwycięską drużynę: Oskara Garbińskiego, Krystiana Wilczkowskiego, Ignacego Domańskiego przygotowały Elżbieta Borsuk i Agnieszka
Samsel. Chłopcy otrzymali po hulajnodze i kasku ochronnym, ufundowanej przez komendanta stołecznego policji.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku
Mazowieckim. Oni otrzymali nowoczesne zegarki z ekranem dotykowym,
grą matematyczną i możliwością kontroli rodzicielskiej, ufundowane przez
mazowieckiego kuratora oświaty.
Turniej był sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności i składał się
z trzech konkurencji. Pierwszą z
nich był bieg zygzakiem (tzw. ko-

Szczęśliwi zwycięscy konkursu rozegranego
na warszawskiej Agrykoli (fot. KPP w Pruszkowie)
perta) - w tej rywalizacji zawodnicy musieli się wykazać bardzo dobrą
sprawnością fizyczną, gdyż zadania
były wzorowane na elementach testu
sprawnościowego dla funkcjonariuszy. Kolejnym zadaniem był strzał
do bramki i rzut piłką do obręczy, w
tych zmaganiach indywidualne czasy zawodników złożyły się na pozycję drużyny. Ostatnia konkurencja
pozwalała zbadać spostrzegawczość
młodych zawodników oraz wiedzę z zakresu bezpiecznych zacho-

wań i znajomość elementów umundurowania funkcjonariusza policji – uczniowie wylosowali odznaki stopni policyjnych, które musieli prawidłowo nazwać i według hierarchii przyporządkować do odpowiedniego korpusu, następnie z postawy i gestu policjanta ruchu drogowego odczytywali kolor sygnalizacji świetlnej, a na obrazkowej wizualizacji sytuacji drogowej wskazywali ewentualne nieprawidłowości.
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Pomóc Afryce, wybudować szkołę
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina włączyła się w kampanię, której celem jest stworzenie
normalnych warunków do nauki dla afrykańskich sierot. Ruszyła zbiórka funduszy
W slumsach zambijskiego Makululu wiele dzieci mieszka na ulicach. W tym miejscu gęstość zaludnienia jest ogromna. Ludzie chorują, a w całej dzielnicy jest tylko jedna
przychodnia, w której brakuje podstawowych lekarstw. Ogromnym zagrożeniem jest wirus HIV i rozwijające się AIDS. Dzieci zostają sierotami. Żyją na ulicy także z powodu
przemocy panującej w domach, głodu, braku akceptacji, bezpieczeństwa i miłości. Pracują i starają się
zarobić na swoje utrzymanie. Wpadają w nałogi, walczą o życie. – Jeśli im nie pomożemy nigdy nie odzyskają swojego dzieciństwa – podkreślają grodziscy urzędnicy.
W 2016 r. Salezjanie z Ośrodka Misyjnego rozpoczęli w Makululu budowę pierwszego w Zambii
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Aby szkoła dla sierot w Zambii powstała, potrzeba 100 tys. zł
domu dziecka. Dali mu nazwę Iciloto (czyli „marzenie”). Kolejnym
krokiem ma być wybudowanie szkoły i dużego ośrodka dla dzieci i młodzieży. Projekt został podzielony na
etapy. Na początku zostanie wzniesiona i wyposażona szkoła. Potrzeba naprawdę niewiele, by dzieci mogły poczuć się godnie: 10 komputerów, 4 drukarki, podręczniki, zeszyty, przybory, mundurki szkolne. W
tym samym czasie planuje się wybudowanie i wyposażenie świetlicy oraz biblioteki. Kolejnym etapem
będzie sala multimedialna, w której
znajdować się będzie od 40 do 50
komputerów.
Władze miasta postanowiły włączyć się w tę szczytną akcję i ruszyły ze zbiórką potrzebnych 100 tys. zł.

