
PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN 

       ROK XVIII NR 27 (727)/W2 27 LIPCA - 9 SIERPNIA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA

W NUMERZE

Wskocz do wody dla 
ochłody
                      str. 8

Elektryczne skutery 
i rowery w Piastowie
                      str. 4

Nauka zafascynowała 
uczniów                    

                      str. 5

R E K L A M A

str. 2

str. 6

str. 4

Obchody Święta Policji
POWIATY PRUSZKOWSKI/GRODZISKI W po-

wiecie pruszkowskim policjan-

ci otrzymali życzenia i awanse, a na 

końcu zaprosili wszystkich na piknik 

poświęcony bezpieczeństwu. W Gro-

dzisku Mazowieckim do miejscowej 

komendy trafi ł piękny, nowy sztan-

dar, nadany przez ministra spraw we-

wnętrznych i administracji, Joachima 

Brudzińskiego

Remont linii kolejowej
na ukończeniu
POWIATY PRUSZKOWSKI/GRODZISKI Do 3 września zakończą się 

główne prace związane z budową torów na trasie Warszawa 

Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki i ruszą jazdy próbne po-

ciągów. Dla pasażerów kursy zgodne z obowiązującym roz-

kładem rozpoczną się 24 września. Pociągi będą zatrzymy-

wać się na wszystkich przystankach z wyjątkiem Pruszkowa, 

gdzie prowadzone będą jeszcze prace w obrębie peronu

Niebezpieczny park Potulickich?
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT PRUSZKOWSKI

PRUSZKÓW

NADARZYN

Mnóstwo wypadków i kolizji

Kompletnie pijany jechał hondą

Na spacer z narkotykami

 W ciągu ostatnich kilkunastu dni na terenie powiatu pruszkowskiego doszło 

do 60 kolizji i 9 wypadków, w których 10 osób zostało rannych, a jedna zginęła. 

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek 19 lipca na terenie budowy drogi 

S8 (gmina Nadarzyn), gdzie 44-letni kierowca uderzył ciężarówką w betonowy 

wiadukt, ponosząc śmierć na miejscu. Przyczyny tego zdarzenia bada policja 

pod nadzorem prokuratury. - Apelujemy o ostrożność – mówi podkom. Karo-

lina Kańka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Czasami warto 

zdjęć nogę z gazu i dojechać na miejsce dwie minuty później, niż stwarzać za-

grożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

 W poniedziałek 16 lipca po południu w rejonie ul. 3 Maja policjanci za-

uważyli niepewnie jadącą hondę, której kierowca miał problem z utrzyma-

niem właściwego toru jazdy. Po zatrzymaniu samochodu do kontroli oka-

zało się, że siedzący za kierownicą 49-latek jest kompletnie pijany – męż-

czyzna miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Teraz oprócz utraty 

prawa jazdy ze swojego bezmyślnego zachowania będzie tłumaczył się 

przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 Ponad tydzień temu po północy na ulicy Kasztanowej w Nadarzy-

nie funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę, który na ich widok 

wyraźnie zaczął się denerwować. Postawili więc sprawdzić, co jest przy-

czyną takiego zachowania. Podczas przeszukania okazało się, że 18-la-

tek ma przy sobie pigułkę ekstazy i działkę amfetaminy. Chłopak został 

zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, do któ-

rego się przyznał. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozba-

wienia wolności. O dalszym losie 18-latka zdecyduje sąd.

Ukradli z parkingu... koła
 Na ulicy Powstańców Warszawy policjanci zatrzymali 21-letniego męż-

czyznę i jego 19-letnią koleżankę. Dopuścili się oni kradzieży z parkingu 

podziemnego czterech kompletnych kół od chevroleta. Oboje usłyszeli za-

rzuty i przyznali się do popełnienia przestępstwa. Za kradzież grozi do 5 lat 

pozbawienia wolności. 

100 zł mandatu za kradzież alkoholu
 W sobotę obywatel Ukrainy ukradł z jednego ze sklepów na terenie 

Pruszkowa dwie butelki alkoholu. Mężczyznę zatrzymała jednak ochrona 

marketu i wezwała policję. Kradzież została potraktowana jako wykrocze-

nie, a mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 100 zł.

Modernizacja linii kolejowej na
ukończeniu
POWIATY PRUSZKOWSKI/GRODZISKI Do 3 września zakończą się główne prace związane z bu-

dową torów na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki i ruszą jazdy prób-

ne pociągów. Dla pasażerów rozkładowe kursy rozpoczną się 24 września. Pociągi 

będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach z wyjątkiem Pruszkowa, gdzie pro-

wadzone będą jeszcze prace w obrębie peronu

 W połowie lipca PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. i wykonawca mo-
dernizacji, firma Intercore, przeana-
lizowali status prac na linii między 

Grodziskiem Mazowieckim a War-
szawą Zachodnią. Wykonawca zo-
bowiązał się, że najważniejsze pra-
ce, umożliwiające powrót pocią-
gów na linię, zostaną wykonane do 
3 września.

Na razie wszystko po staremu

 Do 24 września, czyli do przy-
wrócenia ruchu pociągów na linii 
aglomeracyjnej, utrzymana zosta-
nie dotychczasowa zastępcza ko-
munikacja autobusowa i bezpośred-
nie połączenia Kolei Mazowieckich 
z Warszawy Zachodniej do Grodzi-
ska Mazowieckiego po linii daleko-
bieżnej. Kontynuowane będą pra-
ce wykończeniowe na peronach i w 
przejściach podziemnych. We Wło-
chach, Ursusie, Piastowie, Parznie-
wie, Brwinowie i Milanówku uru-
chomione zostaną tymczasowe, bez-
pieczne dojścia do peronów w pozio-
mie szyn (ma to zostać uwzględnio-
ne w rozkładzie jazdy pociągów). 

