
PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN 

       ROK XVIII NR 35 (735)/W2 28 WRZEŚNIA - 11 PAŹDZIERNIKA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA

W NUMERZE

Są przyszłością 
nauki                  

str. 2

Wirtuozi piłki 
nożno-stołowej      

str. 6

Magazyn „lewego” 
tytoniu w domu 
komendanta               

str. 5

str.3

str. 5
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Budowę obwodnicy czas zacząć?
GRODZISK MAZOWIECKI 

W środę wojewoda 

mazowiecki obwieścił, że 

podpisał zezwolenie na 

realizację zachodniej 

obwodnicy Grodziska 

Mazowieckiego. 

Drogowcy czekają 

aż stanie się ostateczna

str.2
Wyrok za zabójstwo
Żyje w zagrzybionym mieszkaniu

PRUSZKÓW Roman Gośniak mieszkający 

w lokalu komunalnym przy ulicy Niecałej 

7 w Pruszkowie skarży się, że administra-

tor budynku – Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „Zieleń Miejska” – niewłaści-

wie przeprowadził jego remont, co skutko-

wało zagrzybieniem mieszkania



 Michał Duchniewicz to absol-
went Gimnazjum Społecznego w 
Milanówku i wielokrotny stypen-
dysta burmistrza Milanówka, a 
obecnie uczeń XIV LO im. Stani-
sława Staszica w Warszawie. Pod-
czas gali na Wydziale Fizyki Po-
litechniki Warszawskiej, na której 
ogłoszono nazwiska 10 laureatów 
nagrody głównej programu Fun-
dacji Grupy Adamed, oznajmił: 
– Myślę, że nastąpiła diame-
tralna zmiana w moich planach. 
Przez najbliższy rok miałem za-
miar przygotowywać się do re-
krutacji na studia i trochę odpo-
cząć, ale w obecnej sytuacji, kie-
dy otrzymałem tytuł laureata za-
bieram się do jeszcze większej 
pracy. Planuję udział w olimpia-
dzie biologicznej, na pewno też 
chciałbym rozpocząć pracę na-
ukową w laboratorium.
 W gali wzięli udział licz-
ni przedstawiciele świata nauki i 
biznesu, a także 50 uczestników 
czwartego obozu naukowego, spo-
śród których wyłoniono laureatów 
z całego kraju. Teraz przez 10 mie-
sięcy skorzystają oni z programu 
konsultacji naukowych dostoso-
wanych do ich indywidualnych po-
trzeb – W Polsce nie brakuje mło-
dych uzdolnionych ludzi. Nasz 

program powstał, by wspierać i 
inspirować młodych pasjonatów 
nauki. Co ważne, nasz program 
budzi coraz większe zaintereso-
wanie. Liczba zarejestrowanych 
uczestników to blisko 25 tysięcy, a 
w obozach naukowych realizowa-
nych we współpracy ze środowi-
skiem akademickim uczestniczy-
ło 200 uczniów w wieku 15-19 lat! 
To właśnie ci utalentowani ludzie 
są przyszłością nauki w XXI wieku. 
Wierzę, że dla absolwentów progra-
mu Adamed SmartUP nie ma rzeczy 
niemożliwych i mogą oni osiągnąć 

naprawdę wszystko – mówiła dr n. 
med. Małgorzata Adamkiewicz, pre-
zes Fundacji Grupy Adamed.
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT GRODZISKI

Dzikie zwierzęta wpadają pod koła
 Policja apeluje do kierowców o większą ostrożność przy przejeżdża-
niu po odcinkach dróg przecinających lasy i tereny zadrzewione. W ostat-
nich dniach w powiecie grodziskim doszło do kilku wypadków spowodo-
wanych przez dzikie zwierzęta. Tydzień temu po godz. 15 na drogę w Jani-
nowie (gmina Grodzisk Mazowiecki) wprost na jadącego ulicą 12-letniego 
rowerzystę wybiegła sarna. Chłopiec przewrócił się i doznał obrażeń. W in-
nym przypadku, kierowca samochodu próbując uniknąć zderzenia z wbie-
gającą na szosę sarną, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z innym 
samochodem. Policja ostrzega, że kraksa z dzikiem, łosiem czy dużą sarną 
może zakończyć się tragicznie.
PODKOWA LEŚNA

Na kradzionym daleko nie ujechali
 Stróże prawa schwytali małżeństwo, które w centrum Podkowy Leśnej 
skradło rower z miejskiej wypożyczalni. W bicyklu znajdowało się urzą-
dzenie służące do jego lokalizacji. I ono doprowadziło funkcjonariuszy na 
posesję w okolicach Podkowy. Rower odnaleziono, a 68-latce i jej 59-let-
niemu mężowi postawiono zarzut wspólnej kradzieży. Obydwoje przy-
znali się do zaboru jednośladu i usunięcia z niego blokady koła. Następnie 
dobrowolnie poddali się karze, którą jeszcze musi zaakceptować sąd. Za 
kradzież grozi do 5 lat więzienia. 

BARANÓW/JAKTORÓW

Gromadził płyty, ale nie z muzyką
 Kryminalni odnaleźli 270 ażurowych płyt (o łącznej wartości 4,5 tys. zł) 
zdemontowanych i skradzionych z terenu budowy drogi w gminie Bara-
nów. Mężczyzna znajdujący się na posesji w powiecie sochaczewskim, na 
której znaleziono elementy, usłyszał 6 zarzutów kradzieży, za co grozi do 
5 lat pozbawienia wolności. Policja, przekonana że schwytany nie działał 
sam, zatrzymała następnie 20-latka zamieszanego w tę kradzież i zapowie-
działa zatrzymania kolejnych podejrzanych.

GRODZISK MAZOWIECKI

Wnuczek schował narkotyki u dziadka
 W Grodzisku Mazowieckim wpadł 26-letni delikwent, posiadający prze-
szło pół kilograma marihuany, 66 tabletek ekstazy i porcję kokainy. W trak-
cie przeszukania jego mieszkania mężczyzna samodzielnie oddał część 
narkotyków licząc chyba na to, że policja zrezygnuje z ich dalszego po-
szukiwania. Okazało się jednak, że owe pół kilo marihuany ukrył w piw-
nicy u dziadków. Oprócz środków odurzających policjanci zabezpieczyli 
wagę elektroniczną i pieniądze na poczet przyszłej kary. Prokuratura ob-
jęła mężczyznę dozorem policyjnym. Za posiadanie znacznej ilości narko-
tyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

PRUSZKÓW

Ale o co chodzi, panie władzo?
 Po nocnym pościgu ulicami Pruszkowa, w okolicy ul. Pogodnej patro-
lowcy schwytali kierowcę peugeota, który z ponad 1 promilem alkoholu w 
organizmie wybrał się w podróż, a w jej trakcie  nie chciał zatrzymać się do 
kontroli. Gdy policjantom udało się uniemożliwić mu dalszą jazdę, męż-
czyzna próbował uciekać pieszo, jednak szybko się poddał. 31-latkowi już 
odebrano prawo jazdy, jeszcze stanie przed sądem.
 Inny pijany za kółkiem w trakcie jazdy ul. Obrońców Pokoju i Sienkiewi-
cza uszkodził trzy zaparkowane przy nich samochody. Do przyjazdu poli-
cji dalszą jazdę uniemożliwili 45-latkowi świadkowie zdarzenia. Mężczyzna 
miał dwa promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu przez funkcjo-
nariuszy okazało się, że już wcześniej - dożywotnio - sąd odebrał kierowcy 
uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Tym razem musi się liczyć z karą 
do 5 lat pozbawienia wolności. 

