
M�PRUSZKÓW M�PIASTÓW M�BRWINÓW M�MICHAŁOWICE M�NADARZYN M�RASZYN M�

       ROK XVIII NR 39 (739)/W2 26 PAŹDZIERNIKA - 08 LISTOPADA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

M�GRODZISK MAZ. M�MILANÓWEK M�PODKOWA LEŚNA M�BARANÓW M�JAKTORÓW M�ŻABIA WOLA

W NUMERZE

Mniej wody 
w Otrębusach               

str. 4

Wychować 
mistrzów
ping-ponga  

str. 5

Celują w elitarne
liceum       

str. 5

str. 6,7,8,9

str. 4

R E K L A M A

str. 2

Krajobraz po wyborach
POWIATY PRUSZKOWSKI/GRODZISKI Wybraliśmy już radnych, a w niektórych gmi-
nach - także wójtów i burmistrzów. Druga tura wyborów czeka jeszcze miesz-
kańców Pruszkowa, Piastowa, Michałowic, Milanówka i Żabiej Woli. Głoso-
wanie odbędzie się 4 listopada

Psy będą szukać
zaginionych
RASZYN Od marca ubiegłego roku przy OSP 
Falenty działa grupa poszukiwawczo-ra-
townicza, której członkowie szkolą się 
w prowadzeniu akcji z wykorzystaniem 
psów. Na razie trwa żmudna tresura zwie-
rząt. Pierwsze czworonogi mają być goto-
we do działania wiosną przyszłego roku

Miliony na 
czysty transport
GRODZISK MAZOWIECKI/PRUSZKÓW Samorządy 
grodziski i pruszkowski zawarły umowę na 
zakup czterech autobusów elektrycznych 
oraz rozwój wypożyczalni rowerów i tras dla 
jednośladów

fot. Beata Olejnik-Widawska
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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

RASZYN

BRWINÓW

GRODZISK MAZOWIECKI

Na gigancie i kradzionych dwóch kółkach

Nie zdążyła puścić suszu z dymem

Wpadł do zbiornika. Nie żyje

Z łupem nie uciekł za daleko

Zrobili sobie promocje

Nocne przypadki na stacji paliw

 Na jednej z pruszkowskich ulic mundurowi zauważyli jadącego rowe-
rem 15-latka, który na ich widok wyraźnie nie wiedział, gdzie się schować. 
Kiedy zatrzymali chłopaka do kontroli okazało się, że nastolatek nie stawił 
się w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Do tego podróżował rowerem, 
który – jak sam przyznał – ukradł z jednostki wojskowej w Przasnyszu. W 
Pruszkowie nastolatek zamierzał skontaktować się z koleżanką. Nieletnim 
zajmie się sąd rodzinny, a póki co został on odkonwojowany do ośrodka. 

 Kilka dni temu stołeczni funkcjonariusze zatrzymali w Sękocinie 
Starym 29-latkę. Kobieta długo nie ukrywała, że ma w torebce mari-
huanę. Policjanci zabezpieczyli susz, a kobietę zabrali na komisariat, 
gdzie przedstawiono jej zarzut posiadania narkotyków. Przyznała się 
do niego i dobrowolnie poddała karze. Za to przestępstwo w skrajnym 
przypadku grozi do 3 lat pozbawienia wolności.   

 Nieszczęśliwy wypadek z tragicznym skutkiem wydarzył się we wtor-
kowy ranek w zakładzie przemysłowym w Kaniach. Po godz. 7 pracownik 
wpadł do betonowego zbiornika. Ponieważ spadł z wysokości około 6 me-
trów, doznał poważnych obrażeń i po przewiezieniu do szpitala zmarł. 

 Przez rok będzie wykonywał prace społeczne. Chodzi o 21-latka, 
który w zuchwały sposób okradł na ulicy przechodnia. Kilka dni 
temu wieczorem delikwent zagadnął na ulicy mężczyznę i popro-
sił go o pożyczenie 5 zł. Gdy ten wyjął z kieszeni portfel, 21-latek 
wyrwał mu go z ręki i zaczął uciekać. Szybko powiadomiona poli-
cja zatrzymała sprawcę, zanim ten jeszcze zdążył pozbyć się doku-
mentów poszkodowanego i wydać jego pieniądze. Okradziony od-
zyskał swoją własność, a młody mężczyzna przyznał się do popeł-
nienia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze.

 Pracownicy jednego z pruszkowskich sklepów schwytali 18-latka, 
który próbował zaopatrzyć się w darmowy zestaw perfum o wartości 
600 zł. Wziął z półki trzy opakowania i udając klienta bez zakupów jak 
gdyby nigdy nic, minął linię kas. Daleko z perfumami nie uszedł, ponie-
waż został zatrzymany i przekazany policji. Dwa dni później policjanci 
zostali wezwani do marketu, w którym 26-latek wyszedł ze sklepu z ko-
szykiem pełnym artykułów spożywczych, chemicznych oraz alkoholem 
o łącznej wartości 900 zł, za które nie zapłacił. Obu mężczyznom grozi 
maksymalnie do 5 lat więzienia.

 Z niedzieli na poniedziałek pruszkowscy patrolowcy skontrolowali 
bmw, które stając na drodze wyjazdowej ze stacji benzynowej przy ul. 
Wojska Polskiego zablokowało przejazd innym kierowcom. W trakcie 
rozmowy z 32-letnim kierowcą mundurowi poczuli od niego woń na-
pojów wyskokowych. Tymczasem mężczyzna będąc w tym stanie (jak 
się potem okazało z 2 promilami alkoholu w organizmie) podawał stró-
żom prawa zmyślone dane. Policjanci wezwali na miejsce drugi patrol, 
który zabrał nietrzeźwego do komendy, aby sprawdzić jego persona-
lia. W ten sposób wyszło na jaw, że jest on poszukiwany sześcioma li-
stami gończymi przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie i ma 
do tego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
 Co ciekawe, w czasie tej samej interwencji funkcjonariusze za-
uważyli na stacji paliw innego nietrzeźwego, który po zatankowa-
niu paliwa nie miał czym zapłacić. Ukrainiec miał za to w organi-
zmie 1,5 promila alkoholu i podróżował samochodem bez waż-
nego przeglądu technicznego. Auto odholowano, a 43-latek po za-
trzymaniu i wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania samocho-
dem pod wpływem alkoholu. 

Miliony na czysty transport
GRODZISK MAZOWIECKI/PRUSZKÓW Samorządy grodziski i pruszkowski zawarły umowę na za-
kup czterech autobusów elektrycznych oraz rozwój wypożyczalni rowerów i tras dla 
jednośladów
 Partnerski projekt trzech miast – 
Żyrardowa, Grodziska Mazowiec-
kiego i Pruszkowa otrzymał łącznie 
34,7 mln zł unijnego dofinansowa-
nia. Jego głównym celem jest popra-
wa jakości powietrza, przede wszyst-
kim przez rozwój tzw. elektromobil-
ności i transportu niskoemisyjnego. 
Co to oznacza w praktyce?
 Do Grodziska trafi unijne 10 mln 
zł (gmina ze swojej kasy dołoży ko-
lejne 4 mln zł), za które m.in. zosta-
ną zakupione dwa fabrycznie nowe, 
w pełni elektryczne, niskopodłogowe 
autobusy do przewozu mieszkańców 
w ramach lokalnych linii. Autobusy 
będą posiadać system szybkiego ła-
dowania akumulatorów i dla nich 
na terenie oczyszczalni miejskiej zo-
stanie urządzona zajezdnia, a na 
ul. Towarowej, róg Traugutta zato-
ka autobusowa ze stacją szybkiego 
ładowania za pomocą pantografu. 
Zmodernizowane i oznakowane zo-
staną również przystanki autobuso-
we. W ramach dotacji wybudowane 
będzie także rondo na skrzyżowa-
niu ul. 3 Maja z ul. Teligi, przebudo-
wana krzyżówka ul. Nadarzyńskiej 
i Warszawskiej (w ramach inwesty-
cji wykonane zostaną także ścież-
ki rowerowe, chodniki oraz zjazdy 
do posesji). Za pozyskane pienią-
dze zaplanowano też budowę kolej-
nych trzech stacji Grodziskiego Ro-
weru Miejskiego (w każdej znajdzie 
się po 10 nowych rowerów, w tym 
po jednym dla dzieci) - przy ul. Te-

ligi, ul. Okrężnej i ul. Osowieckiej w 
Adamowiźnie. Ta ostatnia powsta-
nie wraz z nowo projektowaną tra-
są pieszo-rowerową, którą miłośnicy 
jednośladów będą mogli dotrzeć do 
ścieżki rowerowej na ul. Niedźwie-
dziej. W ramach tego samego pro-
jektu przewidziano unowocześnie-
nie istniejącej sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniach ul. Warszaw-
skiej i ul. Nadarzyńskiej, oraz na ul. 
Nadarzyńskiej i ul. Piaskowej. Do-
datkowo zaplanowano budowę no-
wej sygnalizacji świetlnej na ul. Te-
ligi. Sygnalizacja zostanie przysto-
sowana do wdrożenia inteligentne-
go systemu transportowego, który 
będzie preferował komunikację pu-

bliczną. Na koniec 2,5 mln zł spo-
śród pozyskanej kwoty będzie zwro-
tem wydatków na wybudowane w 
ubiegłych latach drogi od ul. Cheł-
mońskiego do ul. Dalekiej wraz z 
mostem na Mrownej oraz wykona-
nie odcinka ulicy Dalekiej w Grodzi-
sku Mazowieckim.
 Samorząd w Pruszkowie w ra-
mach pozyskanego dofinansowa-
nia także zakupi dwa autobusy elek-
tryczne i wykona stacje do ich ładowa-
nia. Miasto otrzymało również zwrot 
kosztów wybudowania dróg rowe-
rowych, a także wdrożenia systemu 
publicznych wypożyczalni rowerów 
– Pruszkowskiego Roweru Miejskiego.

