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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

Musiał zapalić. Posiedzi za rozbój
W jednym z pruszkowskich sklepów doszło do bulwersującego rozboju. W poprzedni czwartek, około godz. 21, liczący 31 lat nietrzeźwy warszawiak wszedł do placówki, ukradł papierosy i uciekł. Kiedy wybiegła za
nim ekspedientka, napastnik uderzył ją w głowę. Na miejsce zostało wezwane pogotowie, które zabrało pokrzywdzoną do szpitala. Natomiast podejrzanego niedługo potem zatrzymali policjanci. Jeszcze miał przy sobie
ukradzione wyroby tytoniowe. W komendzie okazało się, że delikwenta
poszukuje listem gończym pruszkowski sąd, ponieważ powinien odbywać
karę więzienia. Decyzją sądu mężczyzna został zamknięty na trzy miesiące
w areszcie tymczasowym. Za rozbój może spędzić za kratami 10 lat.

Koniec zabawy w chowanego
Kryminalni w ciągu dwóch dni schwytali trzy osoby poszukiwane listami gończymi. W Ludwikowie zatrzymali 43-latka oraz 39-letnią kobietę.
Obydwoje zostali zamknięci w areszcie śledczym. Za nim list gończy wydał sąd z Grójca, a ona poszukiwana była przed warszawską Prokuraturę
Okręgową. Para mieszkała z piątką dzieci. Policjanci oddali je pod opiekę
dziadka. Agresywny podczas zatrzymania nie był również 39-latek poszukiwany przez stołecznych śledczych za popełnione oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd skazał go za te przestępstwa na rok
i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna już ogląda świat zza krat.
Policjanci przypominają, że pomoc w ukrywaniu przestępcy również jest
przestępstwem.

Miał tylko alkohol w organizmie
Na skrzyżowaniu ul. Majowej i Bohaterów Warszawy funkcjonariusze
drogówki próbowali zatrzymać do kontroli skodę, którą – jak podejrzewali – jechał nietrzeźwy mężczyzna. Kierowca (22-letni mieszkaniec Pruszkowa) jednak nie zareagował na dawane mu znaki i przejechał na czerwonym świetle oraz doprowadził do zderzenia z mercedesem. Nikt na
szczęście nie ucierpiał, a podczas sprawdzania danych niezbyt trzeźwego
sprawcy kolizji (miał prawie promil alkoholu w organizmie), okazało się, że
sąd odebrał mu prawo jazdy. Mężczyzna nie miał też przy sobie żadnych
dokumentów. W sumie grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Spał na kupce narkotyków
Stróże prawa zatrzymali 23-latka, o którym dowiedzieli się wcześniej,
że ma w mieszkaniu substancje odurzające. Kiedy na ulicy dokonali kontroli, wyszło na jaw, że mężczyzna ma przy sobie marihuanę. Gdy z kolei przeszukali jego lokum, pod materacem łóżka ujawnili torbę foliową z
około 70 gramami mefedronu oraz małą wagę elektroniczną do odmierzania porcji narkotyku. Podejrzany przyznał się do zarzutu posiadania nielegalnych substancji i dobrowolnie poddał karze.

GRODZISK MAZOWIECKI

Pożyczony na wieczne oddanie
W ręce kryminalnych wpadł 35-latek, który przywłaszczył sobie projektor multimedialny. Mężczyzna wypożyczył sprzęt od warszawskiej firmy,
prowadzącej taką działalność, a następnie nie reagował na wezwania usługodawcy do oddania urządzenia. W końcu poszkodowani udali się na policję, a ta znalazła „zapominalskiego”. Podejrzany wypożyczył rzutnik pod
pretekstem rzekomego prowadzenia szkoleń zawodowych. Jednak urządzenie zamontował u siebie w domu, a po pewnym czasie je sprzedał. Za
popełniony czyn grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

MILANÓWEK

Co się odwlekło, to nie uciekło
W maju do milanowskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie kradzieży
roweru z terenu jednej ze szkół. Następnego dnia tamtejsi policjanci zostali powiadomieni o tym, że ze sklepu została skradziona puszka z datkami na chore dziecko. Mimo prób, przez kilka tygodni dochodzeniowcom nie udało się ustalić sprawcy ani pierwszego, ani drugiego przestępstwa. Jak się jednak okazało, obydwa zdarzenia były dziełem tego samego
24-latka. Jakie było zdziwienie mężczyzny, kiedy po 3 miesiącach kryminalni zapukali do jego domu (w sąsiednim powiecie). Podejrzany przyznał
się do obu kradzieży. Decyzję o karze dla niego, za czyny popełnione w warunkach recydywy, podejmie sąd.
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3500 trójkątów
na 100-lecie Niepodległej
MILANÓWEK Zużyli kilometry taśmy malarskiej, dziesiątki litrów farby elewacyjnej, a malując zarywali noce. Blisko 40 młodych mieszkańców miasta stworzyło liczący około
200 m kw. Mural Polskiej Niepodległości. Jutro jego odsłonięcie
Ścianę przy ul. Kościelnej 3,
obok siedziby Milanowskiego Centrum Kultury (MCK), przysłoniło
blisko 3500 kolorowych trójkątów.
Z malowidła patrzą na nas postaci
Józefa Piłsudskiego i jego przyjaciela, Jana Szczepkowskiego, zmarłego
w 1964 mieszkańca Milanówka i artysty-patrioty. Aby tak duże i profe-

– Rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości
powinna być radosna,
stąd taka kolorystyka
– tłumaczy Tobiasz Bułynko,
projektant muralu
sjonalne dzieło mogło się urzeczywistnić, MCK wzięło udział w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury na „Murale Polskiej Niepodległości” i zostało jednym z dziesięciu laureatów
(pozyskując 34 tys. złotych dotacji). – Tworzenie poprzedziła seria
warsztatów i spotkań dla młodzieży w wieku 12-19 lat. Staraliśmy
się przede wszystkim, aby to właśnie młodzi ludzie w tym wieku, a
było ich około 40, pomagali nam w
realizacji zadania. Jednak w sumie
w projekcie wzięło udział około 150
osób – mówi Michał Słowiński, zastępca dyrektora MCK.
Malowidło liczy 38 m długości i nieco ponad 4 m wysokości.
Jego niesztampowy projekt opracował Tobiasz Bułynko, mieszkaniec Milanówka, a obecnie student warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych (obecnie robi magisterkę z... fotografii). Zdecydowana
większość murali, które wygrały konkurs zawiera polskie barwy
narodowe. Przy Kościelnej znajdziemy czerwone trójkąty, ale bieli jest niewiele. Za to innych, żywych i wesołych kolorów nie bra-

Malowanie muralu wsparło Narodowe Centrum Kultury
kuje. – Nasz mural nawiązuje do
stylu art deco, w którym pracował
Jan Szczepkowski. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
powinna być radosna, stąd taka
kolorystyka – tłumaczy swój zamysł
młody artysta. Jutro, w dniu odsłonięcia muralu, pan Tobiasz skończy
24 lata. – Zrobiłem sobie taki urodzinowy prezent – żartuje. Przyznaje, że jako lokalny patriota z dużą satysfakcją pracował nad ścienną pracą upamiętniającą Jana Szczepkowskiego, malarza i rzeźbiarza, który m.in. wygrał konkurs na sarkofag marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Poniekąd jestem z Janem Szczepkowskim związany. Dzięki opowieści o nim dostałem się do liceum
plastycznego, udało mi się urzec komisję tą postacią. Pomagałem też
w przygotowaniu wystawy poświę-

conej marszałkowi Piłsudskiemu, w
której były prace Jana Szczepkowskiego – mówi pan Tobiasz.
Przypatrywaliśmy się ostatniemu etapowi tworzenia muralu. – Jest
najtrudniejszy, bo polega na namalowaniu postaci. Nikt mi nie chce w
tym pomóc – zdradzał młody artysta. – Będę pracował nocą. Pomagam sobie rzutnikiem, aby namalować kontury Józefa Piłsudskiego i
Jana Szczepkowskiego w powiększeniu. To przyspiesza pracę.
Jutrzejsza uroczystość (początek o godz. 16) będzie miała wyjątkową oprawę. Przygotowana zostanie okolicznościowa wystawa, na
saksofonie zagra Andrzej Antolak,
a młodzież da koncert pt. „Młodzi
dla Niepodległej”.

Piotr Chmielewski

Eleni zaśpiewa na finał dożynek
GRODZISK MAZOWIECKI Powiatowo-gminne święto plonów połączone z piknikiem zbożowym i jarmarkiem produktów regionalnych odbędzie się 23 września na placu targowym przy ul. Montwiłła
Impreza rozpocznie się w południe od bazarku, na którym będzie
można zaopatrzyć się w smakowite produkty lokalnych, najczęściej
drobnych wytwórców. Oprócz żywności wystawione będzie także rękodzieło. Dwie godziny później, jako
wstęp do ceremoniału dożynkowego, wystąpi Młodzieżowa Orkiestra
Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego
pod batutą Tomasza Kirszlinga. O
godz. 15 odprawiona zostanie msza
św. polowa, której oprawę zapewni chór Cantata dyrygowany przez
Barbarę Paszkiewicz.
W trakcie dalszej części imprezy
- Pikniku Zbożowego - zaplanowano konkursy, degustacje i wykłady, a
także wręczenie nagród w konkursie
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. O godz. 16.30 koncert da Maciej
Klociński wraz z zespołem. Zaprezentuje piosenki popularne w okresie międzywojennym. Gwiazdą dożynek będzie Eleni, która zaśpiewa

Koncert Eleni rozpocznie się o godz. 18
o godz. 18. Eleni to postać nietuzinkowa. Urodziła się w Polsce w rodzinie greckich emigrantów. Od 1975 r.
śpiewała w zespole Prometheus, by
pięć lat później rozpocząć karierę
solową. Piosenki Eleni szybko stawały się przebojami. Jej kariera załamała się, kiedy w 1994 r. straciła

jedyną córkę. Od kilku lat znów koncertuje i nagrywa – jej ostatnia płyta „Miłości ślad” została wydana w
roku 2013.
Po koncercie rozpocznie się potańcówka z zespołem 4 Kiery.
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Nowy wóz bojowy
dla OSP Biskupice