– Sierot jest 5000, jeśli na każde z
tych dzieci wpłacimy chociaż po
20 zł uzbieramy potrzebną kwotę.
Okażmy im serce – przekonują organizatorzy akcji.
W sobotę, w trakcie Nocy Bibliotek odbyła się pierwsza zbiórka pieniędzy, a także koncert afrykańskich
bębnów, animacje dla dzieci przygotowane przez Salezjański Ośrodek
Misyjny oraz konkurs na najciekawsze przebranie afrykańskie.
Wpłat na budowę szkoły możemy dokonywać także poprzez platformę: http://misjesalezjanie.pl/projekt-539-grodzisk-dla-afryki/, a także przelewem: Salezjański Ośrodek
Misyjny, nr konta 50 1020 1169 0000
8702 0009 6032.
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lówką „koło komina”, tel. 501 19 66 83

DAM PRACĘ

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

Pracownika do biura w hurtowni budowlanej
w Łazach, tel 604 525 429

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

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodowego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników
do prac porządkowych i/lub do przyuczenia,
tel. 534 140 941
Centrum Tenisowe zatrudni recepcjonistkę, chętnie
studentkę. Praca w systemie zmianowym lub popołudnia i weekendy. Wymagania: znajomość angielskiego,
komunikatywność, wysoka kultura osobista. Zgłoszenia: biuro@ect-club.com

Zatrudnię stolarza i pomocnika stolarza, Prażmów,
tel. 602 733 289
Firma MEFA Polska z siedzibą w Starej Iwicznej poszukuje
do pracy magazyniera w okresie lipiec - październik. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rekrutacja@mefa-polska.com.pl lub numerem telefonu: 662 062 036.
Centrum edukacyjne Nova zatrudni do rozdawania ulotek
i rozwieszania plakatów, tel. 796 998 009

SPRZEDAM
Wertykulator, 5.5 kM, tel. 698 698 839

Garaż na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

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

Podejmę współpracę lub wynajmę lokal 35 m kw., (obecnie
działający sklep), posiadam Volkswagen Caddy Vat 1, w lokalu media, monitoring i klimatyzacja, w centrum Powsina,
wejście od ulicy, tel. 889 648 388, kowal51@op.pl

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio,
tel. 502 544 959
Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839
Stół ping-pongowy, tel. 695 439 184
Nowy rower 3-kołowy, tel. 692 934 650
Kombajn Anna, tel. 601 319 684

Sklep Agnes zatrudni ekspedientki, Julianów ul. Julianowska, 502 159 820

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

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

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h,
tel. 533 281 247

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza i inne osoby
chętne do pracy, tel. 536 002 001

Kopaczka ciągnikowa i inne sprzęty + regał 250 cm szer.
+ szafa 95 cm, tel. 508 493 707

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną oraz kierowcę.
Konstancin Jeziorna, tel. 600 250 437

Outlet urządzeń AGD Urządzenia nowe z gwarancją do
70% Taniej. Pralki lodówki zmywarki etc. Tel. 537 777 137

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

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

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy,
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147
Kierowca magazynier, Góra kalwaria. Tel: 535 007 747
Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni:
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000
Kierowca kat.C – wyjazdy biznesowe na zachód,
tel. 509 237 779
Zatrudnię ogrodnika i pomocników, tel. 781 544 058
Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegółowe informacje pod nr tel. 797 318 859

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegółowe
informacje pod nr tel. 797 318 859
Kucharza do Hotelu, CV: info@palacykotrebusy.pl,
tel.: 503-164-828

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

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

Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów
do działu mięsnego, tel. 797 188 368

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978
Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402

Do zbioru malin, okolice Konstancina, z zamieszkaniem lub bez. Tel. 574 162 964
W gospodarstwie rolnym, mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964
Naprawa wózków widłowych, Piaseczno-Zalesinek,
Pod Bateriami 22 zatrudni młodego do przyuczenia w
zawodzie mechanika wózków widłowych, tel. 695 187
933, 603 807 472
Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię
pracowników, tel.: 797 188 368
Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska
20, zatrudni sprzątaczkę do szkoły. Tel 509 291 780,
227567354
Wykończeniówki, tel. 507 191 295
Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię
pracowników, tel.: 797 188 368
Kierowcę kat.C na samochód asenizacyjny,
tel. 600 426 673
Zatrudnię mechanika samochodowego lub pomocnika
mechanika, tel. 509 404 195
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 zgranej EKIPY
BRUKARSKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wymagane doświadczenie, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia,
tel. 666 023 283
Zatrudnię Panią do sprzątania, serwis dzienny galerii
handlowej w Piasecznie, tel. 789 121 090
Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763