PC

Za sprawą unijnej dotacji sieć stacji Grodziskiego
Roweru Miejskiego wyjdzie też poza miasto – do Adamowizny 

Tędy pojedziemy z Kałęczyna ku A2
GRODZISK MAZOWIECKI Przebieg obwodnicy zachodniej miasta – im bliżej jej realizacji 
– tym budzi większe zainteresowanie mieszkańców

 Przypomnijmy, że 26 wrze-
śnia wojewoda mazowiecki wy-
dał zezwolenie na realizację no-
wego przebiegu drogi 579, inwe-
stycji oczekiwanej od lat przede 
wszystkim przez mieszkańców i 
włodarzy miasta. Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich z dużą 
ostrożnością przyznaje, że je-
śli nic nie stanie na przeszkodzie 
(od ZRID również można się od-
wołać), w przyszłym roku zostanie 
wyłoniony wykonawca, który przez 
dwa lata wybuduje nową szosę. – Na 
razie nie mam żadnych sygnałów o 
tym, aby w sprawie obwodnicy dzia-
ło się coś złego – mówi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.
 Przebieg obwodnicy, jak rów-
nież przebudowa drogi nr 579 do 

Radziejowic wzbudza duże zainte-
resowanie mieszkańców. Zachod-
nie obejście miasta rozpocznie się 
od węzła autostradowego na pół-
nocy, a następnie będzie przebie-
gało: przez strefę przemysłową w 
kierunku południowym, dalej w 
miejscowości Chlebnia zacznie 
odbijać na zachód, omijając gra-
nice Grodziska Mazowieckiego, 
aby w Wólce Grodziskiej (za firmą 
Aryzta) ponownie skręcić na połu-
dnie. Po minięciu torów PKP dro-
ga będzie delikatnie zmieniać kie-
runek na wschodni, by w Kałęczy-
nie połączyć się z dotychczaso-
wym przebiegiem drogi nr 579. 
 Warto dodać, że skrzyżowa-
nia: z ul. Logistyczną w stre-
fie przemysłowej, a także z ul. 

gen. Orlicz – Dreszera w Koze-
rach oraz z ulicą Radziejowicką 
w Kałęczynie będą przebudowa-
ne na ronda. 
 Natomiast droga wojewódzka nr 
579, która będzie poddana przebu-
dowie na odcinku od ul. Grottgera 
w Grodzisku Mazowieckim do Ra-
dziejowic pozostanie w swoim do-
tychczasowym śladzie. Będzie po-
szerzona, a także wykonane zosta-
nie nowe odwodnienie oraz dodat-
kowe chodniki i ścieżki rowerowe. 
W tym przypadku na skrzyżowaniu 
„579” z ul. Meksykańską na granicy 
Mościsk i Makówki oraz skrzyżowa-
niu z ul. Szkolną w Kuklówce będą 
wykonane ronda. Projekt kończy się 
w Radziejowicach.    

PC

Nowa szosa będzie miała 7,4 km długości
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Mniej wody 
w Otrębusach
BRWINÓW W Otrębusach rozpoczęły się prace związane z odwodnie-
niem skrzyżowania ulic Franciszkańskiej, Mickiewicza i Słowackiego

 Woda zbierająca się w rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego, Franciszkań-
skiej i Mickiewicza w Otrębusach utrudniała życie kierowcom i pieszym. Pro-
blem ma zostać jednak wkrótce rozwiązany dzięki budowie odwodnienia. 
Specjalne wpusty będą zbierać wodę z pasa drogowego, która zostanie naj-
pierw zmagazynowana, a potem rozsączona do gruntu. Zadanie o wartości 
ponad 147 tys. zł wykona fi rma, która wcześniej zbudowała odwodnienie ul. 
Szkolnej przy ul. Polnej w Żółwinie. – Mimo iż najważniejsza część prac będzie 
przebiegać w pasie ul. Franciszkańskiej, to konieczność wybudowania wpu-
stów odwodnieniowych z przyłączami zmusi wykonawcę także do rozkopa-
nia samego skrzyżowania – zapowiada Szymon Jarząbek z referatu inwesty-
cji i remontów brwinowskiego magistratu. – Chociaż nie planujemy całkowi-
tego zamknięcia skrzyżowania na czas budowy odwodnienia, z pewnością 
będą konieczne chwilowe wstrzymania ruchu. 

TW

Zgodnie z umową, prace odwodnieniowe na skrzyżowaniu
powinny potrwać nie dłużej niż do połowy grudnia

Psy będą szukać zaginionych
RASZYN Od marca ubiegłego roku przy OSP Falenty działa grupa poszukiwawczo-ratow-
nicza, której członkowie szkolą się w prowadzeniu akcji z wykorzystaniem psów. Na ra-
zie trwa żmudna tresura zwierząt. Pierwsze czworonogi mają być gotowe do działania 
wiosną przyszłego roku
 Z inicjatywą utworzenia gru-
py wyszedł prezes OSP, Arkadiusz 
Możdżeń, który bardzo chciał utwo-
rzyć w ramach jednostki sekcję spe-
cjalistyczną. Zaczął szukać osoby, 
która mogłaby ją poprowadzić. Wy-
bór padł na Joannę Stefańską, któ-
ra zawodowo zajmuje się szkoleniem 
psów. – Przez pierwszych sześć mie-
sięcy sekcję tworzyły tak naprawdę 
dwie osoby i dwa psy – wspomina 
Joanna Stefańska. – Jesienią ubie-
głego roku przeprowadziliśmy jed-
nak nabór i nasza grupa się rozrosła.

Szkolenia i praca z psami
 Na początku Joanna Stefańska 
brała udział głównie w szkoleniach. 
Jeździła też po kraju obserwując, 
jak funkcjonują inne tego typu gru-
py, których jest w całej Polsce w su-
mie kilkadziesiąt. Do poszukiwań 
ludzi, w tym dzieci, osób z demen-
cją,  chorych psychicznie, cierpią-
cych na depresje czy ze skłonnościa-
mi samobójczymi wykorzystywa-
ne są psy z kilku rekomendowanych 
ras, m.in. labradory, owczarki nie-
mieckie i belgijskie. – Przygotowu-
ję do tego zadania owczarka austra-
lijskiego – mówi Joanna Stefańska. 
– Moja suczka Esme zdała już pierw-
szy egzamin stopnia „0”, a w marcu 
będzie zdawać kolejny, uprawniający 
już do poszukiwań ludzi. Takie eg-
zaminy odbywają się w kilku ośrod-
kach Państwowej Straży Pożarnej w 
Polsce, m.in. w Nowym Sączu. 
 Najtrudniejsze w tresurze psów 
są żmudne, trwające niekiedy cały 
dzień i odbywające się w różnych 
miejscach treningi. Grupa trenuje 
niezależnie od pogody i pory dnia. 
Nierzadko w ciemnościach, deszczu 
czy śniegu. Wiele osób takiego cyklu 
nie wytrzymuje. W tej chwili, w gru-
pie są trzy osoby z psami, a po ostat-
nim naborze dołączyło 11 kandyda-

tów na ratowników. Jednak sekcja 
to nie tylko psy i ich opiekunowie, 
ale także nawigatorzy i planiści. W 
skład jednego zespołu poszukiwaw-
czo-ratowniczego wchodzi zwykle od 
4 do 6 osób. Taki zespół intensywnie 
się teraz szkoli, aby – gdy tylko Esme 
uzyska niezbędne uprawnienia – móc 
uczestniczyć w akcjach ratunkowych. 
Edukują się sami, ale uczą prawidło-
wych zachowań także innych. Odwie-
dzają m.in. szkoły, odbywając poga-
danki dotyczące bezpieczeństwa zwią-
zanego z profilaktyką zaginięć. Uczą 
także dzieci i młodzież w jaki sposób 
obchodzić się z psami.

Mają wsparcie strażaków, 
liczą na sponsorów
 OSP Falenty wspiera działa-
nia swojej nowej formacji jak może. 
– Druhowie z sekcji gaśniczej często 
udostępniają nam samochód i środki 
łączności – mówi Joanna Stefańska. – 
Przeszkolili nas też w zakresie pożar-
nictwa, ponieważ musimy mieć takie 
umiejętności jak każdy strażak OSP. 
Dwie osoby są już po egzaminach, 
trzy kolejne zaliczyły kwalifikowany 
kurs pierwszej pomocy. Ja sama od-
byłam szkolenie specjalistyczne prze-
wodników psów ratowniczych w No-
wym Sączu. 

