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GRODZISK MAZOWICKI Od półtora tygodnia obowiązuje zakaz kąpieli na Stawach Walczewskiego. Czy przez glony grodziskie kąpielisko
już zawsze będzie okresowo zamykane?
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KRONIKA POLICYJNA
RASZYN

Napad w Jankach. Skradziono ponad 1 mln zł
W środę około godz. 13. doszło do napadu na parkingu przy centrum handlowym w Jankach. Z policyjnych informacji wynika, że trzech Chińczyków
przyjechało do banku, żeby wpłacić pieniądze (nieoficjalne informacje wskazują, że chodzi nawet o 1,5 mln zł). Wtedy zostali zaatakowani przez czterech
zamaskowanych napastników z bronią. Nikt nie został poważniej ranny. Policja wciąż próbuje ustalić sprawców zdarzenia, którzy uciekli z miejsca napadu
znalezionym wczoraj w Warszawie BMW..

PRUSZKÓW

Jak słoń w składzie porcelany
W policyjne ręce mieszkańcy przekazali 37-latka, który pijany (1,8 promila alkoholu we krwi) wsiadł za kierownice peugeota, żeby – jak to się wyraził – „tylko przeparkować samochód”. W czasie rajdu po ul. Ceglanej uszkodził cztery auta. Sprawcę zatrzymali świadkowie. Kiedy funkcjonariusze zaczęli sprawdzać dane delikwenta okazało się, że dwa lata temu odebrano mu
prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na
dwa lata oraz zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów przez trzy lata.

Dźgał, żeby zabić?
O usiłowanie zabójstwa prokuratura oskarżyła 19-latka, który wtargnął
do mieszkania znajomego przy ul. Chopina i zaatakował go kuchennym nożem. Po zadaniu ofierze kilku ciosów w różne części ciała, zbiegł. Policja jednak po kilku dniach go schwytała. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i
nie przyznał się do zarzucanego mu usiłowania zabójstwa (za co grozi nawet
dożywotnie więzienie). Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Pokrzywdzony został odwieziony do szpitala, czeka go długa rehabilitacja.

Przyjechali do stłuczki, złapali złodzieja
Nieoczekiwany obrót przyjęła interwencja funkcjonariuszy na ul. Kraszewskiego. Policjanci przyjechali, żeby rozliczyć kolizję drogową. Kiedy
dopełniali formalności usłyszeli krzyki dobiegające z pobliskiego sklepu z
artykułami AGD. Nagle z lokalu wyskoczył mężczyzna, który ukradł 100 zł z
kasy. Delikwent został schwytany po pościgu, pieniądze wróciły do właścicielki, a złodziej – jako sprawca wykroczenia – został ukarany mandatem.

BARANÓW

Znęcali się nad starszym mężczyzną
Policjanci schwytali czterech mężczyzn (w wieku 19-22 lata), którzy
nocą wdarli się do mieszkania samotnie mieszkającego 66-latka i dokonali na nim rozboju. Napastnicy skrępowali gospodarza i przyduszali go
poduszką grożąc mu śmiercią, jeśli nie wyda im pieniędzy. Poszkodowany
stracił 500 zł, telefon komórkowy oraz klucze. Mężczyzna przyznał, że do
podobnego ataku doszło kilka dni wcześniej. Decyzją sądu cała czwórka
trafiła do aresztu na trzy miesiące. Za rozbój grozi im do 12 lat więzienia.

GRODZISK MAZOWIECKI

Jeden grzech to dla niego za mało
Nocą policjanci zatrzymali 24-latka, który dopiero co włamał się do samochodu i został zauważony przez świadka. Nie zastali podejrzanego w miejscu zdarzenia, ale kilka ulic dalej, jadącego busem. Kiedy zatrzymali go do kontroli, mężczyzna próbował ukryć kominiarkę, którą wcześniej zakrywał twarz. Uwadze funkcjonariuszy nie umknęło to, że prowadził volkswagena z wyłamanymi zamkami.
Mężczyzna nie miał dokumentów auta, a do tego policjanci znaleźli we wnętrzu
pojazdu narzędzia służące do forsowania zabezpieczeń samochodowych. W vw
był również rower i narzędzia budowlane, a kierowca miał przy sobie dwie porcje
mefedronu. Dopiero w następnych dniach do komendy zaczęli się zgłaszać poszkodowani, którym jednego wieczoru okradziono auta. Mężczyzna usłyszał sześć
zarzutów i decyzją sądu trafił do aresztu na trzy najbliższe miesiące.

ŻABIA WOLA

Wpadła para oszustów
Kryminalni zatrzymali 29-latka i jego 41-letnią partnerkę, podejrzanych o
oszustwa. Para ukrywała się w Żabiej Woli, gdzie wynajmowała jedną z posesji. Mężczyzna był poszukiwany sześcioma listami gończymi i ukrywał się od
czterech lat. Śledczy zarzucili mu wcześniej oszustwa przy sprzedaży sprzętu
komputerowego oraz przywłaszczenia. Z kolei kobieta była poszukiwana
jako podejrzana o oszustwa internetowe. Mężczyzna trafił do aresztu, kobietą
zajęli się policjanci prowadzący postępowanie w sprawie oszustw.
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Sinice popsuły sezon na „Walcu”
GRODZISK MAZOWICKI Od półtora tygodnia obowiązuje zakaz kąpieli na Stawach Walczewskiego. Czy przez glony grodziskie kąpielisko już zawsze będzie okresowo zamykane?
„Nadmierny zakwit sinic przybierający postać kożucha” grodziski sanepid stwierdził 21 sierpnia. Wcześniej czerwona flaga (zakaz kąpieli) na popularnym kąpielisku pojawiła się w poprzednim
tygodniu. Sinice mogą być groźne
dla ludzi, wywoływać zatrucie pokarmowe, a w skrajnych przypadkach porażenie mięśni. Zakwitają
w zbiornikach (i morzu) w czasie
upalnego lata, gdy do akwenu dopływa zanieczyszczona woda. – Ich
namnażanie jest związane z dużą
ilością fosforanów w wodzie. Do
tego przyczyniła się ekstremalnie
wysoka temperatura powietrza tego
lata – mówi Mariusz Smysło, szef
Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzającego Stawami Walczewskiego. – Nasze stawy działają drugi
rok po ich oczyszczeniu i flora bakteryjna, a także roślinność dopiero
się w nich tworzą. W kolejnych latach będzie lepiej – spodziewa się.
Smysło cieszy się, że i tak walka z
glonami została przegrana dopiero
pod koniec letniego sezonu. – Liczne kąpieliska były zamykane znacznie wcześniej – podkreśla.
Czy zakwitowi sinic można zapobiec? Burmistrz Grzegorz Benedykciński mówi, że władze gminy są w kontakcie ze specjalistami,
którzy poradzili, jak ograniczyć
nadmierne namnażanie się glonów w zbiorniku, a przynajmniej
jak je opóźnić. – Wykonamy swego rodzaju filtr roślinno-wapienny

Zarządcy Stawów Walczewskiego przegrali walkę
z glonami dopiero pod koniec wakacji (fot. grodziski sanepid)
na dopływie wody do stawów, co
ograniczy ilość fosforanów w wodzie – zapowiada włodarz.
– Zamknięte kąpielisko to dla
nas również kłopot i koszty. Trzej
ratownicy, których zatrudniamy na
Stawach Walczewskiego pracują, niezależnie od tego czy są one otwarte
czy nie – tłumaczy Mariusz Smysło.
Dyrektor podkreśla, że oficjalnie działające kąpielisko na Sta-

wach Walczewskiego musi być prowadzone zgodnie z przepisami,
dlatego to sanepid ma decydujący
głos, czy wolno się kąpać. – Dochodzą do mnie głosy, że to rzekomo zależy ode mnie. Nie, tak nie
jest. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo kąpiących – zaznacza
szef OSiR.

