PRUSZKÓW

PIASTÓW

BRWINÓW

MICHAŁOWICE

NADARZYN

R ASZYN

R O K X V I I I N R 2 9 ( 7 2 9 ) / W 2 1 0 - 3 0 S I E R P N I A 2 0 1 8 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A
GRODZISK MAZ.

MILANÓWEK

W NUMERZE

Karawana pełna
sztuki
str. 4

PODKOWA LEŚNA

BARANÓW

JAKTORÓW

ŻABIA WOLA

Przed sąd za
okradanie bankomatów
GRODZISK MAZOWIECKI Na ławie oskarżonych zasiądzie
czteroosobowa szajka odpowiedzialna za rozbijanie
urządzeń do wypłaty gotówki i rabowanie pieniędzy z ich wnętrza. Jednej z
kradzieży dokonali jesienią
ubiegłego roku przy sklepie na ul. Matejki w Grodzisku Mazowieckim
str. 3

Niech „Regułka” płynie spokojnie

Obiektywy do
odstraszania

str. 8
str. 4

To nie pyton, ale wyrośnięty zaskroniec
MILANÓWEK/GRODZISK MAZOWIECKI Omal ducha nie wyzionęła mieszkanka ul. Średniej
w Milanówku, kiedy zobaczyła, jak pokaźny wąż wpełza przez uchylone okienko do
jej piwnicy
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To nie pyton, ale wyrośnięty zaskroniec

KRONIKA POLICYJNA
MILANÓWEK

MILANÓWEK/GRODZISK MAZOWIECKI Omal ducha nie wyzionęła mieszkanka ul. Średniej w Milanówku, kiedy zobaczyła, jak pokaźny wąż wpełza przez uchylone okienko do jej piwnicy

Zdjął flagę i próbował dać nogę
Do wyjątkowo bezczelnej próby kradzieży doszło 1 sierpnia podczas obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Młody mężczyzna
wszedł na słup, zdjął z niego flagę narodową i usiłował oddalić się z nią. Został
schwytany przez strażników miejskich, a następnie przekazany policjantom. Odpowie za przestępstwo, jakim jest publiczne usunięcie flagi państwowej. Grozi
za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

RASZYN

Liczyli, że dadzą im spokój
Policjanci schwytali 23-letniego Ukraińca, który był poszukiwany listem gończym przez sąd w Słubicach, ponieważ uchylał się przed odbyciem kilkumiesięcznej kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu w Raszynie,
nie krył zaskoczenia na widok funkcjonariuszy. Już odbywa zasądzoną karę.
Kilka dni wcześniej, też w Raszynie, kryminalni wytropili 30-latka poszukiwanego tym razem przez sąd w Pruszkowie. On również liczył, że nie trafi za kraty.
Przeliczył się, w zakładzie karnym spędzie najbliższe kilkanaście miesięcy.

PRUSZKÓW

Nietrzeźwy motocyklista wbił się w auto
Duże utrudnienia w ruchu na autostradzie A2 spowodował nieodpowiedzialny kierowca jednośladu. Będąc pod wpływem alkoholu we wtorkowe
późne popołudnie uderzył ze znaczną prędkością w tył nissana. Do kolizji doszło w pobliży węzła Pruszków, na pasie w kierunku Łodzi. Zdezorientowany kierowca samochodu zatrzymał się na barierze ochronnej. Poobijany motocyklista
został zabrany przez policjantów na badanie krwi.

Miał tylko promile
Na ul. Kraszewskiego doszło do zatrzymania mężczyzny, który wsiadł
w środku nocy za kierownicę volvo mając w organizmie 3 promile alkoholu. Jak się okazało, to nie były wszystkie jego grzechy, ponieważ jechał
ulicą pod prąd, bez włączonych świateł, a także bez ważnych badań technicznych auta i bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pierwsi pirata drogowego zauważyli strażnicy miejscy. Odebrali pijanemu kluczyki od samochodu i wezwali policję.

GRODZISK MAZOWIECKI

Nie dało się ukryć jazdy „wężykiem”
W ostatnią niedzielę policjanci przejęli od grodziskich strażników miejskich
trzech nietrzeźwych rowerzystów. Wszyscy delikwenci wybrali się w drogę w rejonie Izdebna Kościelnego. Wpadli w ciągu dwóch godzin. Jeden z nich miał ponad 2 promile alkoholu.

Rowerzysta nie przeżył wypadku
W Chlebni zginął na miejscu 52-letni rowerzysta. Do zdarzenia doszło
w środku dnia. Kierowca BMW jadąc „obwodnicą Chlebni” uderzył w mężczyznę na jednośladzie tak nieszczęśliwie, że ten nie miał szans na przeżycie. Okoliczności tej sprawy policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.

GRODZISK MAZOWIECKI

Spłonęły hektary zboża
Duże straty ponieśli rolnicy, którym pożary strawiły zbiory. Pod koniec
lipca sześć załóg strażackich gasiło rosnące oraz skoszone zboże na liczącym 7,5 ha polu w Kłudnie Starym, nieopodal autostrady A2. Poza zbożem ogień pochłonął też stojący na polu kombajn. Nikt nie ucierpiał. Do
pożaru skoszonej pszenicy na polu dwa dni wcześniej doszło także w Izdebnie Kościelnym. Tu działaniami objęte było około 1200 m kw.

Parkując płać i płacz
Grodziscy włodarze zdecydowali się powiększyć strefę płatnego
parkowania w mieście. Urzędnicy poszukują firmy, która ustawi na
ulicach 11 kolejnych parkometrów i zmodernizuje cztery stojące już
urządzenia. Obecnie trwa wybór wykonawcy usługi. Na jej realizację
będzie miał czas do końca roku.
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Nieproszonym gościem zajęła
się wezwana na miejsce milanowska straż miejska. Mundurowi dostrzegli ciemną sylwetkę gada, który umiejętnie ukrył się w szczelinie między uchylonym oknem a parapetem. – Działania utrudniała nie
tylko struktura pomieszczenia, jaką
na kryjówkę wybrał gad – informują strażnicy. – Zabudowa skutecznie
uniemożliwiała wydostanie się zwierzęciu z piwnicy do ogrodu. Problemem był także brak dostatecznego oświetlenia. Latarki trzeba było
używać w taki sposób, aby nie stresować gada. Każdy nieodpowiedni
ruch mógł wypłoszyć zwierzę i sprawić, by ukryło się w piwnicy.
Strażnicy zdecydowali się wezwać na miejsce specjalistę do odławiania węży. Mężczyzna schwytał
gada, który okazał się 120-centymetrową samicą zaskrońca. – Ten gatunek węża jest niegroźny dla ludzi
i wręcz ich unika – podkreśla milanowska straż. – Jest jednak objęty ochroną, dlatego w podobnych
przypadkach zawsze należy powiadomić straż miejską telefonując na
numer 986. Zaskroniec wydobyty z
piwnicy został wypuszczony na wolność w bezpiecznym miejscu.