 Właśnie zakończył się kolejny na-
bór do sekcji. Zgłosiło się kilkana-
ście osób. Joannę Stefańską bardzo 
to cieszy, chociaż ma świadomość, że 
część z nich w ciągu najbliższych mie-
sięcy może zrezygnować. – Szkole-
nie jest naprawdę czasochłonne i wy-
maga wielu wyrzeczeń – podkreśla. 
– Tak naprawdę to bardzo ciężka służ-
ba. Same akcje poszukiwawcze, w któ-
rych niedługo będziemy brali udział, 
też mają inny przebieg niż akcje gaśni-
cze. Często trwają nawet do 12 godzin 
i mogą odbywać się nie tylko na terenie 
województwa, ale i całego kraju.
 Członkowie grupy nie ukrywa-
ją, że ich największym problemem 
są niedobory sprzętowe. Dlatego też 
szukają wsparcia u lokalnych przed-
siębiorców i sponsorów, którzy mo-
gliby sfinansować im zakup kombi-
nezonów, kasków, ubrań outdoro-
wych, butów, GPS-ów. – Docelowo 
będziemy potrzebowali także wła-
snych środków łączności oraz spe-
cjalnego samochodu przystosowa-
nego do przewożenia psów – doda-
je Joanna Stefańska. – Wszystkich, 
którzy chcieliby dowiedzieć się wię-
cej o działalności grupy zapraszamy 
na nasz profil na facebooku.

Tomasz Wojciuk

Aby wkroczyć do akcji, psy szkolone do poszukiwań muszą 
najpierw zdać dwa państwowe egzaminy 

Grupa poszukiwawczo-ra-
townicza OSP Falenty, jako 
jedyna w powiecie, będzie 
wykorzystywała w akcjach 

ratunkowych psy

PRUSZKÓW
Oddziały polskie we Francji i Rosji
 W sobotę 27 października o godz. 15 Muzeum Dulag 121 zaprasza na ko-
lejne spotkanie organizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w ra-
mach ogólnopolskiej Akademii Niepodległości. Gościem Muzeum będzie dr 
hab. Piotr Szlanta – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi 
wykład poświęcony historii  tworzenia się oddziałów polskich we Francji i w Ro-
sji w trakcie I wojny światowej oraz walkom, w których uczestniczyły.
 W trakcie spotkania odbędzie się otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodle-
głości” przedstawiającej sylwetki sześciu Polaków, którzy zaangażowani byli w 
odzyskanie przez Polskę suwerenności oraz tworzenie II Rzeczypospolitej. Wy-
stawa będzie dostępna do 27 listopada przy Muzeum Dulag 121.

TW
R E K L A M A

fot. Beata Olejnik-Widawska
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Celują w elitarne
liceum
GRODZISK MAZOWIECKI To będzie jedna ze sztandarowych grodziskich 
inwestycji w najbliższych latach – zapowiadają włodarze gminy

 Ratusz powrócił do sondowania opinii mieszkańców w sprawie prze-
znaczenia kolejnego nowoczesnego budynku publicznego, który roboczo 
ochrzczono mianem Centrum Edukacujno-Innowacyjnego (CEI). Kompleks o 
około 12 tys. m kw. powierzchni użytkowej miałby powstać przy Placu Zyg-
munta Starego w miejsce wyburzonych w połowie ubiegłego roku kamienic. 
 Z dotychczasowych zapowiedzi władz miasta wynika, że na pewno pod 
nowoczesnym obiektem powstanie parking podziemny na około 100 samo-
chodów. Około jedną dziesiątą powierzchni budynku miałaby zająć szkoła mu-
zyczna. Jednak najjaśniejszym punktem koncepcji (która – jak wskazują ko-
mentarze mieszkańców na portalu społecznościowym – cieszy się sporym po-
parciem) jest otwarcie nowego, dwuprofi lowego liceum ogólnokształcącego. 
– Chcielibyśmy zatrzymać w Grodzisku najzdolniejsze nastolatki, które dziś szu-
kają szkół w Warszawie. Zależy mi, aby nowe liceum było elitarne pod wzglę-
dem poziomu nauczania – mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński.
 Wedle wstępnej koncepcji, w sąsiedztwie kościoła św. Anny miałyby zo-
stać uruchomione także centrum innowacji z inkubatorem przedsiębiorczo-
ści oraz (być może) klub muzyczny dla młodzieży. Gmina na swojej stronie (e-
urzad.grodzisk.pl) zadała pytanie o zapotrzebowanie na usługi i zajęcia (pro-
fi le kształcenia w liceum ogólnokształcącym, nauki gry na instrumentach w 
szkole muzycznej i dziedziny nauki w centrum innowacji). Na koniec urzęd-
nicy chcą się dowiedzieć, czy zlokalizowanie CEI w centrum Grodziska Mazo-
wieckiego poprawi jakość życia w mieście.
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Przy pl. Zygmunta Starego w przyszłości ma królować edukacja 
i nauka na wysokim poziomie (wizualizacja: UMiG Grodzisk Maz.) 

Wychować mistrzów ping-ponga
GRODZISK MAZOWIECKI/NADARZYN Wystartował program Pingpongowe Marzenia z PSE, ma-
jący rozwijać talenty sportowe młodych tenisistów stołowych z gmin Grodzisk Mazo-
wiecki i Nadarzyn, będących nadzieją na przyszłe sukcesy Polski na arenie europejskiej 
i światowej
 – Jest to unikatowy program 
szkoleniowy dla uczniów szkół pod-
stawowych, realizowany w formie 
zajęć pozalekcyjnych, dający niespo-
tykane dotychczas możliwości roz-
woju młodym sportowcom –  mówi 
Jakub Otyś, koordynator projektu z 
ramienia Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego (PZTS). 
 Do udziału w programie wyty-
powano 70 klubów tenisa stołowego 
z całej Polski, w tym Bogorię Gro-
dzisk i GLKS Nadarzyn. Przy wybo-
rze kierowano się takimi kryteriami 
jak: sukcesy sportowe klubów, liczba 
posiadanych przez klub, aktywnych 
licencji zawodniczych oraz liczba 
zdobytych punktów rankingowych 
w klasyfikacji ogólnopolskiej.
 Program realizowany będzie w 
latach 2018-2020 i stanowi element 
„Narodowego Programu Rozwo-
ju Tenisa Stołowego” realizowane-
go przez PZTS. Zadaniem progra-
mu jest umożliwienie bezpłatne-
go udziału dzieciom ze szkół pod-
stawowych w zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem tenisa stołowego. 
„Tenis stołowy jest też jednym z 
najbardziej popularnych i lubia-
nych sportów w Polsce. Jest wiele 
powodów, dla których warto roz-
wijać tę dyscyplinę w naszym kra-
ju: jest to najlepszy sport dla mó-
zgu wg D.G. Amen, najlepszy sport 
dla koordynacji ciała i umysłu wg 
P. Tsang, a także najlepszy sport 
do utrzymania zdrowia w dobrej 
kondycji na całe życie wg W. Win-
gera.” – pisze Jerzy Grycan, były 
trener reprezentacji Polski w teni-
sie stołowym. Jak przekonują eks-
perci, gra w tenisa stołowego po-
maga rozwinąć inteligencję dziec-
ka, jednocześnie zwiększając jego 

sprawność fizyczną. To jedyna 
dyscyplina, która ma tak znaczący 
wpływ na rozwój mózgu. A dzieje 
się tak, ponieważ gra dobrze wpły-
wa na koordynację między dłonią 
a wzrokiem. Podczas meczów za-
wodnik musi być skupiony na pi-
łeczce i odpowiednio szybko zare-
agować.
 W ramach Projektu Pingpongo-
we Marzenia z PSE sfinansowana 
będzie praca trenerów, zakup sprzę-
tu sportowego, podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych trenerów pracu-
jących z dziećmi, a także organiza-
cja obozów sportowych dla najlep-
szych zawodników, biorących udział 
w programie.

 Zajęcia w Grodzisku Mazowiec-
kim (przy ul. Kilińskiego 8c) prowa-
dzone będą w środy i piątki w godz. 
18.30-20, a we wtorki i czwart-
ki w godz. 17-18.30. Natomiast w 
Nadarzynie (przy ul. Żółwińskiej 
41) adepci tenisa stołowego treno-
wać będą we wtorki i czwartki w 
godz. 15.30-17 oraz środy i piątki 
w godz. 15.30-17.
 Program prowadzony jest przy 
udziale Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz dzięki Partnerowi Progra-
mu, Polskim Sieciom Elektroenerge-
tycznym S.A., operatorowi systemu 
przesyłowego energii elektrycznej w 
Polsce.