Piotr Chmielewski

Rozpoczną gwiazdy,
zakończy wieczór retro
MILANÓWEK Przez całą niedzielę 9 września serce miasta będzie wypełnione atrakcjami dla najmłodszych oraz dorosłych. Kulminacyjnym punktem programu Święta Milanówka będzie stylowa potańcówka i spektakl muzyczny
Program tegorocznej sztandarowej miejskiej imprezy jest mocno rozbudowany. Rozpocznie się
od „Śniadania na trawie”, które wystartuje na ul. Warszawskiej o godz.
10 i będzie kręciło się głównie wokół gwiazd oraz piesków. Organiza-

Program tegorocznej sztandarowej miejskiej imprezy
jest mocno rozbudowany
torzy zapowiadają, że tym razem na
Warszawskiej spotkamy m.in. Katarzynę Skrzynecką, Roberta Janowskiego, Tomasza Ciachorowskiego, Olgę Frycz czy Marzenę Rogalską. Będą oni przekonywali do
adopcji psiaków i wsparcia miejscowego schroniska dla czworonogów. Oprócz tego właściciele psów
będą mogli skorzystać z porad weterynarza, behawiorysty, żywieniowca i tresera oraz wziąć udział
w konkursach. Na dzieci dodatkowo będą czekały gry podwórkowe
i zabawy plastyczne. O godz. 14
rozpocznie się „Naukowe popołudnie” (poprzedzone oficjalnym
otwarciem święta), podczas którego dzieci i młodzież będą miały okazję uczestniczyć w warsztatach i eksperymentach naukowych na temat
optyki, żywiołów i luster. O tej porze spodziewać się można także interaktywnego pokazu o anatomii

W finałowym koncercie wystąpi aktorka i artystka kabaretowa
Katarzyna Pakosińska
człowieka, występu lokalnych talentów oraz spaceru z przewodnikiem po Milanówku. Wręczony zostanie także tytuł Milanowski Produkt Lokalny, a o godz. 16.30 odbędzie się pokaz „fizyka i muzyka”.
Kolejna część programu – „Muzyczny podwieczorek” rozpocznie
się o godz. 17 w Starym Kinie. Koncert poświęcony Romualdowi Tesarowiczowi dadzą jego przyjaciele
– artyści Teatrów Wielkich w Łodzi i
Poznaniu oraz Teatru Narodowego w
Warszawie. Zaprezentują najpiękniej-

sze utwory operowe, ale także piosenki z lat 20. minionego wieku.
Na Warszawskiej o godz. 18
rozpocznie się potańcówka retro,
a o godz. 19.30 na scenę wyjdą
grupa Makabunda (wyspecjalizowana w graniu muzyki międzywojennej) a także Katarzyna Pakosińska (aktorka, pisarka i artystka kabaretowa). Artyści przedstawią spektakl muzyczny o aktorce i
pieśniarce Zuli Pogorzelskiej.
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Zajrzysz do kiosku, by się zbadać
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Piastowianie mają tężnię

PIASTÓW W parku im. B. i J. Sokorskich stanęła pierwsza w mieście tężGRODZISK MAZOWIECK/ŻABIA WOLA W żabiowolskiej przychodni oraz grodziskim szpitalu i nia. Inhalacje solanką pomagają skutecznie walczyć z wieloma choroCentrum Kultury już niebawem będzie można korzystać z nowoczesnych kiosków tele- bami, w tym schorzeniami górnych dróg oddechowych
medycznych. Do czego posłużą?

Tężnia działa codziennie do godz. 21
Kioski mają być w pełni dostępne jeszcze we wrześniu,
obecnie znajdują się w fazie testów (fot. zabiawola.pl)
Są to urządzenia wielkości budki telefonicznej wyposażone w ekran
dotykowy oraz medyczne aparaty pomiarowe. Aby wykonać badanie trzeba będzie usiąść we wskazanym miejscu, podać numer konta i hasło (po wcześniejszym zarejestrowaniu), a następnie – korzystając z wyświetlanej instrukcji – zbadać: masę ciała, ciśnienie
krwi oraz sygnał EKG (automatycznie podawana będzie informacja o ewentualnych wykrytych nieprawidłowościach). Wszystkie wyniki pomiarów zapisywane będą
na karcie pacjenta, a także dostępne dla lekarzy, co jest istotne
zwłaszcza w przypadku konieczności skierowania do dalszego badania specjalistycznego. – Ustawione przez nas urządzenia są na
razie w fazie testów, nie posiadają
jeszcze pełnego oprogramowania.
Zgodnie z planem, zaczną działać
w pełni za około dwa tygodnie –
informuje Krystyna Płukis, dyrektor
Szpitala Zachodniego. Kioski będą
miały łączność ze szpitalem.
Trzy takie urządzenia – stanowiące nowość w naszym kraju –
będą dostępne dla każdego w holu
szpitala, na drugim piętrze grodzi-

skiego Centrum Kultury (obok biblioteki) oraz w ośrodku zdrowia w
Żabiej Woli. Lekarze podkreślają, że
urządzenia pozwalają na oszczędności czasu pacjenta i personelu medycznego, ponieważ bez posiadania
skierowania osoba lecząca się lub
podejrzewająca u siebie schorzenie
wykona sama podstawowe badania.
Kioski telemedyczne są elementem większego, opiewającego na 8,5 mln zł projektu rozwoju e-usług z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, którego wdrażanie kończy się w Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła
II. Jego podstawowym celem jest
usprawnienie komunikacji z pacjentem, uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta drogą

elektroniczną i m.in. prowadzenie
czatu z rejestratorką obsługującą
punkt informacyjny oraz lekarzem
dyżurującym. Projekt obejmuje również monitorowanie pacjentów kardiologicznych poza placówką i automatyczne, szybkie przesyłanie wyników do oceny lekarza. Powstałe na
potrzeby projektu konta telemedyczne pozwalają na dostęp do wyników
badań poprzez m.in. aplikacje instalowaną na smartfonie lub tablecie.
Kierownictwo grodziskiego szpitala przekonuje, że grodziski program e-usług medycznych jest
pierwszym tak kompleksowym rozwiązaniem w Polsce, pozwalającym
także na dalszą rozbudowę i rozwój
usług telemedycznych.
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Tężnia przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zbudowana jest z drewna
iglastego, gałązek brzozowych i wyposażona w urządzenia służące do pompowania solanki. W konstrukcji wytwarza się aerozol bogaty w całą gamę
cennych mikroelementów, takich jak jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo czy sód. W piastowskiej tężni zastosowano oryginalną solankę z Zabłocia.
Wydobywana jest ona od ponad 120 lat z odwiertów „Korona” w miejscowości uzdrowiskowej Zabłocie Solanka, z głęboko położonych złóż solanek jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych właściwościach leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody.
Tężnia wspomaga profilaktykę i leczenie takich schorzeń, jak nieżyty górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli oraz zatok czy niedoczynność
tarczycy.

TW
GRODZISK MAZOWIECKI

Grodzisk dla Niepodległej
Już dziś w Parku Skarbków odbędą się główne grodziskie obchody 100.
Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, połączone z Dniem Solidarności i Wolności (upamiętniającym podpisanie porozumień sierpniowych). O godz. 19 kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski odprawi
mszę św. polową, po której m.in. zostaną odznaczone i wyróżnione osoby,
szczególnie zasłużone dla rozwoju miasta i gminy. Obchody zakończy koncert Mazowsze Niepodległej.

PC
PRUSZKÓW

Impreza pełna kolorów

Pszczeli piknik w parku Kościuszki
W sobotę 1 września w parku Kościuszki odbędzie się „Pszczeli piknik” dla
dzieci. Dzieci będą budowały i malowały pełnowymiarowe ule i obserwowały
życie pszczół. Dowiedzą się też na czym polega praca pszczelarza i będą mogły
spróbować różnych miodów. Będzie także rozwiązywanie zagadek, liczne konkursy i zabawy. Impreza rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do 16.