Odłowiony wąż, gatunku objętego ochroną
w naszym kraju, został puszczony wolno
Przypomnijmy, że strażnicy
miejscy z Milanówka mieli do czynienia z wyrośniętym wężem nie
po raz pierwszy. Pod koniec roku w
mieszkaniu przy ul. Piłsudskiego 33
niepodziewanie pojawił się gad, który miesiąc wcześniej zaginął swojej
właścicielce. Kobieta została wówczas ukarana 200 zł mandatu za
brak nadzoru nad zwierzęciem.

Spotkanie z zaskrońcem przeżyli także ostatnio strażnicy z
grodziskiego Eko-patrolu. Zgłoszono im bowiem, że tym razem
niewielkich rozmiarów wąż...
wszedł do pustej puszki po napojach i w niej utknął. Do oswobodzenia zwierzęcia mundurowi
użyli nożyc do blachy.
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Segregacja pod nowym adresem
MILANÓWEK W przyszłym roku
przy ul. Turczynek powstanie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto ogród
pozyskało na ten cel 430 tys. zł
unijnego wsparcia
Wsparcie umożliwi wybudowanie
wiaty wraz z kontenerami pozwalającymi łącznie na przyjmowanie 14 frakcji odpadów, utworzenie punktu przyjmowania używanych przedmiotów,
które można jeszcze raz użyć. Inwestycja obejmie też budowę placu manewrowego z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu i
jego podłączenie do mediów. Dodatkowo przedsięwzięcie obejmie działania edukacyjne dotyczące selektywnej
zbiórki odpadów.
Inwestycja będzie zrealizowana
w roku 2019.
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Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka (w środku) tuż po
podpisaniu umowy na dofinansowanie z władzami Mazowsza

Wandalski wybryk nastolatków
MILANÓWEK Dwóch nieletnich wyładowało swoją agresję na zaparkowanym oplu. Strażnicy miejscy zatrzymali ich po krótkim pościgu
Do zdarzenia doszło w środku nocy z 23 na 24 lipca. Tuż po
godz. 3 dyżurny straży miejskiej
został powiadomiony przez mieszkańca miasta o tym, że na ul. Piłsudskiego słychać hałas, a także
dźwięk tłuczonego szkła. Kiedy na
miejsce dotarł patrol, funkcjonariusze potwierdzili, że na parkingu stoi pomalowany opel, który
ma liczne uszkodzenia – potłuczone szyby, wyłamane drzwi pasażera, wgnieciony błotnik oraz dach.
Strażnicy zaczęli rozglądać się po
okolicy w poszukiwaniu sprawców
i dostrzegli dwóch młodych mężczyzn. Delikwenci na widok mundurów wzięli nogi za pas. Po krótkim pościgu na ul. Prostej obydwaj zostali schwytani.
Chłopcy przyznali się do
zniszczenia auta. Wezwana na

Auto zdewastowane na ul. Piłsudskiego (fot. Milanowek.pl)

miejsce policja przeprowadziła
czynności związane ze sprawą i

przekazała nieletnich rodzicom.
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Przed sąd za okradanie bankomatów
GRODZISK MAZOWIECKI Na ławie oskarżonych zasiądzie czteroosobowa szajka odpowiedzialna za rozbijanie urządzeń do
wypłaty gotówki i rabowanie pieniędzy z ich wnętrza. Jednej z kradzieży dokonali jesienią ubiegłego roku przy sklepie na ul. Matejki w Grodzisku Mazowieckim
Norbertowi W., Marcinowi F.,
Dominikowi F. oraz Piotrowi S.,
śledczy wespół ze stołecznymi policjantami postawili około stu zarzutów. Aktu oskarżenia wylicza kilkanaście kradzieży z włamaniem do samochodów, 12 nieudanych kradzieży z
włamaniem do bankomatów oraz trzy
ataki na maszyny zakończone sukcesem, ponieważ dostając się do ich
wnętrza sprawcy zrabowali łącznie
ponad 300 tys. zł. Grupa działała na
Mazowszu, ale również na terenie województwa podlaskiego.
Do bankomatu tylko
w audi bądź toyocie
Sprawcy stosowali metodę „na
linę” nazywaną inaczej „na wyrwę”.
Najczęściej nocą podjeżdżali do
bankomatu audi 80 bądź toyotą corollą, a następnie próbowali dostać
się do pieniędzy wyrywając drzwiczki do kasety, wykorzystując do tego
haki i metalowe liny. – Sprawcy
działali zazwyczaj w czteroosobowej konfiguracji, obierając za cel
wolnostojące bankomaty, przeważnie znajdując się w miejscach mało
uczęszczanych – podaje Łukasz
Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej. – W zainteresowaniu podejrzanych pozostawały

te maszyny, do których dostęp, a co
za tym idzie możliwość podjechania
wcześniej skradzionym autem i zamontowania specjalnie przygotowanych lin oraz haków, była ze względu na ich usytuowanie ułatwiona.
Prokurator ujawnia, że oskarżeni
kradli auta konkretnych marek, ponieważ mieli wiedzę, umiejętności
oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający kradzież właśnie tych samochodów. Jeden ze sprawców był już
wcześniej karany za przestępczość
samochodową – był specjalistą w
kradzieży audi 80 i toyot corolla.
Uciekli mimo ostrzału
Szajka wpadła w zasadzkę podczas próby kradzieży z bankomatu
przy Centrum Handlowym Dekada w Grójcu, 23 października 2017
roku (niedługo po udanym skoku
na urządzenie w Grodzisku). Około
godz. 3.20 audi 80 zrywając łańcuch
znajdujący się przy wjeździe z dużą
prędkością wjechało na parking
kompleksu handlowego i zatrzymało się przed bankomatem. W tym
czasie drugi z samochodów – toyota
corolla – wjechał na parking i zaparkował obok audi. Z pojazdów wysiadło łącznie 4 mężczyzn. Jeden z nich
oddalił się od reszty, by obserwo-