Kierowca na firankę, C+E + karta, tel. 601 163 701
Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743
Zatrudnię panów do sprzątania. Ołtarzew, 8h/dzień,
tel. 503 095 369
Pomocnik/ Majster Elewacje na domkach, tel. 785 199 183
Zatrudnię budowlańców. Tel. 698 831 834
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym w Nowej
Woli, tel. 502 985 287
Zatrudnię na sortownię. Miejsce pracy: Stefanowo k.
Wólki Kosowskiej Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Tel: 503 460 726
Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. C+E w ruchu
międzynarodowym relacji PL- DE, NL, BE. Praca od zaraz.
Tel. Kont. 601 812 066
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje pracownika gospodarczego oraz terapeuty zajęciowego. Aplikację proszę przesyłać e-mail: tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 759
Frezer,tokarz,ślusarz, teren Piaseczna.6,00-14,00.
Tel. 22 756 10 05
Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki,
tel. 601 897 727
Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458
Do ochrony na noce, praca Janki, tel. 664 417 724
Zatrudnię kierowcę kat. B oraz C, praca Janki Warszawa,
tel. 533 311 533

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory).
Zgłoszenia pod tel. 601 20 20 59
Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni operatorów
maszyn oraz osoby do pakowania . Stawka 15 zł brutto
na godzinę. Kontakt tel.: 22 736 68 23
Firma handlowa Uni-Pack Maciejko Sp.J. Z siedzibą w Piasecznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę
przesyłać na adres: rekrutacja@unipak.com.pl Prosimy
o dodanie do klauzuli: „Na potrzeby obecnej i przyszłej
rekrutacji”

Zatrudnię ekspedientkę/ ekspedienta Piaseczno, Pomorska, tel. 508 288 773
Zatrudnię kierowcę kategorii C+E na transport krajowy,
tel. 601 097 505
Zatrudnię pracownika fizycznego do oznakowania dróg
i drugiego pracownika do obsługi malowarki drogowej z
kwalifikacjami. tel. 22 723 68 17, mail:biuro@dromark.pl
Salon w Konstancinie zatrudni fryzjera/kę. Bardzo dobre
warunki. tel. 661 603 105

Pana do sprzątania osiedla i ogrodnictwa w Piasecznie,
tel. 502 501 302

SZUKAM PRACY

Kelnerkę, kucharkę, Konstancin, pierogarnia,
tel. 603 342 813

Firma sprzątająca poszukuje nowych zleceń na sprzątanie obiektów biurowych. Tel. 507 732 651

Wulkanizatora, mechanika, tel. 605 589 484

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Sprzedam Volkswagen Lupo, stan dobry, tel. 504 297 538

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

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Malarskie, tel. 696 120 208

Magazyn 120 m kw i 40 m kw., tel. 508 493 707

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

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku, ul. Szkolna,
tel. 607 23 09 81

Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Hydraulik, tel. 535 872 455
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

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

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS,
TEL. 502 129 161

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS,
TEL. 508 329 491
NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960
Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Działkę w Horyńcu, tel. 695 439 184

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

Mieszkanie, 38 m kw., tel. 692 487 422

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
Tel. 602 238 62

Działka 900m kw. Pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą, Podolszyn, tel. 500 649 945

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

Dom 300m kw. + działka 2900 m kw. Tel. 502 164 561
Działka budowlana, centrum Prażmowa, 1190 m kw.
130zł/m kw. , tel. 604 948 553
Działki blisko CPK i Park of Poland tel. 601 372 140
Osiedle Seniora działki 600m2-39 tys. tel. 607 869 775

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
Tel. 504 008 309

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

Usługi Podnośnikiem Koszowym. Mycie Elewacji,
Dachów, tel. 785 199 183
Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze,
tel. 519 874 891
Oogrody-koszenie-trawy-zarośli,
tel. 603 315 531, 603 315 531
Pomogę w znalezieniu ludzi do pracy narodowości ukraińskiej. Tel. 605 617 617
Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty.
Tel. 511 204 952
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
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
Cyklinowanie, tel. 787 726 963
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Przeprowadzki, tel. 505 591 721
Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY,
TEL. 690 61 30 31

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Działka budowlana, Nowy Prażmów, tel. 512 166 777
Działka 1800 m kw., 70zł/m kw. 4Km za Grodziskiem Mazowieckim, tel. 503-858-394