PIASTÓW 

Zwrócił uwagę nerwowym zachowaniem
 Do 3 lat więzienia grozi 18-latkowi, u którego znaleziono znaczne ilo-
ści marihuany. W poniedziałkowe popołudnie policjanci zwrócili uwagę na 
grupę młodych mężczyzn. Kiedy zaczęli ich legitymować, jeden z nich za-
czął się nerwowo zachowywać. Zapytany, czy ma przy sobie zabronione 
substancje, wyjął z kieszeni pojemnik z marihuaną. Kolejny taki pojemnik 
funkcjonariusze odnaleźli w jego mieszkaniu. W komisariacie mężczyzna 
usłyszał zarzut posiadania narkotyku. 

Wyrok za zabójstwo
PRUSZKÓW Dożywocie wymierzył sąd Mariuszowi G., który wiosną zeszłego roku 

w brutalny sposób pozbawił życia 61-letniego pruszkowianina poznanego na 

portalu randkowym

 Liczący 41 lat mężczyzna nie 
dokonał zbrodni sam, towarzyszy-
ła mu konkubina - 31-letnia Ewa 
K. Ona spędzi za kratami 4 lata 
jako współsprawczyni rozboju. 
Wyrok warszawskiego Sądu Okrę-
gowego, ogłoszony 11 września, 
jest nieprawomocny.

Torturowany, zmarł na zawał serca

 Do zabójstwa doszło 16 marca 
2017 roku w bloku przy ul. Królo-
wej Jadwigi na pruszkowskim Gą-
sinie. Z ustaleń prokuratury wyni-
ka, że  oprawca i jego ofiara po-
znali się za pośrednictwem inter-
netu. Mariusz G. w popularnym 
serwisie  randkowym wyszukiwał 
osób o „określonych preferencjach 
seksualnych, tzw. uległych”, które 
w trakcie spotkania będzie moż-
na obrabować. Chodziło o to, aby 
ofiara po wszystkim wstydziła się 
iść na policję. 
 Dokładnie taki scenariusz para 
przygotowała na spotkanie z 61-let-
nim Waldemarem M. Kiedy pod po-
zorem wspólnej schadzki mężczyzna 
i kobieta dostali się do mieszkanka 
pruszkowianina, po krótkiej rozmo-
wie skrępowali mu ręce kajdanka-
mi, a następnie grożąc nożem za-
żądali wydania pieniędzy. Gdy oka-
zało się, że ofiara ich nie ma (tak-
że na koncie), Mariuszowi G. puści-
ły nerwy. Związał mężczyznę moc-
niej i zakneblował, a także - wedle 
ustaleń prokuratury - wstrzykiwał 
mu niekontrolowane dawki insuliny 
(wiedząc, że cierpi na cukrzycę) oraz 
przyduszał. Biegli orzekli, iż podda-
ny torturom mieszkaniec Pruszkowa 
zmarł na zawał serca. Podczas skła-

dania wyjaśnień przed sądem oskar-
żony twierdził, że śmierć 61-latka 
nie była jego zamiarem (śledczy nie 
dali temu wiary). Przed odejściem 
napastnicy splądrowali mieszkanie, 
skradli przedmioty o wartości blisko 
10 tys. zł i próbowali zatrzeć wszel-
kie ślady przestępstwa.   
 Kiedy sprawę zbrodni Walde-
mara K. zaczęli wyjaśniać funkcjo-
nariusze z wydziału do walki z ter-
rorem kryminalnym i zabójstw, we-
szli na trop podejrzanych, a następ-
nie 30 marca zatrzymali ich w ho-
stelu na terenie Wawra. Para miała 
przy sobie przedmioty ukradzione 
z mieszkania 61-latka, m.in. telefon 
komórkowy, łańcuszek, tablet i lap-
top. Przeszło rok do czasu usłysze-
nia wyroku  para spędziła w areszcie 
tymczasowym.

Konkubina była 

pod silnym wpływem

 Prokuratur z Pruszkowa posta-
wił Mariuszowi G. zarzut zabój-
stwa w zamiarze bezpośrednim w 
związku z rozbojem z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia i na sali 
sądowej zawnioskował dla niego o 
dożywocie. Jednym z argumentów 
było to, że oskarżony już wcześniej 
był karany za współudział w za-
bójstwie, a także uprowadzenie.
 Zdaniem sądu Ewa K. była pod 
silnym wpływem konkubenta wy-
konując jego polecenia (ale nie 
pomagała mu w znęcaniu się nad 
ofiarą) i wcześniej nie była kara-
na. Dlatego została potraktowana 
znacznie łagodniej od mężczyzny. 

PC

Zdaniem sądu Mariusza G. należy skutecznie 

odizolować od społeczeństwa (fot. KSP)  

R E K L A M A

Są przyszłością nauki
MILANÓWEK Michał Duchniewicz, mieszkaniec miasta ogrodu, jest jednym z laureatów 4. 

edycji programu Adamed SmartUp i przez najbliższy rok będzie rozwijał swoją karierę 

naukową pod okiem doświadczonych badaczy

Michał Duchniewicz (w środku, w koszuli) 

zdobył bilet do kariery naukowej
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R E K L A M A

Tędy przeszła Warszawa
PRUSZKÓW W najbliższą niedzielę odbędą się doroczne obchody dnia pamięci więźniów 

obozu Dulag 121 i osób niosących im pomoc. Tego dnia ulicami Warszawy  i Pruszko-

wa przejdzie marsz pamięci. Potem na terenie muzeum Dulag 121 nastąpi inscenizacja 

obozowej selekcji i odbędą się ofi cjalne uroczystości rocznicowe

 Warszawska część marszu roz-
pocznie się o godz. 11 na placu Kra-
sińskich, pruszkowska o godz. 14 
pod kościołem św. Kazimierza przy 
ul. Kraszewskiego 23. W Warszawie 
trasa będzie wiodła ulicami Długą, 
Bielańską, Aleją Solidarności, Mar-
szałkowską, Zielną i Alejami Jerozo-
limskimi do dworca WKD Śródmie-
ście. Przed rozpoczęciem wędrówki, 
o godz. 10, zaplanowano mszę św.  
w Katedrze Polowej Wojska Polskie-
go przy ul. Długiej, zaś o godz. 13.20 
rekonstruktorzy i publiczność prze-
jadą kolejką WKD do Pruszkowa 
(bezpłatne bilety będą rozdawane w 
trakcie marszu). 
 W Pruszkowie trasa marszu ma 
przebiegać ulicami Kraszewskiego, 
Prusa, Poznańską, POW i 3 Maja. 
Jednak zanim się on rozpocznie, na 

godz. 13.15 zaplanowano mszę św. 
w kościele św. Kazimierza. Obydwa 
marsze połączą się na krzyżowaniu 
ulic Prusa i Poznańskiej. Następnie 
rekonstruktorzy i mieszkańcy wejdą 
na teren muzeum Dulag 121. Tam o 
godz. 15 odbędzie się inscenizacja 
obozowej selekcji, po której nastą-

pi część oficjalna obchodów. Zapro-
szeni goście wygłoszą  przemówie-
nia, a pod pomnikiem „Tędy prze-
szła Warszawa” zostaną złożone 
kwiaty i zapalone znicze. 
 Do obozu przejściowego Dulag 
121 między sierpniem a październi-
kiem 1944 roku mogło trafić nawet 
650 tys. mieszkańców Warszawy. Wy-
pędzani ze swoich domów, zabierali ze 
sobą przeważnie tylko to, co było pod 
ręką. Wygłodzeni i przerażeni, niepew-
ni swego jutra byli gnani przez płoną-
ce miasto. Po długim, wykańczającym 
marszu docierali do obozu w Pruszko-
wie, gdzie w skrajnie trudnych warun-
kach czekali na selekcję, podczas któ-
rej decydowano o ich dalszym losie. 