W Grodzisku Mazowieckim grupie udało się ukraść
z rozerwanego bankomatu 63 tys. zł (fot. Policja.pl)
wać okolicę – zgodnie z przyjętym
wcześniej podziałem ról. Pozostali przystąpili do wyrywania drzwiczek bankomatu. W tym czasie policjanci znajdujący się w pobliżu zablokowali wyjazdy z terenu centrum
i obstawili teren. Nakryci sprawcy próbowali z piskiem opon wydostać się toyotą z parkingu pomimo ustawionych blokad. Policjanci chcąc uniemożliwić im ucieczkę oddali 27 strzałów w stronę corolli, aby je unieruchomić. Sprawcy
jednak nie wystraszyli się ostrzału i
po staranowaniu radiowozu zaczęli uciekać. W trakcie pościgu uszkodzeniu uległ kolejny policyjny samochód. Ostatecznie sprawcy wysieR
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PRUSZKÓW

Dotacja do stu pieców
Na początku tego roku ratusz zorganizował konkurs dla mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania domu na inne, bardziej przyjazne środowisku. Ma to
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Pruszkowie w sezonie grzewczym. Z propozycji skorzystało 110 mieszkańców. Złożyli odpowiednie wnioski, jednak 10 z nich ratusz odrzucił, ponieważ nie spełniały
określonych kryteriów. Zgodnie z założeniami mieszkańcy mogą starać się o
pokrycie 75 proc. kosztów zakupu pieca (nie może to być więcej niż 8 tys. zł).
Miasto przeznaczyła na tę akcje 650 tys.
zł. Obecnie trwa refundacja wydatków
poniesionych przez wnioskodawców
na nowe źródła ciepła. Najwięcej dotacji trafi ogółem na Żbików (34), następnie Gąsin (23) i do centrum (19). Najmniej – na Malichy (5).

PC

dli z toyoty, rozdzielili się i zbiegli w
różnych kierunkach. Jednego z podejrzanych policjanci zatrzymali następnego dnia, kolejnych - w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.
Trzech z mężczyzn nadal przebywa w areszcie tymczasowym.
– Piotr S., który usłyszał 31 zarzutów, przyznał się do popełnienia
przestępstw i dobrowolnie poddał
karze 5 lat pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem na lat
10 i obowiązek naprawienia szkody. Pozostali trzej nie przyznają się.
Kary łączne jakie im grożą to nawet
20 lat pozbawienia wolności – informuje Łukasz Łapczyński.
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MILANÓWEK

Nowe sale dla MCK
Milanowskie Centrum Kultury
w listopadzie wprowadzi się od nowych wnętrz przy ul. Warszawskiej.
Ratusz wybrał firmę, która za 1,4 mln
zł przeprowadzi adaptację budynku
na cele kulturalne. Na parterze powstaną sale warsztatowe i konferencyjne dla 40 osób oraz toalety i zaplecze kuchenne. Na pierwszym piętrze znajdą się natomiast pomieszczenia biurowe dla pracowników,
kolejne pomieszczenia warsztatowo-edukacyjne oraz toalety.

PC

iej
az
eo-

PC

4

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 29 (729)/2018/W2

Karawana pełna sztuki

Obiektywy do odstraszania

NADARZYN/ŻABIA WOLA Do Paroli a także Żabiej Woli 18 i 19 sierpnia zawita wędrujący festiwal sztuki i animacji
„Karawana” ma w założeniu zachęcać mieszkańców Mazowsza do
letniej (i co ważne – bezpłatnej) aktywności kulturalnej. Scenariusz
każdego dnia plenerowego festiwalu
przygotowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury jest podobny. Rozpoczyna się on w godzinach popołudniowych spektaklem profesjonalnego
teatru dla dzieci, drugi to sztuka dla
dorosłych. Oba przedstawienia mają
charakter uliczny – zapewniają świetną zabawę i rozrywkę widzom, często
zachęcając ich do aktywnego udziału. Czas między spektaklami wypełnią pomysłowe, barwne, rodzinne animacje prowadzone przez doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Dzieci, młodzież i rodzice są inspirowani do podjęcia działań, w ramach których każdy może poczuć się
jak artysta. Uczestnicy wezmą udział
w przygotowaniu m.in. scenek dramowych, żywych obrazów, kukiełek, strojów, scenografii a następnie zaprezentują je na scenie lub w plenerze. Dla
małych, twórczych zespołów przewidziane są drobne upominki. Ostatnim
punktem programu (o godz. 21.30)
będzie emocjonujący pokaz ogniowy
grupy Prometeo.
Dla młodszych widzów o godz.
16:00 wystąpi Teatr Malutki z godzinnym spektaklem „Krawiec Niteczka”, powstałym na motywach

Nowe podkowiańskie kamery są wysokiej jakości
i „widzą” nawet w nocy (fot. Blog A. Tusińskiego)

Spektakl dla dzieci, a po nim sztuka dla dorosłych – to główna
część programu objazdowego festiwalu (fot. W. Zaborowski)
opowiadania Kornela Makuszyńskiego. To pomysłowy monodram
wykorzystujący techniki teatru lalek. Spektakl został doceniony przez
recenzentów i krytyków teatralnych.
Zdobył wyróżnienie na III Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy, nagrodzono go też na X Międzynarodowych Toruńskich Spotkaniach Teatrów Lalek. Natomiast
Teatr Mimo zaprezentuje o godz.
20:30 spektakl „W niemym kinie”.
Mimo powstał w 2002 r. jako teatr
jednego aktora. Szybko przekształcił
się jednak w zespół. Założył go Bar-

tłomiej Ostapczuk – znany polski
aktor, mim i choreograf. W teatralnej pracy poprzez ruch i gest aktorzy próbują wyrazić esencję uczuć
i emocji, nie stroniąc przy tym od
odrobiny absurdu. Spektakle Teatru
Mimo prezentowane są na festiwalach w kraju i za granicą.
W Parolach „Karawana” pojawi
się 18 sierpnia obok Świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Natomiast w Żabiej Woli festiwal zawita w okolice Domu Kultury przy ul.
Warszawskiej 27.