PRUSZKÓW/POWIAT PRUSZKOWSKI W wyremontowanym i rozbudowanym liceum im. Toma- BRWINÓW Na początku września do biskupickich strażaków ochotników trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Symboliczne przekazasza Zana odbyło się uroczyste powitanie nowego roku szkolnego
nie kluczyków odbyło się podczas uroczystości z okazji 90-lecia jednostki
W rozpoczęciu roku szkolnego
wzięli udział m.in. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, starosta Maksym Gołoś, przewodnicząca rady powiatu Maria Makowska

Ks. dziekan Marian Mikołajczak poświęcił budynek
oddany w całości do użytku
oraz około 360 uczniów. Po zakończeniu programu artystycznego na
dachu sali gimnastycznej rozegrany został mecz koszykówki między uczniami, a reprezentacją powiatu. – Wspólnym wysiłkiem bardzo wielu osób udało się doprowadzić budowę tej szkoły do końca – mówił starosta Maksym Gołoś. – Mam nadzieję, że nie będziemy długo czekać na podobne rozpoczęcie roku szkolnego w nowej
siedzibie liceum im. Tadeusza Kościuszki.
Budowa Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana przebiegała w dwóch, następujących bezpośrednio po sobie etapach, które były realizowane od 2015 roku.
Na początku powstała część edukacyjna budynku od strony ul. Obrońców Pokoju i Kościuszki, natomiast
w drugim etapie rozebrano stary budynek i przystąpiono do budowy
na jego miejscu sali gimnastycznej.

Nowy samochód kosztował 770 tys. zł,
z czego 440 tys. zł przeznaczyła na niego gmina

Podczas uroczystej akademii starosta pruszkowski Maksym
Gołoś wręczył stypendia wyróżniającym się uczniom
Cała inwestycja kosztowała łącznie
23,7 mln zł (na budowę sali gimnastycznej pozyskano ponad 3,5 mln
zł dotacji zewnętrznych). Uczniowie
Zana mają obecnie do dyspozycji 14
w pełni wyposażonych sal dydaktycznych, w tym m.in. dwie pracownie komputerowe z 85 komputerami,
dwie sale językowe, pracownie fizyki,

chemii i plastyki, a także bibliotekę,
sklepik oraz wielofunkcyjny centralny hol z przestrzenią wypoczynkową. W nowym budynku szkoły znalazło się też specjalne miejsce dla samorządu uczniowskiego oraz absolwentów szkoły.

Tomasz Wojciuk
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Nowoczesne volvo, sfinansowane w większości przez gminę, zostało wyposażone
m.in. w autopompę, działko wodno-pianowe, zbiornik wody o pojemności aż 3000
l, instalację zraszaczową czy wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości
węża wynoszącej 60 m, wyposażoną w dwa niezależne rodzaje napędu. Wóz ma też
wysuwany teleskopowo maszt oświetleniowy oraz elektryczną wyciągarkę.
Nowy samochód rozpoczął służbę od zaprezentowania się na uroczystości z okazji 90-lecia OSP Biskupice. Po mszy św. odprawionej w sanktuarium w
Rokitnie zaproszeni goście przenieśli się na teren OSP. Jubileusz był okazją do
wręczenia strażakom ochotnikom wielu medali, odznaczeń i wyróżnień. Jednostka OSP Biskupice otrzymała też nadany przez marszałka województwa
mazowieckiego medal „Pro Mazovia”, przyznawany za wybitne zasługi oraz
całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, który przekazała reprezentująca marszałka radna powiatu pruszkowskiego Agnieszka
Kuźmińska. Kluczyki do nowego samochodu wręczył natomiast strażakom
zastępca burmistrza Sławomir Walendowski. OSP otrzymała też praktyczne
prezenty, które trafią na wyposażenie jednostki.
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Mieszkaľcy bawili się
na doůynkach

Wolą dmuchać na zimne

JAKTORÓW/BARANÓW Tak jak wcześniej przed linią wysokiego napięcia 400 kV, mieszkańcy bronią się przed budową w gminie sieci torowisk, które miałyby prowadzić do CenNADARZYN W niedzielę na stadionie przy ul. Żółwińskiej odbyły się tralnego Portu Komunikacyjnego
gminne dożynki. Pogoda w tym roku dopisała, więc w uroczystościach
Zachęceni przez włodarzy gmiz okazji święta plonów wzięło udział wielu mieszkańców
ny mieszkańcy do ubiegłego tygo-

Wójt Dariusz Zwoliński podzielił się z mieszkańcami chlebem
Święto plonów rozpoczęło się od mszy św. i koncertu uwielbienia. Potem
wójt Dariusz Zwoliński przyjął od starostów chleb i podzielił się nim z mieszkańcami. Dalszą część uroczystości zdominowały zawody sportowe i występy
artystyczne. Aplauz widowni wzbudził pokaz Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, po którym wystąpił Nok Pęd Band. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy. Po występie orkiestry OSP Nadarzyn i występach kabaretowych rozpoczęła się dyskoteka plenerowa i koncerty (zagrali
Enjoy, MeGustar i Fanatic). Imprezę zwieńczył pokaz sztucznych ogni.
Oczywiście podczas dożynek nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci. Największą z nich był szpaler dmuchańców, ale sporym zainteresowaniem najmłodszych cieszyła się również ścianka wspinaczkowa.

TW
BRWINÓW

Zbiórka elektrośmieci
W sobotę 22 września na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty
sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty
odbioru elektroodpadów: w Mosznie, Otrębusach, Żółwinie i Brwinowie.

TW

dnia skierowali na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 584 wnioski. Domagają się w
nich wykreślenia z opracowywanego
obecnie planu zagospodarowania
przestrzennego województwa sieci linii kolejowych, którymi pociągi
miałyby docierać do projektowanego superlotniska w gminie Baranów.
– Cieszy nas tak duża liczba wniosków. Wiemy też, że następne wpłynęły drogą elektroniczną – mówi Sławomir Kamiński, pełnomocnik wójta
gminy Jaktorów. – Ta liczba jest zadowalająca, gdy weźmiemy pod uwagę, że mieliśmy zaledwie trzy tygodnie na reakcję. Z tego względu, dla
mobilizacji mieszkańców wywiesiliśmy na urzędzie banery zachęcające
do sprzeciwu – tłumaczy.
Nawołująca do sprzeciwu akcja
gminy wywołała reakcję Ministerstwa Infrastruktury (to w nim trwają przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w
gminie Baranów). W swoim stanowisku resort przekonuje, że działania włodarzy Jaktorowa sugerują jakoby decyzja o lokalizacji węzła kolejowego została już podjęta, podczas gdy dopiero powstanie studium
jego wykonalności, które będzie następnie poddane konsultacjom społecznym. – Tym samym wprowadzają mieszkańców w błąd. Treść i forma przekazu zawarta na banerach
rozwieszanych przez urząd gminy
może ponadto utrudniać prowadzenie odpowiedzialnego, merytorycznego dialogu z mieszkańcami, ponieważ w nieuzasadniony sposób odwołuje się do obaw i emocji, a nie do
faktów – przekonuje Szymon Huptyś,
rzecznik prasowy ministerstwa.
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Bannery spełniły swoją rolę, ale zdaniem resortu
infrastruktury „wprowadziły mieszkańców w błąd”
– Mając złe doświadczenia związane z linią 400 kV, musimy dmuchać na zimne. Przebieg linii wysokiego napięcia też zaprojektowano latem, kiedy wielu mieszkańców było
na urlopach – odpowiada na zarzuty resortu Sławomir Kamiński. – Będziemy reagować na każdą informację o liniach kolejowych związanych
z budową CPK. Wedle obecnych propozycji nasza gmina w pasie liczącym
8 km co kilometr byłaby przecięta torowiskami – dodaje urzędnik.
Projekt planu Mazowsza w zakresie budowy wielkiego lotniska oraz
linii kolejowych negatywnie zaopiniował także samorząd gminy Baranów.
Włodarze powołują się w piśmie m.in.
na wyniki czerwcowego referendum,
w którym mieszkańcy opowiedzieli się
przeciwko budowie portu.

CPK jest nadal w fazie przygotowań, ale Mikołaj Wildt, pełnomocnik rządu zajmujący się tą inwestycją informuje, że jest postęp m.in.
w sprawie finansowania projektu.
Jeden z największych portów przesiadkowych w Europie, który – wedle rządowych zapowiedzi – zostanie otwarty pod koniec 2027 i obsłuży początkowo 45 mln pasażerów rocznie, ma być doskonale skomunikowany z polskimi miastami
zamieszkałymi przez około 13 mln
osób (po to projektowana jest dodatkowa sieć kolejowa). Do końca
2019 roku mają zakończyć się przygotowania do budowy CPK, która
ma pochłonąć nawet 35 miliardów
zł razem z towarzyszącymi szosami
oraz liniami kolejowymi.

Piotr Chmielewski
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Pruszkowski Festiwal
Archeologiczny „ARTEfakty”

PRUSZKÓW

Film dokumentalny
o Ignacym Paderewskim

PRUSZKÓW Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na drugą edycję wyjątkowego wydarzenia z pogranicza nauki, sztuki i rozrywki
Uroczyste otwarcie festiwalu
nastąpi dziś (piątek 14 września) o
godz. 20. Zapoczątkuje go widowisko plenerowe „Spotkać Prospera” w
wykonaniu Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia. Na fabułę spektaklu składają się cztery sztuki
Williama Szekspira: „Burza”, „Romeo
i Julia”, „Sen nocy letniej” i „Hamlet”.
W każdej z nich można odnaleźć na-

wiązania do tekstów starożytnych.
Wstęp wolny. Ostatni dzień festiwalu, przypadający na sobotę 15 września, będzie obfitował w liczne wystawy, wykłady, warsztaty, wernisaże, spotkania, rekonstrukcje i pokazy,
odbywające się w muzeum, ale także
Centrum Kultury i Sportu oraz parku
Potulickich. Początek o godz. 11.