Prace idą pełną parą

 Na przystankach i stacji w 
Pruszkowie widać już konstruk-
cje nowych peronów. Układana 
jest nowa nawierzchnia, instalo-
wane są słupy oświetleniowe i sys-

temy nagłaśniające. Trwa przebu-
dowa przejść podziemnych i do-
stosowywanie ich do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilności.
 W Parzniewie jest już nowy 
przystanek, na którym rozpoczy-
na się budowa wiaty. W Pruszko-
wie postępują prace przy budo-
wie tunelu drogowego, który umoż-
liwi lepszą komunikacje i zwięk-
szy bezpieczeństwo. Ułożone zo-
stały już nowe tory oraz zainsta-
lowane słupy pod nową sieć trak-
cyjną. Trwa montaż nowych urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wygodniej z Grodziska Mazowiec-

kiego do Warszawy

 - Efektem modernizacji 22-ki-
lometrowej linii Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki, prowadzo-
nej przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we będzie lepszy komfort podróży 
– zapewnia Karol Jakubowski z biu-

ra prasowego PKP PLK. - Pasażero-
wie skorzystają z nowego przystan-
ku w Parzniewie, poprawi się nie-
zawodność przejazdu, będzie mo-
gła zwiększyć się też liczba pocią-
gów. Podróżni zyskają lepszy kom-
fort obsługi na wyremontowanych 
przystankach i stacji w Pruszkowie. 
Wszystkie perony i przejścia pod-
ziemne zostaną dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej mobilno-
ści – dodaje.
 Prędkość składów pasażerskich 
ma zostać podwyższona z 80 km/h 
do 120 km/h. PKP PLK zapewnia, 
że zmodernizowana infrastruktu-
ra zapewni wysoki komfort podró-
ży przez następnych kilkadziesiąt 
lat. Zakończenie wszystkich prac, 
zgodnie z umową, planowane jest w 
pierwszym kwartale przyszłego roku.

Tomasz Wojciuk

285 mln zł pochłonie modernizacja linii kolejowej łączącej 

Grodzisk Mazowiecki z Warszawą

Wykonawca przebudowuje 

także niezidentyfikowane 

dotychczas sieci elektryczne, 

telekomunikacyjne 

i kanalizacyjne, które 

zostały odkryte w trakcie 

modernizacji

Nowe przedszkole w Żółwinie
BRWINÓW Gmina ogłosiła przetarg na budowę przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie. Wykonawcy 

mogą składać oferty do 31 lipca

 Zaplanowana powierzchnia za-
budowy nowego przedszkola ma 
wynieść 728 m kw., a powierzch-
nia użytkowa - 869 m kw. Budynek 
ma się składać z dwóch kondygna-
cji – parteru i użytkowego podda-
sza. Będzie mieścił sale zajęć, salę 
wielofunkcyjną, jadalną, pomiesz-

czenia pomocnicze: szatnie i sa-
nitariaty, pokój pielęgniarki, logo-
pedy i psychologa, pomieszczenia 
administracyjne oraz porządkowe. 
Znajdzie się w nim także kuchnia 
wraz z zapleczem.
 Przy budynku ma powstać par-
king, boisko oraz plac zabaw m.in. 

z piaskownicą, karuzelą, bujakami, 
zestawem zabawowym. Zostaną też 
wykonane nasadzenia zieleni. Bu-
dynek ma zostać oddany do użyt-
ku pod koniec września przyszłego 
roku.

TW

BRWINÓW

Ładniejszy park miejski
 Gmina ogłosiła przetargi na zagospodarowanie zieleni parku miej-

skiego oraz budowę murków i ogrodzeń z gabionów, czyli stalowych 

stelaży wypełnionych kamieniami. W ramach projektu ma powstać 

ogród botaniczny w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca przy-

gotuje projekt budowlano-wykonawczy, obejmujący uporządkowa-

nie istniejącej zieleni oraz urządzenie nowej, wprowadzenie nasa-

dzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw, założenie trawników i ro-

boty pielęgnacyjne, a także stworzenie systemu oświetlenia oraz mo-

nitoringu. Zgodnie z warunkami zamówienia, dokumentacja ma zo-

stać zrobiona do 27 listopada, natomiast prace w parku będą prowa-

dzone w 2019 i 2020 roku. 

 Wcześniej, bo jeszcze w tym roku, w parku pojawią się murki i ogro-

dzenia z gabionów, które będą  stanowiły uzupełnienie elementów 

małej architektury. Ma powstać w sumie ponad 140 m murków z ko-

szy gabionowych, wypełnionych kamieniem z siedziskami z desek, a 

także ogrodzenie z koszy gabionowych o łącznej długości blisko 110 

m.  Prace mają zostać wykonane do połowy października.

TW

Tak będzie wyglądać nowe gminne przedszkole. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
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PRUSZKÓW

Bezpieczeństwo nad wodą
 W piątek 27 lipca w parku Mazowsze zostaną przeprowadzone akcje 

prewencyjne „Bezpieczne wakacje 2018” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą”. W programie pokazy ratownictwa wodnego, zajęcia praktyczne 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu ratowniczego, 

prelekcje o tematyce zachowania bezpieczeństwa nad wodą. Impreza roz-

pocznie się o godz. 11 i potrwa do 14.

TW

Od pomysłu się zaczyna...
MILANÓWEK Miasto ogród planuje w przyszłości stworzyć nowocze-

sną przestrzeń kulturalno-edukacyjną. Mieszkańcy mogą wskazać jej 

wstępny zamysł

 Na stronie internetowej Milanowskiego Centrum Kultury, a także tuż obok 

siedziby MCK przy ul. Kościelnej pojawiła się wystawa projektów studentów 

Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Są to ich propozycje zago-

spodarowania przestrzeni na cele kulturalne i edukacyjne, uwzględniające 

budowę sali wielofunkcyjnej. Ich wizje są bardzo nowoczesne, a obiekty wy-

glądają na „lekkie” dzięki zastosowaniu m.in. dużej ilości szkła. – To wspania-

le, że możemy się inspirować pomysłami młodych ludzi – cieszą się w MCK. 

– Uruchamiamy zatem ankietę i konkurs.

 Jeszcze tylko do końca lipca mieszkańcy mogą anonimowo wyrazić swo-

je opinie o prezentowanych projektach i wybierać najlepsze rozwiązania do-

stosowane do potrzeb społeczności Milanówka. Jednocześnie trwa głosowa-

nie na najlepszy projekt. Szczegóły znajdują się na stronie mckmilanowek.pl.