PC

POWIAT GRODZISKI

PODKOWA LEŚNA

Na nowy samochód i windę

Bądź świadomy
czym oddychasz

Samorząd powiatu grodziskiego otrzymał dwa dofinansowania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za 119,6 tys. zł
(dotacja w tym przypadku to 65,8 tys. zł) starostwo zakupu mikrobusa dostosowanego do przewozu osób na wózkach, z którego skorzystają podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej. Natomiast 50,1
tys. zł powiat dołoży do budowy windy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (inwestycja pochłonie w sumie 200
tys. zł). Udogodnienie pozwoli niepełnosprawnym, ale również uczniom z
urazami, dostęp do pierwszego i drugiego piętra szkoły, gdzie znajdują się
m.in. biblioteka, pokój nauczycielski i sale lekcyjne.

PC

Włodarze miasta ogrodu konsekwentnie walczą z nielegalnymi reklamami, które zaśmiecają krajobraz Milanówka. Z danych magistratu wynika, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy z ulic (ogrodzeń i słupów) zostało usuniętych 130 banerów. Akcja „debaneryzacji” miasta trwa.
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Reklamy niemile widziane
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Budowa systemu dozoru ulic rozpoczęła się trzy lata temu od czterech kamer. Kilka tygodni temu przybyło osiem następnych obiektywów podłączonych do nowo budowanej w mieście sieci światłowodowej Orange. Jak informuje burmistrz Artur Tusiński, kolejne urządzenia będą dodawane w miarę
rozwoju sieci przesyłowej. – Zaplanowaliśmy zamontowanie 32 kamer. Usytuujemy je na wylotach z miasta tak, aby monitorować wjazd i wyjazd z niego. Urządzenia będą obrotowe, z detektorem ruchu, o wysokiej rozdzielczości i na podczerwień – dodaje burmistrz Tusiński.
Miejsca, w których są montowane kamery, zostały wytypowane wspólnie z policją i skonsultowane z radą miejską oraz mieszkańcami. Chodziło bowiem o to, aby stałą obserwacją objąć miejsca najbardziej newralgiczne i najmocniej zagrożone przestępczością. Bowiem zdaniem burmistrza monitoring miejski stanowi doskonałe narzędzie w walce z przestępczością. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego wykrywania wykroczeń i przestępstw (obraz z kamer pomaga ustalić osoby łamiące prawo), ale przede
wszystkim działają odstraszająco na potencjalnych sprawców. – Mam nadzieję, że rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Podkowie Leśnej zaowocuje znacznym spadkiem wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia oraz wzrostem przestrzegania zasad ruchu drogowego nie tylko w obrębie zasięgu kamer – liczy burmistrz.
R

Miasto ogród zyskało drugi
czujnik jakości powietrza. Do tej
pory jego stan pokazywało urządzenie, które dzięki aktywności
mieszkańców zostało zamontowane na szkole nr 2. – Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, udało nam pozyskać czujnik,
który został zawieszony na przychodni na ul. Błońskiej. Dzięki bardzo dobrej w współpracy z naszym
partnerem, być może w mieście pojawią się jeszcze dwa kolejne czujniki – mówi burmistrz Artur Tusiński.
Odczyty z urządzenia można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej miasta.

MILANÓWEK

PODKOWA LEŚNA W mieście ogrodzie przybywa kamer monitoringu.
Kiedy ich liczba wzrośnie do planowanych 32, mało kto przemknie
przez Podkowę Leśną niezauważony
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Jak poskromić
przedszkolaka?
Czteroletnia Emilka potrafi płakać i złościć się cały wieczór, jeśli zapomni zabrać z przedszkola wykonanego
tego dnia rysunku. Krzyczy, tupie, nie pozwala rodzicom do siebie podejść. Zdarzyło jej się mocno podrapać po twarzy tatę, który chciał ją przytulić, pocieszyć i uspokoić. Czy to jest rodzaj zachowania, które powinno rodziców zaniepokoić?
akcją. – Nie możemy, przykładowo,
oczekiwać, że trzylatek będzie spokojnie przyjmował nagłe decyzje czy
niespodziewane zmiany – zaznacza Natalia Banasik-Jemielniak.
– Żeby uniknąć krzyczącego i rozpaczającego malucha, który nie
chce wracać do domu z placu zabaw, czasem wystarczy po prostu uprzedzić dziecko wcześniej
ile czasu spędzi z nami na zabawie i co kilka minut przypominać
mu, że zbliża się czas powrotu do
domu, mówiąc np. „Jeszcze pięć
minut możesz się pobawić. Za pięć
minut wracamy do domu”.

O ile w kwestii wychowania trudno
jest jednoznacznie radzić jak prawidłowo postępować, to istnieją jednak
pewne, bardzo ogólne prawdy, z których warto zdawać sobie sprawę. – Po
pierwsze: dziecko ma różne potrzeby i
emocje, które są nie mniej ważne niż
potrzeby i emocje dorosłych, nawet jeśli wydają nam się błahe, jak ten zostawiony w przedszkolu rysunek – mówi
Natalia Banasik-Jemielniak z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Dla młodego człowieka
może to być ważna praca, w którą
włożył dużo energii i emocji i którego
strata jest bardzo bolesna.
Zanim więc pomyślimy, że
mamy „trudne dziecko”, warto zastanowić się czy rzeczywiście jego
zachowanie jest problemowe, czy
może raczej jest normalną dla danej
sytuacji i etapu rozwoju dziecka reK
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Wspierajmy rozwój emocjonalny
Zachowanie można uznać za
problemowe w przypadku, gdy
niepożądane reakcje są bardzo intensywne, częste i długie, a zaraK
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zem jeśli zachowanie, które obserwujemy, jest dla nas niezrozumiałe
i niepokojące – to znaczy kiedy ani
wiek dziecka ani zmiany otoczenia
nie tłumaczą dlaczego dziecko się
w dany sposób zachowuje. – Wybuch płaczu lub złości, kiedy np.
nie zgodzimy się kupić dziecku zabawki, nie jest podstawą do stwierdzenia problemu – uważa Natalia Banasik-Jemielniak. – Zachowanie takie jest całkowicie zrozumiałe: my jako dorośli też nie jesteśmy zadowoleni kiedy nie możemy dostać tego czego chcemy.
Dysponujemy jednak pewnymi
umiejętnościami regulacji emocji,
które u kilkuletniego dziecka dopiero się wykształcają.
Nie możemy więc od przedszkolaka oczekiwać dojrzałości i opanowania. Dzieci wyrażają bowiem bardzo silne emocje w sposób, w który
umieją i to w dużej mierze od dorosłych zależy, jak będą sobie dalej z tymi emocjami radzić w dorosłym życiu. – Jednym ze sposobów
wspierania rozwoju emocjonalnego
dziecka jest towarzyszenie mu w
przeżywaniu emocji i pozwalanie na
to, by dziecko je okazywało, a więc
zamiast mówić: „Nie płacz! Nie ma
się co złościć! Ja w twoim wieku nie
miałam połowy zabawek, które ty
masz” można powiedzieć: „Rozumiem, że jesteś zła. Tupiesz nogą,
bo jesteś rozzłoszczony. Wiem, że
jest ci przykro, że nie możesz dostać nowego opakowania ciastoliny”

