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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

Udawał policjanta i zatrzymywał auta
W sobotę funkcjonariusze podjęli pościg za oplem, który miał policyjne
oznakowania, m.in. sygnały świetlne. Do policjantów doszły informacje, że
podróżujący nim mężczyzna zatrzymuje „do kontroli” innych kierowców.
Kiedy na ul. Traugutta mundurowi usiłowali uniemożliwić „przebierańcowi”
dalszą jazdę, 47-latek zaczął uciekać w stronę autostrady. Po czterech minutach udało się go jednak schwytać. Okazało się, że miał na sobie mundur przypominający policyjny. Stróże prawa podejrzewają, że mężczyzna
nie był sam, ale jego kompanom udało się zbiec. Fałszywy policjant usłyszał
zarzut niezatrzymania się do kontroli policyjnej.

RASZYN

Motocyklista zginął na miejscu
W Wypędach, na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Zdrojowej, tydzień
temu doszło do tragicznego wypadku z udziałem tira i motocykla. Z ustaleń policji wynika, że około godz. 6. samochód ciężarowy wyjeżdżał z drogi
podporządkowanej, skręcił w lewo i wtedy zderzył się z motocyklistą. Jednoślad był bardzo zniszczony, jego 29-letni kierowca zginął na miejscu. Policja apeluje do osób, które mogły być świadkami zdarzenia o pomoc w ustalenia jego dokładnych okoliczności.

GRODZISK MAZOWIECKI

Więcej rowerowych wypożyczalni
Na mapie Grodziska przybyły dwie nowe stacje rowerowe, w których
można pożyczyć i oddać bicykle. Powstały na ul. Piaskowej (w pobliżu
WKD), a także obok placu zabaw przy ul. Okrężnej. W pierwszej wypożyczalni dostępnych jest 12 stojaków i 8 rowerów, w drugiej odpowiednio 15 i
10. Tym samym liczba stacji Grodziskiego Roweru Miejskiego wzrosła do 11.

Sala dla „Piątki” – wystartuje budowa

PC

W poprzednią środę burmistrz Grzegorz Benedykciński zawarł z toruńską
spółką kontrakt na budowę sali gimnastycznej wraz z przebudową siedziby
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim oraz
jej otoczenia (powstanie m.in. nowe boisko, bieżnia i miejsca parkingowe). Inwestycja, której koszt wyniesie 9,2 mln zł ma zakończyć się za półtora roku.
Świadkami podpisania umowy byli uczniowie i nauczyciele placówki.

Radość z wymarzonej murawy
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W sobotę oficjalnie zainaugurowano sezon piłkarki na nowym boisku ze
sztuczna trawą w Kłudnie Starym. Budowa obiektu o wymiarach 52 na 26 metrów
kosztowała 650 tys. zł. Z okazji otwarcia rozegrano turniej piłkarski, wystąpiły także
miejscowe dzieci. Spotkanie mieszkańców zakończyło się potańcówką.
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BRWINÓW

Na Józefowskiej będzie równiej pod kołami
Gmina przystąpiła do drugiego etapu budowy ul. Józefowskiej we wsi
Krosna. Na długości ponad 660 metrów powstanie nawierzchnia o szerokości 5 metrów. Remont przejdą także skrzyżowania, zjazdy na posesje oraz
pobocza. W sumie inwestycja będzie kosztowała przeszło 1,1 mln zł, jedna
dziesiątą tej kwoty to dotacja od samorządu Mazowsza.
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JAKTORÓW

Rok pod znakiem budowy parkingów
Samorząd gminy wybrał wykonawcę parkingu na 60 samochodów w
Jaktorowie-Kolonii, przy ul. ks. Stanisława Baranowskiego. Na miejscu powstanie także wiata na 36 rowerów, toaleta, ławki oraz odwodnienie. Przedsięwzięcie pochłonie 837 tys. zł i ma być gotowe na przełomie sierpnia i
września. Rozpoczęło się także przygotowanie budowy 200 miejsc postojowych w pobliżu stacji PKP w Jaktorowie. Ta kosztowna inwestycja (opiewająca na prawie 9 mln zł, ale z dużym unijnym dofinansowaniem) zakłada
także budowę systemu monitoringu, wraz z jego centrum dozorowania.
Pod koniec ubiegłego roku powstał inny parking dla przesiadających się do
pociągów – w Międzyborowie (230 miejsc za około 2 mln zł). a.
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Rodzice drżą o to, co będzie,
gdy ich zabraknie
POWIAT PRUSZKOWSKI Fundacja Toto Animo zabiega o to, aby samorząd powiatu przekazał jej działkę w Pszczelinie, na której mogłaby ona samodzielnie stworzyć ośrodek
wsparcia i mały dom dla dorosłych z autyzmem. Do tej pory bezskutecznie
Organizacja skupiająca rodziców dzieci z autyzmem zebrała ponad 2000 podpisów mieszkańców
pod inicjatywą obywatelską - projektem uchwały rady powiatu o bezprzetargowym zbyciu terenu o po-