TW

Książka o historii gminy
BRWINÓW Światło dzienne ujrzała ciekawa publikacja przybliżająca historię gmin Helenów i Brwinów z okresu międzywojennego. Książkę można
otrzymać bezpłatnie w urzędzie gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12
Publikacja zatytułowana „Gminy
Helenów i Brwinów w latach 1918-1939”
autorstwa Leszka Zugaja przedstawia
dzieje nieistniejącej już dzisiaj gminy
Helenów oraz wydzielonej z niej w 1927
r. gminy Letnisko Brwinów. Książka opisująca historię obu samorządów zawiera zdjęcia archiwalnych dokumentów i
czasopism. Przedstawia również sylwetki wójtów gminy Helenów m.in. Józefa Dąbrowskiego i Mateusza Bonieckiego, a także wójta gminy Brwinów – Stanisława Kowalewskiego. Dzięki fotografiom map z XIX i XX wieku można prześledzić, jak zmienił się obszar dzisiejszej
gminy Brwinów – w 1921 r. w skład gminy Helenów wchodziły m.in. Podkowa

Leśna, Nowa Wieś czy Strzeniówka.
W 1927 r. z gminy Helenów została wyodrębniona – najprawdopodobniej
na wniosek mieszkańców – gmina Letnisko Brwinów. W książce można znaleźć
wiele ciekawostek dotyczących funkcjonowania obu samorządów np. w pierwszym zgromadzeniu gminnym w Brwinowie wzięło udział tylko 7 osób na 1718
uprawnionych. Wśród wydatków gminy
Letnisko Brwinów znalazł się m.in. zakup
roweru dla woźnego czy „koszty tępienia psów”. Książka jest bez wątpienia źródłem cennych i czasami zaskakujących
informacji o początkach funkcjonowania
brwinowskiego samorządu.

5

Wąż zbożowy
napędził strachu

W piątek 21 września Książnica Pruszkowska, Spółdzielczy Dom
Kultury oraz Fundacja „Ave Arte”
zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego „Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy” oraz
na wystawę „Serce Paderewskiego” Film w reżyserii Wiesława Dąbrowskiego prezentuje historię
wielkiego polskiego patrioty, światowej sławy pianisty i kompozytora, męża stanu, dyplomaty, polityka i filantropa, który w znaczący
sposób przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wiekopomne dokonania Paderewskiego przedstawiają świadkowie
historii, w tym amerykańscy prezydenci Ronald Reagan, John Fitzgerald Kennedy, George Bush senior
oraz prezydent Lech Wałęsa. W
filmie przedstawione są zachowane do dziś oryginalne nagrania pianistyczne Ignacego Jana
Paderewskiego, jego dokonania dyplomatyczne (Traktat Wersalski), jak również jego ostatnia droga z Narodowego Cmentarza Arlington (USA) do krypty
w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na
warszawskiej starówce. Projekcja filmu odbędzie się w piątek 21
września o godz. 18 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie. Wstęp wolny.
Projekcji będzie towarzyszyła także wystawa „Historia serca Paderewskiego”.

GRODZISK MAZOWIECKI Gad zadomowił się w mieszkaniu w bloku przy
ul. Bairda i terroryzował rodzinę. Odłowili go grodziscy strażnicy
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W poprzedni wtorek straż
miejska została powiadomiona przez zaniepokojoną kobietę, że w jej mieszkaniu pojawił
się wąż, który „swoją obecnością terroryzuje rodzinę”. Opisując kolorystykę gada mieszkanka nie kryła obaw, że jest to
jadowity gatunek.
Kiedy na miejsce udali się
mundurowi z Eko-patrolu faktycznie dostrzegli barwną sylwetkę węża, który spłoszony
ukrył się w szafie. – Działania
na miejscu utrudniał brak dostatecznego oświetlenia. LatarDo kogo należy wąż odłowiony w
ki w takiej sytuacji można użymieszkaniu przy Bairda? Na razie
wać tylko w taki sposób, by nie
stresować gada. Każdy nieodnikt się do niego nie przyznał
(fot. Grodzisk.pl)
powiedni ruch mógł wypłoszyć
zwierzę – podają strażnicy.
Funkcjonariusze podjęli odpowiednie środki ostrożności, jednak po odłowieniu zwierzęcia okazało się, że był to nieszkodliwy wąż zbożowy, dla którego naturalnym środowiskiem są pola uprawne, nieużytki oraz zadrzewienia,
ale... Ameryki Północnej. Strażnicy umieścili węża w terrarium. – Podejrzewamy, że wąż sam zza oceanu do nas nie przywędrował. Być może zwierze mogło
spaść z balkonu na wyższym piętrze i wpełznąć do mieszkania przez okno. Nie
wiemy, czy tak było, bo nikt się do niego póki co nie przyznał. Może właściciel
boi się konsekwencji, albo nie wie, że wąż mu uciekł – domyśla się Dariusz Zalesiński, komendant grodziskiej straży miejskiej. Za nieupilnowanie zwierzęcia
w należyty sposób grozi mandat, ale straż miejska zaznacza, że zaczyna zwykle od pouczenia roztargnionych właścicieli.
Mundurowi apelują, aby w podobnych przypadkach nie próbować odławiania gadów na własną rękę, tylko dzwonić do Eko-patrolu. – Bowiem obok tych
najczęściej występujących w Polsce w warunkach naturalnych okazów niejadowitych, można niestety napotkać także jadowite – przestrzega komendant Zalesiński.
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Cztery piętra i 300 aut.
Zaparkujesz za miesiċc

Oszukane i okaleczone

GRODZISK MAZOWIECKI Wielopoziomowy parking przy ul. Żydowskiej
miał być gotowy w czerwcu, ale zostanie otwarty 14 października. Kierowcy dojadą do niego wyrównaną drogą

Przy Żydowskiej trwają ostatnie prace
Opiewająca na 11 mln zł (dofinansowana przez Unię Europejską) inwestycja ma zdecydowanie ułatwić przesiadkę osobom, które na grodziskim
dworcu PKP będą chciały przesiąść się do pociągu. Aby udogodnienie stało
się jeszcze bardziej atrakcyjne, rada miejska zdecydowała, że dla pasażerów
komunikacji publicznej korzystanie z obiektu będzie bezpłatne. Inni zapłacą,
ale dopiero po dwóch godzinach postoju.
Na czterech poziomach parkingu na tyłach komendy straży pożarnej będzie można zostawić 300 samochodów i 100 rowerów. Przy Żydowskiej ponadto – zgodnie ze współczesnymi oczekiwaniami – zostaną przygotowane
stacje do ładowania aut elektrycznych, a także wypożyczalnia rowerów. Burmistrz Grzegorz Benedykciński zapowiada, że otwarcie obiektu odbędzie się
14 października o godz. 16. – Już zabraliśmy się za remont ul. Żydowskiej, co
zdecydowanie ułatwi dojazd do parkingu – informuje.
Budowa opóźniła się ze względu na problemy firmy w pozyskaniu wszystkich materiałów niezbędnych m.in. do wykonania elewacji garażu. – Powstał
też konflikt między projektantem, a wykonawcą – zdradza burmistrz.

PC

Siatkarki GLKS-u Nadarzyn
zaczynajċ nowy sezon
NADARZYN Najpierw młode zawodniczki wyjechały na obóz przygotowawczy do austriackiego Treffen, później trenowały jeszcze w Białej
Podlaskiej. Sezon zainaugurowały turniejem „Witaj szkoło”

GRODZISK MAZOWIECKI Ich dziecięce lata brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej i
morze okrucieństwa. Jeszcze do 17 września w Grodzisku można oglądać przejmującą
wystawę „Ukradzione dzieciństwo”
Ekspozycję przygotowaną przez
warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej w sobotę otwarto w dolnym kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dzieciństwo to zwykle najpiękniejszy okres
w życiu człowieka, pełen nadziei, ufności, beztroskiej zabawy i miłości.
Wybuch wojny w 1939 roku sprawił, że świat ten z dnia na dzień
przestał istnieć – zastąpiły go groza, bezprzykładne okrucieństwo i
codzienne świadectwo śmierci. Wystawa opowiada o wyborach między
byciem ofiarą, biernym obserwatorem, a obrońcą. Historia „ukradzionego” polskim dzieciom dzieciństwa
nie skończyła się w 1945 r. – ocalałe z pożogi wojennej okaleczone fizycznie i psychicznie zarażały one
swoimi przepełnionymi grozą wspomnieniami kolejne pokolenia Polaków, przenosząc wojenną traumę do
czasów współczesnych. Ekspozycja
to też pytanie, czy my sami nie przekazujemy nieświadomie tej traumy.
Wystawa odnosi się do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych
w tym: Żydów, Romów, Ukraińców,
Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do
dramatycznych przeżyć związanych
z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami i egzekucjami. Podzielona jest na siedem części, które
obrazują dzieci w różnych rolach życiowych: życie przedwojennych dzieci, obrońcy, oszukani?, ofiary, obserwatorzy, okaleczeni i emigranci.
Sobotniemu otwarciu poruszającej ekspozycji przy Piaskowej 21
towarzyszyły warsztaty dla dzieci i