– radzi Natalia Banasik-Jemielniak.
– Warto przy tym zapewnić dziecko,
że je wspieramy, kochamy i że może
się do nas przytulić gdy tylko będzie
na to gotowe.
Dyscyplina w przedszkolu
A co zrobić, żeby nasi podopieczni zachowywali się właściwie
poza domem? Nauczenie dzieci poprawnych zachowań, współpracy
i przestrzegania ustalonych zasad
i norm społecznych (czyli wychowanie i socjalizacja) jest na pewno
łatwiejsze jeśli rodzice i wychowawcy w przedszkolu współpracują
i wymieniają się informacjami o
dziecku. Co więcej, dla malucha wyznaczanie reguł jest czymś co daje
mu poczucie bezpieczeństwa, stałości i stabilności. – Na początku
wychowawca w przedszkolu powinien ustalić z dziećmi kilka najważniejszych reguł – mówi pedagog Joanna Srebnicka. – Za utrzymywanie
kontraktu powinien nagradzać, a jeR
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śli maluch się źle zachowuje, pokazać mu raz jeszcze zasady i przypomnieć, że one obowiązują. Należy
przy tym wspomnieć, że za przestrzeganie regulaminu jest nagroda i
jednocześnie ostrzec, że dalsze takie
zachowanie spowoduje utratę medalu (nagrody) i w ostateczności, ale
to naprawdę w ostateczności, jak już
nic się nie zmienia, to dziecko traci
medal.
Najważniejsze by wychowawca
w każdym momencie umiał zachować spokój. – Warto też przeanalizować trudną sytuację i zastanowić
się jakie są przyczyny nieodpowiedniego zachowania dziecka – radzi Joanna Srebnicka. -– Czy jest zmęczone,
głodne, chce mu się pić, a może to reakcja na nadmiar bodźców, hałas
bądź jakąś nagłą zmianę? Powodów
może być wiele, a odnalezienie tego
prawdziwego pozwoli nam ograniczyć
znacznie niepożądane zachowania.

Grzegorz Tylec
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Zainwestują w świetlice

Przejście nad torowiskiem czasowo zamknięte

BRWINÓW Ponad 362 tys. zł dofinansowania trafi do Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brwinowie na działania świetlic socjoterapeutycznych. Poszerzy się oferta dodatkowych zajęć oraz powstanie nowa świetlica podwórkowa w Mosznie

Firma przebudowująca linię kolejową z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego na dziś, na godz. 17 zapowiedziała zamknięcie tymczasowego przejścia
dla pieszych znajdującego się w pobliżu dworca PKP. Połączenie między dwiema częściami miasta ma zostać ponownie otwarte w poniedziałek o godz. 6.

Umowę na dofinansowanie między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a gminą Brwinów zawarto 17 lipca. Gminę reprezentowali Jerzy Wysocki zastępca burmistrza oraz skarbnik
Elżbieta Dolota. Wartość projektu
to ponad 392 tys. zł, zaś kwota dofinansowania wyniesie prawie 363
tys. zł, z czego 314 tys. zł pochodzi
z funduszy europejskich, a 49 tys. zł
z budżetu państwa.
Dwuletni projekt zakłada rozszerzenie oferty działających już w gminie 4 świetlic (dwóch w Brwinowie
oraz w Żółwinie i Otrębusach) oraz
utworzenie nowej świetlicy podwórkowej we wsi Moszna dla 14 dzieci. Zaplanowano też szereg działań, stymulujących wszechstronny rozwój i zainteresowania dzieci
oraz treningi rozwijające kompetencje społeczne, wyrównujące szanse
edukacyjne czy kształtujące umiejętność uczenia się, jak: robotyka, kurs
języka angielskiego, wycieczka do
edukacyjnej sali zabaw Klockownia,
spektakle, warsztaty teatralne czy
radiowe. Obecna przy podpisywaniu

PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI

PRUSZKÓW

Sprzęt medyczny na miarę czasów
Aparatura medyczna warta ponad 2 mln zł trafiła do Szpitala Powiatowego „Na Wrzesinie”. Za fundusze samorządu powiatu oraz z własnego budżetu lecznica zakupiła m.in. najnowocześniejsze aparaty USG, stół operacyjny, kolumnę laparoskopową, narzędzia chirurgiczne, aparat do znieczuleń, respirator, kardiomonitory, aparaty Holtera, spirometr, gastroskopy z torem wizyjnym, łóżka porodowe, aparaty KTG do monitorowania tętna płodu, lampy do fototerapii oraz stanowisko do resuscytacji noworodka. Sprzęt umożliwi szybszą i dokładniejszą diagnostykę oraz ułatwi i skróci proces leczenia. – To nie koniec dobrych wiadomości dla pacjentów, ponieważ przewidywane są następne zakupy dla SPZ ZOZ w Pruszkowie i dalsza rozbudowa szpitala – zapowiada Maksym Gołoś, starosta pruszkowski.