Około 150 tys. osób trafiło na przymu-
sowe roboty na terenie III Rzeszy, 350 
tys. uznano za niezdolnych do pracy i 
skazano na tułaczkę po terenie Gene-
ralnego Gubernatorstwa, 60 tys. więź-
niów obozu w Pruszkowie zostało ze-
słanych do obozów koncentracyjnych. 
W tym trudnym czasie z ofiarną po-
mocą wypędzonym ruszyli mieszkań-
cy Pruszkowa i okolicznych miejsco-
wości. Tysiące osób udzielało więź-
niom wsparcia, organizując pomoc 
medyczną i żywnościową na terenie 
obozu oraz poza jego murami. Dzię-
ki nim z obozu w Pruszkowie udało się 
wyprowadzić – legalnie lub nielegalnie 
– około 100 tys. osób.

TW

W tym roku obchody objął 

patronatem prezydent RP 

Andrzej Duda

Budowę obwodnicy
czas zacząć?
GRODZISK MAZOWIECKI W środę wojewoda mazowiecki obwieścił, że 

podpisał zezwolenie na realizację zachodniej obwodnicy Grodziska 

Mazowieckiego. Drogowcy czekają aż stanie się ostateczna

 – Nie dysponujemy jeszcze decyzją wojewody. Cieszymy się, że po tak długiej 
procedurze została wydana, niestety nie kończy ona sprawy. Abyśmy rozpoczę-
li realizację tej bardzo ważnej inwestycji, musimy dysponować gruntem, a wcze-
śniej prawomocnym zezwoleniem – komentuje z umiarkowanym optymizmem 
Monika Burdon, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. – Liczymy oczywiście, że od decyzji nie będzie odwołań mieszkańców, jed-
nak mamy w pamięci poprzednie postępowanie zmierzające do wydania ZRID, w 
którym sąd nakazał rozpoczęcie procedur od początku – dodaje. 
 Gra toczy się o budowę nowej drogi o długości około 7,4 km, która wy-
prowadzi ruch tranzytowy z  centrum Grodziska Mazowieckiego przecina-
jąc wsie: Natolin, Chlebnia, Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, Kozery, Kozer-
ki i Kałęczyn. Inwestycja (której koszt jest szacowany na 160 mln zł) ma po-
wstać w głównej mierze za fundusze unijne. Budowa drogi, po rozstrzygnię-
ciu przetargu, ma potrwać około 2 lat.  

PC

Przygotowywana od kilkunastu lat obwodnica 

odciąży główne skrzyżowania w Grodzisku
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Nadchodzi miesiąc aktywnego seniora
PRUSZKÓW W październiku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jego partnerzy posta-

rają się zaktywizować mieszkających na terenie miasta seniorów. Tym razem, już po 

raz siódmy, przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji

 W poniedziałek 1 października 
w siedzibie MOPS-u przy ulicy He-
lenowskiej odbędzie się wykład prof. 
Marioli Wolan-Nowakowskiej zaty-
tułowany „Radość życia na emerytu-
rze: od ograniczeń ku możliwościom” 
(godz. 13). Od 1 do 5 października 
starsze osoby będą też mogły bezpłat-
nie zbadać sobie słuch w przychodni 
Słuchmed przy ul. Drzymały 23. Na 
badanie można zapisywać się telefo-
nicznie od 17 września (tel. 22 723 43 
30). Z kolei od 15 do 19 październi-
ka w Gabinecie Fizykoterapii Viofor w 
Pruszkowie będą odbywały się „Kom-
pleksowe zabiegi leczniczo-rehabilita-
cyjne dla seniorów”. Można zapisywać 
się na nie od 8 października. Liczba 
miejsc ograniczona.  

Trochę ruchu i kultury

 W środy 3, 10 i 17 października 
Studio tańca i ruchu „Pogodna” za-
prasza na zabawy integracyjno-rucho-
we (ul. Hubala 5, godz. 12.30). W po-

niedziałek 8 października na pływalni 
„Kapry” przy ul. Andrzeja 3 odbędą 
się natomiast zajęcia w wodzie połą-
czone z nauką pływania (w godz. 12-
14), zaś 23 października w godz. 14-15 
w sali konferencyjnej MOPS-u odbę-
dą się warsztaty prowadzone przez Al-
fredę Rumińską „Seniorze ruszaj się i 
usprawniaj mózg”. 
 Nie zabraknie też czegoś dla du-
cha. W piątek 5 października w SDK 
przy ul. Hubala 5 Książnica Prusz-
kowska będzie promowała książkę 

„Kości proroka” Ałbeny Grabow-
skiej. Początek o godz. 18. Z kolei na 
wtorek 9 października zaplanowa-
no „Dzień seniora” oraz zabawę ta-
neczną w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Ks. Józefa 1. Wy-
stąpi zespół z MOK „Kamyk” (bilety 
na zabawę będą wydawane w Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej 2 
października od godz. 9). 

Zajęcia i warsztaty   

 Na środę 10 października za-
planowano niezwykle praktyczne 
warsztaty „W co się bawić z wnuka-
mi”, które odbędą się w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Pruszkowie 
przy ul. Kościuszki 41 o godz. 11. 
Dzień później, również o 11, będzie 
można wziąć udział w warsztatach 
„Szarady archeologiczne – wspólne 
rozwiązywanie krzyżówek archeolo-
gicznych”. Organizatorem wydarze-
nia jest Muzeum Starożytnego Hut-

nictwa Mazowieckiego. Z kolei na 
sobotę 13 października planowany 
jest XXI Przegląd Działalności Ar-
tystycznej Seniorów zatytułowany 
„Piękna Nasza Niepodległa”. Miej-
sce: Miejski Ośrodek Kultury „Ka-
myk”, Centrum Kultury i Sportu w 
Pruszkowie. Początek o godz. 12.  

Uroczysta gala

 Tradycyjna gala Pruszkowskiego 
Miesiąca Aktywnego Seniora odbę-
dzie się w tym roku we wtorek 16 paź-
dziernika w Centrum Kultury i sportu 
w Pruszkowie. W programie: koncert 
Wojciecha Gąsowskiego oraz przygo-
towany przez samych seniorów występ 
„I jeszcze raz”. Impreza rozpocznie się 
o godz. 14 i potrwa około dwóch go-
dzin. Wydawanie na nią biletów roz-
pocznie się 3 października. Liczba 
miejsc ograniczona.