– Nie chcemy, aby nasze
dzieci były zamknięte w czterech ścianach domów, a po
naszej śmierci w nieprzystosowanych dla naszych dzieci
domach pomocy społecznej
i zakładach psychiatrycznych
– mówią rodzice.
wierzchni 6 tys. m kw. za ułamek
wartości. Celem fundacji jest stworzenie miejsca, w który dorośli z autyzmem otrzymają opiekę i będą
mogli chociaż częściowo samodzielne żyć. – Autystyczne dzieci w wieku szkolnym są objęte przez państwo szeroką opieką. Jednak kiedy kończą edukację, wpadają w istną czarną dziurę, pozostając z gołą
rentą socjalną – uświadamia Monika Cycling z zarządu Fundacji Toto
Animo. – Sprawdziłam na swoim
przykładzie, że nie ma ośrodków zainteresowanych przyjęciem dorosłej,
nisko funkcjonującej osoby z autyzmem [czyli z większymi zaburzeniami, mniej samodzielnej – przyp.
red]. Z drugiej strony takie osoby ze
względu na specyficzne problemy
potrzebują przestrzeni, ale i możliwości odpoczynku oraz rozwoju
– dodaje pani Monika.
Zostajemy z pustymi rękami
Członkowie fundacji dysponują koncepcją ośrodka z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory udało im
się wcielić w życie swoje zamiary, ale
na małą skalę, przy ul. Drzymały 5
w Pruszkowie. „Toto Animo” realizuje obecnie modelowy projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety, ze względu
na szczupłość miejsca, może z niego skorzystać 5 nisko funkcjonujących osób z autyzmem, a w soboty
kolejne 5 wyżej funkcjonujących,
w większości z powiatu pruszkowskiego. – Niestety, starostwo nie

We wtorek grupa rodziców przybyła zapytać radnych, co z ich
inicjatywą, ale nie miała na to szans
dysponuje większym lokalem, a
nas nie stać na wynajmowanie pomieszczeń na rynku komercyjnym
– tłumaczy Monika Cycling.
Stąd powstał pomysł ośrodka w Pszczelinie koło Brwinowa,
gdzie samorząd powiatu posiada
niezabudowane działki. Na jego
wzniesienie fundacja mogłaby pozyskać dofinansowanie, a także
deklarowane wsparcie prywatnych
darczyńców. – Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu zarząd
powiatu obiecał nam, że w trybie
bezprzetargowym otrzymamy nieruchomość, na której będziemy
mogli samodzielnie wybudować
ośrodek dzienny dla naszych i nie
tylko naszych dzieci, a także mały
dom mieszkalny – mówi przedstawicielka fundacji. – Jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ kończy się kolejna kadencja, a my nadal pozostajemy
z pustymi rękami. Najpierw w starostwie powstał pomysł, żebyśmy wzięli
udział w przetargu na zakup tego terenu, na co nas nie stać. Obecnie forsowany jest mało konkretny pomysł,
aby w Pszczelinie powstał obiekt na
wszystkich ośmiu działkach powiatu, który będzie służył różnym organizacjom i niepełnosprawnym. Nas
to martwi, ponieważ my się starzejemy, a sprawa się rozmywa.
Starostwo ma inny pomysł
„Nie chcemy, aby nasze dzieci
były zamknięte w czterech ścianach

domów, a po naszej śmierci w nieprzystosowanych dla naszych dzieci
domach pomocy społecznej i zakładach psychiatrycznych, gdzie będą
wegetować faszerowane farmakologią i przypinane pasami” – argumentują rodzice pod zgłoszonym
przez siebie projektem uchwały.
We wtorek rodzice przybyli na sesję rady powiatu, aby zapytać jakie
będą dalsze losy jej starań. – Jednak nie dano nam się otwarcie wypowiedzieć i zadać pytań – żałuje
Monika Cycling.
Jednak starosta Maksym Gołoś i
wicestarosta Krzysztof Rymuza odnieśli się do sprawy pod koniec obrad, późnym wieczorem. Stwierdzili, że wystąpili do burmistrza Brwinowa o wydanie warunków zabudowy dla wszystkich ośmiu działek w
Pszczelinie, gdzie powiat miałby
sam, etapami zrealizować ośrodek dla niepełnosprawnych. – Organizacji zajmujących się niepełnosprawnymi, które interesują się
tym terenem jest 6, chcemy pomóc wszystkim, a nie tylko najbardziej aktywnej fundacji – tłumaczył wicestarosta. Zdaniem
włodarzy to powiat musi być inwestorem, ponieważ organizacji
społecznych nie będzie stać na inwestycję. Poinformowali przy tym,
że możliwe jest pozyskanie dotacji
na to przedsięwzięcie, w pierwszym
etapie 1,5 mln zł.

Piotr Chmielewski

Zarząd powiatu bez absolutorium
POWIAT PRUSZKOWSKI Wrze w starostwie, zaczęły się w nim przetasowania personalne
We wtorek radni powiatu pruszkowskiego omawiali wykonanie
ubiegłorocznego budżetu, a następnie zaakceptowali sprawozdanie finansowe za rok 2017. Jednak ku zaskoczeniu obserwatorów sesji, niespokojnej i przerywanej, nie udzielili absolutorium (czyli swoistego „wotum zaufania”) dla zarządu
powiatu kierowanego przez starostę Maksyma Gołosia. Uchwałę poparło 12 radnych, podczas gdy wymagana liczba głosów w tym przypadku wynosiła 14. Aż 11 człon-

ków rady wstrzymało się od głosu.
– Nieudzielenie zarządowi absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o jego odwołanie. Ten
zostanie rozpatrzony nie wcześniej
niż po 14 dniach od wtorkowej sesji – informuje Krzysztof Bukowski,
zastępca naczelnika biura rady i zarządu powiatu pruszkowskiego.
Prawnicy starostwa utrzymują
jednak, że uchwała absolutoryjna
obarczona była błędem proceduralnym, ponieważ wniosek o nieudzielenie zarządowi absolutorium powinien wypłynąć z komisji rewizyjnej, a takowego nie było.
Takie zdanie wyraziła też Regionalna Izba Obrachunkowa badająca procedurę absolutoryjną w