BRWINÓW/POWIAT GRODZISKI

Nocna prohibicja stała się faktem
umowy Agnieszka Olejniczak, kierownik Działu Wspierania Rodziny
w Brwinowie, podkreśliła, że do tej
pory nie było tak szerokiej oferty zajęć. Z jednej strony przewidziano dla
dzieci ze świetlic dodatkowe zajęcia wyrównujące, a z drugiej strony
- program dla dzieci uzdolnionych
„Obudź w sobie geniusza”. – To pomoże naszym podopiecznym lepiej

funkcjonować na co dzień w szkole
– dodaje Agnieszka Olejniczak.
Do realizacji projektu zostaną
zatrudnieni dodatkowi specjaliści:
psychologowie, pedagodzy i nauczyciele. Nabór uczestników oraz rozpoczęcie zajęć zaplanowano na początek września.

TW

Muzyka najwyższych lotów
NADARZYN Publiczność zgromadzona 19 sierpnia w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie będzie miała okazję wysłuchać Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego
Plenerowy koncert „Raduj się
Matko Polsko” odbędzie się w ramach cyklu „Mazowsze w Koronie.
Muzyczne wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej”, którego
głównym organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury (MIK). –
Tegoroczny, piętnasty już sezon cyklu związany jest z obchodami jubileuszu 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości – mówi
Radosław Lubiak z MIK.
Sceną dla chóru stanie się taras
kościoła pw. św. Michała Archanioła
w Młochowie. O godz. 16. Warszawski Chór Międzyuczelniany pod batutą Borysa Somerschafa wykona
sakralne i świeckie pieśni polskich
kompozytorów. Muzyczna podróż
przez osiem wieków polskiej muzyki rozpocznie się w średniowieczu, a
zakończy w czasach współczesnych.
Usłyszymy mi.in. „Bogurodzicę”,
„Gaude Mater Polonia”, kompozycje Stanisława Moniuszki, Feliksa
Nowowiejskiego czy Henryka Mikołaja Góreckiego.
Patriotyczne akcenty obecne były na festiwalu „Mazowsze w
Koronie” od początku jego istnie-

Od ostatniej soboty na terenie gminy Brwinów w godz. 22-6 obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 proc. (oprócz piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży. – Wyjątkiem jest sołectwo Kotowice, gdzie te ograniczenia nie
będą obowiązywać – informuje brwinowski magistrat. Zakaz nie obejmuje
punktów gastronomicznych, w których alkohol jest spożywany na miejscu.
Wcześniej zakazy nocnej sprzedaży trunków wprowadzono w życie w
Podkowie Leśnej oraz Grodzisku Mazowieckim. Samorządowcy uzasadniają, że ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

GRODZISK MAZOWIECKI

Cacko za milion dla OSP
Za niespełna pół roku grodziscy strażacy – ochotnicy będą wyjeżdżali na akcje fabrycznie nowym, ciężkim samochodem ratowniczo – gaśniczym z napędem 4x4. Wóz będzie wyposażony w zbiornik na 5 tys. litrów
wody i 500 litrów piany oraz sprzęt niezbędny do wszystkich działań ratowniczych. Kilka dni temu burmistrz Grzegorz Benedykciński podpisał
umowę z dostawcą pojazdu. Gminie udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z kilku źródeł, sama wyłoży ponad 100 tys. zł. – OSP Grodzisk to
straż, która bierze udział w bardzo wielu akcjach, dlatego podjęliśmy decyzję, by ją wspomóc w zakupie nowego samochodu – komentuje burmistrz.
Ujawnia również, że grodziscy druhowie otrzymają w niedługiej przyszłości nową remizę. Kończy się jej projektowanie, za około dwa miesiące gmina rozpocznie poszukiwanie wykonawcy inwestycji.

Lubisz biegać? Wstąp do Książenic
Wystartowały zapisy do 6. edycji imprezy „Biegam bo lubię w Książenicach”. W tym roku zawody z dystansem głównym liczącym 5 km, odbędą
się 9 września. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w biegu charytatywnym (uzyskany dochód zostanie przekazany na pomoc malutkiej Idze
cierpiącej na rozszczep kręgosłupa). Sportowemu współzawodnictwu będzie towarzyszyło wiele atrakcji. Regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz
program dostępne są na stronie: strefaruchuksiazenice.pl.

MILANÓWEK

Wstęp na koncert chóru będzie wolny (fot. Anita Kot)
nia (pierwsza edycja projektu upamiętniała 475. rocznicę inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Królestwa Polskiego). – Nie
mogło ich zabraknąć także w jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wszystkich koncertach rozbrzmiewać będzie polska muzyka, w
R

E

K

L

A

M

A

Mali architekci – do dzieła!

dużej mierze autorstwa kompozytorów tworzących w okresie 1918–2018
– tłumaczy Radosław Lubiak.
Współorganizatorami koncertu
w Młochowie są: gmina Nadarzyn,
Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Michała Archanioła w Młochowie.

PC

We wtorek w Milanowskim Centrum Kultury ruszyły zapisy na warsztaty dla
dzieci od lat 6. pt. „Moje wymarzone podwórko”. Będą to zajęcia architektoniczne skierowane do najmłodszych, podczas których zaprojektują wraz z trojgiem
animatorów makietę swojego wymarzonego miejskiego podwórka. Zeszłoroczny konkurs „Milanówek moich marzeń” miał podobną formę i cieszył się
dużym zainteresowaniem. Liczba miejsc jest ograniczona! MCK zapewnia opiekę nad dziećmi. Udział jest bezpłatny. Zapisy: 22 758 32 34.

Pamięci wymordowanych żołnierzy AK
W najbliższą niedzielę w Milanówku zostaną zorganizowane obchody
73. rocznicy śmierci żołnierzy Armii Krajowej oraz zniszczenia magazynu
broni AK Obwodu „Bażant”. Uroczystości rozpoczną się mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej o godz. 10. O godz. 11.15 na cmentarzu parafialnym zostaną złożone kwiaty na grobie poległych żołnierzy. Kilkanaście minut później kwiaty zostaną złożone również przed krzyżem z tablicą przy
ul. Wojska Polskiego upamiętniającym wydarzenia w tzw. Lasku Pondra.
W nocy z 9 na 10 sierpnia 1944 r. Niemcy otoczyli magazyn broni AK pochodzącej m.in. ze zrzutów samolotowych. Jego załogę okupanci brutalnie
wymordowali, a obiekt wysadzili.

PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI

O stuleciu pod jednym adresem
Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, powstała oficjalna strona informująca o wydarzeniach
kulturalnych w powiecie pruszkowskim związanych z jubileuszem. Na stronie internetowej będą publikowane zapowiedzi wydarzeń i relacje z ich
przebiegu. Oprócz strony internetowej powstał także powiązany z nią profil na Facebook’u. Stronę znajdziemy pod adresem: www.niepodleglosc.
powiat.pruszkow.pl
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DAM PRACĘ
SPRZEDAWCA KASJER DO SKLEPU W MROKOWIE,
TEL. 502 251 356

Agencja finansowa zatrudni osobę na stanowisko kasjer/
dysponent. Dod. informacje pod nr 536 114 777
Zatrudnię w charakterze ochrony, tel. 884 850 535

ZATRUDNIĘ HYDRAULIKÓW, TEL. 501 083 795

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

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samochodowego ul.Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie pod
tel. 501 190 442

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Zatrudnię opiekunkę do domu opieki w Jazgarzewie,
tel. 501 182 362
Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno Możliwość
rozwoju. Nr tel.:725 258 529
Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem
na kraj, tel. 601 91 23 53
Rehabilitanta do osoby po wylewie, do nauki chodzenia,
ćwiczeń, Konstancin-Jeziorna, tel. 668 172 777
Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie,
tel. 502 381 422
Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny,
tel. 600 426 673
Nauczyciel do niepublicznego przedszkola i żłobka w
Piasecznie, tel. 602 422 795
Firma transportowa poszukuje kierowców kat. C i C+E,
do pracy na terenie Piaseczna, tel. 603 766 275

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do
żłobka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki, tel. 506
12 52 82, 504 022 284, CV przedszkolefantazja@interia.pl
Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie zatrudnię
506 12 52 82, 504 022 284,
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze
tel 601 985 530
Stolarza sprawnego, place zabaw, tel. 505 141 804

Zatrudnię kierowcę kat. C + HDS, tel. 509 279 754

Sprzątanie, tel. 880 095 057

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

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

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni:
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Mieszkanie własnościowe z Księgą, 3-pokojowe , 54 m
kw., w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

STUDNIE, tel. 601 231 836

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

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

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

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

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

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

Usługi dekarskie, dachy, rynny, papy, malowanie dachów,
stolarka, tel. 579 120 413

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Sprzedam studio fryzjerskie lub kosmetyczne, Piaseczno,
tel. 608 58 94 12

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal użytkowy 125m kw, łazienka + pokój socjalny,
Kanie koło Pruszkowa, tel. 530 732 043
Biuro 30-50mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

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

KUPIĘ QUADA 125-250 CM, „CHIŃSKIEGO” - USZKODZONEGO, DO REMONTU, TEL. 698 698 839

Pokój w Chylicach tel. 698 896 421
Lokal użytkowy 57 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124
Lokal biurowy 31m kw. , 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II,
tel. 505 82 82 14

Do pracy w kuchni do przedszkola, Nowa Wola k. Piaseczna, tel. 501 423 413

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

SPRZEDAM

Krawcowa z doświadczeniem do poprawek krawieckich,
Konstancin, tel. 605 081 740

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

Krawca/Krawca do poprawek w pracowni krawieckiej,
tel. 602 726 384

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Zatrudnię elektryka, elektromontera , montaż instalacji
elektrycznej na terenie Piaseczna i okolic, tel. 602 675 286
Poszukiwany elektryk, wymóg - posiadania Uprawnień
SEP min 1 KW, umowa o pracę, pełen etat, możliwość zamieszkania, chętnie o orzeczeniem, Piaseczno,
tel.: 22 756 20 65
Pracownik na plac w składzie budowlanym, Chyliczki,
tel. 600 284 250
Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

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

Poszukuje mieszkania do wynajęcia, 2 lub 3 pokojowego w
Górze Kalwarii, tel. 797 678 223

Pustaki, 400szt po 1zł, tel. 885 389 633, po 20:00
Meble kuchenne i łazienkowe, tel. 500 274 350

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

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

Domek drewniany, tel. 883 579 195
Drewno kominkowe opałowe, tanio, z dostawą,
tel. 883 579 310

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

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Skuter Honda poj. 600 cm – tanio, tel. 609 182 090

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

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

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS,
TEL. 502 129 161
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458

RÓŻNE

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

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Chcesz ubiegać się o kredyt? Ocenimy Twoje szanse w kilkunastu bankach! Bez zapytań kredytowych! Bezpłatna
analiza zdolności kredytowej w oparciu o BIK i bazy dłużników! Dzwoń śmiało, pomożemy Ci z kredytem.
Tel. 788 706 572

Hydraulik tel. 886 576 148
Tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne, tel. 722 139 868
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

NAUKA

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

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry zabawy i wiele innych. Obok szkoły podstawowej nr 5, tel. 571 373 118

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Wykonam projekt domu jednorodzinnego,
tel. 510 805 822

ZDROWIE I URODA

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31
Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

ZWIERZĘTA

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

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235
Hydraulik, tel. 535 872 455

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Do piekarni: kierowcę, piekarza i pomoc, Zalesie Dolne,
Dworska 1, tel. 536 002 001
Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego na poniedziałek i czwartek popołudniami, Piaseczno, ul. Młynarska, tel. 784 225 861

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

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

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

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

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Zakładanie trawników, tel. 512 00 99 66

Malowanie, tapetowanie, drobne remonty, tel. 787 231 129

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Mieszkanie 47,5 m kw., Tarczyn, I piętro, tel. 500 77 55 34

Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno,
tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

KUPIĘ

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

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

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

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

Piekarnia Łazy k. Magdalenki zatrudni piekarza lub pomoc piekarza tel.506 595 555

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 58

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Lokal handlowo-usługowy 34 m kw, Piaseczno,
ul. Główna 40 przy szkole, tel. 601 238 646

SZUKAM PRACY

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

Kobieta lat 31 poszukuje pracy w Piasecznie i okolicach,
tel. 798 746 808

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

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

Tanio sprzedam działkę rolną w Siedliskach, 2800 mkw.,
cena do uzgodnienia tel. 510 322 437

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

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na artopraca@onet.eu, lub telefonicznie 501 337 779

Zatrudnię do przyuczenia na stanowisko montaż
elektroniczny ręczny, umiejętność lutowania ręcznego mile widziana, miejsce pracy Piaseczno Prosimy o kontakt od pn-pt w godzinach 9-13 pod numerem tel. 516 448 851 lub rekrutacja@komele.eu