Tomasz Wojciuk

Dla pruszkowskich seniorów 

przygotowano w tym roku 

szeroką ofertę sportową, kul-

turalną i rozrywkową

R E K L A M A

Chciał „zagospodarować”
miejską ławkę
MILANÓWEK Strażnicy miejscy, kontrolując czystość na po-

sesji przy ul. Podgórnej, znaleźli elementy ławki... skra-

dzionej z Parku Lasockiego

 W trakcie – jak to określają funkcjonariusze – rutynowych czynności kon-
trolnych, w poprzednią środę strażnicy udali się na Podgórną, aby sprawdzić 
czy właściciel wypełnia zapisy ustawowe oraz lokalne dotyczące czystości i 
porządku. – Kontrola przebiegała bez zastrzeżeń, dopóki strażnicy nie do-
strzegli charakterystycznych części ławki – informuje straż miejska. Mundu-
rowi zauważyli kute elementy, które do złudzenia przypominały części ławek 
rozlokowanych w mieście. O swoich podejrzeniach zawiadomili policję. Prze-
prowadzone następnie czynności wykazały, że na posesji znajdują się także 
drewniane części ławki, która jakiś czas temu została ukradziona z miejskiego 
ternu zielonego przy ul. Kościuszki. Stróże prawa wszczęli w tej sprawie po-
stępowanie wyjaśniające.

PC

Skradziona ławka wróci na ulice miasta (fot. Milanowek.pl)

Podczas miesiąca seniora odbędą się m.in. 

warsztaty „W co się bawić z wnukami” 

Wpadnij na słówko
PRUSZKÓW W piątek 12 października odbędzie się drugie dyk-

tando dla dorosłych pod honorowym patronatem prezydenta 

miasta. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października

 Udział w dyktandzie mogą wziąć wszystkie osoby, które ukończyły 18 
lat. Aby zapewnić piszącym anonimowość, każdemu zostanie przydzielony 
numer porządkowy. – Chęć uczestnictwa można zgłaszać bezpośrednio do 
mnie pod numerem telefonu 668 523 506 – mówi Halina Gniadek, pomysło-
dawczyni i organizatorka wydarzenia.
 Tekst dyktanda, przygotowywany przez Katarzynę Zegadło-Gałecką, po-
lonistkę z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki jest owiany 
tajemnicą. – Sama nie wiem, co to będzie. Poprosiłam tylko, aby był nieco ła-
twiejszy niż przed rokiem – dodaje Halina Gniadek.
 W trakcie pisania uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy nauko-
wych, ani porozumiewać się między sobą. Dyktando odbędzie się w Spółdziel-
czym Domu Kultury przy ul. Hubala 5. Jego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 18 
jednak piszący powinni być na miejscu 30 minut wcześniej. Ogłoszenie wyników 
nastąpi około godz. 20. Najlepsi otrzymają w nagrodę wieczne pióra.
 Organizatorami wydarzenia są Ośrodek Aktywizacji Seniorów „AS” oraz 
Książnica Pruszkowska.

Tomasz Wojciuk

Ubiegłoroczne dyktando pisał wiceprezydent miasta Michał 

Landowski. W tym roku również zapowiedział w nim swój udział 

Szczepienia na HPV

RASZYN

 Rusza programu profi laktyki raka 
szyjki macicy na 2018 rok, w ramach 
którego będą prowadzone działania 
edukacyjne i szczepienia ochronne 
przeciwko HPV u dziewcząt z rocz-
nika 2006, które zamieszkują na te-
renie gminy. Decyzję o realizacji pro-
gramu podjęto na podstawie reko-
mendacji specjalistów, światowych 
i polskich towarzystw medycznych, 
w tym Światowej Organizacji Zdro-
wia oraz zaleceń Ministerstwa Zdro-
wia. Koszt szczepień w całości zosta-
nie pokryty z budżetu gminy Raszyn.

Odpust w Młochowie

NADARZYN

 W niedzielę 30 września w młochow-
skim parku odbędzie się odpust parafial-
ny. Imprezę o godz. 12 rozpocznie uroczy-
sta msza św. Następnie zaplanowano ani-
macje i zabawy dla dzieci oraz grilla dla 
dorosłych. O 17.45 koncert da Iwona Janic-
ka z zespołem, a o 19 wystąpi Niemagotu. 
Zwieńczeniem odpustu będzie Apel Ja-
snogórski o godz. 21.

Warsztaty kaligrafii

PRUSZKÓW

 W ramach projektu „Pruszków – 
miasto spotkań” Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego zachę-
ca do udziału w warsztatach kaligra-
fi i, które odbędą się 5 października o 
godz. 18 w siedzibie muzeum. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny.

TW
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Magazyn „lewego” tytoniu
w domu komendanta
NADARZYN Szef nadarzyńskiego komisariatu policji i jego żona są 

zamieszani w nielegalną produkcję papierosów. Obydwoje zo-

stali zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji

 Do postawienia zarzutów ofi cerowi z 16-letnim stażem w policji doszło 
kilkanaście dni temu. Śledczy podają, że w związku z popełnionym czynem 
komendant mógł uszczuplić należności skarbu państwa o 890 tys. zł. – Zarzu-
ty dotyczą popełniania przestępstw z kodeksu karnego skarbowego i usta-
wy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 
Chodzi o wytworzenie bez wymaganego zezwolenia papierosów oraz usiło-
wanie wytworzenia kolejnych z posiadanego tytoniu ciętego, do czego nie 
doszło z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy CBŚP – poinformował 
Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 
 W pruszkowskiej komendzie wszczęto postępowanie, które ze względu 
na „oczywistość czynu” (jak wyraził się Sylwester Marczak, rzecznik prasowy 
komendanta stołecznego policji) ma na celu wydalenie 38-letniego Krzysz-
tofa I. z policyjnych szeregów. Stanowisko nadarzyńskiego komendanta pia-
stował on od 2016 roku.  
 Z informacji ujawnionych przez CBŚP wynika, że na terenie prywatnej po-
sesji nadarzyńskiego komendanta zabezpieczono 1,1 tony krajanki tytonio-
wej oraz 10 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy, a także maszynki do 
produkcji papierosów. Mężczyzna przyznał się do zarzuconym mu czynów i 
złożył obszerne wyjaśnienia, a następnie – decyzją sądu – trafi ł do aresztu na 
trzy miesiące. Grozi mu kara grzywny i do 5 lat więzienia. Żona funkcjonariu-
sza została przesłuchana w charakterze świadka, jednak odmówiła składania 
wyjaśnień. Po wszelkich czynnościach została zwolniona do domu.
 Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia na razie dalszych 
szczegółów sprawy. 