W najbliższy poniedziałek między godz. 16 a 21 na Stawach Walczewskiego zostanie zorganizowany „Color fest Party”, czyli festiwal kolorów. Organizatorzy zapraszają uczestników w każdym wieku. Chętni będą mieli
możliwość, przy energetycznej muzyce, obrzucać się kolorowym proszkiem (zabawa przywędrowała do Europy z Indii). Nie zabraknie także serpentyn, balonów, kolorowej waty cukrowej i lodów. Wstęp wolny.
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Miej serce
dla swojego serca

W Komorowie powstanie
Dzienny Dom Seniora

GRODZISK MAZOWIECKI Bezpłatne badania, porady dietetyka i nie tylko – włodarze gminy wespół z dyrekcją Szpitala Zachodniego zapra- MICHAŁOWICE Od początku przyszłego roku obiekt będzie funkcjonował w budynku przy
ul. Ceglanej. Ma on zostać najpierw zaadaptowany na potrzeby osób starszych. Na reszają na „Dzień dla Serca”
alizację tego projektu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł.

Akcja jest bezpłatna i powtarzana,
aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej osób
Spotkania poświęcone są szeroko rozumianej profilaktyce chorób serca.
Według statystyk medycznych schorzenia te są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i udarów w Polsce.
W czasie spotkań kardiolodzy prowadzą prelekcje na temat objawów,
konsekwencji i leczenia: chorób wieńcowych/zawałów serca, nadciśnienia
tętniczego oraz migotania przedsionków, uwzględniając przy tym udar mózgu. Mieszkańcy gminy mają możliwość bezpłatnego wykonania badania
EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. W trakcie spotkań będzie także okazja, aby uzyskać porady dietetyczne oraz zobaczyć pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (czyli tzw. sztucznego oddychania).
Cykl spotkań w minioną sobotę rozpoczął się w świetlicy w Szczęsnem.
Jednak będzie można wziąć udział w kolejnych siedmiu „Dniach dla Serca”:
1 września w świetlicy w Kraśniczej Woli, 8 września w Adamowiźnie (szkoła
podstawowa przy ul. Osowieckiej 33), 15 września na Łąkach w Grodzisku Mazowieckim (świetlica przy ul. Łącznej 1), 22 września w Grodzisku Mazowieckim (w Willi Radogoszcz przy ul. Sienkiewicza 31), 30 września również w Grodzisku Mazowieckim (Pawilon Kultury przy ul. Westfala 3), 6 października w
Książenicach (SP przy al. E. Marylskiego 3) oraz 13 października. w Grodzisku
Mazowieckim (Przedszkole nr 4 przy ul. Górnej 12). Spotkania trwają od godz.
11 do 14. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji.
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Wielkie malowanie
BRWINÓW Wakacje to idealny moment na przeprowadzenie remontów w gminnych szkołach i przedszkolach

W gminnych przedszkolach zostały odmalowane niektóre sale
W Szkole Podstawowej nr 1 na pierwszym piętrze powstały nowe gabinety
psychologa i pedagoga. Prace cały czas trwają natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie wykonawcę wybrano dopiero w drugim przetargu. Remont obejmuje tam modernizację łazienek i przebieralni przy sali gimnastycznej oraz dwóch łazienek dla pięciolatków przy świetlicy. Roboty mają zakończyć się na początku roku szkolnego. W szkole w Otrębusach w ostatnim czasie remontowana była sala komputerowo-językowa, wymieniane piece centralnego ogrzewania i modernizowane oświetlenie sali gimnastycznej. W Żółwinie
natomiast odbywał się remont pomieszczeń administracyjnych oraz wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. W brwinowskich przedszkolach odmalowane zostały niektóre sale, odświeżone podłogi oraz zamontowane nowe oświetlenie.
Przy przedszkolach mają powstać niedługo nowe place zabaw. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcy będą mieli dwa miesiące na ich wykonanie.

TW

Dom ma działać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Seniorzy będą korzystać w nim
z bogatej oferty kulturalno-oświatowej, zajęć związanych z aktywnością ruchową, sportową i rekreacyjną, a także usług terapii zajęciowej. Będzie dedykowany dla około
30 osób, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, samotnych, niesamodzielnych, dotkniętych dysfunkcjami społecznymi czy żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych.
Po zakończeniu prac remontowych w budynku mają zostać wydzielone nowe pomieszczenia: sala
ogólna, sala do zajęć ruchowych, biblioteczka, pokój pielęgniarski, pokój terapii indywidualnej, a także
zaplecze sanitarne, kuchenne i magazynowe. Wszystkie pomieszczenia
zostaną odpowiednio wyposażone,
w tym w sprzęt rehabilitacyjny. Przebudowa obejmuje także modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej,

Budynek, w którym będzie funkcjonował
Dzienny Dom Seniora zostanie wyremontowany
elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Na zewnątrz budynku zostanie odnowiona elewacja, a teren
wokół niego będzie uporządkowany (zostaną postawione nowe stoja-

ki na rowery oraz ławki). W weekendy z budynku będą mogły korzystać
inne gminne organizacje, w tym wolontariusze.

TW

Twórz historię po swojemu
PODKOWA LEŚNA Podkowiańskie liceum i biblioteka publiczna zapraszają na czwartą
edycję Festiwalu Historycznych Gier Planszowych
Wprawdzie popularna impreza odbędzie się 14 i 15 września, ale już teraz warto pomyśleć o udziale w niej.
– W tym roku postanowiliśmy zorganizować zabawę w dwóch miejscach
– zapowiada Piotr Włoczewski, wicedyrektor liceum. W piątek w godz.
11-15 stoły z planszówkami zostaną
rozstawione przed Podkowiańskim
LO nr 60, a w sobotę w godz. 11-14
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Poli Gojawiczyńskiej.
Wydarzenie organizowane jest
dla mieszkańców Podkowy Leśnej i
okolic. W tych dniach w szkole oraz
bibliotece będzie można zagrać w
historyczne gry planszowe (m.in.
Kolejka, Reglamentacja, 111, 303)
i karciane (Pamięć 39, Znaj Znak,
Znaj Znak Sport, Znaj Znak Monte Cassino i Awans). Przy stolikach
pomocą będą służyli przeszkoleni
instruktorzy. – W trakcie festiwalu będzie można zobaczyć wystawę nawiązującą do stulecia odzyskania niepodległości oraz wygrać
wiele cennych nagród związanych
z historią naszego państwa – informuje Piotr Włoczewski.

Wstęp na popularny festiwal jest wolny
Organizatorzy
zapraszają
szczególnie reprezentacje szkół
podstawow ych i średnich, ale
również dorosłych. Wstęp na festiwal jest wolny, a w przypad-

ku dużej liczby osób zastosowany zostanie system kartkowej reglamentacji miejsc do grania.