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 4,92 ha
w miejscowości Kocerany, gm. Pniewy. Tel. Kontaktowy 731 067 386

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

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

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

Zamienię mieszkanie 3 pokojowe Konstancin Jeziorna
ul. Sobieskiego na kawalerkę też w Konstancinie,
tel. 603 992 081 740

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Lokal użytkowy 57 m kw. Piaseczno, tel. 504 506 124

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

Działka budowlana nr 175/3, Potycz koło Góry
Kalwarii, pow. 0,0857, sprzedam bezpośrednio,
cena: 62 000 zł, tel. 608 190

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej,
tel. 501 277 407

Lokal 135 m kw., Piaseczno, tel. 605 33 81 33, 601 691 448

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Instalacje elektryczne w nowych budynkach,
tel. 501 277 407

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka
brukowa, tel. 602 244 677

USŁUGI
AUTO - MOTO KUPIĘ

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terakota
itp., tel. 795 648 160

Para 300/os+ (1-os 480+) tel. 577 88 69 88

Ford C-Max, 2005r., 1.8 TDCi, tel. 604 533 929

Księgowość + ew. prowadzenie biura Piaseczno, część
etatu (opcja dom) tel. 720 90 80 80
Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin
– Jeziorna, tel. 502 782 558

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

OGRODY – zakładanie: trawniki z rolki i siane,
nasadzenia, automatyczne systemy nawadniające,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Lesznowoli
ul.Gminna, 58 m kw, bez prowizji, tel. 602 445 580

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

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

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194
Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw.
Serock, tel. 501 092 950

Malowanie, gładzie, tel. 665 708 757
Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247
Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82
Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio
tel. 509 332 657

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

Chylice, ładna 255:000+ cena dojazdu, tel. 609 987 746
Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia działający urządzony sklep spożywczy
pow. 90 m kw. w Piasecznie, tel. 601 397 079

NAUKA

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

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118
Matematyka - podstawówka, gimnazjum. Dojeżdżam.
Tel. 530 879 982
Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

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

ZDROWIE I URODA

Elektryk, tel. 666 890 886

Hashimoto, borelioza, alergie dziecięce. Diagnozowanie i leczenie. Wizyty domowe. Tel. 602 793 303

Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Zatrudnimy spedytora transportu międzynarodowego.
Wymagana znajomość j.angielskiego. Praca w Górze Kalwarii. Tel. 600 065 813
Zatrudnimy osobę do planowania i koordynowania produkcji. Wymagana znajomość j.angielskiego lub holenderskiego. Praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii.
Tel 600 065 813
Mężczyzna z prawem jazdy kat. B, stanowisko magazynier-kierowca, Wola Gołkowska,
tel. 509 030 813, 606 644 210
Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-Rumunia-Warszawa, wynagrodzenie 7000zł, weekendy wolne,
tel. 501 19 66 83
Zatrudnię kierowcę kat. C, mile widziane C+E, jazda so-
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Do myjni ręcznej, tel. 511 342 808

Mieszkanie, 44m kw. Piaseczno, tel. 501 781 984

Malowanie,szpachlowanie, tel. 511 342 808

POK (MELDUNEK, PESEL, UMOWA), TEL. 224 999 888

ZWIERZĘTA

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225

Wynajmę domek, Szczaki, 400m placu, tel. 506 33 76 85

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Transport dostawczym, tel. 605 589 484

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

3-pokojowe mieszkanie, w centrum Góry Kalwarii, 3 piętro,
powierzchnia 48 m kw., tel. 602 376 047

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

Mieszkanie 42m kw., na osiedlu w Piasecznie,
tel. 605 853 100

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Kwatery, 250zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Odprowadzimy twoje auto po imprezie, tel. 505 437 489

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

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

MATRYMONIALNE

Budowy domów tel. 798 836 860

Poznam wdowę, 59 – 64 lat, bez nałogów, tel. 504 395 703

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

KURIER POŁUDNIOWY
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Rozpoczyna się drugi
etap przebudowy Regulskiej

KS Raszyn awansował do IV ligi!