Sobotniemu wernisażowi towarzyszyły warsztaty dla dzieci i
młodzieży. Wstęp na ekspozycję jest wolny
młodzieży przeprowadzone przez
Ewę Dyngosz i dr Annę Marię Adamus z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Warszawie. Podczas oglądania zdjęć i czytania opisów dzieci szukały odpowiedzi na pytania zawarte w otrzymanych wcześniej kartach pracy, a następnie dzieliły się zdobytą wiedzą. Edukatorki
wyjaśniały ich wątpliwości i opowiadały o założeniach ekspozycji.
Wieczorem, już z dorosłymi słuchaczami, spotkał się dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego
Biura Badań Historycznych warszawskiego IPN. Historyk omówił
temat strat, które poniosło państwo

polskie w okresie II wojny światowej i pierwszym dziesięcioleciu powojennym. Przytoczył wiele przykładów, podał szacunki i wyliczenia wskazujące na skalę zniszczeń
materialnych (budynki, fabryki, infrastruktura), kulturowych (pałace,
kościoły, biblioteki, zbiory sztuki), a
także społecznych (zagłada elit, inteligencji, eksterminacja dzieci, zerwanie ciągłości kulturowej, demoralizacja społeczna). Mimo posiadanej wiedzy i zainteresowania tematem słuchacze nie kryli zaskoczenia skalą problemu.
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Dni Brwinowa
z ostrym graniem i bitwą
BRWINÓW Porywające koncerty, pokaz teatru ognia, rekonstrukcja bitwy z września 1939
roku – to główne atrakcje imprezy z okazji dni miasta, która odbyła się w ubiegły weekend

W wakacje siatkarki GLKS-u Nadarzyn wystartowały w mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej, w których zajęły 13. miejsce
Ponad trzydzieści siatkarek przeplatało ciężkie treningi z fantastycznymi
wycieczkami podczas obozu w Austriackim Treffen. Było sporo zwiedzania –
dziewczyny obejrzały jaskinię Postojna i zdobyły przepiękny szczyt Gerlitzen.
W program pobytu weszła również wycieczka do Salzburga.
Obóz przygotowawczy do nowego sezonu odbył się natomiast w Białej
Podlaskiej. Było tam również sporo pracy, ale znalazł się także czas na odpoczynek i wspólną zabawę. Po powrocie doszło do inauguracji nowego sezonu ogólnopolskim turniejem kadetek „Witaj szkoło”, który idealnie weryfikuje
formę poszczególnych drużyn po wakacyjnej przerwie. Siatkarki GLKS-u zajęły w nim dobre drugie miejsce.
Od nowego roku szkolnego rusza rekrutacja do drużyny siatkarek. Wszystkie zainteresowane mogą zgłaszać się na halę GOS przy ul. Żółwińskiej 41,
gdzie uzyskają dodatkowe informacje.

TW

Na sobotni wieczór zaplanowano przede wszystkim koncerty. Rozpoczął je zespół Blues Fathers. Po
bluesmanach zagrali Run The River oraz T/Aboret, a na zakończenie gwiazda wieczoru – Kapela ze
Wsi Warszawa. Po części muzycznej
przyszedł czas na teatr ognia w wykonaniu Jo Art Show.
W niedzielę przed południem odbyły się oficjalne uroczystości związane z 79. rocznicą bitwy pod Brwinowem, która została stoczona 12
września 1939 r. O godz. 10.30 odprawiono uroczystą mszę św. w kościele pw. św. Floriana. Po niej wszyscy obecni przeszli pod pomnik 36.
Pułku Piechoty Legii Akademickiej.
Tradycyjnie w obchodach Dni Brwinowa wzięli udział żołnierze 3. batalionu zmechanizowanego z Trzebiatowa pod dowództwem ppłk. Sylwestra Kowalskiego oraz 36. dywizjon
rakietowy OP z Mrzeżyna, a także
reprezentacja partnerskiego Trzebiatowa z burmistrzem Józefem Domańskim i przewodniczącym rady
Janem Kaniewiczem na czele.
Wśród przybyłych na uroczystość gości byli kombatanci z Brwinowa i Warszawy – Batalion „Ruczaj” Warszawskiego Korpusu AK

oraz druh Damian Małecki, prezes
Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.
Przed pomnikiem poświęconym
pamięci żołnierzy 36. pp Legii Akademickiej kwiaty złożyli, w imieniu
mieszkańców i władz samorządowych, burmistrz Arkadiusz Kosiński, przewodniczący rady miejskiej
Sławomir Rakowiecki, żołnierze,
kombatanci oraz honorowi obywa-

tele i zaproszeni goście. Na zakończenie oficjalnych uroczystości pokaz musztry wojskowej dali żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Hołd żołnierzom poległym w bitwie pod Brwinowem oddano także
na cmentarzu, gdzie przedstawiciele
władz oraz żołnierze złożyli kwiaty i
zapalili znicze.
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Powstanie nowoczesny
punkt przesiadkowy

7

Koniec linii zastępczych.
Z jednym wyjątkiem

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Od 24 września przywrócony zostanie ruch na linii kolejowej nr 447 z Warszawy Włochy do GroNADARZYN Kilka dni temu został ogłoszony przetarg na budowę gigantycznego parkin- dziska Mazowieckiego
gu w formule „parkuj i jedź”, który ma powstać na działce przy ul. Granicznej, między
urzędem gminy a przedsiębiorstwem usług komunalnych
Będzie to parking nietypowy, bo
powstanie w strategicznym punkcie
Nadarzyna, a w jego centrum znajdzie
się nowoczesny dworzec autobusowy.
Szacuje się, że inwestycja może kosztować około 6,5-7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść 4,6 mln
zł. Jakie jednak będą faktyczne koszty budowy parkingu, okaże się dopiero po otwarciu ofert przetargowych, co
ma nastąpić pod koniec września.
Ładny i nowoczesny
W centralnym punkcie założenia mają znaleźć się cztery zadaszone perony autobusowe, otoczone parkingiem dla samochodów osobowych
na 225 miejsc. Na parkingu znajdzie
się także strefa dla cyklistów, w której
będzie można pozostawić 40 jednośladów. Cały teren zostanie oświetlony i
będzie monitorowany. - Chcemy zbudować także poczekalnię dla podróżnych, aby mogli czekać na autobusy
w komfortowych warunkach – dodaje Dariusz Zwoliński, wójt Nadarzyna.
Zmieni system komunikacji
Parkingi „parkuj i jedź” zwykle powstają na obrzeżach miast
lub miejscowości znajdujących się
w sąsiedztwie dużych aglomeracji.
Często są budowane przy metrze
(w Warszawie) lub liniach kolejowych. W Nadarzynie sytuacja jest
nieco inna – parking ma być impulsem do zmiany funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy. Przede wszystkim zostanie zbudowany w miejscu, które znajduje się blisko magistratu, a
za kilka lat - także punktów usługowych i ośrodka zdrowia. Po drugie będzie można przesiąść się tu w
podmiejskie autobusy ZTM, dojeżdżające do Warszawy i Pruszkowa,

Po rocznej przerwie na trasę kolejową
z Grodziska do Warszawy powróci normalność
Od tego dnia przestaną kursować linie Zastępczej Komunikacji Autobusowej ZG (Grodzisk-Warszawa), ZM (Grodzisk-Milanówek) i ZB (Brwinów-Warszawa). Rozpocznie natomiast kursowanie nowa linia – ZR1 na trasie Pruszków – Piastów – Pruszków. – Powodem jest to, że 24 września nie nastąpi jeszcze otwarcie stacji kolejowej w Pruszkowie – tłumaczy Donata Nowakowska,
rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich. Ze szczegółowym rozkładem nowej linii można zapoznać się na stronie kolejowej spółki.
Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami z pruszkowskiej stacji będzie
można korzystać od około 20 października.

Nowy parking ma być niezwykle nowoczesny. Znajdzie się w nim
m.in. stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych
a w przyszłości także w linie komunikacji gminnej, które będą dojeżdżać do mniejszych miejscowości.
Być może w sąsiedztwie dworca
powstanie w przyszłości także wypożyczalnia rowerów, kompatybilna z systemami, które funkcjonują w Michałowicach i Pruszkowie.
W przyszłe wakacje ma ruszyć program pilotażowy.
Centrum obsługi mieszkańców
Wokół parkingo-dworca ma powstać w przyszłości także centrum
obsługi mieszkańców. - Na 30 lat
wydzierżawiliśmy działkę znajdującą się obok przyszłego parkingu,
na której zostanie zbudowany pa-

wilon handlowo-usługowy – dodaje Dariusz Zwoliński. - Z kolei na
miejscu garaży i magazynów PKN
-u powstanie w przyszłości ośrodek
zdrowia z rehabilitacją, podstawową
opieką zdrowotną oraz dziennym
domem opieki dla osób starszych.
Pierwszy etap inwestycji, a więc
budowa parkingo-dworca, ma zostać zakończony do marca 2020
roku. Najpierw będzie poszerzona
ulica Graniczna i wykonany wjazd
w ulicę Mszczonowską. Ośrodek
zdrowia i budynek w którym znajdą
się lokale usługowe ma powstać do
2023 roku.