gminach i powiatach. Co stanie
się dalej, zadecydują organy nadzorujące pracę rady powiatu.
Jednak w starostwie można spodziewać się przetasowań.
Zresztą zaczęły się one już we wtorek kiedy starosta Maksym Gołoś
niespodziewanie zwrócił się o odwołanie wicestarosty Krzysztofa
Rymuzy i 16 radnych ten wniosek
poparło (przeciwnego zdania było
5 osób). – Sytuacja jest trochę zaskakująca ponieważ dowiedziałem
się o tym [wniosku o odwołanie –
przyp. red.] w czasie sesji, ale taki
jest los członka zarządu – powiedział odwołany dziękując radnym za
niemal czteroletnią współpracę.
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Kłopoty z renowacją dworku Chełmońskich Skończy się „dzikie”
GRODZISK MAZOWIECKI Gmina rozwiązała umowę z firmą, która prowadziła renowację zabytku i parku w Adamowiźnie. Prace będą kontynuowane przez nowego wykonawcę parkowanie
Firma po prostu przestała realizować prace, opóźnienie rosło. Zanim roboty ruszą na nowo, urzędnicy muszą dokładnie opisać, co zostało
już zrobione i wycenić koszt pozostałych robót. Włodarze zapewniają, że w
możliwie szybkim czasie ogłoszą przetarg na kolejnego wykonawcę prac.
Drewniany, ale otynkowany,
dwór został wybudowany około 130
lat temu na zlecenie dra Mateusza
Chełmońskiego, brata malarza Józefa Chełmońskiego. Właściciel budynku zwanego „rządcówką” lub
„dworem na górce” przez długie lata
był ordynatorem oddziału internistycznego w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obiekt wybudowany nad stawem zasilanym przez
wody Mrownej wraz z otaczającym
go parkiem w 2003 roku został wpisany do rejestru zabytków. Po drugiej stronie stawu rozciąga się park
krajobrazowy, w którym znajdują się
wspaniałe okazy starych, pomnikowych dębów, powszechnie zwane
Dębami Chełmońskiego.
Gminie, która przygotowywała się do remontu zabytku od ponad czterech lat, zależy, aby dwór i
liczący 2,5 hektara park znów zaczęły tętnić życiem. Wedle planów będą
w nim organizowane wydarzenia
kulturalne, m.in. plenery malarskie.
Obiekt będzie też służył społeczności szkolnej z Adamowizny.
W momencie zakupu przez gminę, stan dworku wskazywał na konieczność pilnego remontu. Elementy drewniane były uszkodzone

BRWINÓW W Otrębusach powstanie parking „Parkuj i Jedź” dla osób,
które z auta lub roweru będą chciały przesiąść się do składu Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Gmina pożegnała się z wykonawcą,
ponieważ przestał on realizować prace
przez szkodniki, a dach groził zawaleniem. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiekt został częściowo rozebrany. Część
materiałów ma zostać wymieniona. Wartościowe elementy, jak np.
fragmenty ścian, piece kaflowe, czy
dachówka, przejdą zabiegi impregnacyjne i zostaną ponownie wykorzystane. Obecnie są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Do
zadań nowego wykonawcy będzie
więc należało odtworzenie budynku
według pierwowzoru.
Wedle założeń inwestycji, która rozpoczęła się blisko rok temu,
oprócz gruntownego remontu dworku i zakupu wyposażenia, dojdzie
również do odnowienia założeń
parkowych. Pojawią się nowe alejki

parkowe i nowe nasadzenia. Nastąpi odnowienie roślinności przydomowego ogródka. Ponadto powstanie budynek zaplecza, a renowacji
zostaną poddane kładka i most na
Mrownej.
W ramach unijnego projektu panoramiczne zdjęcia dworku zostaną zdygitalizowane, aby można było
zwiedzać zabytek korzystając z internetu. Na rewaloryzację dworku
gminie udało się pozyskać około 2
mln zł unijnej dotacji (całość prac
ma kosztować 2,6 mln zł). – Zgodnie z umową na dofinansowanie, inwestycja w Adamowiźnie musi zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku – informuje Magdalena
Okrasa z grodziskiego magistratu.

Piotr Chmielewski
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Gmina ucywilizuje miejsce, w którym wielu
mieszkańców pozostawia auta (fot. UG Brwinów)
Na ul. Natalińskiej w Otrębusach, w pobliżu stacji WKD, obecnie funkcjonuje „dziki parking”. Wielu pasażerów kolejki codziennie pozostawia tu samochody. Gmina postanowiła to miejsce ucywilizować. W tym, celu najpierw kupiła teren, a obecnie pozyskała ponad 723 tys. zł unijnego dofinansowanie na
wybudowanie parkingu z prawdziwego zdarzenia. Przy okazji stworzy punkt
przesiadkowy dla osób korzystających z WKD, ale też miejsckiej komunikacji
autobusowej.
W ramach projektu przewidziano wyznaczenie 42 miejsc postojowych na
utwardzonym placu, a także wiatę na 22 rowery. Dla ułatwienia dojazdu powstanie także droga, która będzie się kończyła okrągłym placem połączonym
zjazdem z ul. Natalińską oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Ponadto zaplanowano też realizację parkingowego systemu kontroli dostępu, montaż kamer monitoringu, oświetlenia oraz ustawienie przenośnej toalety i koszy na śmieci. W
pobliżu parkingu, na wysokości drogi wojewódzkiej, zostanie przygotowane
przejście dla pieszych i oznakowany przejazd dla rowerów.
Jeszcze w tym roku ma powstać projekt inwestycji, na przyszły przewidziano budowę. W sumie przedsięwzięcie ma pochłonąć nieco ponad 1,1 mln zł.
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Ach, ten niesamowity Hou

Przesiadasz się?
Parkuj darmo
GRODZISK MAZOWIECKI Wielopoziomowy parking przy ul. Żydowskiej
będzie dla pasażerów komunikacji publicznej bezpłatny. Inni zapłacą,
ale dopiero po dwóch godzinach postoju

Przy Żydowskiej powstaje 300 miejsc dla aut i 100 dla rowerów
(fot. Urząd Miasta)