PC

Młodzi tenisiści stołowi Bogorii już teraz odnoszą duże sukcesy 
(fot.bogoriagrodzisk.pl)
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Wybory: cztery formacje
w starostwie
POWIAT GRODZISKI W wyborach do rady powiatu grodziskiego nie ma 
zdecydowanego zwycięzcy

 Najlepszy wynik osiągnęło ugrupowanie związane z obecnym sta-
rostą Markiem Wieżbickim i burmistrzem Grodziska Grzegorzem Be-
nedykcińskim – KWW Ziemia Grodziska. Uzyskało siedem mandatów, 
czyli jedną trzecią wszystkich w radzie powiatu. Obejmą je: Maria 
Grabowska, Wojciech Hardt, Pawe ł Pieniążek, Danuta Pokropek, Mał-
gorzata Sędzińska, Michał Śliwiński, Piotr Wiaderny i Marek Wieżbic-
ki. Po pięć miejsc w radzie powiatu zajmą Koalicyjny Komitet Wybor-
czy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska oraz  Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawiedliwość. Z tej pierwszej formacji będą to:  Sła-
womir Kamiński, Krzysztof Markowski, Krzysztof Sankiewicz, Broni-
sław Świdlicki i Małgorzata Zacny, zaś z PiS: Dariusz Dąbrowski, Maria 
Gałecka-Wolska, Marzena Olszewska i Marianna Banaszek. Najmniej, 
bo cztery mandaty zdobyli kandydaci z Komitetu Wyborczego Wy-
borców Wspólny Powiat Grodziski. Są to: Krzysztof Filipiak, Aleksan-
der Krzemiński, Andrzej Olizarowicz i Zofia Owczarek. 
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Kadencja obecnego starosty Marka Wieżbickiego kończy się 16 li-
stopada, dopiero po tym terminie zostanie wybrany jego następca

MICHAŁOWICE
Sukces UKS Nowa Wieś
 Zawodniczki UKS Nowa Wieś wygrały VIII Ogólnopolski Turniej „War-
mińska Jesień”, odbywający się w Olsztynie. Nagrody indywidualne otrzy-
mały: Maja Zajączkowska - najbardziej wartościowa zawodniczka turnieju, 
Aleksandra Pniewska - najlepsza „piątka” turnieju oraz Dorota Jakubowicz - 
najlepsza zawodniczka zespołu.

TW

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!
www.kurierpoludniowy.pl

Cel: skutecznie ratować życie
GRODZISK MAZOWIECKI Szpital Zachodni otrzymał prawie 240 tys. zł na zakup wyposażenia 
do szpitalnego oddziału ratunkowego
 Umowę na dofinansowanie pro-
jektu pod nazwą „Dofinansowanie 
zakupu sprzętu medycznego dla Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego w 
Samodzielnym Publicznym Specja-
listycznym Szpitalu Zachodnim im. 
św. Jana Pawła II w Grodzisku Ma-
zowieckim” uroczyście podpisali Ma-
ciej Miłkowski, wiceminister zdrowia 
i Krystyna Płukis, dyrektor placówki. 
   Pozyskane fundusze pozwolą na 
wyposażenie SOR w niezbędny 
sprzęt, służący przede wszystkim 
do ratowania życia i zdrowia dzie-
ci. Lecznica planuje również zakup 
przenośnego aparatu USG, defibry-
latora, respiratora, kardiomonito-
rów, pomp infuzyjnych i pulsoksy-
metrów. W sumie sprzęt ma koszto-
wać niemal 300 tys. zł. 
 Przekazana przez Ministerstwo 
Zdrowia pula pieniędzy pochodzi z 
budżetu Unii Europejskiej. Jak prze-
konuje resort, doposażenie szpital-
nych oddziałów ratunkowych jest waż-

ne, ponieważ świadczenia są w nich 
udzielane pacjentowi w trybie nagłym 
– kiedy znajduje się w stanie nagłego 
zagrożenia życia lub zdrowia. Do SOR 
trafiają także osoby, które ze względu 

na stan zdrowia wymagają niezwłocz-
nej diagnozy i leczenia. W sumie na 
Mazowszu na sprzęt w SOR-ach zo-
stało przekazane 10 mln zł. 
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Szpital Zachodni zakupi sprzęt do ratowania 
życia i diagnozy za blisko 300 tys. zł 

Przy górce górka, 
szykuj dwa kółka
GRODZISK MAZOWIECKI Przy szkole „Szóstce” powstał liczący 180 metrów pumptrack, 
czyli najdłuższy w Polsce tor do umiejętnej jazdy na rowerach
 Pumptracki, czyli „rowero-
we place zabaw” są powszech-
ne w Europie, w naszym kraju od 
kilku lat powstawały głównie w 
większych miastach. Teraz budo-
wane są w mniejszych miejscowo-
ściach. Grodzisk chwali się tym, że 
ma „najdłuższy mobilny tor w Pol-
sce”. Pumprack to zazwyczaj ze-
spół pagórków, po których prze-
biega utwardzona ścieżka. Jest do-
brym miejscem do ćwiczenia zmy-
słu równowagi na dwóch kółkach. 
Jak wskazują wytrawni rowerzyści, 
na dobrze wykonanym pumptrac-
ku nie trzeba pedałować. Zjeżdża-
jąc z kolejnych górek, rower nabiera 
takiej energii, że niektóre ze wznie-
sień cyklista przeskakuje.   
 Z obiektu, który powstał przy 
Szkole Podstawowej nr 6 można ko-
rzystać od poprzedniej soboty. Na 
otwarcie przybyli mistrzowie olim-
pijscy w łyżwiarstwie szybkim – Lu-
iza Złotkowska i Sławomir Chmura 
oraz rowerzyści, którzy do tej pory 
trenowali na torach w Podkowie Le-
śnej lub w Warszawie. 
 Obok pumptracka wybudowa-
no boisko wielofunkcyjne z prze-

znaczeniem do gry w siatkówkę 
lub badmintona oraz plac zabaw 
dla dzieci. Z inwestycji, która po-
chłonęła w sumie 1,2 mln zł (sam 
tor kosztował połowę, fundusze 
unijne stanowią 85 proc. kwo-
ty) zadowolona jest Agniesz-
ka Rutecka, dyrektor „Szóstk i”, 
jak i ca ła spo łeczność szkolna. 
Plac jest już częściowo moni-
torowany i oświetlony. Wkrót-

ce będzie podpięty pod monito-
r ing miejsk i.
 Z toru rowerowego można ko-
rzystać w dni powszednie w godz. 
8-20 oraz w weekendy w godz. 16-
20. Próbując swoich sił w tym miej-
scu warto założyć kask na głowę i 
pamiętać o tym, że na torze w tym 
samym czasie może przebywać tylko 
jedna osoba.
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Ze względów bezpieczeństwa z toru może w tym samym 
czasie korzystać tylko jedna osoba (fot. grodzisk.pl) 

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Łąk też mają swój kąt
 W dzielnicy Łąki, z udziałem licznych mieszkańców, uroczyście otwarto 
wyczekaną świetlicę miejską. Obiekt poświęcił kard. Kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski. – Planujemy zajęcia dla dzieci, między innymi ta-
neczne, gastronomiczne, a także kinotekę – zapowiedziała Elżbieta Wy-
krytowicz, koordynatorka świetlicy, która ma być otwarta od godz. 12. 
W obiekcie zapowiedziano też spotkania z ciekawymi osobami. W prze-
stronnym budynku na inaugurację przygotowano wystawę prac grodzi-
skiego rzeźbiarza Adama Szczepanika z okazji 50-lecia jego pracy twórczej. 
Głównym tematem wystawy była 100. rocznica odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Jedna z rzeźb przedstawia postać Józefa Piłsudskiego z oj-
cem Adama Szczepanika, którzy stoją obok siebie (razem walczyli w 1920 
roku). Podczas otwarcia były występy muzyczne i taneczne dzieci i mło-
dzieży z dzielnicy Łąki.

PC
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Drogie ognisko
GRODZISK MAZOWIECKI Straż miejska nie patyczkuje się z osobami, które spalając plastik 
czy inne materiały trują sąsiadów. W ich wykryciu pomaga czuły sprzęt
 Przykładem może być zdarze-
nie z ostatniego wtorku. Patrol 
straży miejskiej w samochodzie, na 
którym zamontowano bardzo czu-
ły detektor zanieczyszczenia po-
wietrza, na grodziskich Łąkach wy-
krył dym z podwyższonym pozio-
mem niebezpiecznych substancji. 
Kiedy funkcjonariusze przeprowa-
dzili kontrolę, wyszło na jaw, że w 
jednym przypadku właściciel dział-
ki wypalał płyty MDF (co jest nie-
dozwolone), a w drugim delikwent 
spalał w ognisku odpady roślin-
ne oraz elementy budowlane, m.in. 
z tworzywa sztucznego. Przyłapa-
ni zostali ukarani mandatami kar-
nymi w wysokości 200 zł. – W ta-
kich przypadkach najczęściej ka-
rzemy mandatami 500-złotowymi, 
jednak w tym przypadku mieliśmy 
do czynienia z bardzo trudną sytu-
acją mieszkańców – tłumaczy Da-
riusz Zalesiński, komendant gro-
dziskiej straży miejskiej. 
 Przez ostatnie dwa tygodnie 