PC

60 lat razem
MICHAŁOWICE Kilka dni temu państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa, obchodzący w tym roku diamentowe gody zostali uhonorowali przez
wójta Krzysztofa Grabkę medalem za długoletnie pożycie małżeńskie oraz
pamiątkową statuetką

Tomasz Wojciuk

Karkoãomna podróů po zmroku
GRODZISK MAZOWIECKI Jakież było zdumienie grodziskich policjantów, gdy zobaczyli po
godz. 21 w Opypach ciągnik, którego nietrzeźwy kierowca oświetlał sobie drogę… latarką ze smartfona
Do zdarzenia doszło kilka dni
temu na ruchliwej szosie. Do komendy zaczęli wydzwaniać zaniepokojeni kierowcy informując, że
ulicą jedzie nieoświetlony traktor. Na miejsce pojechała policyjna załoga i rzeczywiście dostrzegła ciemną sylwetkę ciągnika.
Kierował nim nietrzeźwy 21-latek (2 promile alkoholu w organizmie), który oświetlał sobie drogę telefonem komórkowym. Przy
tym wszystkim mężczyzna nie miał
uprawnień do kierowania jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.
Nietrzeźwy trafił do policyjnej
celi, a ciągnik na parking policyjny. Nazajutrz do grodziskiej komendy zgłosił się mieszkaniec poszukujący swojego traktora. Kamil P. usłyszał zarzut kierowania
w stanie nietrzeźwości oraz zaboru ciągnika. – Grodziscy policjanci dziękują za szybkie zgłoszenie w
tym przypadku i zachęcają kierowców do reagowania na zagrożenia,
stwarzane przez nietrzeźwych lub

Za życzeniami i kwiatami kryje się niesamowita historia dwojga ludzi, którzy spędzili ze sobą ponad pół wieku Pani Maria i pan Jerzy poznali się w Częstochowie, gdzie zawarli związek małżeński. Pani Maria pracowała w szpitalnej
aptece jako farmaceutka, pan Jerzy był początkującym lekarzem, który w tym
samym szpitalu odbywał staż. W 1963 roku małżonkowie kupili dom w Komorowie, jednak na stałe przenieśli się tu dopiero 7 lat później. Pani Maria podjęła pracę w Pruszkowie, zaś pan Jerzy pracował jako internista w komorowskiej
przychodni. Na emeryturze małżonkowie najbardziej lubią zajmować się ogrodem. Mają córkę i wnuka, który właśnie rozpoczyna studia w Warszawie.
Z okazji obchodów diamentowych godów państwo Malinowscy gościli
wójta gminy Krzysztofa Grabkę, który odznaczył jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawanym przez prezydenta RP. Wójt wręczył małżonkom także pamiątkową statuetkę, piękny bukiet róż i przekazał
im najlepsze życzenia od wszystkich mieszkańców gminy.

TW
PRUSZKÓW

Konsultacje w sprawie nowego parku

mendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu przy ul. Latter
(w miejscu po parkingu strzeżonym) w bezpośrednim sąsiedztwie parku
Żwirowisko, w poniedziałek 17 września od godz. 18 odbędą się dodatkowe konsultacje w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Antka w Pruszkowie. Na potrzeby konsultacji społecznych przygotowane zostały trzy
wstępne koncepcje zagospodarowania terenu. Do dziś (14 września) prowadzone są też konsultacje za pośrednictwem strony internetowej miasta
i facebooka.

PC
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Kamil P. był nietrzeźwy, nie miał uprawnień
i jechał kradzionym traktorem (fot. Policja)
nieodpowiedzialnych użytkowników dróg – mówi asp. sztab. Katarzyna Zych, oficer prasowy Ko-
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Kambo: prokuratura
koľczy œledztwo

Heroski są wśród nas

GRODZISK MAZOWIECKI Grodziszczanka Marta Otto jako pierwsza Polka w historii ukończyła dystans podwójnego Ironmana przy okazji wygrywając zawody,
GRODZISK MAZOWIECKI Do grodziskiej prokuratury w końcu dotarła które trwały ponad 27 godzin!
ekspertyza farmaceutów na temat substancji, która mogła doprowaZadanie było mordercze: płydzić do śmierci 30-latkę, niemal dwa lata temu biorącą udział w cere- wanie na dystansie 7,6 km, 360 km
na rowerze i na koniec 84,4 do pomoniale kambo w grodziskiej siłowni
konania biegiem. Tego niesamowitego wyczynu reprezentantka klubu Kuźnia Triathlonu z Grodziska
Mazowieckiego pod koniec sierpnia dokonała w litewskim Poniewieżu. – Miałam potrzebę sprawdzenia, że po przełamaniu granicy bólu
można ze swojego organizmu jeszcze tak dużo wyciągnąć. Chciałam
przekonać się, czy moje sposoby radzenia sobie ze stresem sprawdzą się
w tak ekstremalnej sytuacji. Bardzo
kuszące było też to, że żadna Polka
jeszcze tego nie zrobiła – mówiła tuż
po starcie na Litwie w wywiadzie dla
Kuznia-triathlonu.pl.

Czy to wydzielina żaby amazońskiej zabiła w Grodzisku
mieszkankę Warszawy? Biegli nadal to sprawdzają
W jej trakcie kobiecie i innym uczestnikom spotkania, dla „oczyszczenia organizmu”, została zaaplikowana wydzielina egzotycznej żaby z Amazonii. 30-latka wówczas źle się poczuła i po odwiezieniu do szpitala zmarła. Podczas sekcji
zwłok stwierdzono u niej obrzęk mózgu, a także niewydolność krążeniowo-oddechową. Śledczy mieli jednak do tej pory problemy z ustaleniem, co konkretnie
spowodowało takie obrażenia i ostatecznie śmierć. Z badań biegłych z Narodowego Instytutu Leków wynika, że substancje znajdujące się w wydzielinie żaby
po zaaplikowaniu człowiekowi mogą powodować nudności, biegunkę, wymioty, nagłe skoki ciśnienia krwi oraz działać jak środek przeciwbólowy.
Ekspertyza określająca czym jest użyta w ceremoniale substancja i jakie
może mieć działanie na organizm człowieka przesłana zostanie teraz do Zakładu Medycyny Sądowej, który wyda kompleksową opinię w sprawie przyczyny śmierci pokrzywdzonej.
Do tej pory śledztwo prowadzone jest w sprawie, prokuratura nikomu
jeszcze nie postawiła zarzutów.

PC
NADARZYN

Sukcesy tenisistów stołowych
W ubiegłą sobotę młodzicy GLKS-u rozpoczęli sezon startem w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym. Stawką był bezpośredni awans do
Grand Prix Polski. Adam Kostecki zdołał wywalczyć miejsce na podium, co
jest nie lada wyczynem, ponieważ w turnieju startowało 48 chłopców z
całego Mazowsza. O awans nie musiała walczyć Dorota Sass, gdyż dzięki
punktom z zeszłego sezonu miała już wcześniej zagwarantowany udział w
Grand Prix Polski.

POWIAT PRUSZKOWSKI/PRUSZKÓW
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Rap, hip-hop i reggae zagości przy Gomulińskiego
W sobotę 15 września w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 odbędzie się koncert, podczas którego wystąpią Łona, Webber & The Pimps, Vavamuffin czy Sobota. - Koncert będzie
formą podziękowania dla młodzieży i wszystkich tegorocznych absolwentów szkół z terenu powiatu pruszkowskiego za ich dążenie do osiągania
jak najlepszych wyników zarówno w nauce, jak i sporcie – mówi Starosta
Maksym Gołoś. Koncerty rozpoczną się o godzinie 16. Wstęp wolny.

PRUSZKÓW

TW

III Festyn na Gąsinie
W sobotę 22 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Pływackiej na Gąsinie odbędzie się doroczny festyn. Na scenie wystąpią z programem artystycznym uczniowie podstawówki oraz Ogniska Muzycznego
z Gąsina. Gwiazdą imprezy będzie Oddział Zamknięty, który zagra o godz.
18. Na miejscu będzie można wymienić książki, a uczniowie przygotują
pyszne wypieki. Początek imprezy o godz.15.

PIASTÓW

TW

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Do jutra (15 września) można zapisywać się na XII edycję Piastowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury
(więcej informacji pod telefonem: 22 723 65 50). A już 3 października o
godz. 11 odbędzie się pierwszy wykład zatytułowany: „Ogród Saski i Plac
Saski. Od Augusta Mocnego do dziś”.

TW

Kojący szum opon
Marta Otto jest doświadczoną triathlonistką. W ubiegłym roku
35-latka, z zawodu nauczycielka, została wicemistrzynią Polski na dystansie Ironmana w Borównie z czasem 11 godzin, 18 minut i 16 sekund.
Jednak zawody w Poniewieżu wymagały od niej znacznie większej
wytrzymałości nie tylko fizycznej,
ale i psychicznej. Ze względów organizacyjnych (trzeba było zamknąć
i zabezpieczyć spory obszar) zawody na tak długich dystansach odbywają się na małych pętlach. W trakcie pływania grodziszczanka musiała pokonać 19 „kółek” wychodząc z
wody po każdym okrążeniu. Na rowerze przejechała 70 pętli pokonując 280 zakrętów, na których czasem
trzeba było zwalniać niemal do zera.
W trakcie biegu okrążeń było 63.
W czasie zawodów wszyscy startujący musieli być na bieżąco dożywiani i motywowani (przede
wszystkim w ostatniej fazie) przez

– Miałam potrzebę sprawdzenia, że po przełamaniu granicy
bólu można ze swojego organizmu jeszcze tak dużo wyciągnąć
– mówi mieszkanka Grodziska Mazowieckiego (fot. Kuznia-triathlonu.pl/).
swoich współpracowników lub wolontariuszy. Nad komfortem reprezentantki Kuźni Triathlonu czuwała
Dorota Iwaszko. Grodziszczanka jadła owoce, żele, kanapki, ciepłe posiłki
oraz własnej roboty ciastka kokosowodaktylowe, pijąc przy tym napoje izotoniczne, wodę oraz colę. – Ilości jakie
pochłonęła były tak duże, że aż ciężko
to wszystko policzyć – podsumowuje
jej rodzimy klub. Najpoważniejszy kryzys Marta Otto przeżyła dopiero na 60
km biegu. – Pod koniec etapu rowerowego myślałam, że zasnę podczas jazdy. Było już bardzo późno w nocy, albo
wcześnie rano, i wszyscy kibice zeszli z
trasy. Cisza, spokój i tylko słychać kojący szum opon na asfaltowej ścieżce.
To był moment na pierwszą kawę. Druga trudność pojawiła się po 60 km biegu, kiedy uda zaczęły mi płonąć. Lód i
maść uratowały sytuację – wspomina
zawodniczka.