PC

CBŚP zatrzymało nadarzyńskiego oficera na jego posesji 

w powiecie pruszkowskim (fot. CBŚP)

Żyje w zagrzybionym mieszkaniu
PRUSZKÓW Roman Gośniak mieszkający w lokalu komunalnym przy ulicy Niecałej 7 w Pruszkowie skarży 

się, że administrator budynku – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” – niewłaściwie 

przeprowadził jego remont, co skutkowało zagrzybieniem mieszkania

 O sprawie pisaliśmy cztery lata 
temu, kiedy to Roman Gośniak 
wnioskował do rady miejskiej, aby 
wyłączyć jego mieszkanie z zasobów 
TBS-u, bo – jak twierdził – spół-
dzielnia nie wykonywała niezbęd-
nych napraw i usterek. Wszystko za-
częło się od remontu budynku, prze-
prowadzonego przez TBS w 2002 
roku. Wyremontowano dach, wymie-
niono stolarkę okienną i drzwi wej-
ściowe do klatki schodowej. - Nieste-
ty, podczas remontu elewacji zastoso-
wano niewłaściwą fugę – mówi Ro-
man Gośniak. - Wcześniej była paro-
przepuszczalna piaskowo-wapienna. 
Zastąpiono ją nieprzepuszczalną ba-
zaltową. Dodatkowo cegły pomalowa-
no nieprzepuszczalną farbą. W budyn-
ku zaczęła gromadzić się wilgoć, co w 
dłuższej perspektywie skutkowało za-
grzybieniem lokali. 
 Mimo że, jak twierdziła spółdziel-
nia, zakres prac został uzgodniony z 
Mazowieckim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytyków, mieszkaniec stoi 
na stanowisku, że remont został nie-
właściwie przeprowadzony.

16 lat sporów

 - Kiedy podczas odbiorów prac 
zwróciłem uwagę, że nowa fuga jest 
z materiału nieprzepuszczającego po-
wietrza, przez co ściany nie „oddycha-
ją”, usłyszałem w odpowiedzi od pre-
zesa TBS-u, że to są materiały zaleco-
ne przez konserwatora zabytków- opo-
wiada Roman Gośniak. - Sprawdziłem 
to i okazało się, że wojewódzki konser-
wator zabytków w Warszawie nie miał 
żadnego zgłoszenia remontu naszego 
budynku. Nie mógł więc wskazać wła-
ściwych materiałów.
 Już kilka lat temu na naszych ła-
mach TBS odpierał te zarzuty. Renata 
Serafin, kierownik działu obsługi tech-
nicznej tłumaczyła, że podczas remon-
tu nie ingerowano w system wentylacji, 

a zawilgocenie lokali było pochodną 
złej eksploatacji mieszkań, które co ja-
kiś czas należy wietrzyć.
 - To bzdury – kwituje Roman 
Gośniak. - Od 2008 roku spółdziel-
nia kilkukrotnie walczyła w lokalach 
z wilgocią i pleśnią, robiąc kolejne 
remonty. Bezskutecznie.

Kto przeprowadzi remont?

 Minęły kolejne cztery lata i sy-
tuacja pana Romana się nie zmieni-
ła. - W pewnym momencie przesta-
łem płacić czynsz – mówi. - Oczy-
wiście poinformowałem o tym spół-
dzielnię mówiąc, że zbieram pienią-
dze na remont lokalu. Zagrozili mi 
jednak eksmisją. Nie chcąc trafić na 
bruk, ponownie zacząłem płacić...
 Mieszkaniec twierdzi, że spółdziel-
nia nadal nie przyznaje się do błędu 
i – mimo że mieszka w zagrzybionym 
pokoju - nie chce go wyremontować. 
- Próbowałem już różnych sposobów. 
Wietrzyłem, zamalowywałem grzy-
ba, ale bez rezultatu  – dodaje. - Chcę, 
żeby spółdzielnia wyremontowała mój 

20-metrowy pokoik. Trzeba zerwać 
tynki, zlikwidować grzyba, a na koń-
cu wszystko odmalować. 
 Prezydent miasta Jan Starzyński 
zna sprawę, bo mieszkaniec jest w ratu-
szu częstym gościem. - Kilka lat temu 
zimą były przeciążone rynny i woda wla-
ła się do kilku mieszkań – opowiada pre-
zydent. - Oczywiście budynek był ubez-
pieczony i najemcy lokali  dostali pie-
niądze na remont z tytułu odszkodowa-
nia. Mimo to pan Gośniak tego remon-
tu nie przeprowadził. Administrator nie 
remontuje lokali wewnątrz budynku. To 
podstawowy obowiązek lokatorów. 
 Roman Gośniak nie zgadza się ze 
słowami prezydenta. - Sytuacja któ-
rą opisuje pan Starzyński rzeczywi-
ście miała miejsce kilka lat temu, jed-
nak przyczyną zawilgocenia jest źle 
przeprowadzony remont z 2002 roku 
– utrzymuje. - Faktycznie dostałem po 
zalaniu 900 zł odszkodowania i prze-
znaczyłem je na remont. Ale za taką 
kwotę dużo się nie zrobi...

Tomasz Wojciuk

Pan Roman oczekuje, że spółdzielnia 

wyremontuje mu mieszkanie 



 Od kilku lat, zamiast tradycyjnych na-
rzekań na wysoką stopę bezrobocia, co-
raz częściej słyszy się raczej o braku rąk do 
pracy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest emigracja zarobkowa. Po wejściu polski 
do Unii Europejskiej wielu Polaków zdecy-
dowało się bowiem na wyjazd i zarabianie 
większych pieniędzy za granicą. 
 Obecnie ofert pracy jest więc na na-
szym rynku sporo i dostępne są one w za-
sadzie niezależnie od wykształcenia pra-
cowników. Jednym słowem – praktycznie 
każdy chętny może dziś znaleźć zajęcie 
zarobkowe na miarę swoich potrzeb, am-
bicji i kwalifikacji. Czy lepsze wykształce-
nie gwarantuje lepszą pracę? Niekoniecz-
nie, bo dla pracodawców ważniejsze od 
dyplomu jest zwykle to, co ktoś prezen-
tuje sobą w praktyce i czy ma odpowied-
nią motywację do dalszego rozwoju. 
 Pamiętajmy przy tym, że przy wybo-
rze studiów nasze oczekiwania względem 
późniejszego zatrudnienia niekoniecz-
nie muszą się niestety pokrywać z aktu-
alnym i przyszłym zapotrzebowaniem 
na rynku pracy. Współcześnie cenieni są 
przede wszystkim fachowcy w swoich 
dziedzinach – od pracowników fizycz-
nych (np. hydraulików, spawaczy czy to-
karzy), aż po dobrze płatne profesje zwią-
zane z branżą informatyczną. 

Automatyzacja wymusza zmiany

 W niedalekiej przyszłości postęp 
technologiczny będzie sprzyjać reduk-
cji etatów, a wiele zdaje się wskazywać 

na to, że czeka nas stopniowa likwi-
dacja pewnych zawodów. Dzięki roz-
wijającym się systemom informatycz-
nym już wkrótce zbędni mogą stać się 
na przykład bibliotekarze, recepcjoni-
ści czy księgowi. A kto wie, być może 
za kilka lat nie spotkamy już w hiper-
markecie żadnych kasjerów? Żeby się 
o tym przekonać wystarczy wybrać się 
choćby do piaseczyńskiego Kauflandu 
gdzie więcej jest obecnie zautomatyzo-
wanych kas samoobsługowych niż „kla-
sycznych” kasjerek. Czy przyszłościowe 
trendy dla świata wyznaczy, stawiająca 
wciąż na nowe technologie, Japonia? Już 
teraz wiele sklepów czy nawet restauracji 
nie wymaga w Kraju Kwitnącej Wiśni w 
zasadzie żadnej ludzkiej obsługi. 
 Pracy jednak, póki co, na pewno 
nie zabraknie, bo ktoś musi przecież 
te wszystkie komputerowe systemy 
obsługiwać i nadzorować. Pewną in-
westycją wydaje się być więc sektor 
IT (technologii informatycznych), 
który obecnie jest jednym z najbar-
dziej dynamicznie rozwijających się 
sektorów w Europie. Stale poszuki-
wani są programiści i webmasterzy, 
a firmy ich zatrudniające kuszą wy-
sokimi, jak na polskie standardy, za-
robkami, elastycznym czasem pracy 
czy darmowymi szkoleniami.