PC

 Dwie z bardzo nowoczesnych propozycji studentów 

Politechniki Warszawskiej (fot. MCK)

Duże dofinansowanie dla trzech szkół
POWIAT PRUSZKOWSKI Prawie 650 tys. zł dofi nansowania otrzymały szkoły z terenu powia-

tu pruszkowskiego. Pieniądze mają zostać przeznaczone na podnoszenie kompetencji 

kluczowych uczniów i doposażenie pracowni

 Projekt ma być realizowany w 
trzech szkołach:  L.O. im. T. Ko-
ściuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. 
Zana w Pruszkowie oraz Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących i Spor-
towych w Pruszkowie. Jego głównym 
założeniem jest poszerzanie wiedzy 
matematyczno-przyrodniczej i telein-
formatycznej uczniów oraz doskona-
lenie ich znajomości języków obcych. 
W ramach projektu będą prowadzo-
ne m.in. zajęcia pozalekcyjne z pro-
gramowania, biologiczne kółka do-
świadczalne, a także dodatkowe za-
jęcia z matematyki i języków obcych. 
Zaplanowano również wyjazdy edu-
kacyjne dla uczniów do takich miejsc 
jak Centrum Nauki Kopernik, Naro-
dowe Muzeum Techniki czy Narodo-
we Centrum Badań Jądrowych. 
 Projekt zakłada także podno-
szenie kompetencji zawodowych na-
uczycieli, m.in. poprzez przeprowa-
dzenie szkoleń z nowoczesnych tech-
nik nauczania. Za otrzymane środki 
ma zostać również zakupiony sprzęt 
teleinformatyczny i wyposażenie pra-
cowni matematyczno-przyrodni-
czych. Dzięki temu w Liceum im. To-
masza Zana  powstanie mobilne labo-
ratorium z pomocami do wykonywa-
nia doświadczeń z zakresu mechaniki, 
elektryczności, termodynamiki, ma-
gnetyzmu, optyki, chemii i biologii, a 
wszystkie szkoły biorące udział w pro-
jekcie otrzymają nowy sprzęt informa-
tyczny. - To bardzo dobra wiadomość 
dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli 

oraz wszystkich mieszkańców powia-
tu pruszkowskiego, którzy będą mogli 
obserwować dalszy rozwój prowadzo-
nych przez nas placówek – mówi staro-
sta Maksym Gołoś. 
 Łącznie wsparciem zostanie ob-
jętych minimum 506 uczniów oraz 

90 nauczycieli w trzech szkołach 
średnich. Łączna wartość projektu 
to ponad 683 tys. zł. Wszystkie jego 
zamierzenia mają być zrealizowane 
do końca czerwca 2020 roku.

TW

W Liceum im. Tomasza Zana  powstanie mobilne laboratorium 

z pomocami do wykonywania doświadczeń m.in. z zakresu che-

mii i biologii

BRWINÓW

Na budynku OSP powstanie mural
 Na elewacji remontowanego budynku OSP w Brwinowie przy ul. Pszcze-

lińskiej ma powstać mural o tematyce strażackiej, autorstwa Piotra Topczyłko. 

Na ogłoszony przez gminę konkurs wpłynęło 15 prac. Wyboru dokonała ko-

misja, w skład której weszli m.in. wykładowcy z warszawskiej ASP. Wszystkie 

prace można będzie obejrzeć w Dworku Zagroda (ul. Grodziska 57) podczas 

wystawy zaplanowanej na 15 sierpnia w godzinach popołudniowych.

TW
R E K L A M A
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Obchody Święta Policji
POWIAT PRUSZKOWSKI/GRODZISKI W powiecie pruszkowskim policjanci otrzymali życzenia 

i awanse, a na końcu zaprosili wszystkich na piknik poświęcony bezpieczeństwu. W 

Grodzisku Mazowieckim do miejscowej komendy trafi ł piękny, nowy sztandar, nadany 

przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, Joachima Brudzińskiego

 Najpierw swój dzień (w tym roku 
przypada 99. rocznica powstania 
policji) obchodzili funkcjonariusze 
pełniący służbę na terenie powiatu 
pruszkowskiego. W sobotę 14 lipca 
po południu zebrali się oni w prusz-
kowskim parku Kościuszki. Uroczy-
stość uświetnił swą obecnością nad-

insp. Paweł Dobrodziej, Komendant 
Stołeczny Policji, który pogratulo-
wał policjantom awansów (miano-
wanie na wyższe stopnie otrzyma-
ło 76 funkcjonariuszy) i złożył im 
życzenia. W obchodach, tradycyj-
nie już, uczestniczyli przedstawi-
ciele gmin z terenu powiatu prusz-
kowskiego i starosta Maksym Go-
łoś. Mł. insp. Karol Siedlak, peł-
niący obowiązki  Komendanta Po-
wiatowego Policji w Pruszkowie po-

dziękował wszystkim samorządom za 
wieloletnią współprace i wsparcie fi-
nansowe, a podległym policjantom 
za ofiarną służbę. - Tegoroczne Świę-
to Policji przypada w czasie wyjątko-
wym dla wszystkich Polaków - w 100 
lecie odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości – mówił mł. insp. Karol 
Siedlak. - Kształtowanie się upragnio-
nej, okupionej krwią na wszystkich 
frontach Europy ojczyzny nie byłoby 
możliwe bez budowania silnych insty-
tucji, dla których troska o Polskę i pa-
triotyzm były na pierwszym miejscu i 
wyznaczały drogę do celu, jakim było 
zbudowanie suwerennego państwa. 
Taką instytucją była i nadal jest pol-
ska policja. Służymy naszemu krajo-
wi niemal od początku. I z niezmien-
ną wiernością służymy mu dziś i bę-
dziemy służyć także w przyszłości.
 Podczas uroczystości głos zabrał 
także starosta pruszkowski. Mak-
sym Gołoś podziękował policjan-
tom za dbanie o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Dziesięciu funkcjona-
riuszy, w dowód uznania dla ich pra-
cy, otrzymało także od starosty na-
grody pieniężne.  

Bezpieczny piknik

 Po zakończeniu części oficjal-
nej obchodów, policjanci z komen-
dy powiatowej zaprosili mieszkań-
ców na piknik „Bezpieczny Powiat 
Pruszkowski”. Wśród atrakcji zna-
lazły się: pokaz sprzętu, malowanie 
buziek, pokaz patrolu konnego i za-
stosowania w warunkach bojowych 

psów. Na miejscu był także symula-
tor dachowania, punkt informacyjny 
z odblaskami i namiot pełen konkur-
sów oraz zabaw dla dzieci. Nie mogło 
też zabraknąć balonów, dmuchań-
ców, baniek mydlanych, waty cukro-
wej, bigosu i grochówki. Hitem był 
pokaz starych, zabytkowych radio-

wozów, udostępnionych przez Mu-
zeum Techniki i Motoryzacji w Pia-
stowie. Imprezę uświetnił występ or-
kiestry młodzieżowej Vivat.