Wielka ulga na koniec
Podczas części kolarskiej grodziszczanka długo utrzymywała drugą lokatę, za Litwinką. Później wyprzedziła ją jeszcze Niemka. Marta Otto wiedziała, że jej najmocniejszym punktem jest bieg i
tego się trzymała. Zgodnie z przewidywaniami, sukces przyszedł w
ostatniej fazie zawodów. – Na kilku
ostatnich pętlach skutecznie zwiększałam przewagę nad Niemką i wiedziałam, że Litwinka nie ma szansy mnie dogonić. Dało mi to wielką
pewność siebie. Euforii z ukończenia dystansu towarzyszyła radość
i duma z zajętego miejsca. Właściwie wraz z przekroczeniem mety
oprócz szczęścia poczułam ulgę, że
już mnie nie dogonią – pamięta zawodniczka. Wbiegła na metę z czasem
27 godzin i 16 minut.
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Poczuj się jak żołnierz Piłsudskiego
GRODZISK MAZOWIECKI W najbliższą sobotę u podnóża Gór Szwedzkich zostanie zorganizowany
IV Rodzinny Piknik Historyczny. Tym razem grodziska impreza przeniesie nas o 100 lat
Z racji przypadającej na ten rok
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj piknik odbędzie się pod hasłem Drogi Wolności.
Wchodząc w świat rekonstruktorów
historycznych i rzemieślników każdy
będzie mógł przekonać się, jak Polacy walczyli o swoją ojczyznę, jak bronili jej granic, jak dla niej pracowali i
jak się bawili. W trakcie imprezy będzie można zobaczyć w boju formacje
wojskowe, które walczyły na frontach
Wielkiej Wojny, podziwiać wyczyny
polskiej jazdy i wejść do obozu żołnierskiego. Odtwórcy historyczni pozwolą
chętnym przejść ścieżkę rekrutacji do
Legionów Polskich, zasmakować trudów wojskowego życia podczas gry
plenerowej oraz potraw naszych pradziadów, a także poznać tajniki zawodów popularnych w okresie II RP. Nie
zabraknie warsztatów i zabaw dla najmłodszych, patriotycznych pieśni i narodowych tańców oraz spektakularnego pokazu Teatru Ognia.
Program na łące u wylotu ul. Ordona rozpocznie się o godz. 15. Niedługo potem odbędą się pokazy kawaleryjskie (ułanów 1. Pułku Szwoleżerów w mundurach z 1917 r.), po
których o godz. 16 wystąpią rekonstruktorzy prezentujący poszczegól-

Podczas pikniku będzie można zobaczyć m.in.,
jak pracowały wojenne szpitale polowe
ne formacje wojskowe, w których w
czasie I wojny światowej walczyli
Polacy. Na prezentację polskich tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”
AWF im. J. Piłsudskiego przyjdzie
czas o godz. 17. A godzinę później
odbędzie się inscenizacja wydarzeń
z 11 listopada 1918 roku. O godz. 19
wystartuje koncert utworów patriotycznych, a po zmroku – o godz. 20

spektakl Teatru Ognia „Bohema”.
Przez cały czas trwania pikniku
dostępne będą stoiska rekonstruktorów historycznych (m.in. obozu żołnierskiego i lazaretu) oraz rzemieślników, a także Związku Dużych Rodzin 3 plus i Grodziskiego Klubu
Szermierczego oraz punkt gastronomiczny (m.in. z żołnierską grochówką z kotła).
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Za wodę jak za zboůe?

Radni bronią kolegi do końca

MILANÓWEK Wbrew sierpniowemu wezwaniu wojewody, rajcy Milanówka nie wygasili mandatu radnemu Robertowi Czarneckiemu, któPODKOWA LEŚNA Istniejące od początku roku przedsiębiorstwo Wody Polskie nie zgadza się ry – naruszył prawo – wykonując prace za gminne pieniądze
O sprawie informowaliśmy pod koniec mają, kiedy to grodziska prokurana ceny wody i ścieków zaproponowane przez podkowiański samorząd i proponuje stawtura zwróciła się do rady miejskiej o podjęcie stosownej uchwały w sprawie
ki niemal dwukrotnie wyższe. Czy mieszkańcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni? pozbawienia mandatu radnego Czarneckiego, a 8 z 15 rajców zagłosowało
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” (PGW WP) decyzją ustawodawcy od początku
tego roku stało się centralnym regu-

Zdaniem władz miasta
„stawki (…), na podstawie
których wpływy pokrywają
wszystkie koszty, są zbyt
wysokie, aby mogły zostać
przyjęte przez mieszkańców i wprowadzone w życie,
ponieważ stanowiłyby nadmierne obciążenie odbiorców i wzbudziłyby ogromny
sprzeciw społeczny”.
latorem taryf za wodę i ścieki w gminach. Dotychczas takowe ceny od
początku do końca ustalały wyłącznie lokalne władze. Jednak zdaniem
twórców firmy odpowiadającej za
gospodarkę wodną w naszym kraju była ona potrzebna, aby „interesy
klientów – czyli mieszkańców były
lepiej chronione, bo w końcu ktoś
będzie czuwał nad wysokością opłat
za wodę i ścieki.” Wody Polskie wyjaśniają, że „jedynie sprawdzają, czy
stawki za wodę proponowane przez
gminy są adekwatne do realnych
kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne”.
Miasto: stawki byłyby zbyt wysokie
Podkowa Leśna do 12 marca
musiała złożyć do PGW WP propozycję cen wody i ścieków w gminie
na najbliższe trzy lata (do roku 2017
były ustalane rokrocznie). I tak się
stało – magistrat przedłożył stosowny wniosek taryfowy zawierający
jego uzasadnienie obejmujące sprawozdania finansowe związane z gospodarką wodno-ściekową za ostatnie trzy lata. – Jednak nie zawnioskowaliśmy o taryfę zgodną z wyliczeniami, tylko o niższą, tożsamą z
taryfą przyjętą uchwałą rady miasta
Podkowa Leśna w grudniu 2017 r.,
którą uchylił wojewoda mazowiecki – informuje Artur Tusiński burmistrz miasta ogrodu.
Włodarze uzasadniali, że do tej
pory koszty ponoszone przez samorząd przewyższały wpływy z opłat
za wodę i ścieki – miast brało na siebie koszty związane z tzw. amortyzacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. „Stawki (…), na podstawie których wpływy pokrywają wszystkie koszty, są zbyt wysokie, aby mogły zostać przyjęte przez
mieszkańców i wprowadzone w ży-

Ile ostatecznie mieszkańcy Podkowy Leśnej zapłacą
za wodę okaże się w najbliższych tygodniach
cie, ponieważ stanowiłyby nadmierne obciążenie odbiorców i wzbudziłyby ogromny sprzeciw społeczny
– argumentowały władze miejskie
– Wraz z uszczelnieniem systemu i
wykryciem nielegalnych odbiorców
oraz zainstalowaniem zdalnego systemu opomiarowania wody wskazującego rzeczywiste zużycie wody,
opłaty za wodę i ścieki będą w stanie w coraz większym zakresie pokryć wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową” – dodawały.
Regulator pozostaje nieugięty
Wody Polskie pozostały jednak głuche na to uzasadnienie i w
proponowanej taryfie uwzględniły
koszty do tej pory pomijane w stawce przez włodarzy Podkowy Leśnej.
Regulator wydał w maju decyzję odmawiającą ustalenia sugerowanych
przez ratusz cen za metr sześcienny
wody i ścieków. Magistrat kilkukrotnie odwoływał się od rozstrzygnięcia PGW WP, jednak to 30 lipca napisało jednoznacznie: „stawki w taryfie powinny być spójne z obliczeniami na podstawie rzeczywistych
kosztów”, a następnie przysłało zatwierdzone ceny wody i ścieków dla
odbiorców w Podkowie Leśnej.
Są one dużo wyższe niż te proponowane przez ratusz. I tak, samorząd proponował, aby od nowego okresu rozliczeniowego (czyli 28
sierpnia tego roku) gospodarstwa
domowe oraz instytucje użyteczności publicznej na terenie miasta płaciły 2,72 zł za m sześć. wody i 7,86 zł
za m sześć. ścieków (za wodę 34 gro-

sze więcej niż dotychczas, a za ścieki o 23 grosze mniej). Wprowadzona
została też druga grupa odbiorców
obejmująca gospodarstwa domowe
znajdujące się poza granicami miasta oraz „pozostałych odbiorców”
(np. prowadzących działalność
usługowo-handlową) i tzw. wodę
bezpowrotnie zużytą. W tym przypadku ratusz zaproponował stawki
wynoszące 4,08 zł za wodę i 11,79 za
nieczystości płynne. Wody Polskie
ustaliły znacznie wyższe ceny: 4,63
zł za wodę i 10,26 zł za ścieki (dla
pierwszej grupy) oraz 4,91 zł i 10,26
(dla drugiej grupy). Dodatkowo każdy
z odbiorców ma wnosić niespełna 10
zł tzw. miesięcznej opłaty abonamentowej. Opłaty te dotyczą pierwszego roku, w kolejnych dwóch mają nieznacznie rosnąć. – Podjąłem decyzję
o odwołaniu się od ustalonych przez
Wody Polskie taryf, a w przypadku
ponownego nieuwzględnienia argumentacji miasta, o przekonaniu rady
miasta do podjęcia uchwały wprowadzającej dopłaty do metra sześć. wody
i ścieków do poziomu przyjętego w
uchylonej przez wojewodę uchwale z
grudnia 2017 r. Czy uchwała nie zostanie uchylona przez wojewodę oraz
Regionalną Izbę Obrachunkową, pytanie pozostaje otwarte – informuje
Artur Tusiński.
Wody Polskie potwierdzają: zgodnie z przepisami radni mogą uchwalić dopłaty do stawek za wodę i ścieki.
Jednak wcześniejsze ustalenie rzeczywistych taryf to odrębna kwestia.
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Śmiertelny wypadek
przy budowie „Pastewnika”
8 rano młody mężczyzna narodowości ukraińskiej został porażony prądem . Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która ponad godzinę prowadziła reanimację 22-latka. Mężczyzny nie udało
się jednak uratować. Ciało denata
trafi na sekcję zwłok, która jedno-
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Droga do Radziejowic do przebudowy
Aż nieco ponad 70 mln zł będzie kosztowała modernizacja 11,5-kilometrowego odcinka szosy wojewódzkiej nr 579 z Grodziska do Radziejowic. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał jedną z dwóch ofert
złożonych w przetargu. Jezdnia zostanie niemal wykonana od nowa – odwodniona, poszerzona i wzmocniona, a także uzupełniona o elementy zapewniające bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. Dodatkowo w Kuklówce i Mościskach będą wybudowane ronda, a na skrzyżowaniach dodane lewoskręty. Prace, które potrwają do połowy 2020 mają być prowadzone przy zachowaniu ruchu wahadłowego.