strażnicy z czujnikiem zanieczysz-
czeń przejechali dużą część gmi-
ny.   Detektor wykonał łącznie 
48 tys. próbek powietrza i także 
zapisał ich współrzędne na ma-
pie. – Kończymy sprawdzanie sta-
nu powietrza w mieście i gminie, 

aby mieć materiał porównawczy, 
gdy rozpocznie się sezon grzewczy 
– informuje komendant. Kontrole 
będą prowadzone nie tylko z sa-
mochodu, ale również z drona za-
kupionego w poprzednim sezonie. 
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W tym przypadku zakończyło się na 200-złotowym mandacie 
(fot. grodzisk.pl)
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Podział mandatów 
w radzie powiatu
POWIAT PRUSZKOWSKI W radzie powiatu pruszkowskiego zasiądą 
przedstawiciele czterech ugrupowań.  Żaden komitet nie zdobył 
w radzie większości
 W radzie zasiądzie 9 radnych KO: Wojciech Gawkowski, Halina Górniak-
Uszyńska, Adrian Ejssymont, Zdzisława Zielińska, Paweł Siekierko, Stani-
sław Dymura, Dorota Zglińska, Grzegorz Kamiński, Janusz Rajkowski, 9 rad-
nych KW PiS: Przemysław Sieciński, Andrzej Umel, Monika Sawicka, Ewa Bo-
rodzicz, Dariusz Nowak, Magdalena Beyer, Michał Kucharski, Katarzyna Kli-
maszewska, Mirosław Chmielewski, 5 radnych KW Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa: Krzysztof Rymuza, Mirosława Śliwińska, Andrzej Leszek Ku-
rzela, Zdzisław Brzeziński, Paweł Zacny oraz 4 reprezentujących KWW Do-
bro Wspólne: Artur Świercz, Agnieszka Kuźmińska, Sławomir Walendowski 
i Urszula Wojciechowska.

TW

MICHAŁOWICE
Nowe miejsca postojowe przy stacji kolejki WKD
 Nieopodal stacji kolejki WKD w Michałowicach, na tyłach ul. Dworco-
wej, powstaje 60 nowych miejsc postojowych dla samochodów. Wjazd na 
parking będzie możliwy od strony ul. Regulskiej. Z kolei od strony ul. Dwor-
cowej ma powstać kładka dla pieszych, umożliwiająca dojście z parkingu 
na stację. Prace mają potrwać do końca października.

TW



Wiatr zmian w Baranowie
 Wygląda na to, że na wybory w 
Baranowie tym razem silny wpływ 
miały plany rządu związane z bu-
dową Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego i związany z tym protest 
mieszkańców. Na wójta startowało 
dwóch kandydatów. Andrzej Kolek 
uzyskał poparcie 45,7 proc. wybor-
ców, a Waldemar Brzywczy – 54,3. 
Co więcej radni (ośmiu) z komitetu 
nowego wójta – KWW Postęp będą 
mieli też większość w radzie gminy. 
Są to: Paweł Bućko, Roman Bodych, 
Jan Ciołek, Beata Fabisiak, Marcin 
Skowronek, Anna Szelachowska, Al-
bin Tkacz, Jacek Ziąbski. Pięciu rad-
nych wprowadził KWW Razem dla 
Gminy Baranów (związany z An-
drzejem Kolkiem): Grzegorza Fabi-
siaka, Witolda Konarskiego,  Stefana 
Sadosia, Teresę Wardziak i Agniesz-

kę Wiśniewską. Dwóch radnych będzie 
miało KW Stowarzyszenie Sprawiedli-
wy Powiat: Dariusza Szymańczaka i 
Mariusza Żaczkiewicza. 

Grodzisk Mazowiecki: po staremu 
 Dla Grzegorza Benedykcińskie-
go, burmistrza Grodziska od sześciu 
kadencji, wybory okazały się tyl-
ko formalnością. Pokonał jedynego 
kontrkandydata do stanowiska, Łu-
kasza Lewandowskiego (KW PiS), 
przewagą  84,8 do 15,2 proc. głosów 
– To będzie moja ostatnia kadencja, 
ale najpiękniejsza – oznajmia Grze-
gorz Benedykciński.
 Wsparciem dla burmistrza bę-
dzie z pewnością rada miejska. Ko-
mitet Ziemia Grodziska, którego Be-
nedykciński był liderem, obejmie w 
niej aż 17 spośród 21 miejsc. Rad-
nymi zostali: Grzegorz Benedyk-
ciński (jego miejsce w radzie zajmie 
Dariusz Robert Świderski), Norbert 
Cegliński, Irmina Dziekańska, Ro-
bert Dziekański, Piotr Galiński, Ja-
rosław Józefowicz, Aleksandra Ka-
puściak, Stanisław Kolasa, Tomasz 
Krupski, Łukasz Nowacki, Andrzej 
Okurowski, Dorota Pieniążek-Fi-
bich, Stanisław Pietruczuk, Tomasz 
Suchożebrski, Sylwester Stankie-
wicz, Wiesława Śliwińska, Joanna 
Wróblewska. Trzy miejsca w radzie 
przypadły KW Prawo i Sprawiedli-
wość: Łukaszowi Lewandowskiemu, 
Januszowi Okurowskiemu i Joannie 
Wiśniewskiej. Jeden mandat zdobył 
KKW Platforma.Nowoczesna Ko-
alicja Obywatelska. Obejmie go Bar-
tłomiej Okurowski.    

Nowy-stary wójt Jaktorowa
 Maciejowi Śliwerskiemu, który 
zarządza gminą Jaktorów od 2006 
roku wyborcy dali kolejny kredyt za-
ufania. Otrzymał 61,1 proc. głosów, 
a jego kontrkandydaci: Adam Bana-
szek – 34,8 proc. i Anna Gąsiorow-
ska – 4,1 proc. Komitet wójta Śliwer-

skiego – KWW Wydmy Międzybo-
rowskie wygrał również wybory do 
rady gminy, uzyskując 7 mandatów. 
Radnymi będą: Grzegorz Aliszew-
ski, Mirosław Byczak, Jerzy Cia-
charowski, Szymon Fatalski, Kry-
styna Ficner, Andrzej Klimiuk i Jan 
Stokowski. Cztery mandaty uzyskał 
KWW Uczciwi i Bezpartyni, obejmą 
je: Adam Banaszek,  Paweł Dyra, 
Beata Kapuścińska i  Leszek Siero-
ciński. Trzech radnych wprowadził 
KWW  Porozumienie Samorządowe 
– Jaktorów: Iwonę Barańską,  Dawi-
da Owczarka i Elżbietę Wyderkę, a 
jednego KWW Nowe Perspektywy 
gm. Jaktorów – Krzysztofa Jarosza. 

Burmistrz nie była pierwsza
 W Milanówku dojdzie do dru-
giej tury, w której o głosy wybor-
ców będą konkurowali Piotr Remi-
szewski (w pierwszej turze otrzymał 
37,5 proc.) oraz obecna burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska (27,7 proc 
głosów). Pretendentów było więcej: 
Marcin Tylczyński (16 proc.), Jaro-
sław Paćko (12,9 proc.) oraz Małgo-
rzata Trębińska (5,95 proc.).
 W radzie miejskiej największą 
grupę będą stanowiły osoby kandy-
dujące z komitetu Piotra Remiszew-
skiego. Jest ich 7: Karolina Białecka, 
Jaromir Chojecki, Hubert Jarek, Le-
szek Kołodziejski, Waldemar Parol, 
Jakub Piotrowski, Janina Moława. 
Po dwóch radnych mają KWW Ra-
zem dla Milanówka (Henryk Dąbek 
i Piotr Napłoszek) oraz KWW  Pro-
jekt Milanówek (Kinga Niedźwiedz-
ka-Reszczyk i Bożena Osiadacz). 
Radnymi są także: Kamil Bialik 
(KWW Kamil Balik), Witold Mos-
sakowski (KWW Nie dla lotniska), 
Jolanta Nowakowska (KWW Wie-
sławy Kwiatkowskiej – Decydujmy 
Razem) oraz Krzysztof Wiśniewski 
(KWW Milanowianie).  

Zdecydowana 
wygrana Tusińskiego
 W Podkowie Leśnej doszło do 
pojedynku dwojga kandydatów. Z 

dużą przewagą wygrał go obecny 
burmistrz Artur Tusiński (70,89 proc. 
głosów). Kontrkandydatka – Agniesz-
ka Joanna Szonert zyskała popar-
cie 29,11 proc. wyborców. Kandyda-
ci z komitetu  Mieszkańcy dla Pod-
kowy, którego liderem jest Artur Tu-
siński zdominują też radę miejską 
(uzyskali w niej 14 z 15 miejsc). Są 
to: Jarosław Chrzanowski, Paweł 
Dziekański, Magdalena Eckhoff, 
Michał Gołąb, Małgorzata Janus, 
Sławomir Lasota, Karolina Likh-
tarovich, Małgorzata Łaskarzew-
ska, Bożena Majewska, Jacek Ma-
tłacz, Anna Olejniczak-Siara, Alicja 
Rotfeld-Paczkowska, Wojciech San-
cewicz, Wojciech Żółtowski. Spo-
za tego ugrupowania będzie w ra-
dzie tylko Dąbrówka Smolny (Pod-
kowiańscy Pozytywiści).