PC

Mieszkańcy zdecydują
o kształcie nowego parku
PRUSZKÓW W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu przy ul. Latte, w miejscu po strzeżonym
parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie parku Żwirowisko, 10 września w Przedszkolu Miejskim nr 13 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego będą przyjmowane ich sugestie dotyczące ostatecznego kształtu nowego terenu zielonego
Na potrzeby konsultacji zostały przygotowane trzy wstępne koncepcje zagospodarowania tego terenu. Propozycje zostały już wyłożone
do wglądu w administracji osiedla
przy ul. Lalki, w Przedszkolu Miejskim nr 13 oraz w urzędzie miasta

Pruszkowa w wydziale ochrony środowiska (pokój 19). - Do 14 września prowadzone będą także konsultacje za pośrednictwem strony internetowej miasta, na której będzie
można wypełnić ankietę – informuje
Jan Starzyński, prezydent Pruszko-

wa. Po zakończeniu konsultacji i wybraniu najlepszej – zdaniem mieszkańców – koncepcji zostanie wybrana firma, która wykona projekt zagospodarowania terenu.
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Podziękowali za obfite plony
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Przebudowa stacji
na ukończeniu

POWIAT PRUSZKOWSKI W ubiegłą niedzielę odbyły się powiatowe dożynki w Raszynie.
Święto plonów, któremu towarzyszyły liczne atrakcje, obchodzili także mieszkańcy
PRUSZKÓW W Pruszkowie trwa kolejny etap przebudowy stacji kolegmin Brwinów i Michałowice
jowej. Na zmodernizowane tory pociągi mają wrócić 20 października
W sobotę dożynki odbyły się w
Brwinowie. Imprezę zapoczątkowały widowiskowe zawody siłaczy
Strongman zorganizowane przez
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” , które poprowadził wielokrotny
medalista mistrzostw Polski, Europy i świata, Sławomir Toczek. Siłacze przeciągali samochód, przerzucali opony i przenosili ogromne ciężary. Później rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, zapoczątkowana wniesieniem przez sołtysów
wieńców dożynkowych. - Dziękuję
za dary przyniesione przez sołtysów
– zwrócił się do wszystkich obecnych burmistrz Arkadiusz Kosiński. - Pragnę podziękować rolnikom
za trud włożony w pracę na roli. Oby
wszyscy zdążyli zebrać swoje plony
w dobrych warunkach, a nasi rolnicy
rośli w siłę. Chleb dożynkowy otrzymany od starostów obiecuję dzielić
między mieszkańców sprawiedliwie,
według potrzeb.
Następnie burmistrz i sołtysi podzielili się z mieszkańcami chlebem,
po czym zaczęło się wielkie świętowanie. Na scenie odbywały się liczne koncerty, zaś obok niej przygotowano dla mieszkańców wiele atrakcji. Można było odwiedzić stoiska
tkackie i rękodzielnicze, własnoręcznie zrobić masło i czarne mydło z
chmielem, czy też nauczyć się wicia
wianków. Na miejscu było także stoisko pszczelarskie, gdzie można było

Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński obiecał dzielić
dożynkowy chleb sprawiedliwie
Na stacji w Pruszkowie trwają ostatnie prace remontowe
kultury i społeczeństwa. Dziękuję za
znakomicie przygotowaną uroczystość i życzę jeszcze obfitszych plo-

Włodarze gmin dzielili się
z mieszkańcami chlebem,
podkreślając znaczenie
ciężkiej pracy na roli
nów w przyszłym roku.
Wójt Andrzej Zaręba podkreślił, że chleb zawsze był dla Polaków
wartością nadrzędną, gdyż symbolizuje nasz kraj i naród. - Dzięki trudowi rolników możemy cieszyć się
dostatkiem – mówił. - Wszyscy pra-

Powiatowe dożynki w Raszynie
miały bardzo uroczystą oprawę
spróbować różnych miodów i wziąć
udział w warsztatach. Następnego
dnia w kościele św. Floriana została odprawiona msza święta, podczas
której również dziękowano za tegoroczne plony i dzielono się chlebem
dożynkowym.
Powiatowe dożynki w Raszynie
Niezwykle uroczystą oprawę
miały także dożynki w Raszynie,
które odbyły się w parku przy ul.
Wybickiego. Po mszy świętej w kościele św. Szczepana do parku zajechała dorożka, z której wysiedli gospodarze dożynek, wójt Andrzej Zaręba i starosta Maksym Gołoś. Następnie rozpoczął się obrzęd dożynkowy z udziałem chóru ludowego i
tancerzy z zespołu Mazowsze, którzy zatańczyli m.in. poloneza. Było
elegancko, dostojnie i podniośle.
- Dziękujemy panu Bogu i rolnikom
za wspaniałe owoce ziemi raszyńskiej i powiatu pruszkowskiego – mówił Maksym Gołoś. - Dożynki są doskonałą okazją, żeby podkreślić, że
rolnictwo jest ważną częścią naszej

cujemy dla dobra naszej ojczyzny. A
że dobrze pracowaliśmy przez cały
rok, dziś należy nam się trochę zabawy i radości.
Po zakończeniu części oficjalnej
uroczystości rozpoczęły się występy
sceniczne. Na rozstawionej w parku

scenie można było zobaczyć akordeonistę Marcina Wyrostka z Zespołem Corazon, orkiestrę rozrywkową Talisman Jazz Band pod batutą Dariusza Łapińskiego oraz zespół
Zajefajni. Obok odbywały się warsztaty z rzemiosła ludowego (tradycyjny haft łowicki, wycinanki kurpiowskie, ceramika, garncarstwo, tkactwo, decoupage, wypiek chleba, ubijanie masła, pokazy kowalstwa, słowiańskie lalki – motanki) i liczne
konkursy, w tym na najlepszy chleb
domowy. Na miejscu dostępna była
także strefa zabaw dla dzieci i liczne
stoiska gastronomiczne, w których
można było np. spróbować lodów
robionych z użyciem ciekłego azotu czy chleba z wegetariańską omastą. Imprezie towarzyszył także kiermasz lokalnych produktów.
Wystąpiła Maryla Rodowicz
Dożynki w gminie Michałowice odbyły się tym razem w Granicy. Zapoczątkowała je msza polowa. Po niej rozpoczęła się ceremonia dożynkowa z udziałem sołtysów i wójta gminy, Krzysztofa Grabki, który przypomniał, że dożynki
są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników. Po podzieleniu się z mieszkańcami chlebem rozpoczęła się zabawa na całego, a atrakcji tego dnia
nie brakowało. Na terenie przy zespole szkolno-przedszkolnym odbywały się różnego rodzaju konkursy i
pokazy, w tym tańca towarzyskiego
i bikejoringu (wyścigu rowerowego
z psim zaprzęgiem). Można było
obejrzeć także występ zespołów Bychlewianka, Saxandsix oraz gwiazdy wieczoru Maryli Rodowicz, która dała niezapomniany koncert, po
którym została nagrodzona przez
widzów zasłużoną owacją.

Tomasz Wojciuk

PRUSZKÓW

Bezpłatne badania dla dzieci
W poniedziałek 3 września rusza dziewiąta edycja akcji bezpłatnych badań
dla dzieci. Badania obejmujące bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutami, osteopatami i psychologami będą odbywały się do 5 października w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita przy ul. Przeskok 3 lok. 20 w Pruszkowie i już są
przyjmowane na nie zapisy.

TW
MICHAŁOWICE

Trzy tygodnie temu wykonawca rozpoczął operację przesuwania wiaty z
powrotem na peron. Betonowa konstrukcja została nasunięta na miejsce m.in.
dzięki dźwigarom. Następnie umocowano ją na filarach. Po zakończeniu tej
skomplikowanej operacji wykonawca przystąpił do renowacji wiaty i układania nawierzchni na peronie. Na stacji gotowa jest już konstrukcja nowego
przejścia podziemnego, na ukończeniu są schody od strony miasta i peronu.
Trwają też prace przy windach. Niedawno były budowane szyby, w których zostaną zainstalowane dźwigi. W rejonie stacji trwa też układanie nowych torów.
Na innych przystankach trwają prace wykończeniowe: instalowane są wiaty,
tablice, ławki. Prowadzone są też prace w przejściach podziemnych. W Piastowie, Parzniewie, Brwinowie i Milanówku funkcjonują tymczasowe, bezpieczne
dojścia do peronów w poziomie szyn. – Na stacji w Pruszkowie ruch kolejowy
planujemy przywrócić 20 października – mówi Karol Jakubowski z PKP PLK

TW

Miasto w trójwymiarze
BRWINÓW Na brwinowskim rynku na stałe zagościł fotoplastykon.
Mieszkańcy mogą oglądać w nim trójwymiarowe zdjęcia, porównując,
jak zmieniało się ich miasto

W ubiegłym roku zdjęcia dawnego Brwinowa, prezentowane w fotoplastykonie, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy chętnie patrzyli
przez wizjer urządzenia oglądając pogrupowane tematycznie fotografie i porównywali, jak na przestrzeni lat zmieniał się Brwinów i jego najbliższe okolice. Do 5 września można oglądać trójwymiarowe fotografie Brwinowa z lat
1914-1980, a także archiwalne wizerunki jego mieszkańców, m.in. Stanisława
Kowalewskiego – autora powieści, opowiadań i książek dla dzieci oraz scenariuszy filmowych. Później zdjęcia prezentowane w fotoplastykonie będą cyklicznie wymieniane, jednak wszystkie wystawy mają być tematycznie związane z Brwinowem.