Zenek Martyniuk i szczytny cel
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W piątek 21 września o godz. 16 na stadionie miejskim przy ul. Mokronowskich 4 odbędzie się charytatywny koncert gwiazd disco polo (z Zenkiem Martyniukiem i zespołem Akcent na czele). Wstęp jest bezpłatny, ale
będą rozprowadzane cegiełki o wartości 10 zł na rzecz leczenia małej Hani
cierpiącej na dziecięce porażenie mózgowe. Dziewczynka urodziła się w 26
tygodniu ciąży, jako skrajny wcześniak. Pierwsze trzy miesiące życia spędziła
w szpitalu walcząc o życie. Pierwszą operację główki przeszła ważąc zaledwie
1 kg. Każda cegiełka weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

PODKOWA LEŚNA
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Honorowe obywatelstwo dla kompozytorki
W sobotę 22 września o godz. 11 rada miejska zbierze się na uroczystej sesji
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, podczas której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zostanie nadany
Katarzynie Gärtner. Uhonorowana jest kompozytorką, pianistką i aranżerką,
autorką takich przebojów jak „Tańczące Eurydyki”, „Małgośka”, „Wielka woda”
czy „Bądź gotowy dziś do drogi”. Była również kompozytorką mszy beatowej,
która została pierwszy raz wykonana w kościele w Podkowie Leśnej i przeszła
do historii. W programie sesji muzyczna niespodzianka.

PIASTÓW

NADARZYN W środę rano 22-letni Ukrainiec, podczas wypompowywania wody z rowu,
został porażony prądem. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł
Zagospodarowywanie „Pastewnika” - terenu zielonego przy ul. Słonecznej w Nadarzynie – trwa od kilku miesięcy i kiedy się zakończy,
gmina zyska piękne miejsce służące do wypoczynku i rekreacji. Niestety, w środę rano doszło tam do
śmiertelnego wypadku. Około godz.

przeciwko niej (sam zainteresowany nie wziął udziału w głosowaniu).
W przeprowadzonym postępowaniu śledczy ustalili, że Robert Czarnecki naruszył zapis ustawy o samorządzie gminnym zakazujący radnemu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat. O co chodzi? „Robert Czarnecki (...) odniósł korzyść majątkową z mienia komunalnego Gminy Milanówek – wyjaśnia prokuratura. – Jak
wynika z analizy postępowania karnego (...) Gmina zawarła umowę cywilnoprawną o wykonanie prac z osobą trzecią, a prace wykonał radny jako podwykonawca.” W tym przypadku chodzi o to, że w 2016 roku naprawił on dwuskrzydłowe drzwi w Urzędzie Miasta (koszt prac wyniósł niespełna 9 tys. zł).
Pruszkowski przedsiębiorca, który wygrał konkurs ofert na tę usługę zeznał,
że sam jej nie zrealizował, tylko zlecił wykonanie właśnie firmie Roberta Czarneckiego (która następnie zleceniodawcy wystawiła fakturę). Zrobił to, mimo
że zapis kontraktu brzmiał: „wykonawca nie może powierzyć zadań określonych niniejszą umową osobie trzeciej”.
Sprawę wyciągnęła na światło dzienne – i zawiadomiła prokuraturę – radna Ewa Galińska. – Dla mnie nie do pomyślenia jest to, że przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji w radzie miejskiej zamiast czuwać nad prawidłowym wykonaniem budżetu gminy, wbrew prawu czerpie z niego korzyści
– komentowała. Podczas majowej sesji broniąc się Robert Czarnecki przedstawił treść analizy prawnej, wyparł się wszystkiego i zarzucił radnej Galińskiej kłamstwo.
Uchwałą podkowiańskiego samorządu następnie zajął się wojewoda. Po
przeprowadzonym postępowaniu 3 sierpnia wezwał radę miejską do podjęcia w ciągu 30 dni uchwały wygaszającej mandat Robertowi Czarneckiemu. „W przedmiotowej sprawie doszło do obejścia (...) ustawy o samorządzie
gminnym (...), zaś radny odniósł korzyść majątkową z mienia komunalnego
Gminy Milanówek” - uzasadnił swoją decyzję wojewoda Zdzisław Sipiera.
Co na to radni miasta? Podczas sesji 10 września ponownie obronili kolegę. Za wygaszeniem mandatu podobnie jak wcześniej było tylko 5 radnych, a
jeden się wstrzymał.
Zgodnie z przepisami, teraz wojewoda – w trybie nadzwyczajnym – może
samodzielnie wygasić mandat radnego Czarneckiego. Wszystko jednak
wskazuje na to, że może nie zdążyć przed wyborami samorządowymi. Ponadto sprawa z kończącej się kadencji nie uniemożliwia rajcy starania się o
mandat w kolejnej.
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Piknik ekologiczny

znacznie wskaże przyczynę śmierci i da odpowiedź na pytanie, czy
22-latek był trzeźwy. - Śledztwo w
tej sprawie prowadzi prokuratura
– mówi podkom. Karolina Kańka,
rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W niedzielę 16 września, w ramach europejskiego tygodnia zrównoważonego transportu, na bocznym boisku MOSiR-u przy al. Tysiąclecia 1 w
Piastowie odbędzie się piknik ekologiczny. Na miejscu będzie można obejrzeć pojazdy elektryczne, wystawy związane z odnawialnymi źródłami
energii, eksponaty z muzeum motoryzacji i techniki w Piastowie, skutery
elektryczne. Będzie też strefa zabaw dla dzieci z różnego rodzaju grami, zabawami, watą cukrową, malowaniem buziek i dmuchańcami. Impreza zacznie się o godz. 13 i potrwa do 18.
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Co nowego
w kodeksie pracy?
Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku czekają nas istotne zmiany w prawie pracy. Zmienić się
mają, między innymi, zasady przyznawania urlopów
oraz rodzaje i stopień elastyczności dotychczasowych umów o pracę
Trwające przez 18 miesięcy
działania powołanej przez minister pracy komisji kodyfikacyjnej prawa pracy przyniosły efekty,
które wzbudziły spore kontrowersje i liczne protesty – zarówno
wśród związków zawodowych, jak
i pracodawców. Zaproponowano
choćby tak dyskusyjne rozwiązania jak możliwość zwolnienia pracownic w ciąży, likwidację płatnego urlopu na żądanie czy płacy
za nadgodziny. Ostatecznie rząd
zapowiedział jednak, że wprowadzona zostanie tylko część proponowanych pomysłów i nastąpi to
etapami.
Bez przekładania urlopów?
Na pierwszy ogień pójść ma
kwestia związana z urlopami. Komisja proponuje zniesienie obowiązującego obecnie podziału
oznaczającego 20 dni urlopu dla
osób o stażu do 10 lat pracy i 26
dni powyżej tego okresu. Według
projektu przepisów wszyscy pracownicy będą mieli dokładnie taki
sam wymiar urlopu, czyli – niezależnie od wykształcenia czy stażu
pracy – 26 dni.

Rozważane jest również takie
rozwiązanie by urlop, poza wyjątkowymi przypadkami, trzeba było wykorzystać jedynie w danym roku kalendarzowym. Choć sprawa nie jest
jeszcze do końca przesądzona, nowe
przepisy mają - w swoim założeniu
- wzmocnić uprawnienia kierownicze pracodawcy. Niewykorzystany
urlop może więc po prostu przepaść, a jedyną możliwością uratowania go miałoby być odebranie
wolnych dni w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego.
Niestety, urlop może przepaść nawet w takich okolicznościach, gdy
pracownik prosił o wolne, ale szef
nie chciał mu go dać ze względu
na ważne okoliczności. W tego
typu sytuacji pracownik będzie
miał prawo do finansowej rekompensaty ze strony zatrudniającego,
która wyniesie wówczas dwukrotności świadczenia urlopowego.
Pracownicy w dalszym ciągu
będą mieć możliwość wzięcia
urlopu na żądanie. Zmieni się jednak tryb wnioskowania o niego, co
ma zapobiec zgłaszania urlopu w
dniu jego rozpoczęcia. Już wkrótce
najprawdopodobniej trzeba będzie

wnioskować o niego najpóźniej na
dobę przed jego początkiem.
Nowe umowy czasowe
Rewolucja w prawie pracy nie
ominie również umów czasowych.
W listopadzie pracownicy zatrudnieni na umowach czasowych co
najmniej od 22 lutego 2016 roku
otrzymają, z mocy prawa, umowy
stałe. Związane jest to z nowelizacją kodeksu pracy z 25 czerwca
2015 roku, która wprowadziła zasadę limitowania czasowego umów
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na czas określony. W praktyce wygląda to tak, że firma może zatrudniać pracownika na podstawie maksymalnie trzech umów na czas określony przez 33 miesiące. Następne z
umów musi być już automatycznie
podpisana na czas nieokreślony.
Kolejnymi zmianami mają być
rozszerzenie o numer konta bankowego danych jakich pracodawca
może zażądać od pracownika – jeśli
nie złożył on pisemnego wniosku o
wypłatę do rąk własnych oraz możliwość przechowywania przez pra-

codawcę dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
Nie należy przy tym zapominać,
że są to wciąż projekty, a żeby weszły w życie muszą wpierw trafić do
Sejmu i być uchwalone jako nowelizacja kodeksu pracy, po czym podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Minister
pracy zapowiedziała już jednak, że
pierwsze zmiany powinny zacząć
funkcjonować od 1 stycznia przyszłego roku.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ
KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK
KRAWIECKICH W KONSTANCINIE, CAŁY LUB PÓŁ
ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848
SPRZEDAWCA KASJER DO SKLEPU W MROKOWIE,
TEL. 502 251 356
Zatrudnię pracowników do robót ogólnobudowlanych - umowa o pracę, tel. 602 60 77 56, 606 311 105
Zatrudnię kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi, tel. 602 60 77 56, 606 311 105
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca
w piątki, tel. 22 756 79 39
Maniciurzystkę w Konstancinie, tel. 606 817 356