Pracuj mniej, ale wydajniej

 Ludzie, według prognoz większo-
ści specjalistów, powinni w przyszłości 

pracować mniej (rozważa się już, mię-
dzy innymi, wprowadzenie czterodnio-
wego tygodnia pracy) i w efekcie mieć 
więcej czasu wolnego. Spowoduje to 
naturalnie wzrost miejsc pracy w branży 
rozrywkowej i turystycznej. Przy mniej-
szych nakładach osobowych i jedno-
cześnie porównywalnej, a stopniowo 
(dzięki wdrażaniu innowacji) nawet co-
raz lepszej wydajności pracowników, 
wzrośnie również konsumpcja, co po-
winno skutkować analogicznym wzro-
stem zatrudnienia w branży reklamo-
wej. Przy coraz większej konkurencji w 
walce o klienta w cenie będzie przede 
wszystkim kreatywność – umiejętność 
zaoferowania pracodawcy niestandar-
dowych rozwiązań.
 W przyszłości przewiduje się także 
coraz więcej zajęcia dla freelancerów, 
czyli wolnych strzelców. Ciekawym 
zjawiskiem jest również rozwój tzw. job 
sharingu - uzgodnienia, w ramach któ-
rego dwaj pracownicy dzielą pracę na 
jednym stanowisku pełnoetatowym.

Grzegorz Tylec
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Wirtuozi piłki nożno-stołowej
PODKOWA LEŚNA Od kilku dni mamy pierwszych mistrzów Polski w Teqballu. To dzięki pionierskim zawo-

dom w tej dyscyplinie zorganizowanym w Podkowie Leśnej

 Organizacja Teqball Polska uwa-
ża, że wymyślona na Węgrzech gra 
w piłkę przy użyciu zagiętego sto-
łu to sport przyszłości. Zdobywa on 
uznanie coraz większej liczby związ-
ków i klubów piłkarskich na całym 
świecie. Podkowa Leśna była pierw-
szym polskim miastem, w którym 
(w maju) stanął stół do teqballa. Do 
jego zakupu podkowiańskiego bur-
mistrza   namówili młodzi miesz-
kańcy miasta prowadzący aktyw-
ny styl życia. Zasady są proste. Je-
śli gramy w nogę, dotykając piłkę nie 
więcej niż trzy razy należy ją przeka-
zać na stronę stołu należącą do prze-
ciwnika (tak jak na boisku, nie używa-
jąc rąk). Konkurenta i stołu nie można 
przy tym dotykać, a piłka nie może być 
odbita tą samą częścią ciała dwa razy 
z rzędu. W teqballa mogą grać dwie, 
trzy lub cztery osoby. 
 W sobotnich grach indywidu-
alnych w mieście ogrodzie wzięło 
udział 28 zawodników, natomiast w 
debla w niedzielę zagrało 15 par. – Me-
cze były bardzo pasjonujące i mimo 
dość różnego poziomu gry, spotkania były 

pełne przepięknych akcji oraz długich wy-
mian – relacjonuje burmistrz Artur 
Tusiński. Właśnie w niedzielę miejsco-
wi zawodnicy dali popis swoich umie-
jętności. Złoto zdobyła drużyna Alan 
Gałecki i Maciej Twardowski z Podkowy, 
srebro (ex aequo) Franek Mrzygłód i Mi-
kołaj Chmielecki, a czwarte miejsce zaję-
ła para  Franek Tusiński i Janek Ochę-
dalski. W singlu triumfowali poznania-
cy i warszawiacy, podkowianin – Franek 
Mrzygłód był czwarty.
 Weekendowym rozgrywkom 
przypatrywali się goście z zagrani-
cy - przedstawiciele  międzynaro-
dowej Federacji Teqballa, ale tak-
że były sędzia międzynarodowy Mi-
chał Listkiewicz, były selekcjoner 

reprezentacji Polski Andrzej Strej-
lau oraz olimpijczyk, mistrz świa-
ta i Europy w zapasach Andrzej Su-
pron. Zawody poprzedziła konferen-
cja prasowa w Centrum Olimpijskim 
(CO) w Warszawie. – W jej trakcie 
przekazałem puchar I Mistrzostw 
Polski w Teqball w Podkowie Le-
śnej do Muzeum Sportu i Turystyki, 
tworząc w ten sposób historię tego 
sportu w Polsce – informuje Artur 
Tusiński. Na zakończenie konferen-
cji przed budynkiem CO zorganizo-
wano mecz pokazowy w Teqball z 
udziałem zawodników reprezentacji 
Polski. 

PC

Znawcy twierdzą, że teqball to sport przyszłości. 

Na zdjęciu pokaz przed Centrum Olimpijskim (fot. muzeumsportu.pl)

Ponad pół wieku razem
BRWINÓW W poniedziałek jedenaście par z terenu gminy 

otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie

 Ponad 50 lat razem świętowali: Janina i Tadeusz Skrzeczewscy, Czesława i Mie-
czysław Kuźniarscy, Wanda i Tadeusz Żołędowscy, Grażyna i Waldemar Dąbkowie, 
Elżbieta i Ludwik Gajewscy, Alina i Stanisław Wachnikowie, Bożenna i Waldemar 
Janczakowie, Krystyna i Janusz Augustyniakowie, Lucyna i Andrzej Jędralowie, Ire-
na i Antoni Stegienkowie oraz Maria i Edward Gniadkowie.
 Najdłuższym, ponad 60-letnim stażem mogą pochwalić się Janina i Tade-
usz Skrzeszewscy, którzy zawarli związek małżeński w lutym 1958 roku. Pozo-
stałe pary pobrały się w latach 1967-1968. 
 Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący rady miejskiej Sławo-
mir Rakowiecki złożyli jubilatom gratulacje i życzyli im dalszej wspólnej dro-
gi w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny. Małżonkowie otrzymali medale, 
bukiety kwiatów oraz kosze wypełnione słodyczami. Nie zabrakło też szam-
pana, uroczyście odśpiewanego „Sto lat”, a także tortu. Spotkanie zakończył 
koncert skrzypcowy w wykonaniu Łukasza Parchety.

R E K L A M A

R E K L A M A

Zawody przyszłości
Rynek pracy nie znosi stagnacji. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się więc nieznane wcześniej za-

wody, a niektóre z popularnych niegdyś profesji z wolna odchodzą do lamusa. Kogo współcześnie najbardziej po-

szukują pracodawcy i jakiego typu specjalistów będą najprawdopodobniej potrzebować w najbliższej przyszłości?