TW
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„817. Poznaj tę historię” w muzeum Dulag 121

W niedzielę 2 września o godz. 15 odbędzie się piknik rodzinny z okazji
otwarcia nowego budynku świetlicy w Opaczy-Kolonii (ul. Ryżowa 90). W programie m.in. występ chóru „Czerwone Korale” (godz. 16.30), animacje dla dzieci,
malowanie buziek, gry i zabawy, dmuchańce, liczne konkursy, grill. Impreza potrwa do godz. 18.

Do 4 września w muzeum Dulag 121 prezentowana jest wystawa „817. Poznaj tę historię”, przygotowana z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Kielcach. Wystawa przedstawia historię wsi polskiej w czasie II wojny światowej –
walki, działalność Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, funkcjonowanie niemieckich obozów, a także pacyfikacje, represje i przesiedlenia ludności wiejskiej.

TW
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Otwarcie świetlicy w Opaczy-Kolonii
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NADARZYN

Za tydzień dożynki!
W niedzielę 9 września na terenie stadionu przy ul. Żółwińskiej 20 w
Nadarzynie odbędą się gminne dożynki. O godz. 14 rozpocznie je msza
święta, po której odbędzie się koncert uwielbienia. Na godz. 15.45 zaplanowano pokaz Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, a po nim koncert
Nok Pęd Band. Później zostanie rozstrzygnięty konkurs na wieniec dożynkowy i wystąpi orkiestra OSP Nadarzyn. Następnie na scenie zagości kabaret Biedronki, a po nim – Jerzy Kryszak oraz kabaret K2. O godz. 20 rozpocznie się dyskoteka, a potem koncerty zagrają Enjoy, MeGustar i Fanatic. Imprezę zwieńczy pokaz sztucznych ogni.
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PRUSZKÓW

Huczne pożegnanie lata
W sobotę 8 września w parku Mazowsze odbędzie się festyn „Żegnaj lato
na rok...”. Na uczestników imprezy czeka mnóstwo atrakcji, w tym animacje dla
dzieci, konkursy z nagrodami oraz strefa gastro. O godz. 16 wystąpi zespół Fantazja z Szydłowca, o 17.30 publiczności zaprezentują się 4 Szmery, zaś o 19 zagra
gwiazda wieczoru – zespół Perfect. Na godz. 21 zaplanowano natomiast start
rolkarzy spod SP nr 9 przy ulicy Mostowej w ramach trzeciego pruszkowskiego
nightskatingu (trasa liczy 15 km).

TW

GRODZISK MAZOWIECKI

Poczytajmy razem „Przedwiośnie”
Narodowe Czytanie powieści Stefana Żeromskiego odbędzie się 8 września w godz. 11-14 przed budynkiem Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9. Grodziska biblioteka na ten dzień przygotowała nie tylko czytanie
„Przedwiośnia” przez osoby znane w mieście, ale także rozmowy o literaturze, kiermasz książki i animacje dla dzieci. Każdy z mieszkańców również będzie miał możliwość głośnego przeczytania fragmentu „Przedwiośnia”.
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ŻABIA WOLA

Leszcze gwiazdą dożynek
Święto Chleba będzie fetowane w najbliższą niedzielę w Żabiej Woli. Po
mszy św. w kościele w Ojrzanowie dalsze uroczystości odbędą się o godz.
15 przy Domu Kultury w Żabiej Woli. W programie: dzielenie chleba, występy lokalnych zespołów i Chóru Wydartych Domom Kur (godz. 17.15),
a także koncert Macieja Miecznikowskiego i Leszczy (godz. 18.20). Oprócz
tego: stoiska sołeckie, kramy z rękodziełem, warsztaty artystyczne, kucyki,
pokazy sprawnościowe i tyrolka OSP Żelechów oraz inne.
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Wielkie święto Brwinowa
BRWINÓW W weekend 8 i 9 września odbędą się Dni Brwinowa. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji, w tym koncerty, teatr ognia oraz inscenizację historyczną z
udziałem grup rekonstrukcyjnych
Najpierw w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego (o godz. 17). Pozostałą część sobotniego wieczoru
wypełnią koncerty, które rozpoczną

W sobotni wieczór
mieszkańcy będą mogli
posłuchać dobrej muzyki
się o godz. 18.30. Zagrają: Blues Fathers, Run The River, T/Aboret oraz
Kapela ze Wsi Warszawa. Po części muzycznej przyjdzie czas na teatr ognia, który zacznie się o godz.
22. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się się na placu położonym
miedzy ul. Dworską, ul. Marsz. J.
Piłsudskiego i ul. Przejazd.
W niedzielne przedpołudnie
odbędą się oficjalne uroczystości związane z 79. rocznicą bitw y pod Brwinowem, która została stoczona 12 września 1939
r. O godz. 10.30 zostanie odprawiona msza św. w kościele pw.

Jednym z ciekawszych punktów obchodów, będzie inscenizacja
historyczna bitwy pod Raszynem
św. Floriana. Po niej zgromadzeni przejdą przed pomnik 36. pułku piechoty Legii A kademickiej,
gdzie złożą kwiaty.
Kulminacją obchodów będzie
widowiskowa inscenizacja histo-

ryczna, która odbędzie się o godz.
19 na placu przy pałacu (wejście
bramą od ul. Dworskiej lub od ul.
Przejazd, gdzie będzie znajdował się
parking).

PODKOWA LEŚNA

ŻABIA WOLA

Skorzystasz
z rowerów miejskich

Słubica Dobra zyska Klub Seniora

W Podkowie Leśnej będzie można
wypożyczyć rowery. W ramach testów ratusz kupił cztery jednoślady,
w których dodatkowo zamontowano
lokalizatory GPS. Aby z nich skorzystać, trzeba będzie pobrać specjalną
aplikację na smartfona. - System, jeżeli spodoba się mieszkańcom, zostanie rozbudowany o kolejne jednoślady – zapowiada burmistrz Arka.

TW

W trosce o osoby starsze, zamieszkujące przede wszystkim południowo-zachodnią część gminy, samorząd utworzy w Słubicy Dobrej klub,
którego zadaniem będzie aktywizacja seniorów i wzajemna pomoc. Klub
rozpocznie swoją działalność w listopadzie 2018 r., kiedy zakończy się
adaptacja dawnej szkoły przy ul. Słonecznej 36 na potrzeby seniorów.
Obiekt, w którym znajdzie się ogólnodostępne pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła, nieduża kuchnia, łazienka oraz wydzielone miejsca
na szatnię, zostanie wyposażony w sprzęt RTV, komputer z dostępem do
internetu, kanapy, fotele oraz drabinki i materace do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Na przygotowanie klubu gmina otrzymała dofinansowanie z resortu rodziny pracy i polityki społecznej.
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WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA

nr 31 (731)/2018/W2
DAM PRACĘ

Nauczycieli do przedszkola, Nowa Wola k/Piaseczna,
tel. 501 423 413

SPRZEDAM

Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno,
tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

7

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Cyklinowanie, tel. 787 726 963