Te same zasady dotyczą również miejsc postojowych przy ul. Piaskowej.
Z lekkim opóźnieniem, ale parking dla osób przesiadających się do składów
Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest już dostępny. Przy Piaskowej 16 mieści się
50 aut, za to przy ul. Żydowskiej, na czterech poziomach, będzie miejsce dla
300 samochodów. Otwarcie piętrusa działającego w systemie „parkuj i jedź”,
położonego w sąsiedztwie dworca PKP (trzeba do niego dojść nad lub pod
torami), ratusz zapowiada na sierpień. Przy Żydowskiej ponadto – zgodnie
ze współczesnymi oczekiwaniami – będą przygotowane stacje do ładowania
aut elektrycznych, a także wypożyczalnia rowerów. Gmina zapowiada również, że do sierpnia zadba o odpowiedni dojazd do obiektu.
Podczas niedawanej sesji rady miejskiej rajcy przyjęli regulamin obu parkingów. Zgodnie z nim, miejsca postojowe pod tymi adresami będą bezpłatne dla wszystkich korzystających z transportu zbiorowego, czyli przesiadających się z samochodu do autobusu, pociągu lub na rower miejski.
Przewidziano również dwie bezpłatne godziny parkowania dla pozostałych
osób. Zgodnie z założeniem, parkingi mają służyć tym, którzy dojeżdżają
do pracy, a nie jako stałe miejsce postoju. Ich ideą jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, a tym samym przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście. To właśnie ze
względu na chęć walki ze smogiem Grodzisk Mazowiecki pozyskał na budowę obu parkingów wysokie dofinansowanie unijne. W sumie obie inwestycje pochłoną około 11 mln zł.
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GRODZISK MAZOWIECKI Tenisistom stołowym grodziskiego klubu Dartom Bogoria nie udało się obronić mistrzostwa Polski. W decydującym
starciu ulegli 1:3 PKS –owi Kolping Frac Jarosław
Finałowym rozgrywkom o główne miejsca na podium LOTTO Superligi w sezonie 2017/2018 tradycyjnie towarzyszyły ogromne emocje. Po raz trzeci o tytule drużynowego mistrza Polski zadecydował jeden mecz rozegrany na neutralnym
terenie. Hala gdańskiego Ośrodka
Tenisowego im. Andrzeja Grubby
była wypełniona kibicami po brzegi.
Mimo dwóch porażek w rundzie zasadniczej trener Tomasz Redzimski,
jak i obserwatorzy postępów Bogorii
wierzyli w zwycięstwo nad zespołem
z Jarosławia. Dlatego też do Gdańska wybrał się pełen autokar kibiców
z Grodziska Mazowieckiego. Niestety, jednak już początek spotkania nie był taki, jakby obrońcy tytułu mogli sobie wymarzyć. Wielu mogło zakładać, że Danielowi Górakowi będzie ciężko pokonać największą gwiazdę całej LOTTO Superligi Hou Yingchao, jednak grodziszczanie liczyli, że Pavel Sirucek - jak

już to robił dwukrotnie w tym sezonie - poradzi sobie z Chorwatem Tomislavem Pucarem. Jednak zarówno
Daniel, jak i Pavel swoje pojedynki
przegrali w stosunku 0:3 w setach.
Nadzieję w odwrócenie losów
spotkania w serca kibiców Bogorii
wlał jeszcze 23-letni Han Chuanxi (w
nowym sezonie będzie występował
w ekipie beniaminka Superligi Enerdze KTS Toruń), który 3:1 pokonał
od dwa lata młodszego wychowanka Bogorii Patryka Zatówkę, zmniejszając tym samym prowadzenie Kolpinga. Tego dnia jednak nie do pokonania był
38-letni Hou Yingchao, który nie dał większych szans Siruckowi, wygrywając pewnie 2:0. Tym samym Chińczyk zakończył sezon z niesamowitym bilansem
indywidualnych zwycięstw 22:0. Hou
Yingchao w finale zadecydował o zwycięstwie ekipy Jarosławia dając jej pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Bogoria
sięgnęła po swój czwarty srebrny medal
Drużynowych Mistrzostw Polski. War-

Wicemistrz Bogoria
(fot. M. Masalski)

to zaznaczyć, że grodziski zespół najwyższy stopień podium osiągał już sześciokrotnie. – Za rok, z nowymi zawodnikami i nadziejami przystąpimy do
walki o siódmy tytuł – zapowiadają walecznie w grodziskim klubie.
Mimo porażki, kibice Bogorii gratulowali swoim ulubieńcom
srebrnego medalu, który biorąc pod
uwagę zwycięską batalię półfinałową z Dekorglassem Działdowo trzeba uznać za spory sukces klubu.

Liczą na eksplozję pomysłów
BRWINÓW Magistrat szuka plastyków,
którzy zaprojektują mural o tematyce
strażackiej na brwinowskiej remizie
Malunek ma ozdobić wyremontowaną elewację strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej
(nad wejściem głównym, od strony placu). Prace konkursowe należy przesyłać na adres Urzędu Gminy Brwinów
z dopiskiem „Konkurs na mural OSP)
lub złożyć osobiście w pokoju nr 7 magistratu do 16 lipca do godz. 18.
Prace oceni komisja i dokona
wyboru zwycięzcy. Nagrodą dla laureata będą 3 tys. zł. Szczegóły i formularze dostępne są na stronie
www.konkurs.brwinow.pl.
PC
R