RASZYN Po znakomitej rundzie wiosennej klub z Raszyna z dużą przewagą punktową wyMICHAŁOWICE/POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestycja w Regułach zacznie walczył upragniony awans do wyższej klasy rozgrywkowej. - Czwarta liga to dla nas odpowiednie miejsce. Dziękuję zawodnikom i trenerowi, którzy wykonali naprawdę świetsię już w najbliższy wtorek
ną robotę – mówi Janusz Górka, członek zarządu klubu odpowiedzialny za piłkę nożną

KS Raszyn wyraźnie zdominował w tym sezonie rozgrywki ligi okręgowej.
Zdobył 69 punktów i wywalczył pewny awans
Zarządzana przez powiat ul. Regulska będzie remontowana na odcinku od Alej Jerozolimskich do granicy z Warszawą Ursus. Już od najbliższego
wtorku rozpoczną się prace na odcinku drogi od ul. Stanisława Bodycha do
ul. Bolesława Prusa. Po ich zakończeniu będzie modernizowany ostatni fragment drogi - od ul. Bolesława Prusa do Alei Jerozolimskich. Mieszkańców czekają utrudnienia, gdyż ulica będzie fragmentami wyłączona z ruchu. Po stronie wschodniej ul. Regulskiej zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy,
natomiast obecny chodnik zostanie zmodernizowany. W drodze zostanie też
wykonane nowe odwodnienie. Po zakończeniu prac ziemnych na ulicy zostanie ułożona nowa nawierzchnia.

TW
PRUSZKÓW

Powitanie lata w Malichach
W piątek 15 czerwca po południu (od godz. 18) przeprowadzona zostanie na terenie Malich gra osiedlowa dla najmłodszych pt. „Tajemnicze ziołowe ogrody”. Uczestniczące w grze dzieci (w towarzystwie rodziców) będą
mogły nie tylko w atrakcyjny sposób poznać okolicę, ale także w formie zabawy zapoznać się z ziołami ogrodowymi i ich właściwościami. Gra zakończy
się wspólnym ogniskiem nad Utratą. Natomiast w sobotę o godzinie 10 na
skwerze nad Utratą przy ul. Chmielnej 1 rozpocznie się doroczny, rodzinny
festyn, który będzie miał formę międzypokoleniowego, rekreacyjnego pikniku pod miastem z licznymi atrakcjami. O godz. 10 na skwerze przy ul.
Chmielnej 1 odbędzie się impreza „Rodzinne wodowanie”, której celem jest
przybliżenie mieszkańcom atrakcji Utraty oraz miejskiego programu rewitalizacji doliny rzeki. W planie puszczanie tradycyjnych wianków, przejażdżki
kajakowe, a także „spływ na byle czym”. Zostanie też odsłonięta nad rzeką
tablica informacyjna o Utracie. O godz. 15 na boiskach sportowych w
Malichach (ul. Spacerowa, róg Sadowej) rozpocznie się główny festyn z
wieloma atrakcjami. Będą konkursy, zabawy, występy zespołów folkowobiesiadnych oraz potańcówka na trawie i pieczone nad ogniskiem kiełbaski. Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom Pruszkowa udział w pikniku
autobus miejski linii nr 5 będzie kursował w tym dniu wg rozkładu dnia powszedniego.

GRODZISK MAZOWIECKI

TW

Czas na lepszą drogę do Radziejowic
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłosił przetarg
na modernizację drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku z Grodziska Mazowieckiego do Radziejowic. Jest to ważna trasa i jej remont będzie wiązał
się ze znacznymi utrudnieniami dla mieszkańców, szczególnie z Kałęczyna,
Janinowa, Mościsk i Makówki. Przyszły wykonawca został zobowiązany do
utrzymania ruchu na szosie w trakcie prac.
Po rozbudowie droga będzie liczyła 7 metrów (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy, do tego pobocza o szerokości 1,5 m), powstaną też dodatkowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, dodatkowe pasy ruchu dla samochodów skręcających w prawo lub w lewo, a w Mościskach i Kuklówce dwa ronda. Planowany termin zakończenia robót to koniec lipca 2020
roku. Uda się go utrzymać, jeśli przetarg zostanie rozsrzygnięty po myśli MZDW.