SPRZEDAWCA KASJER DO SKLEPU W MROKOWIE,
TEL. 502 251 356
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
w piątki, tel. 22 756 79 39
Potrzebna Pani, najchętniej Polka, do sprzątania z
doświadczeniem w domu prywatnym, Zalesie Dolne,
tel. 533 415 253
Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795
Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera
z własnym samochodem, wymagana znajomość
powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek,
tel. 692 488 278
Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hurtowni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu,
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Zatrudnimy kierowcę kat C oraz C+E. Codzienne powroty
na bazę. Dystrybucja lokalna. Kilka miejsc rozładunku
dziennie. Chłodnia. Firma znajduje się w Kajetanach k/
Nadarzyna. CV na adres mgietka@mandersloot.eu ,
tel. 22 292 25 20
Praca Pruszków lub Żabia Wola. Poszukujemy osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności do pracy przy ochronie małej budowy w Pruszkowie lub Żabiej Woli. Nie wymagamy doświadczenia. Dobre warunki pracy.
Tel. 577 303 512

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Zatrudnię krawcowe, szwaczki, osoba do prasowania,
tel. 510 267 684
Do pracy w kuchni do przedszkola, Nowa Wola k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Zatrudnię opiekunkę i rehabilitanta do domu opieki
w Jazgarzewie, tel. 501 182 362

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

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz
pomoc w kuchni. Józefosław, tel. 882 008 720
Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e w
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie
polska – hiszpania – polska, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Malarzy, glazurników tel. 605 057 467
Kierowca do cateringu, z samochodem lub bez,
tel. 698 59 00 59
Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii
zatrudni: pomocnika dekarza, tel. 781 796 000
Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny,
tel. 600 426 673
Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-RumuniaWarszawa, wynagrodzenie 7000zł, weekendy wolne,
tel. 501 19 66 83
Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego,
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57

Pawilon 50 m kw. Szkolna 13c, tel. 509 201 066

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Lakiernika, pomocnika przyjmę, tel. 607 348 271

Skup aut całe uszkodzone po wypadku nie na chodzie
skorodowane wraki krajowe sprowadzone angliki płatne
gotówką odbiór własną lawetą, tel. 515 472 081

Zatrudnię do murowania kamienia, Łazy, tel. 509 447 601
Kierowcę kategorii C+E na transport krajowy,
tel. 601 097 505
Zatrudnię opiekunki do Domu Opieki w Piasecznie,
tel. 601 870 594

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Pracownik produkcji – Piaseczno.Praca dla kobiet oraz
mężczyzn na podstawie umowy o pracę. Stawka 2870 zł
brutto, pełen etat. Zatrudnienie od zaraz, telefon 500 605
102, 506 229 624, 22 460 50 30

Dom w centrum Baniochy 214 / 670 m kw.,
tel. 606 118 392
Sprzedam doskonałe działki na budowę lub lokatę w dobrej lokalizacji. Cena 22 000 zł za sztukę, tel. 501 610 072

Golden Sp zoo - firma zajmuje się produkcją mrożonych
owoców- zatrudnimy osobę do pracy w biurze ze znajomością j, angielskiego. Praca w Czaplinku k. Góry Kalwarii. Osoba będzie odpowiedzialna za kontrolę jakości, dokumenty transportowe , certyfikaty jakości i prowadzenie
biura, tel. 600 065 813

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH,
tel. 602 340 549
Sprzedam działkę k/Konstancina, tel. 501 610 072

Babik transport zatrudnimy na myjni tunelowej w Sękocinie lub Wilanowie. Nie wymagane doświadczenie a jedynie zaangażowanie w pracy i miła aparycja. Tel 662 021 324

Bezpośrednio mieszkanie do sprzedania 44 m kw,
tel. 505 523 173

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

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. 607 241 759

Praca w Tarczynie. Poszukujemy:osób do działu
sprzedaży. Mile widziana znajomość programu
Symfonia handel lub Comarch. Handlowców,
kontakt:22 727 81 55, e-mail: info@ekospan.pl
Piaseczno, 2 pok, II piętro, widne, ładne, stan deweloperski (2018r). Jasińskiego. Pilnie.602 554 513
Piekarnia Łazy k. Magdalenki zatrudni piekarza lub
pomoc piekarza tel.506 595 555
Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny,
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw.,
tel. 504 076 236
Tanio sprzedam działkę rolną w Siedliskach, 2800 mkw.,
cena do uzgodnienia tel. 510 322 437

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni na stanowisko
sprzątaczki. Pełny etat, umowa o pracę, praca w godz.
12-20. tel. 22 756 15 55

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

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu na pełny etat.
Umowa o pracę na czas nieokreślony, bardzo atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Zatrudnię na umowę o pracę w zawodzie tokarza
do przyuczenia tel. 500 207 667

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940
Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do
złobka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki, tel. 506 12
52 82, 504 022 284, CV przedszkolefantazja@interia.pl

DO SITODRUKU, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
KONSTANCIN-JAZIORNA, tel. 507 200 666

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

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie spożywczym,
Łazy, tel. 609 477 481

Praca w firmie ogrodniczej - wycinka drzew, brukarstwo,
tel. 607 811 727

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Pomoc nauczyciela/woźna do prywatnego przedszkola
w Piasecznie, tel.602 686 951

Do remontu mieszkania Piaseczno, tel. 512 084 728
Sprzątanie w centrum Piaseczna, tel. 512 084 728
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowiska nauczycieli wychowawców świetlicy (26 godz.) oraz nauczycieli
wspomagających (wymagana pedagogika specjalna, 20
godz.). CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl, tel. 22 462 85 20
Zatrudnimy radcę prawnego lub adwokata do obsługi
firmy. Piaseczno. Oferty : janek@esteticagroup.pl
tel . 501 130 598
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, Janki,
ul. Mszczonowska, tel. 501 366 037
Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej
Iwicznej, tel. 501 105 411

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547
ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS,
TEL. 502 129 161
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339

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

RÓŻNE
Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK,
tel. 690 016 555
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
Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, budynek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock,
tel. 501 092 950
Kredyty pożyczki konsolidacje, tel. 788 706 572
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
Tel. 602 238 620

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

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310
CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
STUDNIE, tel. 601 231 836
Układanie kostki brukowej, gwarancja, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Usługi minikoparką. Przyłącza energetyczne napowietrzne i kablowe, prowizorki budowlane, Piaseczno,
Góra Kalwaria i okolice, tel. 692 606 144

Wycinki drzew, tel. 518 745 782
Szybkie remonty, praca kompleksowa, tel. 511 182 748
Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82
Elektryk, tel. 666 890 886
Hydraulik tel. 886 576 148

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mieszkanie 60 m kw. w Górze Kalwarii, tel. 534 796 537

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami;
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice,
tel. 605 079 907
USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422
Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Para bez dzieci poszukuje do wynajęcia samodzielnego
domu/domku. Tel. 693 009 538

SZUKAM PRACY

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Prace domowe, opieka, tel. 731 129 311
Dodatkowa, tel. 661 245 043

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

Opieka tel. 575 768 357

Duży pokój, Gołków, tel. 530 095 682
Do wynajęcia lokal handlowo-usług. na Bazarku
w Piasecznie. Dobra lokalizacja. Tel. 513 216 818

Emerytka z pedagogicznym wykształceniem zaopiekuje
się dzieckiem, Pruszków, tel. 602 447 669

Kwatery dla grup budowlanych, dobre warunki,
13 zł/osoba, dojazd od ul. Puławskiej, Piaseczno,
tel. 604 274 417

Ukrainka, sprzątanie, tel. 722 786 984

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

KUPIĘ

Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998
Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352
Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998
Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka
brukowa, tel. 602 244 677
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235
Hydraulik, tel. 535 872 455
Przeprowadzki, tel. 505 591 721
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

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

Mieszkanie, kawalerka w Piasecznie, kompletnie
umeblowana, tel. 665 831 986

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

Garaż przy Mleczarskiej, tel. 889 261 271

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Kawalerka, Piaseczno, 30 m kw., tel. 603 168 784

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Pokój, tel. 516 228 558

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów.
Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941
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ZDROWIE I URODA
KATOLICKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI
I REHABILITACJI. TEL. 668 737 660

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Malowanie, szpachlowanie, wykończenia, tel. 507 191 295

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę z własnym
samochodem. Praca w piątki, soboty i niedziele.
tel. 503 373 038