Grodziscy policjanci otrzymali

sztandar

 W poniedziałek swoje święto ob-
chodzili policjanci z powiatu gro-
dziskiego. Na placu przed Centrum 
Kultury odbył się uroczysty apel, 
podczas którego jednostce nada-
no sztandar. W obchodach, oprócz 
mieszkańców, zaproszonych gości i 
funkcjonariuszy, wzięli udział tak-
że Komendant Główny Policji  gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk, Ko-
mendant Stołeczny Policji nad-
insp. Paweł Dobrodziej, przedstawi-
ciel urzędu wojewódzkiego oraz bi-
skup polowy wojska polskiego, Józef 

Guzdek. Najpierw gen. Szymczyk 
przyjął meldunek  złożony przez do-
wódcę uroczystości i dokonał prze-
glądu pododdziałów. Po podnie-
sieniu flagi państwowej wszystkich 
powitał  inspektor Dariusz Lubań-
ski, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim. Ko-
mendant podziękował fundatorom 
sztandaru i policjantom za zasługi, 
które doprowadziły do jego nada-
nia. Podkreślił także wagę wydarze-
nia. Następnie przedstawiciele fun-
datorów, zaproszeni goście i sami 
policjanci wbili w drzewiec sztan-
daru gwoździe honorowe, a zwień-
czone dzieło poświęcił biskup Józef 
Guzdek. Wręczenia proporca doko-
nali starosta Marek Wieżbicki wraz 
z gen. Szymczakiem, a odebrał go  
insp. Dariusz Lubański. 
 Podczas uroczystości odbyło się 
również wręczenie policjantom ak-
tów mianowania na wyższe stopnie 
służbowe. W grodziskiej komendzie 
awansowanych zostało łącznie 42 
funkcjonariuszy, w tym 3 w korpu-
sie oficerów, 16 w korpusie aspiran-
tów, 20 w korpusie podoficerów i 3 w 
korpusie szeregowych.
 Komendant Główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk w swo-
im przemówieniu podziękował po-
licjantom i pracownikom komendy 
za wysiłek wkładany każdego dnia 
w służbę, a ich rodzinom za wspar-
cie i zrozumienie. Nadinspektor Pa-
weł Dobrodziej pogratulował swoim 
podwładnym bardzo dobrych efek-
tów pracy. Podkreślił także zaanga-
żowanie funkcjonariuszy, dzięki któ-
remu w powiecie grodziskim wzrosła 
wykrywalność przestępstw i jest bez-
pieczniej na drogach. Obchody za-
kończyła policyjna defilada.

Tomasz Wojciuk

Wręczenia proporca dokonali starosta Marek Wieżbicki wraz 

z gen. Szymczakiem, a odebrał go  insp. Dariusz Lubański

Atrakcją pikniku w Pruszkowie był patrol konny

W powiecie grodziskim 

awanse otrzymało 

42 funkcjonariuszy, 

w powiecie pruszkowskim 

– 76

Wyjście z rowerowego 
labiryntu
MILANÓWEK Milanowski samorząd postanowił przerwać impas zwią-

zany z budową miasteczka ruchu rowerowego i dołożyć do inwestycji 

blisko 200 tys. zł, aby w końcu została zrealizowana

 Od ubiegłorocznych wakacji aż sześć razy magistrat ogłaszał przetarg na 

wykonawcę placu przy Zespole Szkół Gminnych nr 3, na którym dzieci mogły-

by uczyć się na rowerach zasad ruchu drogowego. Sytuacja na rynku budow-

lanym jednak zmieniła się tak bardzo, że albo nie było fi rmy zainteresowanej 

wykonaniem tego kontraktu, albo życzyły one sobie dużo większe pieniądze 

niż oczekiwała gmina (która zarezerwowała na to przedsięwzięcie 178 tys. zł).

Przełom nastąpił dwa miesiące temu, kiedy urzędnicy otworzyli ofertę zło-

żoną w szóstym przetargu na projekt i wybudowanie zminiaturyzowanego 

miasteczka. Okazało się, że fi rma swoje usługi wyceniła na 369 tys. zł. Po głę-

bokim zastanowieniu burmistrz i radni zdecydowali, że dołożą pieniędzy, aby 

przedsięwzięcie doczekało się realizacji. Przedsiębiorstwo, z którym miasto 

podpisało umowę najpierw będzie miało za zadanie skompletowanie wszyst-

kich niezbędnych dokumentów. Wykona koncepcję, następnie projekt tech-

niczny, uzgodni go i pozyska zezwolenie na budowę toru. W dalszej kolej-

ności go wykona. Miasteczko rowerowe przy ulicy Żabie Oczko będzie kom-

pleksem złożonym ze zminiaturyzowanych jezdni, różnego typu skrzyżowań, 

znaków drogowych, przejazdu kolejowego, sygnalizacji świetlnej, na którym 

dzieci poznają zasady rządzące ruchem po drogach publicznych. 

PC

Będzie drożej, ale dzieci doczekają się toru do nauki 

zasad ruchu drogowego z prawdziwego zdarzenia

Ruszył system miejskich
skuterów i rowerów
PIASTÓW W tym tygodniu na terenie Piastowa pojawiło się 20 elek-

trycznych skuterów i 30 rowerów, które można już wypożyczać. Jedno-

śladami będzie można dojechać również do Warszawy

 Pojazdy dostarczyły fi rmy JedenSlad.pl i ACRO Bike. Są one dostępne dla 

wszystkich mieszkańców. Co ciekawe, pojazdy nie znajdują się w stacjach, tak 

jak działa to np. w systemie Veturilo, ale można  wypożyczać je i oddawać w 

dowolnym miejscu na terenie miasta. Jednoślad można zlokalizować i wypo-

życzyć posługując się aplikacją ściągniętą na smartfona ze strony JedenSlad.

pl. - Z naszych skuterów można już korzystać – poinformował nas w środę 

Wojciech Łoniewski z JedenSlad.pl. Do końca tygodnia na terenie miasta mia-

ło zostać rozlokowanych także 30 rowerów. Na przejazd jednośladami obo-

wiązują różne stawki, w zależności od rodzaju wybranej taryfy. Aby dołączyć 

do sieci, należy najpierw aktywować konto, zasilając je kwotą 49 zł. Każdy ze 

skuterów umożliwia jazdę dwóm osobom oraz jest w pełni wyposażony (ku-

fry z dwoma kaskami i jednorazowymi czepkami higienicznymi). Skutery po-

siadają wymienne pakiety baterii, każdy o zasięgu około 50 kilometrów. Na 

terenie miasta zostały wyznaczone strefy, w których zaleca się zostawianie 

skuterów i rowerów. Pozwoli to na łatwiejszy dostęp i efektywniejsze wyko-

rzystanie pojazdów.