Druga tura w Żabiej Woli
 Piastującej swoje stanowisko od 
2001 wójt Halinie Wawruch nie uda-
ło się wygrać w pierwszej turze. W 
niedzielę uzyskała 34,6 proc. popar-
cia, a jej główny kontrkandydat Piotr 
Rybka – 33,9 proc. Oni ponownie 
powalczą o głosy 4 listopada. Wy-
niki pozostałych kandydatów: Beata 
Studniarek – 21,2 proc., Piotr Roz-
biegała – 10,4 proc. 
 Rozłożyły się także głosy do rady 
gminy. Sześcioro z wybranych rad-
nych kandydowało z komitetu Czas 
na Zmiany:  Rafał Brzeziński, Mar-
cin Czora, Joanna Janoś, Małgo-
rzata Kozicka, Mariusz Sztompka 
i Przemysław Wójcik. Pięcioro rad-
nych zdobyło mandaty kandydując z 
KWW Nasza Gmina Wspólna Spra-
wa: Norbert Klimkowski, Tomasz 
Kujawa, Roman Olczak, Wanda Re-
destowicz, Justyna Wodnicka-Żuk. 
Natomiast troje radnych związa-
nych jest z KW Stowarzyszenia Po-
rozumienie Inicjatyw Społecznych:  
Anna Filipowicz, Krzysztof Mar-
czewski i Tomasz Wacławek. Jedno 
miejsce przypadło Magdalenie Ra-
domińskiej z KW PiS.

Piotr Chmielewski 
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Ciepło popłynie 
z wnętrza ziemi?
PIASTÓW Miasto chce zbadać, czy możliwe jest wykorzystanie znajdu-
jących się pod Piastowem pokładów wód geotermalnych do ogrzewa-
nia domów

 W sierpniu Piastów złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o sfinansowanie projektu ba-
dawczego, który ma na celu rozpoznanie możliwości wykorzystania 
zasobów geotermalnych. Trzeba będzie wykonać próbny odwiert na 
głębokości 1940 m, który da odpowiedź na pytanie, czy pompowana 
z wnętrza ziemi ciep ła woda będzie mogła stanowić podstawowe źró-
dło ogrzewania. Jeśli tak, wykorzystanie nowatorskiej technologii nie 
tylko obniży piastowianom rachunki, ale także przyczyni się do po-
prawy jakości powietrza. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowa-
no na 12,8 mln zł. Jeśli wniosek przejdzie ostateczną weryfikację, in-
westycję sf inansuje w całości NFOŚiGW. 
 Odwiert, po spełnieniu roli badawczej, będzie mógł zostać wykorzystany 
jako otwór eksploatacyjny wód termalnych z pokładów jury dolnej, w opar-
ciu o który w następnej kolejności będzie mogła powstać ciepłownia geoter-
malna zaopatrująca Piastów w ciepło. Podobno szanse dotarcia do gorącej 
wody są całkiem spore. Takie wody z powodzeniem wykorzystywane są już w 
Mszczonowie, a być może niedługo będą także w Sochaczewie. – Liczymy 
na powodzenie projektu, na pozytywny wynik badań oraz na skuteczną eks-
ploatację w naszym mieście energii geotermicznej jako odnawialnego źródła 
energii – mówi burmistrz Grzegorz Szuplewski.

TW

W dwóch gminach emocje 
jeszcze nie opadły
POWIAT GRODZISKI Największą sensacją ostatnich wyborów w powiecie jest zmiana na fo-
telu wójta gminy Baranów. Andrzej Kolek, włodarz od sześciu kadencji, przegrał z Wal-
demarem Brzywczym

 Halina Wawruch, wójt Żabiej Woli (z lewej) i Wiesława 
Kwiatkowska, burmistrz Milanówka, nie mogą być jeszcze 
pewne pozostania na stanowisku 

Dla Grzegorza Benedykciń-
skiego, burmistrza Grodziska 
od sześciu kadencji, wybory 
okazały się tylko formalno-

ścią. – To będzie moja 
ostatnia kadencja, ale 

najpiękniejsza – oznajmia

PRUSZKÓW
Oddano 105 mieszkań
 Dobiegł końca drugi etap budowy domów mieszkalnych przy ulicy 
Studziennej, realizowany w ramach prowadzonego przez miasto Pruszków 
programu „Lepsze lokum”. W pięciu blokach znalazło się łącznie 105 miesz-
kań o powierzchni od 34 do 52 metrów kw.

TW
RASZYN
Czesław zaŚpiewa o Polsce
 Centrum Kultury Raszyn zaprasza na koncert Czesława Mozila, który 
odbędzie się w sobotę 17 listopada o godz. 18 przy al. Krakowskiej 29A. Ze-
spół Czesław Śpiewa, czyli duńska, muzyczna armia Czesława Mozila ob-
chodzi w tym roku 10-lecie występów w Polsce. To również 10 lat od wyda-
nia płyty „Debiut” , która była jedną z najważniejszych płyt polskiego prze-
mysłu muzycznego ostatnich dwudziestu lat. Krążek sprzedał się w ponad 
100 tys. egzemplarzy, a kawałki takie jak „Maszynka do świerkania” oraz 
„Żaba tonie w betonie” to piosenki, które weszły już do kanonu polskiej 
muzyki rozrywkowej. Obecna trasa koncertowa zawiera repertuar w dużej 
części oparty na płycie „Debiut”, ale jest to także przekrojowa podróż przez 
kolejne płyty zespołu, czyli „Pop”, „Czesław Śpiewa Miłosza” oraz obie części 
„Księgi Emigrantów”.
 Muzycy zabiorą swoich słuchaczy w zwariowaną podróż do krainy fi ne-
zyjnych dźwięków tanga, popu, folku i awangardy, używając przy tym sze-
rokiej gamy instrumentów. Bilety w cenie od 30 zł do 50 zł można nabyć w 
recepcji CKR-u. 

TW

NADARZYN
Renowacja pomników przy placu Poniatowskiego
 Kończą się prace konserwatorskie związane z renowacją pomników 
przy pacu Poniatowskiego w Nadarzynie – chodzi o krzyż z popiersiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnik Poległym Patriotom Ojczyzny 
1918-1920. Renowacja tych miejsc pamięci mogła odbyć się po uzyskaniu 
pozytywnej opinii od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, którą udało się uzyskać we wrześniu.

TW

BRWINÓW
1 listopada zmiany w komunikacji
 W najbliższy czwartek kurs linii B8 Brwinów Rynek - Podkowa Leśna - 
Żółwin - Owczarnia - Brwinów Rynek zostanie wydłużony do przystanku 
Owczarnia Książenicka/Cykady. W tym dniu na liniach B1, B5 i B10 będą 
obowiązywały niedzielne rozkłady jazdy. 

TW
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Poznaliśmy 
mistrzów ortografii!
PRUSZKÓW Kilka dni temu odbyło się drugie dyktando dla dorosłych 
„Wpadnij na słówko” pod honorowym patronatem prezydenta miasta                                            

 Do sprawdzianu z ortografi i zgłosiły się w sumie 54 osoby, wśród któ-
rych – tradycyjnie już – był wiceprezydent miasta Michał Landowski. Kilku 
uczestników w ostatnim momencie wycofało się jednak z rywalizacji. Tekst 
dyktanda, przygotowany przez Katarzynę Zegadło-Gałecką, polonistkę z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, do końca był owiany ta-
jemnicą. Opowiadał o wizycie złożonej przez charakterną dziewczynę swo-
jemu ukochanemu. Miejscem akcji był oczywiście Pruszków. – Wydaje mi się, 
że dyktando było łatwiejsze niż przed rokiem – ocenia Halina Gniadek, orga-
nizatorka wydarzenia. – Sporo osób naprawdę nieźle sobie z nim poradziło. 
Mimo wszystko, w krótkim opowiadanku sporo było trudnych, rzadko uży-
wanych słów, jak „alboby”, „donżuan”, „fi u-bździu” czy „chwościk”. 
 Dyktando odbyło się w Spółdzielczym Domu Kultury, a jego wyniki były 
znane  jeszcze tego samego dnia. Pierwsze miejsce zajął Daniel Ziółkowski, 
który otrzymał w nagrodę złote pióro Watermana. Drugie miejsce zdobyła 
Lila Poncyliusz-Guranowska (otrzymała srebrne pióro), a trzecie -  Józef Mo-
czuło (nagrodą było również srebrne pióro). Zwycięzcom osobiście pogratu-
lował prezydent miasta Jan Starzyński.