Matematyka, fizyka, programowanie, programy graficzne,
tel. 533 854 896

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Mieszkanie 4 pokoje 90 m kw., Piaseczno, pilnie z powodu
wyjazdu, bezpośrednio, tel. 602 57 83 66

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1400 zł,
tel. 793 213 493

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Angielski. Korepetycje i konwersacje. Dzieci, młodzież i
dorośli. Dojazdy do ucznia. Piaseczno i okolice.
Tel. 509 570 001

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

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

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

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

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

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

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

Panią do sprzątania klatek na Józefosławiu, 4-5h
dziennie, tel. 505 465 961
Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

Zatrudnię w charakterze ochrony, tel. 884 850 535

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

Studentkę kierunku finanse i rachunkowość – biuro
rachunkowe w Piasecznie, b.banasiak@moneycount.pl

Działka o pow. 1,3 ha, w miejscowości Grobice,
gmina Chynów (36km od Warszawy). Położona jest
przy ulicy, z dostępem do prądu, wody, gazu i kanalizacji. Tel. 511 783 975

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza.
Kontakt 665 030 060

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie
zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284, CV
przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Usługi ogrodnicze-kompleksowo, tel. 512 00 99 66

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

Zatrudnię kierowcę kat C do beczki asenizacyjnej.
Wynagrodzenie 3 tys.-4 tys. Wiek od 36 do 50 lat.
Tel 22 750 16 56 w godz 8-15

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze
519 874 891
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360
Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena,
tel. 533 525 533

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Konstancinie, tel. 502 431 371

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Skup aut, tel. 793 304 091

Sprzedam działki blisko Tarczyna. Tanio.
Super dojazd do Warszawy, tel. 602 340 549

Przyjmę do pracy : Sklep Mięsny-sprzedawca, Masarnia - pracownik produkcyjny, pracownik rozbiorowy.
Piaseczno tel. 22 756 79 82

USŁUGI

Akordeon Weismaister Stella 120 basów, tel. 729 392 241

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

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze
519 874 891

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

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

AUTO - MOTO SPRZEDAM

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

Mieszkanie w Pruszkowie, tel. 605 577 682
Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno,
tel. 606 22 50 59

Babik Transport zatrudnimy osobę do obsługi linii do pakowania. Praca w Czaplinku k. Góry Kalwarii. tel 600 065 813

Zatrudnię do zbioru jabłek, Góra Kalwaria, tel. 600 391 984

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Zatrudnię elektryka, elektromontera, montaż instalacji
elektrycznej na terenie Piaseczna i okolic, tel. 602 675 286

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Komplet opon z demontażu nowego samochodu Continental Contiecocontact 5 195/55 R16 87H, letnie, rok produkcji 05/2018, cena 500 zł, tel. 22 756 95 23

Nissan Almera, 2001 r, 110 tys. km, 5500 zł,
tel. 661 635 037

Przyjmę lakiernika samochodowego, Piaseczno,
tel. 519 836 681

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia,
tel. 666 023 283

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

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

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

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami do robót
elektroenergetycznych, tel. 602 253 763

Agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

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

Przyjmę blacharza/zbrojarza samochodowego,
Piaseczno, tel. 519 836 681

Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa,
tel. 604 470 270, 604 470 370

Kopaczka elewatorowa do ziemniaków, 1800 zł
tel. 22 720 48 41

Firma zatrudni pracownika do wykonywania elewacji,
tel. 667 117 888

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

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

Obcinarka do cebuli, sześciowałkowa, stan dobry,
1800 zł tel. 22 720 48 41

Do dociepleń, tel. 507 191 295

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców,
tel. 534 140 941

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno Możliwość
rozwoju. Nr tel. 725 258 529

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

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

WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 31 (731)/2018/W2

Jest Niespodzianka bez niespodzianki

Atmosfera jak
wiek temu

GRODZISK MAZOWIECKI W oficjalnie otwartej w niedzielę willi przy ul. Kościuszki jednak nie będzie galerii z pracami słynnych grodziszczan - Tadeusza Łapińskiego i Marii Aust-Łapińskiej.
W zabytku prowadzone będą zajęcia, które częściowo do tej pory gościły w willi Radogoszcz

PODKOWA LEŚNA Podkowiańskie widoki stały się ostatnio tłem do scen w nowych serialach Telewizji Polskiej - „Drogi wolności” oraz „Stulecie Winnych”

Rok temu, kiedy w Niespodziance jeszcze trwały prace, Paweł
Twardoch, dyrektor grodziskiego
Centrum Kultury mówił, że włodarzom zależy na „spopularyzowaniu

Obwieszenie obrazami ścian
willi, w której odbywają się
także śluby, zaburzyłoby
estetykę odrestaurowanego
zabytku – tłumaczy nam szef
Centrum Kultury

Praca ekip filmowych wzbudziła w mieście duże
zainteresowanie (fot. arturtusinski-podkowa.pl)
„Drogi do Wolności”, 13-odcinkowa produkcja historyczna to opowieść o
losach bohaterów, którym przyszło żyć w przededniu Wielkiej Wojny (1914 rok),
w czasach gdy Polska odzyskiwała niepodległości (1918), aż do przewrotu majowego (1926 rok). W serialu zostały ukazane burzliwe losy krakowskiej rodziny
Biernackich na tle wielkich wydarzeń historycznych. Ekipa filmowa realizowała
zdjęcia m.in. w podkowiańskim Parku Miejskim oraz Willi Aida. Emisja serialu w
telewizyjnej „Jedynce” rozpocznie się w najbliższą niedzielę.
Z kolei serial „Stulecie Winnych”, oparty na motywach powieści Ałbeny Grabowskiej, skupia się na losach rodziny Winnych z Brwinowa na tle dramatycznych wydarzeń XX wieku. W przeciwieństwie do pierwszej produkcji, ta będzie
pełna znanych nazwisk. Wiosną 2019 roku na małym ekranie zobaczymy m.in.
Kingę Preis, Jana Wieczorkowskiego, Katarzynę Kwiatkowską, Olafa Lubaszenko, Rafała Królikowskiego, Adama Ferencego oraz Romana Gancarczyka.

PC
MICHAŁOWICE

Piknik strażacki w Nowej Wsi
W sobotę 1 września w remizie strażackiej przy ul. Głównej 2 w Nowej Wsi
odbędzie się piknik strażacki. W programie m.in. dmuchańce, eurobungee, basen z łódeczkami, piłkarzyki i liczne konkursy. Początek o godz. 13.

TW
A

R

T

Y

K

U

Ł

S

P

marki Łapińskiego w naszym kraju”.
– Rozmawiamy z żoną artysty na temat ekspozycji jego prac w Grodzisku Mazowieckim – zdradzał. Obecnie informuje, że te plany są nieaktualne. – W willi powstanie centrum
edukacji plastycznej, będzie w niej
można usłyszeć o historii sztuki,
w tym działalności Tadeusza Łapińśkiego. Jednak galerii z obrazami profesora nie będzie. Jeśli
taka powstanie w przyszłości, to w
Muzeum Ziemi Grodziskiej, które
jest planowane w siedzibie obecnej
szkoły muzycznej, gdy przeprowadzi
się ona w nowe miejsce – tłumaczy. – Obwieszenie obrazami ścian
willi, w której odbywają się także
śluby, zaburzyłoby estetykę odrestaurowanego zabytku – dodaje.
Te informacje dziwią, ponieważ
jeszcze w połowie lipca burmistrz
Grzegorz Benedykciński mówił
nam, że wymalowanie muralu poświęconego Tadeuszowi Łapińskiemu zostanie skoordynowane z „uruchomieniem galerii prac tego wybitnego artysty w Niespodziance.”
Zmarły w 2016 roku Tadeusz Łapiński był grafikiem i wykładowcą
znanym bardziej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie ZachodO
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Willa będzie „poświęcona plastyce”,
ale bez prac słynnych artystów
niej, niż w Polsce. Zostanie tam zapamiętany jako autor rewolucji w
sztuce barwnej litografii. Stawiany
na równi z takim artystą jak Andy
Warhol, Łapiński eksponował swoje prace na całym świecie, w najważniejszych galeriach i muzeach, liczba
jego wystaw sięgnęła dwustu. – Był
obywatelem świata, ale jego domem,
do którego wracał, był Grodzisk.
Mieliśmy ten przywilej, że przez
wiele lat zachwycał nas swoją osobowością i twórczością – odnotowują z satysfakcją władze miasta.
Licząca 115 lat willa Niespodzianka przy ul. Kościuszki, przez
lata zaniedbana, stała się obecN