E

K

L

A

M

A

PC

6

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 23 (723)/2018/W2

Zastał Nadarzyn drewniany,
a zostawił murowany
NADARZYN W sobotę odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Grzyba parkowi w
Młochowie. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy „Dębie Pamięci”, poświęconej byłemu wójtowi dokonał kard. Kazimierz Nycz
Uroczystość rozpoczęto sesją
rady gminy, podczas której podjęto uchwałę o nadaniu imienia parkowi w Młochowie. Następnie zaproszeni goście wraz z pocztami
sztandarowymi udali się pod „Dąb
Pamięci”, gdzie metropolita warszawski odsłonił pamiątkową tabliczkę. Po mszy św. odbył się koncert Nadarzyńskiej Orkiestry Dętej przerywany wspomnieniami o
zmarłym wójcie.
Kochał ludzi, był otwarty
Jakim zapamiętali go przyjaciele, współpracownicy, mieszkańcy? Ze sceny wspomnieniami dzielili się dyrygent i założyciel Orkiestry OSP Nadarzyn Mirosław Chilmanowicz oraz dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury Kamila Michalska. – Mówi się, że człowiek żyje
tak długo, jak długo trwa pamięć o
nim. To, co zostawił po sobie wójt
Janusz Grzyb obecne jest i będzie,
nie tylko w sercach i pamięci najbliższych, wspomnieniach przyjaciół,
ale i w realnej rzeczywistej formie
jako trwały ślad jego działalności –
mówiła dyrektor NOK. – Współczesne oblicze gminy Nadarzyn jest w
dużej mierze właśnie jego zasługą i
owocem jego 20-letniej pracy samorządowej.
Janusz Grzyb z gminą Nadarzyn związany był od 1989 roku, gdy
zamieszkał w Młochowie. Po raz
pierwszy został wójtem 9 lat później, gdy wybrała go na to stanowisko rada gminy. W kolejnych latach
ten wybór był potwierdzany w bezpośrednich wyborach przez miesz-

kańców. – Był człowiekiem o wielkim sercu, charyzmatycznym, z niespotykanym darem osiągania kompromisów i rozwiązywania najtrudniejszych problemów. Kochał ludzi, był dla nich otwarty i dlatego
z ogromną życzliwością pochylał
się nad ich sprawami i problemami
– wspominała Kamila Michalska. –
Rodzina była dla niego zawsze najwyższą wartością. Czuł wielką odpowiedzialność i jednocześnie dumę
z faktu bycia głową rodziny. Cieszył
się i doceniał każdy czas rodzinnych
świąt i spotkań.
Sprawdził się w roli gospodarza
– Zawsze byłeś gotowy do wsparcia i pomocy nam, nie oczekiwałeś
od nas nic w zamian – wspominają Janusza Grzyba przyjaciele. – Pogoda ducha, celny dowcip, rozbrajająca szczerość i prostolinijność zjednywały wszystkich, którzy Cię otaczali. Bardzo Ciebie nam takiego
brakuje. Nasze życie stało się smutniejsze.
Wspomnienia były przerywane
kompozycjami „bliskimi sercu wójta Grzyba i należącymi do jego ulubionych.” – Był samorządowcem z
wyboru i pasji, dbał o wszystkich
mieszkańców gminy – wspominano.
– Troszczył się i starał się dbać o
wszystkie dziedziny życia naszej lokalnej społeczności. Wszystkie przeprowadzone inwestycje i niezaprzeczalny, widoczny rozwój gminy w
ciągu minionych 20 lat to dowód na
to, że działania wójta Janusza Grzyba były skuteczne i że sprawdzał się
w roli gospodarza tego terenu.
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– Jaki był Janusz Grzyb jako
przełożony? Stanowczy, zdecydowany i konsekwentny. Budził respekt,
ale nie przeszkadzało mu to w byciu człowiekiem ciepłym i otwartym.
Potrafił się odnaleźć w każdy okolicznościach i rozmawiać z każdym
człowiekiem, bez względu na przekonania, pochodzenie czy wykształcenie. Swoim poczuciem humoru i
ogromnym poczuciem dystansu do
samego siebie niejednokrotnie rozładowywał negatywne emocje i ciężką atmosferę. Był lubiany i szanowany przez współpracowników, nie
odcinał się od nich i nie dystansował dlatego często był powiernikiem
ich problemów, także tych prywatnych. W codziennych relacjach był
mistrzem dowcipnych powiedzonek,
bon motów, z których wiele nadal
żyje – teraz gdy go z nami nie ma,
„wzrusza” – można było usłyszeć w
sobotę.
„Człowiek niebanalny”
Janusza Grzyba wspominał
też Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki w latach 2012–2015. – Jestem dumny,
że mogę mówić o Januszu Grzybie
jako o moim przyjacielu – powiedział na wstępie były parlamentarzysta, dziękując za zorganizowanie uroczystości. Przytoczył kilka anegdot związanych
ze świętej pamięci wójtem. – Gdy
razem graliśmy w piłkę i zapytałem gdzie mam grać, odpowiedział „Janusz, ty najlepiej w ataku, tam najmniej będziesz szkodliw y” – opowiadał Piechociń-

ski i wspominał, jak podczas dożynek Janusz Grzyb namówił go,
by spróbował swoich sił w konkursie młócenia. – Zdjąłem marynarkę, podwinąłem rękawy i w pierwszej minucie... złamałem cep. Siła
była, ale techniki nie było. A Janusz później mawiał „Uważajcie na Janusza, bo on co prawda
nie ma techniki, ale w kręgosłupie
jest całkiem mocny, zniszczył cep i
został zdyskwalifikowany”. – Najpiękniejsze chwile były co roku,
gdy uchwalaliście budżet – wracał
pamięcią Piechociński. – Janusz
dzwonił do mnie z dumą i pytał:
Pamiętasz ile było w zeszłym roku

przychodów i wydatków? A wiesz
ile mamy procent inwestycji?
Z sobotniej uroczystości biła nostalgia i wzruszenie, ale nie brakowało też
radosnych wspomnień, które malowały
uśmiech na twarzach zebranych, a często nawet wywoływały głośny śmiech
– Janusza Grzyba, naszego wójta można określić jednym zdaniem: „człowiek
niebanalny”, a jego dokonania opisać
parafrazując znane wszystkim stwierdzenie: „Zastał Nadarzyn drewniany,
a zostawił murowany” – podsumowała Kamila Michalska.