Tomasz Wojciuk

W dyktandzie wzięli udział śmiałkowie 
z Pruszkowa, Ożarowa i Legionowa

PIASTÓW
Nowa ścieżka rowerowa

 Oddano do użytku kolejny odcinek ścieżki rowerowej o długości 1035 m. 
Przebiega ona wzdłuż ul. Warszawskiej, od ronda im. Prezydenta RP R. Kaczo-
rowskiego do granicy z Pruszkowem. Inwestycję zrealizowano w ramach pro-
jektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w 
Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym”, na który Piastów otrzymał dofi nan-
sowanie w wysokości prawie 2,9 mln zł ze środków unijnych i dodatkowe 50 
tys. zł od powiatu pruszkowskiego. Łącznie w tym roku w Piastowie oddano 
do użytku ponad 3 km tras rowerowych. I na tym nie koniec. Kolejne mają po-
wstać wzdłuż ul. J. Tuwima oraz na odcinku ul. Warszawskiej od ronda im. Pre-
zydenta RP R. Kaczorowskiego do granicy z Warszawą-Ursus.

TW

Dwóch nowych wójtów i jeden burmistrz. 
Za tydzień wyborcza dogrywka
POWIAT PRUSZKOWSKI Mieszkańcy Raszyna i Nada-
rzyna wybrali już wójtów, zaś mieszkańcy Brwi-
nowa – burmistrza. 4 listopada odbędzie się 
druga tura wyborów w Pruszkowie, Piastowie i 
Michałowicach

 W Brwinowie do urn poszło 
prawie 61 proc. uprawnionych do 
głosowania. Ponad 83 proc. z nich 
zagłosowało na urzędującego bur-
mistrza Arkadiusza Kosińskie-
go (KWW Arkadiusza Kosińskie-
go „Dobro Wspólne”), który po-
konał kandydata KW PiS -  Ka-
rola Stanisława Kuhna. To bę-
dzie już trzecia kadencja burmi-
strza Kosińskiego, którego komi-
tet wprowadził też 13 radnych do 
rady miejskiej. Są to: Adrianna 
Olczak, Marek Winiarski, Rafał 
Wysocki, Małgorzata Kucharska, 
Zbigniew Kurządkowski, Grze-
gorz Matysiak, Firmin Słojewski, 
Marta Bartos, Lidia Iwoła, Sławo-
mir Rakowiecki, Zbigniew Barto-
sik, Aldona Górniak i Michał Se-
git. Radę miejska uzupełni czte-
rech radnych z KW PiS (Andrzej 
Guzik, Małgorzata Jabłońska, 
Karol Kuhn i Dariusz Krzemiński) 
oraz czterech z Koalicyjnego Komi-
tetu Wyborczego Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska (Ma-
ciej Żukowski, Barbara Koralewska, 
Paweł Nyc i Adam Adamczyk).

Drugie w tym roku 
zwycięstwo Dariusza Zwolińskiego
 Wybory samorządowe zosta-
ły rozstrzygnięte także w Nada-
rzynie, gdzie o fotel wójta ubiega-
li się Dariusz Zwoliński z KWW 
Dariusza Zwolińskiego, piastujący  
funkcję wójta od marca tego roku, 
Krzysztof Brański z KW PiS oraz 
Dawid Koper z KWW Dawida Ko-
pra. Bezkonkurencyjny okazał się 
Dariusz Zwoliński, który otrzy-
mał prawie 65 proc. ze wszystkich 
oddanych głosów. Drugi wynik 
uzyskał Dawid Koper (prawie 26 
proc.), a trzecie – Krzysztof Brań-
ski (prawie 10 proc.). Komitet Da-
riusza Zwolińskiego wprowadził 
do rady gminy aż 14 radnych Są 
to: Eugeniusz Kucharski, Tomasz 
Siwa, Danuta Wacławiak, Elżbie-
ta Zdzebel, Andrzej Wasilewski, 
Andrzej Pietrzak, Jacek Żukowski, 
Krzysztof Burakowski, Elżbieta 
Kościelnicka, Marcin Karczmar-
czyk, Dariusz Jakubowski, Syl-
wester Karolak, Mieczysław Ku-
charski i Jan Perzyna. Skład rady 
uzupełni Małgorzata Wąsiewicz z 
KWW Dawida Kopra.

Andrzej Zaręba wygrał o włos
 Ostatnią gminą, w której udało 
się wyłonić wójta w pierwszej tu-
rze był Raszyn. Mimo że urzędu-
jący od 2010 roku włodarz Andrzej 
Zaręba reprezentujący KW Prawo 
i Sprawiedliwość miał tylko jedne-
go kontrkandydata, losy tego poje-
dynku toczyły się do samego koń-
ca, niemal do ostatniego odda-
nego głosu. Ostatecznie Andrzej 
Zaręba otrzymał ich 50,59 proc., 
a więc o 120 więcej od Dariusza 
Wieteski z KWW Wspólnota Gmi-
ny Raszyn. W radzie gminy zasią-
dzie 21 radnych, których wybiera-

no w trzech okręgach wyborczych. 
Najwięcej, bo aż 10, będzie repre-
zentować KW PiS. Są to: Anna 
Matracka, Ewa Surmacz, Krzysz-
tof Będkowski, Dariusz Marcin-
kowski, Janusz Hoffman, Marek 
Bańburski, Ryszard Kowalczyk, 
Tadeusz Pawlikowski, Sławomir 
Ostrzyżek i Ireneusz Koper. KWW 
Wspólnota Gminy Raszyn będzie 
miał w radzie 7 radnych (Henry-
ka Koper, Andrzej Zawistowski, 
Elżbieta Kuczara, Andrzej Górec-
ki, Agata Kuran-Kalata, Beata Su-
lima-Markowska i Dariusz Wiete-
ska), a  Koalicyjny Komitet Wybor-
czy Platforma.Nowoczesna Koali-
cja Obywatelska – 3 (Teresa Sen-
derowska, Grzegorz Janiszewski i 
Wiesław Szustak). Rodzynkiem w 
radzie będzie Jarosław Aranowski, 
reprezentujący KW Polskie Stron-
nictwo Ludowe.

W Michałowicach 
wszystko może się zdarzyć
 Niezwykle ciekawy bój stoczy-
li kandydaci, ubiegający się o sta-
nowisko włodarza Michałowic. 
W szranki z urzędującym wój-
tem Krzysztofem Grabką, kandy-
datem KWW „Przyszłość Gminy” 
stanęli Leszek Biera z KWW Wy-
bieramy oraz Małgorzata Pachec-
ka z KWW Przyjazna Gmina, któ-
ra wygrała pierwszą turę wybo-
rów, zgarniając 40,92 proc. gło-
sów. Krzysztofa Grabkę popar-
ło 39,82 proc. wyborców (otrzy-
mał 104 głosy mniej) i ta dwójka 
spotka się w drugiej turze, 4 listo-
pada. W radzie gminy zasiądzie 8 
radnych z KWW Przyjazna Gmina 
(Beata Rycerska, Jarosław Hirny-
Budka, Joanna Chilarska, Edward 
Kozłowski, Maciej Polarczyk, Jo-
anna Kowalczyk, Marek Biskot i 
Magdalena Bronisz). Z komite-
tu Krzysztofa Grabki w radzie za-
siądą: Anna Kamińska, Adriana 
Król-Popiel, Katarzyna Parzyń-
ska, Agnieszka Paradowska, Paweł 
Kordys i Elżbieta Biczyk. Mandat 
radnej uzyskała także Anna Wy-
szomirska z KWW Wybieramy.

Niespodzianka w Pruszkowie
 Wybory samorządowe nie zo-
stały także do końca rozstrzy-
gnięte w Pruszkowie. O fotel 
prezydenta miasta ubiegało się 
aż pięciu kandydatów, z których 
dwóch spotka się w drugiej tu-
rze. Najwięcej mieszkańców za-
głosowało na Jana Starzyńskie-
go z KWW Samorządowe Po-
rozumienie Pruszkowa, któ-
ry piastuje tę funkcję od 1998 

roku. Otrzymał on niemal 40 
proc. głosów. Drugie miejsce za-
jął dość niespodziewanie Paweł 
Makuch z Komitetu Wyborcze-
go Wspólnie Pruszków Rozwija-
my (ponad 26 proc. głosów). Do 
rady miasta dostało się 6 rad-
nych z KW PiS (Ewa Białaszew-
ska-Szmalec, Maciej Roszkow-
ski, Dariusz Krupa, Konrad Si-
piera, Kazimierz Mazur i Paweł 
Zagrajek), 4 z KKW KO (Dorota 
Kossakowska, Małgorzata Wide-
ra, Piotr Bąk i Edgar Czop), aż 9 z 
KWW Samorządowe Porozumie-
nie Pruszkowa (Beata Czyżewska, 
Józef Moczuło, Mieczysław Ma-
liszewski, Olgierd Lewan, Jacek 
Rybczyński,  Krzysztof Biskup-
ski, Karol Chlebiński, Józef Osiń-
ski i Eugeniusz Kulpa) i 4 z Komi-
tetu Wyborczego Wspólnie Prusz-
ków Rozwijamy (Andrzej Kurzela,  
Jakub Kotelecki, Paweł Makuch i 
Eliza Kurzela). 