64. warszawska edycja Targów Mieszkaniowych
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE
Pierwsza po wakacjach, największa i najważniejsza impreza targowa dedykowana szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości odbędzie się w dniach 8 i 9 września na warszawskim Torwarze. Swoje oferty przedstawi ponad 120 wystawców: deweloperów, banków i pośredników kredytowych. Promocje, premiery, wyjątkowe oferty i rabaty
oraz… blisko 5 tys. mieszkań w Warszawie, z czego prawie połowa z rynku pierwotnego, w tym bogata propozycja mieszkań na wynajem. Ofercie wystawców towarzyszyć będzie szereg wydarzeń programowych pomagających w podjęciu właściwej decyzji o zakupie nowego lokum z dziedziny m.in.: prawa, finansów czy podatków.
Na targach oferta mieszkań będzie pokaźna i różnorodna, obfitująca w nowe inwestycje mieszkaniowe, w których można bez
ograniczeń wybrać optymalnie zaprojektowane i najlepiej położone mieszkanie i takie, w
których pozostały ostatnie lokale wystawiane
na sprzedaż teraz w okazyjnej cenie. Tym razem na targowych gości czekać będzie blisko
120 wystawców, a wśród nich m.in.: APM Development, Arche, Atal, Dom Development,
LC Corp, Mak Dom, Marvipol, Port Praski,
Radius Projekt, Robyg, Victoria Dom, Yareal
Polska czy Yuniversal Podlaski.
Deweloperzy przedstawią nowe inwestycje, w których dominują mieszkania 2- i 3-pokojowe, do 55 m2, na które jest największe zapotrzebowanie. Dużą popularnością cieszą się
lokale posiadające osobną kuchnię – przy czym
wiele z targowych mieszkań jest tak zaprojektowanych, że można je swobodnie przebudować uzyskując kosztem kuchni dodatkowy pokój z aneksem. Nie zabraknie w targowej ofercie
także mieszkań małych - na wynajem.
Na zlecenie Murator EXPO, organizatora
Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE,
Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie postaw mieszkańców Warszawy, Trójmiasta i Poznania wobec rynku mieszkaniowego.
Głównym powodem chęci zakupu mieszkania
jest kwestia tzw. usamodzielnienia się („to będzie pierwsze własne mieszkanie”). W standardzie lokalowym najczęściej wymieniane są:
kuchnia z oknem i odpowiedni dostęp do światła dziennego, duże okna w pokojach, posiada-

nie balkonu/tarasu, kształt pomieszczeń łatwy
do umeblowania, posiadanie piwnicy oraz połączenie łazienki z WC.
Bogatej ofercie rynku pierwotnego towarzyszyć będzie Centrum Rynku Wtórnego.
Blisko 20 agencji nieruchomości z Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami wystawi na sprzedaż
mieszkania, domy, działki budowlane, apartamenty i rezydencje, lokale usługowe oraz
nieruchomości inwestycyjne z całej Warszawy
i okolic. Skupieni w Centrum partnerzy i doradcy pomagać będą zarówno w zakupie, jak
i w sprzedaży, najmie, wynajmie lub zamianie
każdego typu nieruchomości. Ponadto można
będzie zgłosić do sprzedaży swoje M w licencjonowanych agencjach rynku nieruchomości obecnych na Targach z gwarancją publikacji oferty na większości portali internetowych
oraz w systemach MLS.

sie debaty podsumowane zostaną efekty 6 lat
działania ustawy deweloperskiej. Jak zmieniła ona rynek mieszkaniowy? Jak oceniają tę
ustawę deweloperzy i ich klienci, a także eksperci? Które rozwiązania wymagają poprawienia? Co proponuje UOKiK w projekcie
nowelizacji? Które propozycje Urzędu budzą
kontrowersje i dlaczego?
Dyskusja na ten temat, którą poprowadzi
Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl, odbędzie się 8 września (sobota)
w godzinach 12.00-13.30 na warszawskim Torwarze. W debacie wezmą udział: Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, dyrektor Departamentu
Ochrony Interesów Konsumentów w Urzędzie
Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Konrad Płochocki, dyrektor Polskiego Związku
Firm Deweloperskich (PZFD); Katarzyna Kuniewicz, szefowa Działu Badań i Analiz Rynku
w firmie doradczej REAS.

Publiczna debata: czy kupowanie mieszkania w budowie jest bezpieczne?

Wykłady, warsztaty, bezpłatne porady

Od ponad 6 lat klientów firm deweloperskich chroni ustawa o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana powszechnie ustawą deweloperską. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uważa jednak, że finansujący budowę nowych mieszkań wciąż sporo
ryzykują. UOKiK przygotował więc projekt
nowelizacji ustawy deweloperskiej, w którym
proponuje m.in. dodatkowe zabezpieczenie
wpłat na poczet budowy mieszkania. W cza-

W trakcie wykładów nie zabraknie dużej porcji wiedzy z wielu dziedzin, szczególnej uwadze polecane są: praktyczne porady
przy ubieganiu się o kredyt czy omówienie
poszczególnych etapów analizy wniosku
w bankach. Przedstawione zostaną także:
bezpieczne kupowanie na rynku wtórnym
i pierwotnym oraz rozliczenia podatkowe
przy zakupie i sprzedaży nieruchomości.
Zainteresowani poznają podstawy funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, a także
istotę prawa i projektowane zmiany w użyt-

nie jednym z najbardziej reprezentacyjnych obiektów Grodziska Mazowieckiego (i zajęła drugie miejsce
w konkursie na Modernizację Roku
2017). – To miejsce będzie poświęcone plastyce, będą odbywały się w
jego wnętrzach zajęcia i warsztaty,
a także kameralne koncerty, które organizowaliśmy dotychczas w
willi Radogoszcz – zapowiada Paweł Twardoch. – Natomiast Radogoszcz stała się z miejscem prób
chórzystów, a popołudniami ma za
zadanie przyciągnąć młodzież na
różnorakie zajęcia – informuje.

Piotr Chmielewski
R

Y

kowaniu wieczystym. W czasie warsztatów
styliści podsuną ładne i ekonomiczne rozwiązania aranżacji wnętrz,. Dyżurujący architekci pomogą w uzyskaniu pozwolenia
na przebudowę budynku lub lokalu. Oferować będą wsparcie w czytaniu kart katalogowych oraz przy wyborze najlepszego
mieszkania, jak również kompleksowe projekty aranżacji z uwzględnieniem ingerencji w konstrukcję oraz w instalacje wewnętrzne. Udzielą wszelkich informacji dotyczących możliwości wprowadzania zmian
lokatorskich.
W stoisku Warszawskiego Stowarzyszenia
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
można uzyskać porady prawne i poznać zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zorientować się w bieżącej sytuacji na wtórnym rynku mieszkaniowym.

WSTĘP NA TARGI
8 i 9 września (sobota-niedziela)
w godzinach: 10.00–17.00
Torwar, ul. Łazienkowska 6a
Wszyscy odwiedzający targi otrzymają czasopisma o
tematyce wnętrzarskiej oraz mapy inwestycji mieszkaniowych, ekskluzywny katalog targowy z obszernym działem prezentującym inwestycje mieszkaniowe, dokładne informacje o lokalizacji, cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do
biura sprzedaży i wizualizację budynku.

(fot. M. Masalski)
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