GRODZISK MAZOWIECKI
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Przyjdź na energetyczny piknik
W najbliższą niedzielę w godz. 10-16 w sąsiedztwie Centrum Kultury
(ul. Spółdzielcza 9) zostanie zorganizowany II Dzień Energii. Do dyspozycji mieszkańców będą stoiska firm oraz instytucji z branż, które związane
są z ekologią i energią. Będzie można obejrzeć m.in. panele fotowoltaiczne,
pompy ciepła, samochód elektryczny czy ekologiczne kotły grzewcze oraz
porozmawiać z fachowcami z zakresu energii. Natomiast w sali konferencyjnej CK odbędą się będą warsztaty z zakresu energii dla samorządowców
oraz przedsiębiorców związanych zawodowo z energią. Zaś w godz. 13 w
sali lustrzanej CK najmłodsi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział
w zajęciach edukacyjnych. Ponadto w programie: punkt zbiórki elektrośmieci (w godz. 10-14), pokaz jak ekologicznie palić w piecu i nie truć oraz
prezentacja drona straży miejskiej, służącego do badania emisji dymów z
kominów (godz. 15).

PC

Po roku gry w okręgówce KS Raszyn wraca do IV ligi. Trzeba przyznać, że drużyna na ten awans w
pełni zasłużyła, bo była zdecydowanie najlepsza z 16 grających w grupie
drugiej zespołów. Na zakończenie
rozgrywek KS-owi udało się uzbierać aż 69 punktów. Dla porównania,
drugi w tabeli Grom Warszawa zdobył ich 61. Ten sukces jest tym większy, że od półtora roku drużyna nie
gra na własnym stadionie. - Nasze
boisko jest w remoncie z racji budowy hali sportowo-widowiskowej –
mówi Janusz Górka. - Budowa hali
ma zakończyć się jesienią tego roku.
Dlatego liczę, że już wkrótce będziemy mogli występować przed własną
publicznością.
Udany sezon
KS Raszyn dysponuje kadrą meczową liczącą około 20 zawodników.
Wśród nich jest 9 piłkarzy z terenu
gminy, z których 5-6 regularnie występuje w pierwszym składzie. - Jesteśmy klubem lokalnym, niemalże
rodzinnym, dlatego zależy nam, aby
trzon zespołu stanowili nasi wychowankowie – podkreśla Janusz Gór-

ka. - Jak widać ta koncepcja budowania zespołu sprawdza się.
Przewidywalność w prowadzeniu drużyny dotyczy także trenera
Jacka Romańczuka, który ma zostać
w klubie na kolejny sezon. Szkoleniowiec pracuje z pierwszym zespołem KS Raszyn od 2009 roku i jest

Celem pierwszej drużyny
KS Raszyn jest na stałe
zadomowić się w IV lidze
bodaj najdłużej pracującym trenerem na Mazowszu. Dzięki temu zna
świetnie zarówno zespół, jak i realia
klubu. - Trzeba powiedzieć sobie
wprost: ta drużyna osiąga maksimum swoich możliwości – mówi Janusz Górka. - W przyszłym roku będziemy chcieli pewnie utrzymać się
w czwartej lidze.
Zaczynają
przygotowania do sezonu
Żeby jednak to osiągnąć, potrzebne są wzmocnienia na 3-4 pozycjach. Decyzje kadrowe zapadną
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prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dużo będzie zależeć tu od nowego zarządu klubu,
który ma zostać wyłoniony w ten
piątek. Potem zaczną się przygotowania do sezonu. Pierwsza drużyna na trenować na Wroniku, a mecze kontrolne rozgrywać na wynajmowanych boiskach. Liga zacznie
się w sierpniu. - Na razie jednak nie
zaprzątajmy sobie tym głowy, tylko cieszmy się z awansu – mówi Janusz Górka. - Wszyscy w klubie jesteśmy z naszych chłopców dumni. Na szczególne wyróżnienie zasługują zdobywca 22 bramek Michał Prażuch, który został królem strzelców okręgówki i pomocnik Piotr Zieliński, który zdobył 16
goli. Świetnie spisywał się bramkarz Marcin Marcinkowski, który
jest naszym wychowankiem. Znakomity sezon mieli także obrońca
Kacper Durajczyk i Kamil Iskin,
który przebojem wdarł się do
pierwszego składu. Mam nadzieję,
że wszyscy oni utrzymają wysoką
formę także w następnym sezonie.

Tomasz Wojciuk