Kamil Staniszek

PIASTÓW

Cel: uporządkować targowisko
Włodarze Piastowa ogłosili przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowego targowiska miejskiego w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej.
Firma, która podejmie się tego zadania, utwardzi i odwodni nawierzchnię
wzdłuż istniejących stoisk, uporządkuje także miejsca parkingowe i zieleń.
Na prace na targowisku gmina zdobyła unijne fundusze (w sumie 5,4 mln
zł), za które głównie zostanie wyremontowana zabytkowa Willa Millera i
zrewitalizowany otaczający ją park.

PC

JAKTORÓW

Rzeka przestanie dzielić
Jaktorowscy urzędnicy ogłosili przetarg na budowę nowej przeprawy
drogowej na ul. Zofii Stryjeńskiej w Budach-Grzybku przez rzekę Pisia
Tuczna. Solidny most z obustronnymi chodnikami miałby być gotowy jeszcze w tym roku, tak jak i kładka pieszo-rowerowa nad tą samą rzeką w Jaktorowie, która połączy ulice Jazdy Polskiej i Ostatniego Tura. Dzięki kładce
mieszkańcy nie będą nadkładali drogi – do najbliżej przeprawy jest bowiem
700 metrów.
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PRUSZKÓW

Elektryczne Gitary na deser
Samorząd gminy wybrał wykonawcę parkingu na 60 samochodów w
W sobotę 7 lipca w Parku Kościuszki odbędzie się kolejna muzyczna noc
pod gwiazdami, czyli „Lipcowy koncert do północy”. Imprezę rozpocznie o
godz. 19 koncert Sławka Uniatowskiego. Po nim o godz. 20 zaśpiewają Singin’ Birds, a na finał o godz. 22 zagrają Elekryczne Gitary.

PC

Żbików bogatszy o siłownię

Zakończył się montaż urządzeń treningowo-sprawnościowych w pobliżu skrzyżowania ul. Mickiewicza i Głowackiego. Plenerowy obiekt składa
się z trzech stref: fitness, siłowni i street workoutu. W sumie na placu stanęło 10 urządzeń i drążki do ćwiczeń, dodatkowo stolik do gry w szachy, a
dla zmęczonych po wysiłku – ławki.
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OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA

nr 23 (723)/2018/W2
DAM PRACĘ
GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOLPORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO,
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
w piątki, tel. 22 756 79 39
Poszukuję Pani do sprzątania z doświadczeniem do
domu prywatnego, najchętniej Polkę. Tylko poważne
oferty, Piaseczno, tel. 508 079 099
Pracownika do biura w hurtowni budowlanej
w Łazach, tel. 604 525 429
Blacharza samochodowego, lakiernika samochodowego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130
Pomocnika hydraulika, tel. 514 746 561
Zatrudnimy instruktora, kat B, tel. 512 288 182
PRACA NA MAGAZYNIE. OD ZARAZ.
MROKÓW. TEL.501 551 656
Anglistów, lektorów języka angielskiego do prowadzenia
kursów w Centrum Języków Obcych Joanny Szczepańskiej
w Górze Kalwarii, kontakt: joanna.szczepanska@gmail.com

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

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn,
tel. 608 207 265, 668 495 001
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy,
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418
Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegółowe
informacje pod nr tel. 797 318 859
Kucharza do Hotelu, CV: info@palacykotrebusy.pl,
tel.: 503-164-828
Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin
– Jeziorna, tel. 502 782 558
Nauczycielka, pomoc do przedszkola i żłobka, Nowa
Wola k. Piaseczna, tel. 501 423 413
Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym,
tel. 606 492 420

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

Panie do sprzątania przychodni, tel. 537 536 510

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763
Zatrudnię ogrodnika i pomocników, tel. 781 544 058
Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów
do działu mięsnego, tel. 797 188 368
Do zbioru malin, okolice Konstancina, z zamieszkaniem lub bez. Tel. 574 162 964

Ekspedientkę, ekspedienta Carrefour ul. Pomorska,
tel. 508 288 773

Kelnerkę i kelnera zatrudnię
CV przesyłać , biuro@starachata.com.pl
Zatrudnię kierowcę kat. C + HDS, tel. 509 279 754
Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wymagane doświadczenie i rzetelność, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839
Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory).
Zgłoszenia pod tel. 601 20 20 59
EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD
ZARAZ TELEFON: 508-561-379
FIRMA ELEKTRYCZNA zatrudni: PROJEKTANTA ,
ELEKTROMONTERÓW I KIEROWNIKA ROBÓT
ELEKTROENERGETYCZNYCH tel.(22)201 19 01
Bistro w Górze Kalwarii zatrudni samodzielną kucharkę,
tel. 504 925 048. Proszę o kontakt tylko osoby poważnie
zainteresowane podjęciem pracy.
Babik Transport: zatrudnimy spedytora transportu międzynarodowego. Wymagana znajomość j. angielskiego.
Praca w Górze Kalwarii, tel. 0 600 065 813
Babik Transport: zatrudnimy osobę do planowania i koordynowania produkcji. Wymagana znajomość j. angielskiego lub holenderskiego. Praca w Czaplinku k. Góry
Kalwarii, tel. 0 600 065 813
Zatrudnię fryzjera/kę od zaraz, Zalesie Dolne, tel. 608 58 94 12
Policja w Piasecznie zatrudni dwie osoby do zespołu
informatyki, tel. 22 604 52 88. Szczegóły na stronie
Komendy Powiatowej
Do dociepleń tel. 507 191 295

Naprawa agd:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuchnie
gaz i ele. tel.511 204 952

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310
Remonty, wolne terminy, pełen zakres, tel. 880 880 690

AUTO - MOTO KUPIĘ
AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405
KUPIĘ KAŻDE AUTO STAN MARKA OBOJETNA DARMOWA WYCENA SZYBKI DOJAZD DO KLIENTA WIECEJ INFORMACJI POD NR TEL 572 696 585