TW

Skuter ma zasięg około 50 km 

PRUSZKÓW

Słoneczne ładowarki
 W Nowym Parku obok studni wody oligoceńskiej przy ulicy Lipowej oraz 

w parku Kościuszki obok fontanny „Mali Muzykanci” ustawiono dwie zasilane 

energią słoneczną ładowarki. Urządzenia służą do ładowania urządzeń mo-

bilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety. Ładowarki zasi-

lane są wyłącznie odnawialną energią słoneczną poprzez zastosowanie pa-

nelu fotowoltaicznego. Mają dwie półeczki, na których można umieścić mo-

bilne urządzenia i podłączyć je do ładowania za pośrednictwem czterech 

gniazd USB. Panele fotowoltaiczne generują wystarczająco dużo energii aby 

ładować 4 urządzenia jednocześnie, a nadmiar energii skumulować w aku-

mulatorze. Urządzenia działają w każdych warunkach atmosferycznych.

TW

fot. gmina Piastów
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Nauka zafascynowała uczniów
GRODZISK MAZOWIECKI Dzieci i młodzież z czterech grodziskich szkół w ostatnich miesiącach 

rozwijała zdolności i pomysłowość pod okiem instruktorów Centrum Nauki Kopernik. 

W przyszłym roku szkolnym uczniowie wezmą udział w badaniach naukowych

 Szkoły podstawowe: nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza, nr 2 im. Ma-
rii Konopnickiej, nr 5 im. Leoni-
da Teligi oraz placówka im. Mate-
usza Chełmońskiego w Adamowiź-
nie w niedawno zakończonym roku 
szkolnym uczestniczyły w projekcie 

„Szkoła Bliżej Nauki” realizowanym 
przez warszawskie Centrum Nauki 
Kopernik (CNK) wespół z mazo-
wieckimi samorządami. W sumie aż 
2000 uczniów i 160 nauczycieli mia-
ło szansę na udział w zajęciach, któ-
re różnią się od typowych lekcji, po-
nieważ podczas ich trwania dużo się 
eksperymentuje. Jest duża szansa, 
że dzięki temu w przyszłości szkol-
ne zajęcia staną się znacznie ciekaw-
sze, a w dzieciach pobudzona zosta-
nie naukowa pasja.

Inne spojrzenie na wodę

 W ramach dofinansowanego 
przez Unię Europejską przedsię-
wzięcia do każdej z objętych pro-
gramem szkół trafiło po 10 zesta-
wów edukacyjnych „Woda” oraz 50 
zestawów „Micro:bit” służących do 
nauki programowania. – Stworzo-
na przez ekspertów Centrum Na-
uki Kopernik zawartość pudełka 
„Woda” pozwala poznać chemicz-
ne, fizyczne i optyczne właściwości 
wody – tłumaczy Areta Wasilewska-
Gregorowicz z CNK. –  Doświad-
czenia w zestawie zostały dobrane 
tak, aby uczniowie mogli bez trudu 
uświadomić sobie, że zachodzące w 
przyrodzie zjawiska, których na co 
dzień doświadczają, podlegają pra-
wom wielu różnych dziedzin nauki, 
a woda jest nie tylko częścią ich co-
dzienności, ale też niezwykle cen-
nym ziemskim zasobem. 
 Dzięki samodzielnemu wyko-
nywaniu eksperymentów młodzież 
miała szansę spojrzeć na świat ca-
łościowo i przełamać ogranicze-
nia szkolnej edukacji. Grodziscy 
uczniowie wzięli także aktywny 
udział w zajęciach w Majsterni w 
Centrum Nauki Kopernik. Praco-
wali w grupach nad budową waha-
dła, mostów, wyrzutni. Młodzieży 
majsterkowanie bardzo się spodo-
bało. – W szkołach powinny być 

takie majsternie. Każdy by coś po-
budował. Kiedyś bawiłem się kloc-
kami, ale dawno, kiedy byłem mały. 
Teraz to bym chętnie narzędziami 
operował, ale nie mam gdzie – ko-
mentował jeden z uczestników za-
jęć. – Ja dopiero tu zrozumiałam, 
jak działa pompa! A zawsze wyda-
wało mi się, że strasznie trudno coś 
takiego zbudować. A w sumie to 
proste, ale dopiero jak sama to ro-
bię! – wtórowała koledze dziewczy-
na. Uczniowie żałowali najczęściej, 
że „w szkole, na fizyce, nie ma bu-
dowania takich konstrukcji.” 

Nauczyciele przełamią monotonię?

 Jest jednak nadzieja, że to się 
zmieni. Nauczyciele wzięli udział w 
ośmiu warsztatach w CNK, pozna-
jąc m.in. pracę z eksponatami. Do-
wiedzieli się również, jak stosować 
eksperymenty podczas lekcji i być w 
codziennej pracy bardziej kreatyw-
nym. – Mamy trzy fajne, przetesto-
wane na nas samych metody. Je-
śli my się w tym odnalazłyśmy, to 
i dzieciakom się to spodoba. Nie 
każdy ma w sobie zapał odkrywcy. 

Wrośliśmy w obecny system eduka-
cji i jakoś sobie radzimy. Ostatecz-
nie tym, z czego jesteśmy rozliczani, 
jest realizacja podstawy programo-
wej – mówi jedna z nauczycielek bio-
rących udział w warsztatach.
 W ramach projektu każda z czte-
rech grodziskich szkół otrzymała 
doposażenie pracowni przedmioto-
wych zakupione przez gminę. Są to 
najróżniejsze urządzenia: prepara-
ty biologiczne do obserwacji mikro-
skopowych, przyrządy do pomia-
rów, sprzęt komputerowy, ochronny, 
laboratoryjny, odczynniki chemicz-
ne, itp. 
 Przyszły rok szkolny przynie-
sie kolejną wizytę klasową w CNK, 
ze ścieżką zwiedzania przygotowa-
ną przez nauczycieli. We wrześniu 
2018 r. rozpocznie się najważniejszy 
etap działań – praca nad projekta-
mi z udziałem naukowców i udział 
w ich badaniach. Efekty wspólnych 
działań uczniów, nauczycieli i na-
ukowców zostaną zaprezentowane 
w czerwcu 2019 r.

PC

Budując wahadła, mosty i wyrzutnie w Centrum Nauki 

Kopernik, młodzież zobaczyła, że to „nic trudnego” (fot. CNK)

– W szkołach powinny być

takie majsternie. Każdy by 

coś pobudował.  Teraz to 

bym chętnie narzędziami 

operował, ale nie mam gdzie 

– komentuje jeden 

z uczestników zajęć

MILANÓWEK

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 W środę 1 sierpnia o godz. 16 przy ul. Spacerowej 4 zostanie otwarta 

wystawa „Solidarność i wsparcie” w ramach partnerstwa Miejskiej Biblio-

teki Publicznej i Muzeum Dulag 121. O godz. 17 nastąpi oddanie hołdu po-

wstańcom na cmentarzu parafi alnym w Milanówku, a o 18 w kościele św. 

Jadwigi Śląskiej rozpocznie się msza św. w intencji uczestników powstania. 

Z kolei o godz. 19 na Miejskim Podwórku przy ul. Sportowej 70B rozpocznie 

się śpiewanie piosenek powstańczych przy ognisku. Na godz. 21 zaplano-

wano natomiast (w tym samym miejscu) projekcję fi lmu „Miasto 44” w reż. 

Jana Komasy.

TW
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Zielone światło 
dla targowiska
BRWINÓW Po konsultacjach społecznych i przygotowaniach gmina wy-

łoniła w przetargu fi rmę, która wykona projekt, a następnie rozpocz-

nie przebudowę targowiska w Brwinowie

 Umowę na projekt i przebudowę targowiska zawarto tydzień temu. Obej-

muje ona zaprojektowanie całego placu targowego i budowę jego części od 

ul. Armii Krajowej wraz z budynkiem administracji i ogólnodostępną toaletą. 

W ubiegłym roku powstała koncepcja modernizacji targowiska. W  przepro-

wadzonych konsultacjach uczestniczyli zarówno właściciele sąsiadujących z 

nim działek, jak i kupcy handlujący na tym terenie. Pozytywnie odnieśli się 

do planowanych zmian, zgłaszając przy okazji swoje uwagi i postulaty. Na-

stępnie gmina wystąpiła o dotację unijną na inwestycję i na początku tego 

roku otrzymała na nią prawie 1 mln zł. Zgodnie z warunkami przetargu i pod-

pisanej z wykonawcą umowy w tym roku zostanie wykonana dokumenta-

cja projektowa. Sama przebudowa rozpocznie się nie wcześniej niż w przy-

szłym roku.  Wtedy handel zostanie przeniesiony tymczasowo na teren daw-

nej Drzewotechniki.

TW



PRUSZKÓW Jeden z czytelników poinformował nas, że w parku Potulickich dochodzi 

ostatnio do różnego rodzaju ekscesów, także z udziałem cudzoziemców. Policja i straż 

miejska tego nie potwierdzają

 - Mieszkańcy osiedla Parkowe 
w Pruszkowie walczą z obywatela-
mi Czeczenii, którzy bezkarnie nisz-
czą zieleń i łamią drzewka, również 
na terenie włączonym do parku Po-

tulickich przy ulicy Lipowej – opo-
wiada Kamil Tuzimek. - Obcokra-
jowcy przepędzają także dzieci z po-
bliskich placów zabaw. Zwracanie 
uwagi nie pomaga, a wręcz przeciw-
nie – wywołuje u tych osób agresję. 

Piją alkohol i hałasują

 Nasz czytelnik twierdzi, że naj-
gorzej jest jednak pod wieczór, kiedy 
to do parku zjeżdżają się całe grupy 
Czeczenów, którzy spożywają alko-
hol i głośno się zachowują. - Często 
chodzą oni po okolicznych blokach i 
zaczepiają Polaków – dodaje Kamil 
Tuzimek. - Ostatnio ktoś podpalał 
też spróchniałe drzewa i suche ga-
łęzie. Mimo obecności kilku kamer 
monitoringu żadna służba nie pod-
jęła się samodzielnej interwencji czy 
patrolowania terenu - dodaje.
 Podobno mieszkańcy składa-
li już w tej sprawie skargi, ale nie 
spowodowały one ani zdecydowa-
nej reakcji policji, ani straży miej-

skiej. Teraz rozważają skierowanie 
pisma do służby celnej, która mia-
łaby sprawdzić legalność pobytu 
Czeczenów na terenie Polski.  
 Jak informuje podkom. Karoli-
na Kańka, rzeczniczka prasowa Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie, na przestrzeni ostatnich 
dwóch miesięcy w parku Potulic-

kich odnotowano zaledwie kilka in-
terwencji. Na początku maja, wie-
czorem, ciszę zakłócali tam agre-
sywnie zachowujący się nietrzeźwi 
mężczyźni. Dzień później przy sta-
wie awanturowało się sześciu Ukra-
ińców, którzy szybko zostali przy-
wołani przez mundurowych do po-
rządku. - W połowie czerwca nad 
ranem otrzymaliśmy kolejne zgło-
szenie o grupie awanturujących się 
mężczyzn, ale patrol na miejscu ni-
kogo nie zastał – mówi podkom. 
Karolina Kańka. - Kolejne zgło-
szenie mieliśmy w lipcu. Dotyczyło 
spożywania alkoholu w rejonie pa-
łacyku ślubów. 
 Policja otrzymała drogą mailo-
wą informację, jakoby w parku mie-
li gromadzić się Czeczeni, jednak 
nie zostało to potwierdzone. - Na-
sza dzielnicowa rozmawiała z kilko-
ma osobami i nikt nic na ten temat 
nie wiedział – dodaje podkom. Kań-
ka. - Jeśli takie sytuacje rzeczywiście 
mają miejsce, sugeruję aby zgłaszać 
to poprzez krajową mapę zagrożeń.

Straż jeździ po parkach rowerami

 W podobnym tonie wypowia-
da się straż miejska. - Do spożywa-
nia alkoholu dochodzi latem w więk-
szości parków, nie tylko na terenie 
Pruszkowa – mówi Anna Janicka ze 
straży miejskiej. - W parku Potulic-
kich żadnych incydentów z udziałem 
Czeczenów nie odnotowaliśmy. Je-
śli chodzi o liczbę zgłoszeń, to wszę-
dzie jest ona podobna. Mamy patro-
le rowerowe, które monitorują bloki 
i tereny zielone. To właśnie one in-
terweniują najczęściej, widząc osoby 
łamiące zakaz spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych. 
 Jednak w Pruszkowie, jak się 
okazuje, pije się nie tylko w parkach. 
- Sporo nietrzeźwych osób przyła-
pujemy na placu Jana Pawła II, na 
tyłach urzędu stanu cywilnego lub 
obok fontanny – mówi Włodzimierz 
Majchrzak, komendant straży miej-
skiej w Pruszkowie. - Przeważnie 
budzimy takie osoby i odsyłamy je 
do domu. Sporo interwencji odno-
towujemy także w rejonie ulicy Li-
powej i przy stacji WKD. Za spoży-
wanie alkoholu w miejscach publicz-
nych grozi mandat w wysokości do 
100 zł.

Tomasz Wojciuk

Do parku Potulickich zaglądają nie tylko mamy z dziećmi 

i emeryci, ale także miłośnicy spożywanych pod chmurką 

różnego rodzaju trunków

Policja i straż miejska nie 

odnotowała w parku 

Potulickich incydentów 

z udziałem Czeczenów

Niebezpieczny park Potulickich?
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DAM PRACĘ

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni
 ekspedientki, tel. 506 146 905

Mechanika/Pomocnika Mechanika do serwisu 
samochodowego w Baniosze, tel. 531 776 020

Kierowca kat. C, tel. 885 800 888

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

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

Zatrudnię pomoc kuchni w Sękocinie tel. 600 39 24 12, 
692 917 319

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

Anglistów, lektorów języka angielskiego 
do prowadzenia kursów w Centrum Języków 
Obcych Joanny Szczepańskiej w Górze Kalwarii, 
kontakt joanna.szczepanska@gmail.com

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

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

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

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela 
z kwalifikacjami i doświadczeniem, e-mail:
 info@bimbo.edu.pl

Belvedere Catering by  Design poszukuje cukiernika 
do cateringu Miejsce pracy: Piaseczno, ul.  Raszyńska 
13 Zakres obowiązków: Przygotowywanie  ciast, cia-
stek i deserów  według zamówień cateringowych Za-
pewniamy: zatrudnienie w  oparciu umowę o pracę 
Osoby zainteresowane  proszone są o przesłanie CV 
na  adres: rekrutacja@belvedere. com.pl 

Niania z doświadczeniem (Polka) dla 3 letniej 
dziewczynki w Konstancinie na pół etatu 
(po odebraniu z przedszkola)-tel. 667 684 458

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno.
 Tel. 601 238 245

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

ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I POMOCNIKA LAKIERNIKA, 
OKOLICE GÓRY KALWARII. TEL:504-011-847

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię pomocnika na budowę, tel. 503 930 600

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w My-
siadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowisko sprzą-
taczki (cały etat). CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
administracja.spwm@gmail.com, telefon kontaktowy:
(22) 462-85-26.

Zatrudnię osobę na myjnię ręczną, samochodowa, 
Lesznowola, tel. 695 898 843

Panie do sprzątania w Piasecznie, 
tel. 608 673 131

Stolarzy do produkcji mebli kuchennych, 
tel. 515 190 200

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego 
na poniedziałek i czwartek popołudniami, Piaseczno, 
ul. Młynarska, tel. 784 225 861

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki, 
tel. 605 322 756, 607 048 046

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko Sp.J. Z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
przesyłać na adres:  rekrutacja@unipak.com.pl Prosimy 
o dodanie do klauzuli: „Na potrzeby obecnej i przyszłej 
rekrutacji”.

Do piekarni: kierowcę, piekarza i pomoc, Zalesie Dolne, 
Dworska 1, tel. 536 002 001

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

Zatrudnię kierowcę kategorii C, E na transport krajowy, 
tel. 601 097 505

Ślusarza, spawacza, tel. 501 137 244

Zatrudnimy pracowników ochrony do obiektu w Konstan-
cinie-Jeziorna. System pracy 24/48h. Zainteresowane 
osoby prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-16 pod numerami 571 330 639 lub 510 011 347

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osoby 
chętne do pracy na stanowisku opiekuna oraz pielęgniarki 
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:
tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 707 

Zatrudnię panią do sprzątania przedszkola na pograni-
czu Ursynowa i Piaseczna. Praca na pełny etat od ponie-
działku do piątku, umowa o pracę na pełny etat. Telefon 
601 778 504

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela 
do grupy żłobkowej w Łazach, tel. 504 022 284, CV 
przedszkolefantazja@interia.pl  

Obsługa Klienta – Orlen, tel. 601 241 203

Firma administrująca nieruchomościami L&A poszukuje 
specjalisty do działu technicznego. Wymagane wykształ-
cenie techniczne. Tel. 609 216 710

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze 
tel. 601 985 530

Firma elektryczna zatrudni:projektanta , elektromonterów i 
kierownika robót elektroenergetycznych, tel. (22) 201-19-01 

Zatrudnię kierowcę, kat. C na szambiarkę i hakowca, 
tel. 601 222 448

SZUKAM PRACY 

Stróż-pracownik gospodarczy z zamieszkaniem, 
tel. 732 687 364

Opieka, tel. 575 768 357

Sprzątanie, tel. 736 174 044

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię Quada 125-250 cm, „chińskiego”, 
uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839 

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Sprzedam kopaczka ciągnikowa, regał pokojowy 
3,40 z szafą, tel. 573 915 406

Chłodnie, tel. 600 921 951

Obornik koński, parnik elektryczny, 
tel. 515 306 380

Pustaki, 400szt po 1zł, tel. 885 389 633, po 20:00

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Budynek drewniany w częściach,
 tel. 883 579 195

Przyczepę gastronomiczną, z lokalizacją w Pruszkowie, 
tel. 796 203 938

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skuter Honda poj. 600 cm – tanio, 
tel. 609 182 090 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Skup aut do 5 000, tel. 513 014 397, 669 143 190

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działkę rolną w Kawęczynie, gmina Tarczyn, 
o powierzchni 0,57 ha, tel. 692 369 104

Pilnie sprzedam lub wynajmę pawilon w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Sprzedam działkę, 760m kw Piaseczno, tel. 576 415 435

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw.,
cena 525 tys., tel. 504 076 236

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

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

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

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

Pawilon 96 m kw. Przy trasie Piaseczno-Grójec, na gastro-
nomię, warzywniak, kwiaciarnię, itp.., cena 70 tys.,
tel 796 203 938

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal użytkowy 125m kw, łazienka + pokój socjalny, 
Kanie koło Pruszkowa, tel. 530 732 043

DUŻY UMEBLOWANY  POKÓJ, GOŁKÓW, TEL. 530 095 682

Biuro 30-50mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

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

Mieszkanie 2 pokoje, 40 m kw., umeblowane, Piaseczno, 
tel. 691 273 309

Magazyn 120m kw, 60m kw i 40 m kw, tel. 573 915 406

Stolarnia z maszynami, tel. 515 190 200

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Samodzielne mieszkanie z łazienką, kuchnią, na poddaszu 
36 m kw. Piaseczno, tel. 508 421 225

Hotel pracowniczy, pokoje 2 i 4 osobowe, Piaseczno, 
ul. Nadarzyńska 53, tel. 603 323 603

Lokal Użytkowy 57m kw Piaseczno tel. 504 506 124

Lokal usługowy Chylice, tel. 609 37 77 36

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno,
tel. 606 22 50 59

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
tel. 698 698 839 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, wykończenia kompleksowo, 
tel. 535 395 588

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Nadzór budowlany, odbiory robót i doradztwo, 
tel. 606 592 294

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

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

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

Wykonam projekt domu jednorodzinnego, 
tel. 510 805 822

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
piły, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, 
stare piece na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, 
boilery, kaloryfery), tel. 502 898 418

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

 
NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Szachy, tel. 88 32 75 656

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Masaż klasyczny, tel. 723 974 609

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Wdowiec, 70 lat pozna Panią w podobnym wieku, 
bez nałogów, tel. 501 327 507

Kobieta l.48 pozna mężczyznę stanu wolnego,bez nało-
gów,w wieku 45-52 l.do stałego związku. Tel.668 827 803

7nr 27 (727)/2018/W2 OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

największy nakład 

największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH, KONSTANCIN, STAŁA PRACA, 
REJESTRACJA, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

PRACA OD ZARAZ- SAMODZIELNY MAGAZYNIER. 
MROKÓW. TEL. 501 551 656

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Klubo-świetlica Marzeń obok szkoły podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

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

Zakład kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego 
mężczyznę, tel. 504 175 598 

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodo-
wego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

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

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Mieszkanie w centrum Pruszkowa, 44 m kw., umowa 
okazjonalna, tel. 606 450 565

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

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno. 
Atrakcyjne warunki. Szczegółowe informacje pod nr 
tel.: 725 258 529.

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu 
pruszkowskiego, praca w co drugi piątki, tel. 692 488 278 

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ DO PRACY W SKLEPIE 
SPOŻYWCZYM, ŁAZY, TEL. 609 477 481



Wskocz do wody dla ochłody
PRUSZKÓW Na terenie parku Mazow-

sze powstało strzeżone przez ratow-

ników kąpielisko „Glinianka Hosera”. 

Mieszkańcy Pruszkowa mogą korzy-

stać z niego codziennie do 2 września

 Kąpielisko ma linię brzegową o 

długości 30 m i jest otwarte w godz. 

10-18. Zlokalizowano przy nim mo-

bilny punkt ratowniczy (nadzór nad 

akwenem sprawuje pływalnia Kapry), 

w którym znajduje się m.in. sprzęt ra-

tunkowy, medyczny, urządzenia sy-

gnalizacyjne, leki, artykuły sanitar-

ne oraz defi brylator. W pobliżu piasz-

czystej plaży umieszczono kosze na 

śmieci, przebieralnię i toaletę. Dla 

bezpieczeństwa kąpiących, co dwa 

tygodnie odbywa się badanie wody 

pod kątem coli i enterokoków kało-

wych. Regularnie sprawdzane jest 

także przez ratowników dno akwenu 

(chodzi o to, aby nie skaleczyć sobie 

nogi o niebezpieczne przedmioty) i 

rejon plaży. Z „Glinianki Hosera” ko-

rzysta średnio około 200 osób dzien-

nie, jednak w weekendy i upalne dni 

ich liczba dochodzi nawet do 1000.

TW

PRUSZKÓW

Gmina przyjazna pszczołom
 Pruszków dołączył do grona gmin przyjaznych pszczołom. Teraz na te-

renie gminy mają być zakładane miejsca przyjazne tym owadom oraz sze-

rzona wiedza na temat ich znaczenia dla człowieka i przyrody.

TW

MICHAŁOWICE

I tak cię kocham
 Zarząd Osiedla Michałowice za-

prasza w niedzielę 29 lipca na pro-

jekcję fi lmu „I tak cię kocham”. Pokaz 

odbędzie się przy ul. Raszyńskiej 34. 

Początek o godz. 19.30.

TW

MICHAŁOWICE

Dofi nansowanie dla klubu „Świetliki”
 Gmina otrzymała 435 tys. zł dofi nansowania unijnego na działalność 

klubu „Świetliki” od 20 sierpnia do 31 lipca 2020 roku. Jest to placówka 

wsparcia dziennego działająca od ubiegłego roku, która dedykowana jest 

dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia z terenu gminy. Do tej pory Świetliki 

funkcjonowały w Granicy, dwa dni w tygodniu. W ramach projektu plano-

wany jest rozwój placówki o jeszcze jedną lokalizację i wydłużenie funkcjo-

nowania do 5 dni (ok. 4 godzin dziennie).

TW
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