TW

R E K L A M A



DAM PRACĘ

PRACA OD ZARAZ DLA SAMODZIELNEGO MAGAZY-
NIERA. MROKÓW, TEL. 501 551 656 

Firma cateringowa zatrudni szefa kuchni. 
Dobre warunki, tel. 570 126 411, 602 667 877

Kierowcę kat. C+E, chłodnia, stała praca po Polsce na 
trasach 1-2 dniowych, umowa o pracę i dobre zarobki, 
609 492 392

Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-Rumunia, 
Warszawa-Węgry, wynagrodzenie 7000zł, weekendy 
wolne, tel. 501 19 66 83

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

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 787 767 737

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

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

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po Warszawie lub 
po kraju, tel. 506 00 00 69

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

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz po-
moc w kuchni. Józefosław, tel. 882 008 720

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

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

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

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

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

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

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Zatrudnię wulkanizatora lub osobę do przyuczenia, 
tel. 604 825 799

Poszukiwana Pani na produkcję - cięcie i rozmnażanie 
drobnych roślin. Umowa o pracę, pełen etat, możliwość 
zamieszkania, chętnie z orzeczeniem, Piaseczno, 
tel. 22 756 20 65

Poszukiwany elektryk, wymóg - posiadania Uprawnień 
SEP min 1 KW, umowa o pracę, pełen etat, możliwość za-
mieszkania, chętnie z orzeczeniem, Piaseczno, 
tel.  22 756 20 65

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym, 
tel. 515 233 014

Pracowników do usług wodno-kanalizacyjnych i opera-
tora mini-koparki z prawem jazdy B+E, tel. 691 043 846

Zatrudnię kierowcę kat. C, skład drewna i kruszów, Łazy, 
al. krakowska 210a, tel. 22 757 95 81, 602 476 553

Zatrudnię do sprzątania biura, Wa-wa, ul. Krucza, od 17.00 
do 20.00, tel. 506 735 491

Nauczycieli i pomoc do przedszkola, Nowa Wola  k/Pia-
seczna, tel. 501 423 413

Panią i Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 509 094 049

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy, 
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

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

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

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

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

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

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

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej Iwicz-
nej, tel. 501 105 411

Praca dla kierowcy kat. C+E Polska-Rumunia, płaca 
6000zł, tel. 505 030 062

Dam pracę na myjni ręcznej i w wulkanizacji, 
tel. 601 239 577

Poszukuję do pracy na magazynie w Piasecznie. Prawo 
jazdy, uprawnienia na wózek widłowy, tel. 791 731 688  
szamota@wine4you.pl

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

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

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

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Gło-
skowie, tel. 500 125 790

Pomoc przy niepełnosprawnym i w domu, 
tel. 660 009 596

Mężczyźnie, w gospodarstwie rolnym. Z zamieszkaniem, 
na stałe lub sezonowo. Tel. 574 162 964

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

Dekarza, pomocnika, dekarza tel. 601 306 853

Firma zatrudni Asystentkę/Sekretarkę do obsługi biura ze 
znajomością j.angielskiego. CV prosimy przesyłać na ad-
res: kadry@plastservicepack.pl 

Praca w Anglii- opieka nad seniorami, wynagrodzenie 116 
do 1260 Funtów netto, bez dodatkowych kosztów Prome-
dica24, tel. 516 052 095

Poszukujemy pracowników do sprzątania 
sklepu odzieżowego w nowo otwieranym 
CH Nowa Stacja Pruszków, tel. 519 131 016

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu na pełny etat. 
Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony i bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie.Telefon 601 778 504

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

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

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza. 
Kontakt 665 030 060

SZUKAM PRACY 

Ochroniarz, dozorca poszukuje pracy, tel. 507 449 229

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, 
tel. 793 213 493

SPRZEDAM

Drzewo różne tel. 606 374 967

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

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

Pianino antyk, Carl Ecke, tel. 697 495 186

Futro z czarnych karakuł z kołnierzem z norek, duży roz-
miar, tanio, tel. 666 115 707

Hurtowo opony używane oraz maszyny wulkanizacyjne, 
tel. 505 040 047

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Nasadki zawiasowe Gerda, tel. 606 533 899

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra, 98 r, 2,5 V6, benzyna, tel. 698 698 839 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Auto-skup całe i rozbite, tel. 501 830 898, 695 898 843

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, centrum Pia-
seczna, tel. 501 482 997, inwest-kul.pl

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

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

Mieszkanie, 47,7 m kw, 1 piętro, Tarczyn, tel. 500 77 55 34

Mieszkanie 38 m kw. Parter, Świerże Górne, gmina Kozie-
nice, 100 000zł, tel. 692 487 422

Działka 2000 m kw., Zalesie Dolne, tel. 603 858 865

Budowlana, 1200 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Prażmów, 14km do Piaseczna, media 55 PLN/m kw., 
tel. 735 988 544

Sprzedam działki, 1229m kw i 1500 m kw, wszystkie media, 
Łbiska, 2km od Piaseczna, tel. 601 35 65 74, 531 729 335

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec k. Pia-
seczna, tel. 608 660 916

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Działkę rolną, 3000 m kw., Bogatki, tel. 783 280 838

Działkę budowlaną, 1360 m kw., Bogatki,  tel. 783 280 838

Sprzedam piękne działki budowlane. Bardzo tanio, 
tel. 602 340 549

Do sprzedania najładniejsza działka w Magdalence 
– Łazy, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę  w SIEDLISKACH. Tanio. Może być pod 
budownictwo –wielolokalowe, tel. 604 624 875

Sprzedam działki na lokatę w cenie… telewizora, 
tel. 602 340 549

Sprzedam super działki w WOLI PRAŻMOWSKIEJ 
– budowlane, tel. 602 340 549

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

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

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

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

Tarczyn-3,85h-woda,prąd(1mln), tel: 668 714 858

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Szukam domu z ogrodem do 2500zł, małżeństwo z dziec-
kiem, tel. 518 315 340

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Teren do 1ha przy drodze, tel. 735 988 544 

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

 

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 

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, tel. 781 544 058

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydraulik tel. 886 576 148

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Wycinki drzew, tel. 518 745 782

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Malowanie, remonty wykończenia, tel. 606 141 944

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Dachy naprawa, tel. 792 354 779

Drobne prace remontowe, ocieplenia karton gips, 
budowa altanek, tel. 602 151 871

Domy jednorodzinne, projekty typowe, pozwolenia 
na budowę kompleksowo -  www.adaptujdom.com   
biuro@adaptujdom.com , tel. 608 832 789 

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Remontowo-budowlane, tel. 721 982 013

Kominki, tel. 609 644 757

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

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

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

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

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

Wycinka-skracanie drzew, tel. 510 694 550

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

Oczyszczanie działek,  zakładanie trawników,  ogrodni-
cze, tel. 519 874 891

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

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

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

 
NAUKA 

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

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

Gitara, nauka akompaniamentu i gry klasycznej, młodzież 
i dzieci od 8-miu lat,  lekcje również w domu ucznia, 
tel. 605 852 107

Pianino dla początkujących, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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 okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 
531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Poznam wdowca w wieku 70-75 lat, któremu doskwiera 
samotność a chce jeszcze w jesieni życia poczuć się po-
trzebnym i szczęśliwym. Czekam na telefon 532 104 715, 
Samotna Ina
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH W KONSTANCINIE, CAŁY LUB PÓŁ 
ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