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

W sklepie z odzieżą używaną na pół etatu, bez cudzoziemców, tel. 513 044 702, 608 453 006

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec
k. Piaseczna, tel. 608 660 916

Piekarnia zatrudni piekarzy i osoby do pomocy , Zalesie
Dolne, ul. Dworska 1, tel. 536 002 001

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

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

Działka 1450 m kw., Siedliska, tel. 510 322 437

Pracownik do magazynu - pakowanie paczek, sprawdzanie towaru, praca na pełny lub 3/4 etatu, informacje i
kontakt na www.grawcom.com/informacje/praca/

Zatrudnię kucharkę/kucharza samodzielnego
z doświadczeniem, do cateringu w Piasecznie,
tel. 698 59 00 59
Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po Warszawie
lub po kraju, tel. 506 00 00 69

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620
ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
Tel. 504 008 309
STUDNIE, tel. 601 231 836

Układanie kostki brukowej, www.dobrybrukarz.pl,
tel. 698 698 839
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Mieszkanie własnościowe z Księgą, 3-pokojowe,
54 m kw., w Górze Kalwarii tel. 519 470 497
Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. działka
1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

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

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, tel. 781 544 058
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Ekspedientkę/ ekspedienta Carrefour Express,
tel. 508 288 773
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym Konstancin - Jeziorna, tel. 602 122 313

Do kupienia działki budowlane blisko Piaseczna bardzo
tanio kierunek północny zachód, tel. 602 340 549

Firma sprzątająca poszukuje Pani do sprzątania biura.
Pełny etat, umowa o pracę, w godz. 15 - 22. Wynagrodzenie 2000 zł miesięcznie na rękę. Praca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Sprzedam działkę budowlaną ok. 1000 m kw. za 23 000
zł tel. 501 610 072
Ładne, tanie działki koło Tarczyna, super dojazd
do Warszawy; tel 604 624 875

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

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

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61
Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami;
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice,
tel. 605 079 907

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Agenta ochrony do 55 lat. Tel. 509 740 966

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732
Zatrudnię kierowców na kraj i zagranicę – Rumunia
kat. C+E 505 030 062

Remontowo-budowlane, tel. 721 982 013

Zatrudnię do dociepleń tel. 698 831 834

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

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88
Garaż , Pruszków, ul. Działkowa 1, tel. 880 12 89 31

Sprzątanie, tel. 880 450 968
Emerytka z pedagogicznym wykształceniem zaopiekuje
się dzieckiem, Pruszków, tel. 602 447 669
Kierowca kat B. dodatkowa po południu (lub inna),
tel. 661 245 043

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie,
tel. 666 924 505
KUPIĘ QUADA 125-250 CM, „CHIŃSKIEGO”
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, TEL. 698 698 839

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890
Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998
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Hydraulik, tel. 535 872 455
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa,
tel. 604 470 270, 604 470 370

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Lokal użytkowy 57m kw. Piaseczno tel 504 50 61 24

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

Zamów
ogłoszenie drobne

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

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

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Cyklinowanie, tel. 787 726 963
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Budowa domów, tel. 730 358 998

Sprzedam ziemię próchniczą, tanio, Głosków,
tel 502 561 394

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

Sprzedam siewnik ciągnikowy, tel. 517 852 464

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Zatrudnię kierowców kat. B i C z okolic Nadarzyna – jazda
po Warszawie, tel. 504 212 224

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowisko nauczyciela języka angielskiego (22 godziny). CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl , tel. (22) 462 85 20
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Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

ROLNIK KUPI ZIEMIĘ ROLNĄ W GMINIE
PIASECZNO, TEL. 691 15 44 11

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

Pracownika fizycznego, tel. 508 138 401

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

Mężczyzna 50 lat pozna panią do stałego związku,
tel. 503 708 818

Renowacja starych mebli, stolarstwo, tapicerstwo,
tel. 510 33 08 22, 503 80 40 58

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

SPRZEDAM

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej
Iwicznej, tel. 501 105 411

MATRYMONIALNE

Kominki, tel. 609 644 757

Wynajmę domek całoroczny w Zalesiu Górnym (centrum),
40m kw (kuchnia, jadalnia, łazienka, 2 pokoje) tel. 607 509 996

Lokal 30-60 m kw. Piaseczno, tel. 502 010 071

KUPIĘ

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywczego. Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512
677

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

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

SZUKAM PRACY

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

Zatrudnię stolarza, miejscowość Prażmów,
tel. 602 733 289

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze
tel 601 985 530

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

„AL-TECHNIKA”, fabryka okien, drzwi i konstrukcji aluminiowych zatrudni pracowników do produkcji, montażu
oraz kierowców, tel. 602 219 688, 502 377 925

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

Glazurnik, tel. 503 00 78 13

Pomocników do montażu placów zabaw, tel. 725 808 770

Pracownika ochrony ( też z orzeczeniem o niepełnosprawności ) na obiekty handlowe na terenie Konstancina , Wilanowa, Ursynowa . Stawka od 13,50 zł netto . Możliwa
umowa o pracę. 660 720 764

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

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza.
Kontakt 665 030 060

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Firma zatrudni do sprzątania magazynów, praca w systemie zmianowym, wym. ks.sanep. praca Piaseczno,
ul. Jana Pawła II 66, tel. 512 117 967

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Pracownik szpitala (K, M). Konstancin. Praca w godzinach
8-20 i 20-8 wedle grafiku. Tel. 727 003 831 lub 510 011 347

ZWIERZĘTA

Zakładanie trawników, zwalczanie kretów,
tel. 512 00 99 66

Sprzedam 3 garaże w hali podziemnej w Centrum
Piaseczna. Cena 25000zł/garaż.Tel. 780 013 017

Firma produkcyjna zatrudni Kierownika działu sprzedaży z min. 3-letnim doświadczeniem na stanowisku
kierowniczym. CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@plastservicepack.pl

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

ZDROWIE I URODA

Wycinki drzew, tel. 518 745 782

Budowlana 600 m kw.-50 tys, media,tel. 607 869 775

AGENT DS NIERUCHOMOŚCI, WYSOKA PROWIZJA,
BANIOCHA, TEL. 607 642 086

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Magazynier w hurtowni alkoholu 2 zmiany 2500 netto
Rusiec k.Nadarzyna pda.rusiec@onet.pl

STOLARZA, TEL. 504 166 952

Pianino dla początkujących, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

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

Panią z doświadczeniem, najchętniej Polkę do
sprzątania i prasowania dwa razy w tygodniu,
zChyliczki, tel. 692 466 957

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

Korepetycje, rosyjski, konwersacja, gramatyka,
tel. 605 524 752

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

BABIK SKP zatrudni diagnostę z uprawnieniami
do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Sękocinie.
tel 600 065 813

Pilnie zatrudnimy kasjera/-kę do pracy w sklepie
spożywczym, 7 minut od centrum Piaseczna.
Tel. 503 016 789

Pracownia rozwoju osobowości i twórczego życia,
tel. 571 373 118

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

Elektryk, tel. 666 890 886
Ładna działka w Siedliskach k/ Piaseczna,
tel. 602 340 549

Przyjmę Panią do robienia pierogów (praca dorywcza
w Piasecznie) tel. 508 931 866

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

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

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry, okulary
VR i wiele innych. Obok Szkoły Podstawowej nr 5,
tel. 571 373 118

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowego. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

BABIK SKP zatrudni diagnostę z uprawnieniami do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie Wilanów.
tel 600 065 813

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

NAUKA

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Działkę 1000 m kw. Kielce, ul. Sobieskiego,
tel. 696 451 420

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e w
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie
polska – hiszpania – polska, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

Kredyty pożyczki konsolidacje, tel. 788 706 572

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222
Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928
1 ha w woj. Świętokrzyskim sprzedam lub zamienię na samochód osobowy, tel. 50 9 461 083

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK,
tel. 690 016 555

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Pracownik biurowo- księgowy mile widziana obsługa
programu Comarch: k.bak@atsreklama.pl, tel. 602 537 844

Fryzjerkę do salonu w Ustanowie, tel. 502 222 221

Sprzedam atrakcyjne działki w Kątach gmina Góra
Kalwaria, blisko szkoła i przedszkole. Działki 1,1 ha,
0,86 ha i 0,56 ha, tel. 720 912 611

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

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

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do
pracy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246
180

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Poszukujemy osoby do pracy w magazynie. Do podstawowych obowiązków należeć będzie kompletowanie i
pakowanie zamówień. Praca jednozmianowa, miejsceKonstancin-Jeziorna. Mile widziana jest znajomość obsługi komputera. Chętnych zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 609 129 902

Pracownika do prac remontowych, układanie glazury,
zabudowy gk, malowanie tel. 606 975 447

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639
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DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS,
TEL. 502 129 161
ELEWACJE TEL. 792 456 182
ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS,
TEL. 508 329 491

AUTO - MOTO SPRZEDAM

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875

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

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

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

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029
Skup aut, tel. 793 304 091

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

R

E

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Elektroinstalacje, tel. 500 466 774

K

L

A

M

A

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998
Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Dachy - papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91
Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530-248-771
Oczyszczanie działek, zakładanie trawników,
ogrodnicze 519874891
Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444
Naprawa AGD:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,
kuchnie gaz i ele,tel.511 204 952

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

niowy.pl
www.kurierpolud

!
Czytaj on-line
Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy