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY,
TEL. 690 61 30 31
CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
Tel. 504 008 309

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029
Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena,
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działka budowlana nr 175/3, Potycz koło Góry
Kalwarii, pow. 0,0857, sprzedam bezpośrednio,
cena: 62 000zł, tel. 608 190 499

STUDNIE, tel. 601 231 836
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo,
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839
Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. działka
1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

Hydraulik tel. 886 576 148

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

Doświadczony kucharz do wynajęcia na imprezy okolicznościowe. Tel 662 074 623

RÓŻNE
Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK,
tel. 690 016 555
Autoholowanie, tel. 503 471 422
Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą, budynek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock,
tel. 501 092 950

NAUKA
Szachy, tel. 88 32 75 656
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497
Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru,
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Działki blisko CPK i Park of Poland tel. 601 372 140

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

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

Oferuję masaż klas yczny, relaksacyjny, sportowy z dojazdem do klienta. Kontakt +48 502 511 323

Osiedle Seniora działki 600m2-39 tys. tel. 607 869 775

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym w Nowej
Woli, tel. 502 985 287

Działka budowlana, Nowy Prażmów, tel. 512 166 777

Zatrudnię budowlańców. Tel. 698 831 834

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

Zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola w Łazach
506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego,
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57

Frezowanie kominów tel. 694 069 052

Elektryk, tel. 666 890 886

Przyjmę do pracy w masarni: wędzarza, pracownika
produkcyjnego oraz
rozbiorowego. Tel. 22 756 79 82

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

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875

Dom 300m kw. + działka 2900 m kw. Tel. 502 164 561

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola w Piasecznie 506 12 52 82,CV przedszkolefantazja@interia.pl

Przyjmę do pracy dziewczynę kobietę w charakterze sprzedawcy Praca w systemie zmianowym Sklep
czynny w godz.5,30-20, Szczaki, tel. 698 260 541

Sprzedam Volkswagen Lupo, stan dobry,
tel. 504 297 538

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

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 212 937

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

Pomocnik/ Majster Elewacje na domkach,
tel. 785 199 183

Eskort, tanio, tel. 505 053 213

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

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

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie, 53 m kw. Bezpośrednio, tel. 881 321 001

Opiekunkę do żłobka w Piasecznie zatrudnię
tel.504 022 284, 506 125 282

Kierowcę kat.C na samochód asenizacyjny,
tel. 600 426 673

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Do zakładu kamieniarskiego polerowników i do montażu
nagrobków oraz do przyuczenia Warszawa,
tel. 607 149 243

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

Zatrudnię mechanika samochodowego lub pomocnika
mechanika, tel. 509 404 195

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

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

Zatrudnię elektryka, pomoc elektryka, montaż instalacji w budynkach, prace wykonywane w Piasecznie
i okolicach, tel. 602 675 286

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61
Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac
porządkowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

Przetrzęsaczozgrabiarkę 5, tel. 662 818 104
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Poszukuje nauczyciela do przedszkola w Łazach
506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl
Samodzielny Fryzjer/ka damsko-męski Tarczyn,
tel. 518 75 9872
Sprzątanie lub sterylizacja narzędzi w szpitalu w Konstancinie-Jeziornej, ul. Wierzejewskiego 12. Umowa zlecenie,
po miesiącu umowa o pracę. 13,70 zł/ h. 2100-2450 zł/
miesiąc. Kontakt. Tel. 727-003-831 lub 510-011-347
Kasjer Piaseczno. Elastyczny grafik. Opieka medyczna.
505 493 018
Zatrudnię kierowców na kraj i zagranicę-Rumunia, kat.
C+E, tel. 505 030 062
Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki,
tel. 605 322 756, 607 048 046
Firma sprzątająca zatrudni panią na serwis dzienny
w Piasecznie. Praca na pełny etat, tel. 502 340 507
Firma zatrudni pana na sprzątanie terenów zewnętrznych
na osiedlu, koszenie, mycie maszynowe na Ursynowie.
Praca na pół etatu w godzinach porannych, tel. 502 340 507
Remonty, osoby doświadczone i do przyuczenia,
tel. 601 21 27 63

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska,
kompleksowa budowa domów, tel. 602 397 714
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
Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów
tel. 603 862 559
Sprzedam działki budowlane 1000 m za 22 000 zł,
tel. 501 610 072
Do sprzedania ładna, tania działka w SIEDLISKACH
k. Piaseczna, tel. 604 624 875

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194
Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339
Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036
Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli-603 315 531
Hydraulik tel. 886 576 148
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza,
tel. 506 498 222
USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

TYNKI TRADYCYJNE I GIPSOWE TEL. 604 415 352

WDOWA 63 LATA POZNA WDOWCA BEZ NAŁOGÓW,
TEL. 662 122 621

Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

Sprzedam działkę w Gąskach, tel. 602 340 549

Bus 9 osobowy, dyspozycyjny, tel. tel. 509 59 33 52

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Henrykowie
Urocze, tel. 501 610 072

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Wykonam drobne prace remontowo-budowlane
i ogrodowe, tel. 721 982 013
Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690
Instalacje elektryczne w nowych budynkach,
tel. 501 277 407

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

MATRYMONIALNE

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

Sprzedam dom i działki w Jazgarzewie, tel. 500 740 428

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

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

Super działka w Słomczynie, tel. 501 610 072

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

Poszukuję osób, które czują się poszkodowane przez
oddział położniczy szpitala „na Wrzesinie”. Kontakt:
nasze.dzieci@onet.eu

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

Zamów
ogłoszenie drobne
największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Pomocnika elektrmontera, tel. 601 26 79 41
MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80
Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402
Zatrudnię kierowcę kat. B, Polska i UE, tel. 721 22 33 23
Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650
Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola
w Piasecznie506-12-52-82,504-022-284,CV
przedszkolefantazja@interia.pl
Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do przedszkola
w Łazach 506-12-52-82,504-022-284
CV przedszkolefantazja@interia.pl