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

Kucharkę oraz pomoc w kuchni, Piaseczno, 
tel. 508 383 525

Hydraulik pomocnik, tel. 514 746 561, 691 263 276

Profesjonalna drukarnia zatrudni pracowników do 
introligatorni. Możliwość przyuczenia do obsługi 
maszyn. Kontakt 509 742 935

Zatrudnię mężczyzn do ochrony obiektów, 
Ursynów, Konstancin-Jeziorna, w wieku 25-55 lat, 
tel. 534 354 701

Pracownika ochrony szkoła Góra Kalwaria, 
w godz. 7:30-15:30, tel. 607 212 383, 603 454 131

Kierowcę kat. C, 6-10 godzin dziennie, tel. 501 762 633

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, 
Góra Kalwaria,  tel. 510 197 142

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory) 
Zgłoszenia pod tel. 501 190 442

Sprzątanie dla Pań i Panów z Piaseczna i okolic, 
tel. 604 43 77 57

Kierowca kat.C+E, kraj, tel. 502 104 180

KUPIĘ KASETY I CZARNE PŁYTY MUZYCZNE, 
TEL. 501 781 933

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 793 213 493

SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE, USZKO-
DZONE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE, 
TEL. 510 357 529

KUPIĘ AUTA DOSTAWCZE, RÓWNIEŻ 
FLOTY FIRMOWE, TEL. 510 357 529

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

Rolnik kupi ziemię rolną w gminie Piaseczno, 
tel. 691 15 44 11

ELEWACJE TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLA-
ZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Kierowce C+E, na stałych trasach Warszawa-Rumunia, 
Warszawa-Węgry z własną działalnością gospodarcza, 
wynagrodzenie miesięczne 10 000zł, tel. 501 19 66 83

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

R E K L A M A
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Olimpijka zrealizuje marzenia dzieci
GRODZISK MAZOWICKI Luiza Złotkowska, zanim poświęci się zupełnie przygotowaniom do kolejnego sezo-

nu łyżwiarskiego, zaprasza młodzież do udziału w konkursie. Nagrodą główną jest pobyt w Ośrodku Przy-

gotowań Olimpijskich w Spale!

 Złotkowska - brązowa i srebr-
na medalistka zimowych igrzysk w 
Vancouver w 2010 roku - do przystą-
pienia do konkursu kreatywnego za-
chęca całe klasy (od V do VIII szkół 
podstawowych). – Dzieci to przy-
szłość, ale ich marzenia, i realizacja 
tych marzeń - to zadanie nas, doro-
słych. Stąd pomysł na konkurs – tłu-
maczy łyżwiarka. 
 Zadaniem nastolatków jest za-
projektowanie logo Mistrzostw Pol-
ski w Łyżwiarstwie Szybkim (któ-
re zostaną zorganizowane 22 i 23 
grudnia tego roku), a także nagranie 
trwającego maksymalnie 30 sekund 
klipu promującego ideę fair play. Na 
nadsyłanie prac młodzież ma czas 
do 16 listopada. – Poprzez swoją in-
terdyscyplinarność konkurs ma na 
celu promowanie wśród uczniów 
zarówno aktywności sportowej jak 
i artystycznej, służy propagowaniu 
łyżwiarstwa szybkiego i upowszech-
nianiu idei fair play wśród dzieci i 
młodzieży – objaśnia olimpijka z 
Grodziska Mazowieckiego.

 Gra jest warta świeczki. Spośród 
uczestników na przełomie listopada 
i grudnia wyłoniony zostanie zwy-
cięzca oraz dwie wyróżnione klasy. 
Projekt znaku graficznego zaprojek-
towany przez triumfatorów będzie 
podstawą do stworzenia oficjalne-
go logo Mistrzostw Polski w Łyż-
wiarstwie Szybkim 2018, a cała kla-
sa otrzyma z nim koszulki. Najwięk-
szą nagrodą będzie jednak wyjazd w 
dniach 21-23 grudnia do Centralne-
go Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich w Spale (organizator zapew-
ni transport, noclegi, wyżywienie i 
ubezpieczenie), a na miejscu udział 
w warsztatach jazdy na łyżwach z 
medalistką olimpijską – Luizą Złot-
kowską, a także treningu z wybitną 
lekkoatletką – Joanną Jóźwik. Zwy-
cięzcy zasiądą również na trybunach 
w trakcie  Mistrzostw Polski w Łyż-
wiarstwie Szybkim, które odbędą 
się w Tomaszowie Mazowieckim 22 
grudnia. Wyróżnione klasy otrzy-
mają nagrody rzeczowe i dodatko-
wo ich szkołę odwiedzi Luiza Złot-

kowska, aby przeprowadzić warszta-
ty sportowe. Szczegóły podane są na 
stronie lubielyzwy.pl.

PC

Zwycięscy konkursu m.in. 

wezmą udział w warsztatach 

z naszą panczenistką

Remont mostu na Utracie
BRWINÓW Trwa remont lokalnej przeprawy przez rzekę na 

granicy gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki. Prace mają 

potrwać do końca października

 Most łączący miejscowości Wolica i Krosna (w ciągu ulicy Uroczej) od daw-
na wymagał odświeżenia. Prace, które zaczęły się kilkanaście dni temu, mają 
objąć naprawę konstrukcji barier i naprawy antykorozyjne. Trzeba będzie 
także uzupełnić ubytki betonu. Remont ma kosztować ponad 103 tys. zł, jed-
nak gmina Brwinów zapłaci z tego tylko połowę. – Zawarliśmy porozumienie 
z gminą Ożarów Mazowiecki w ramach którego po równo dzielimy się z nią 
kosztami remontu – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. 
 Na czas prowadzenia robót na remontowanym obiekcie całkowicie 
wstrzymano ruch pojazdów, natomiast w związku z pracami przy barierach, 
ze względów bezpieczeństwa, okresowo wstrzymano także ruch pieszy. Pra-
ce powinny zostać zakończone do 30 października. 

TW

Poznaj kulturę Romów

RASZYN

 Już dziś (piątek 28 września) o godz. 18 biblioteka publiczna w Raszy-
nie zaprasza na „Romani Romania ”, czyli spotkanie poświęcone kulturze i 
historii Romów. Będzie się można podczas niego dowiedzieć m.in. kim są 
Romowie i skąd przybywają. Spotkanie odbędzie się przy ul. Poniatowskie-
go 20. Początek o godz. 18.

TW

SKM-ka wróciła do Pruszkowa

PRUSZKÓW

 Od poniedziałku pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 dojeż-
dżają do stacji Pruszków. Zmieniły się też trasy autobusów i zasa-
dy honorowania biletów. Przestały kursować autobusy linii zastęp-
czych: ZG, ZB, ZBA oraz ZM, zmieniła się też częstotliwość kursowa-
nia autobusów linii 717. Ze względu na nadal trwające roboty bu-
dowlane na stacji Pruszków, niektóre pociągi S1 jadące z Otwocka 
kończą trasę na stacji Warszawa Zachodnia.

TW

Koncerty w muzeum

PIASECZNO

 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego otwiera nowy sezon koncertowy.  W trak-
cie ośmiu spotkań w klimatycznej oranżerii wystą-
pi blisko 30 artystów, reprezentujących różne ga-
tunki muzyczne. Pierwszy koncert zatytułowany 
„Paderewski. Inspiracje ” zaplanowano na sobotę 
6 października. Początek o godz. 19. 

TW
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