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

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

Inżyniera lub technika budowlanego- producent placów
zabaw, tel. 505 141 804

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

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

Elewacja budynku. Pruszków k W-wy. Zlecę bezpośrednio. Powierzchnia 770 m kw. (150 m kw. pilnie).Własne
rusztowanie. Inne roboty (balkony, balustrady, obróbki).
Zakwaterowanie. Tel. 530 041 837
e-mail: stalowa14@gmail.com

Hotel PERŁA LEŚNA Nadarzyn zatrudni pomoc
kuchenną/pokojową CV: biuro@perlalesna.pl
tel. 501532739

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

ANTENY, WIDEO – DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWA,
TEL. 603 375 875

AUTO - MOTO KUPIĘ

Pranie i czyszczenie tapicerek, tel. 575 823 185
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Operatora koparko - ładowarki, tel. 602 771 320

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Lakiernika, pomocnika przyjmę, tel. 607 348 271

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Zatrudnię ślusarza-spawacza.
Miejsce pracy W-wa Wilanów.
Z możliwością zamieszkania, tel. 501 228 081

Skup aut, tel. 793 304 091
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Mobilna myjnia parowa, czyszczenie
pojazdów/ozonowanie, tel. 575 823 185
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960
Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów,
tel. 514 175 3500

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

W dniach
13-17.08.2018 r.
redakcja czynna
godz. 9 - 17

Malarskie, tel. 696 120 208
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721
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

W dniu 15.08.2018
redakcja nieczynna

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

R

E

K

L

A

M

A

8

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 29 (729)/2018/W2

Izdebno ma strażnicę jak z obrazka

Niech „Regułka” płynie spokojnie

PRUSZKÓW/MICHAŁOWICE Prawie 19 mln zł zostanie wydane
GRODZISK MAZOWIECKI W niedzielę oficjalnie oddano druhom i mieszkańcom Izdebna Ko- do końca roku na przebudowę rowu U-1, aby zapobiec
ścielnego wyremontowaną remizę Ochotniczej Straży Pożarnej
występowaniu wody z brzegów
Budynek przy ul. Plebańskiej będzie pełnił nie tylko rolę zaplecza
dla jednostki ratowniczo-gaśniczej,
ale także funkcję świetlicy wiejskiej,
w której organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rozrywkowe.
W niedzielę Piotr Galiński, wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego i
prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP podkreślał, że zmodernizowany obiekt znajduje się na
fundamentach wykonanych przed
laty przez mieszkańców. – Dobrze
się dzieje, że budujemy na tradycji,
która od wielu lat tu była. Izdebno jest taką nietypową miejscowością, gdzie jest szkoła, kościół, remiza w jednym miejscu i wszystko bardzo dobrze działa. Jest pełna współpraca i ta wieś jest prawdziwą wsią – dodał.
Burmistrz Grzegorz Benedykciński również zwrócił uwagę na to, że
Izdebno jest wsią o bogatymi korzeniami, w tym strażackimi. Zapowiedział również, że już wkrótce magistrat ogłosi przetarg na budowę hali sportowej w Izdebnie, a
w połowie przyszłego roku gmina poszuka wykonawcy rozbudowy szkoły, aby mogła pomieścić
więcej dzieci i działała w znacznie
lepszych warunkach. Satysfakcji
nie krył otwierający uroczystość
Paweł Pietrzak, prezes miejscowego OSP. – Mamy najnowocześniejszy obiekt na terenie gminy, a
może nawet i powiatu – oznajmił.

Tylko wspólne działanie pozwoliło okiełznać wody płynące
rowem od strony stolicy do Utraty (fot. Pruszkow.pl)

Po oficjalnym otwarciu strażnicy, odbył się
festyn dla mieszkańców (fot. Grodzisk.pl)
Podziękował przy tym burmistrzowi za pomoc i zaangażowanie oraz
byłym i obecnym strażakom, którzy działali przez lata i budowali
siłę OSP. Po przecięciu wstęgi budynek poświęcił ks. Józef Nowacki, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Izdebnie Kościelnym.
Strażnica w Izdebnie trzy lata
temu została rozbudowana o m.in.
drugi garaż i zaplecze sanitarne.
Jednak dopiero w tym roku gmina
postawiła kropkę nad „i” przekształ-

cając starą część remizy w nowoczesną świetlicę.
Wśród uczestników niedzielnej
uroczystości były także dzieci z
Wołynia, które goszczą w gminie
Grodzisk Mazowiecki. Po części oficjalnej zebrani mogli bawić się podczas koncertu Bogdana Wiśniewskiego oraz potańczyć przy muzyce zespołu 4 K iery. Atrakcją była także możliwość przejażdżki rowerem wodnym po pobliskim stawie.
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Kanał popularnie nazywany Regułką odwadnia południową część Ursusa,
północną część Michałowic oraz południową część Pruszkowa, a następnie
odprowadza wody do Utraty, na tyłach stadionu Znicza przy ul. Torfowej w
Pruszkowie. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców miasta, którzy mieszkają w pobliżu tego rowu.
Aby zminimalizować zagrożenie powodziowe, włodarze Michałowic (lider projektu), Pruszkowa i Warszawy podpisali porozumienie w sprawie realizacji kolejnego etapu przebudowy kanału. Wspólne przedsięwzięcie umożliwi również odprowadzenie do niego kolejnych wód opadowych z terenów
gmin, które ciek przecina.
Całkowita długość „Regułki” wynosi 7,26 km, z czego na Pruszków przypada około 2,5 km. W ramach dużej inwestycji wzdłuż al. Jerozolimskich (na odcinku od ul. Królewskiej do granicy Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli ul.
Ogrodowej w Regułach) zostanie wybudowany kolektor odwodnieniowy.
W ramach dotychczasowego etapu, wspólnej i wieloletniej inwestycji m.in. na
terenie gminy Michałowice, w dolinie Raszynki powstał siedmiohektarowy zbiorniki retencyjny, który ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla przede wszystkim Pruszkowa. Płynący od strony
stolicy nadmiar wód opadowych mogących stanowić falę powodziową jest przejmowana przez sztuczne jezioro o pojemności blisko 50 tys. m3.
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