SZUKAM PRACY
Kobieta szuka pracy - popołudnia i weekendy,
tel. 883 359 560
Firma sprzątająca poszukuje nowych zleceń na
sprzątanie obiektów biurowych. Tel. 507 732 651

Mieszkanie 50 m kw., Piaseczno, tel. 510 907 860

Malarskie, tel. 696 120 208

Lokal 60 m kw. W Lesznowoli, przy ul. Słonecznej,
tel. 509 59 33 52

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

Hala 250m kw. Produkcja lub magazyn, Krzaki Czaplinkowskie, tel. 691 742 920
Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068
Para (300+/os), 1-os (480+) tel. 577 88 69 88
Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy w Piasecznie
107 m kw., tel. 602 253 180
Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444
Wynajmę pokoje, tel. 538 100 660

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721
Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418
Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890
Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96
Przeprowadzki, tel. 505 591 721
Hydraulik, tel. 535 872 455

USŁUGI
GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

SPRZEDAM

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji
- kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

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

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

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

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

Wykończeniówki, tel. 507 191 295
Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin,
tel. 605 081 740

Łóżko elektryczne, tel. 600 326 561

Monter – hydraulik na etat, Warszawa/cała Polska,
tel. 513 314 306

Sprzedam krajzegę, sadzarkę do kapusty dwurzędową
i brony 3, tel. 662 869 977

ELEWACJE TEL. 792 456 182
NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

Cyklinowanie, tel. 787 726 963
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 23 (723)/2018/W2

Roboty pod szczególnym nadzorem

Umiarkowanie głośne
„nie” dla lotniska

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI W połowie lipca dowiemy się, czy linia kolejowa z
Warszawy do Grodziska Mazowieckiego będzie zamknięta o kilka tygodni dłużej

BARANÓW Lwia część z 1877 mieszkańców, którzy wzięli udział w lokalnym referendum opowiedziała się przeciwko proponowanej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów

Spółka Intercor, która modernizuje żelazną trasę podmiejską nr
447, zwróciła się do inwestora, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych
(PKP PLK) o możliwość przedłużenia zamknięcia linii do 20 października. Przypomnijmy, że tak duże
utrudnienia w komunikacji kolejowej, wynikiem których było uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej, miały potrwać do pierwszych dni września.
Jak informuje nas Karol Jakubowski z biura prasowego PKP
PLK, w rezultacie prośby firmy realizującej roboty, doszło do spotkania wykonawcy i przedstawiciela inwestora. – Wyznaczono ważne
punkty do planowej realizacji projektu. Zwróciliśmy się do firmy o intensyfikację prac związanych z przebudową obiektów inżynieryjnych oraz
odbudową układu torowego na odcinku od stacji Grodzisk do stacji
Pruszków – informuje Karol Jakubowski. – Na podstawie postępu i zaawansowania tych prac, prowadzonych obecnie także w soboty i niedziele, w połowie lipca zostanie określony czas, uzyskania przejezdności
linii Warszawa – Grodzisk. Określone zostanie, czy ruch pociągów wróci zgodnie z planem we wrześniu, czy
będzie konieczne przesunięcie tego
terminu – mówi i uzupełnia, że „ze
względu na kluczowy charakter inwestycji, PLK prowadzi stały monitoring prac – również w weekendy”.
Czym wykonawca tłumaczy

W referendum wzięła udział niespełna połowa uprawnionych
osób, co zaskoczyło lokalnych działaczy
Zagłosowało 47 proc. uprawnionych mieszkańców. Odpowiadali oni na
pytania: „Czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego w obszarze gminy Baranów?” i „Czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd w związku z budową Centralnego portu Komunikacyjnego?”. Ponad 82 proc. uczestników referendum (1555 osób) zaznaczyło „nie”.
Jednak były także 322 osoby, które poparły lokalizację CPK w Baranowie.
– Obecny rząd przekonuje, że dobro obywateli oraz ich opinia są głównymi
kryteriami branymi pod uwagę przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. Dlatego mam nadzieję, że także głos mieszkańców gminy Baranów wyrażony w niedzielnym referendum zostanie przez rządzących wzięty pod uwagę – skomentował wynik głosowania wójt Andrzej Kolek.
Z kolei Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK po głosowaniu oznajmił w mediach, że „nie jest zaskoczony wynikami referendum i podchodzi
do nich z pokorą”. – Zdajemy sobie sprawę z poziomu negatywnych emocji
wśród mieszkańców, ponieważ jest to naturalna reakcja osób z terenów objętych dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Zrobimy wszystko, żeby przekonać mieszkańców do naszych racji – dodał.
Zarówno Wild, jak i wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera już wcześniej zastrzegli, że wynik referendum nie będzie miał wpływu na dalsze
prace nad przygotowaniem budowy CPK. Zostało ono potraktowane jako
konsultacje społeczne.
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Zgodnie z umową, zakończenie prac na linii kolejowej 447
przewidziano na pierwszy kwartał 2019 r.
opóźnienia w robotach? Przekonuje,
że na przebudowywanej linii natrafił na „niezidentyfikowane wcześniej
kolizje” (chodzi m.in. o podziemne
sieci, któe nie zostały naniesione w
projekcie).
W rezultacie robót na 22-kilometrowej trasie maksymalna prędkość pociągów wzrośnie z 90 do
120 km/h. A to wszystko za sprawą
całkowitej wymiany torowisk, sieci
trakcyjnej i urządzeń sterujących ruchem kolejowym. Ponadto na większości stacji perony zostaną przebudowane i wyposażone w nowe wiaty, ławki, system oświetlenia i elektroniczne urządzenia informacji pasażerskiej.

Piotr Chmielewski
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