Ciekawy pojedynek w Piastowie
 Druga tura wyborów na bur-
mistrza czeka także mieszkań-
ców Piastowa. Urzędujący bur-
mistrz Grzegorz Szuplewski  
z KWW Nasz Piastów-Wspólno-
ta Samorządowa (otrzymał nie-
mal 37 proc. głosów) zmierzy 
się w niej z kandydatką  Koali-
cyjnego Komitetu Wyborczego 
Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska Magdaleną Bona-
rowską, która otrzymała 30,35 
proc. głosów i nie jest w tym 
starciu bez szans. Do rady miej-
skiej Piastowa dostało się 9 rad-
nych z  KWW Nasz Piastów-W-
spólnota Samorządowa (Grze-
gorz Szuplewski, Agata Korczak, 
Robert Madej, Kazimierz Dy-
mek, Aneta Czyż-Pachołek, Łu-
kasz Jasiński, Tomasz Sarnacki, 
Monika Kwatek i Jarosław Kur-
dziel), 5 z KKW KO (Marek Ku-
bicki, Małgorzata Ogórek, Anna 
Kruszewska, Tomasz Jankowski 
i Bożenna Kalinowska), 6 z KW 
PiS ( Ewa Witak, Tadeusz Woje-
wódzki, Janusz Wroński, Maria 
Ziółek, Przemysław Worek i Zbi-
gniew Garus) i Krzysztof Smo-
laga z KWW Porozumienie Dla 
Piastowa.

Tomasz Wojciuk

Najpewniejsze zwycięstwo 
odniósł Arkadiusz Kosiński, 

urzędujący burmistrz 
Brwinowa, na którego

 oddano 83 proc. 
głosów

Dariusz Zwoliński (z lewej)  został nowym wójtem Nadarzyna. Arkadiusz Kosiński (w środku) z dużą 
przewagą wygrał wybory na burmistrza Brwinowa, zaś Andrzej Zaręba przez najbliższych 5 lat bę-
dzie pełnił funkcję wójta Raszyna
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POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI
Może będzie, może nie. Linia 400 kV
 Linia najwyższych napięć z Kozienic do Ołtarzewa powstanie po roku 
2027 – zapowiedział Tomasz Tarwacki, dyrektor Departamentu Rozwoju 
Systemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w wywiadzie dla portalu 
Forsal. Połączenie 2x400 kV miało zostać wybudowane do roku 2019, ale 
na przeszkodzie temu stanęły silne protesty społeczne. Jak dodał dyrektor, 
linia ta może być potrzebna do zasilenia Centralnego Portu Komunikacyj-
nego, którego budowa jest planowana w gminie Baranów. 

PC

BARANÓW/MILANÓWEK
Gdzie CPK? Odpowiedź niebawem
 W najbliższych tygodniach ma być znana dokładna lokalizacja Central-
nego Portu Komunikacyjnego – poinformował podczas konferencji w Ło-
wiczu Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy superlotniska 
„Solidarność”. Wyjaśniał, że dane te podane będą dopiero po zakończe-
niu rejestracji spółki, która została powołana specjalnie do przygotowa-
nia i przeprowadzenia tej inwestycji. Do tej pory pod CPK wskazywany był 
większy obszar znajdujący się na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. 
Ostatnio przeciwko wielkiemu portowi najgłośniej protestowała społecz-
ność Milanówka, w którym zorganizowano na ten temat dwa spotkania, 
także z ekspertami. Mieszkańcy miasta ogrodu obawiają się, że startujące i 
lądujące samoloty zburzą ich spokój. 

PC

BARANÓW
Ich życie było pełne zasług
 Samorząd gminy przyznał dwóm kolejnym mieszkańcom tytuły „Za-
służonych dla Gminy Baranów”. Uhonorowano nim Edmunda Grzelaka, lo-
kalnego aktywistę i muzyka, dzięki któremu m.in. powstała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta w Kaskach. Drugi laureat – Stanisław Bodych jest jednym 
z trzech samorządowców, którzy zapobiegli próbie rozbioru gminy Bara-
nów w latach 80. W swoim życiu zarządzał największymi zakładami pracy 
w gminie, był też radnym gminy oraz prezesem OSP w Kaskach.  

PC

Łobaszewska dla czworonogów
Grodziska Straż Zwierząt na 9 listopada zapowiedziała koncert Grażyny Ło-
baszewskiej z zespołem Ajagore. Piosenkarka wystąpi o godz. 20 w Media-
tece (ul. 3 Maja 57). Bilety w cenie 50 zł, z których całkowity dochód zosta-
nie przekazany na rzecz bezdomnych zwierząt, można już teraz nabyć w 
Antykwariacie pod Psem przy pl. Wolności 5. 

PC

GRODZISK MAZOWIECKI
Przyjdź na wiosnę i posiej kwiaty
 W ubiegłym tygodniu zakończyło się urządzanie dwóch nowych skwe-
rów na osiedlu Kopernika: przy ul. Bairda 54 i skrzyżowaniu ul. Teligi z ul. 
3 Maja. Pierwszy z nich to tzw. ogród społecznościowy. Okoliczni miesz-
kańcy będą mogli w nim uprawiać warzywa, owoce i kwiaty. W tym celu 
ustawiono specjalne, podwyższone skrzynki, a obok nich ławeczki i tablice 
informacyjne. Miejsce to powstało głównie z myślą o seniorach, ale rów-
nież o dzieciach, które mieszkając w blokach nie mają na co dzień styczno-
ści z uprawami ogrodowymi. Na drugim skwerze, przy ul. Teligi znajdują się 
cztery urządzenia siłowni plenerowej. 

PC

Jak cię widzą, tak cię piszą
Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Dlatego warto wcześniej nauczyć się 
mowy ciała i poprawić błędy, które popełniamy, aby zjednać sobie potencjalnego pra-
codawcę
 Z naukowego punktu widzenia w 
trakcie rozmowy rekrutacyjnej to co 
mówimy odpowiada tylko za 7 proc. 
(!) komunikatu. Znacznie ważniej-
sze są ton i modulacja głosu (38 
proc.) oraz inne tzw. sygnały nie-
werbalne (55 proc.). Nasi rodzice uj-
mowali tę prawdę w krótkim porze-
kadle: jak cię widzą, tak cię piszą.    
 Gdy wybieramy się na rozmo-
wę rekrutacyjną, warto w pierwszej 
kolejności pokazać pewność sie-
bie – wejść energicznie i z wyprosto-
waną sylwetką. A ściskając dłoń re-
krutera zastosować podobną siłę jak 
on. Uwaga spocone dłonie i „śnię-
te ryby” robią niekorzystne wraże-
nie, nie warto też dawać przesad-
nego pokazu siły. Należy również 
pamiętać o szczerym uśmiechu. Na-
ukowcy dowiedli, że nasi rozmówcy 
odzwierciedlają nasz wyraz twarzy. 

Natomiast kiedy zaczniemy odpo-
wiadać na pytania, przede wszyst-
kim panujmy nad gestami. Jeżeli re-
kruter będzie widział nasze ręce (ale 
nie zaplecione, bo to bariera), to jest 
znacznie większa szansa, że uwierzy 
w to, co mówimy i nabierze zaufa-
nia. Należy również kierować wnę-
trze dłoni ku górze, co jest oznaką 
otwartości. 
 Duże znaczenie ma także to, jak 
siedzisz. Należy utrzymywać stabil-
ną postawę nawet, gdy dano ci do 
siedzenia obrotowe krzesło. To po-
dobno jeden ze sposobów rekrute-
rów na sprawdzenie opanowania 
kandydata. Niedobrze widziane jest 
przesadne bujanie nogami, ich za-
platanie o nogi krzesła, bo są oznaką 
zdenerwowania. Należy unikać tak-
że dotykania i drapania głowy, szyi i 
twarzy. Nie należy również bawić się 
długopisem lub mieć stale splecione 
palce dłoni. Na koniec warto pamię-
tać, by utrzymywać kontakt wzro-
kowy z rozmówcą. Oczywiście nie 
non stop, ale przez około dwie trze-
cie czasu trwania rozmowy rekruta-
cyjnej. Fachowcy podają, że w takim 
wypadku ważne jest spojrzenie biz-
nesowe, w którym naprzemiennie 
patrzymy w oczy i czoło rozmówcy.

Portal Pracuj.pl podsumował cze-
go najbardziej nie akceptują rekrute-
rzy u kandydatów na pracowników, 
a co ma ogromny wpływ na pierw-
sze wrażenie, jakie sprawimy. Są to: 
brak punktualności (oznacza brak 
szacunku), skłonność do przerywa-
nia (irytuje), brak uwagi, arogancja 
(oznaka lekceważenia), ignorowanie 
zasad (chodzi o odpowiedni ubiór 
i słownictwo), nieuczciwość (m.in. 
kłamanie w CV) oraz brak zaanga-
żowania i inicjatywy (oznaczają sła-
be zainteresowanie pracą). 

PC

R E K L A M A

R E K L A M A

NADARZYN
Mariusz Szczygieł w bibliotece
 We wtorek 13 listopada o godz. 17.30 w nadarzyńskiej bibliotece za-
wita Mariusz Szczygieł. Znany reporter i pisarz, a także czechofi l oraz miło-
śnik czeskiej Pragi opowie o swojej fascynacji krajem południowych sąsia-
dów oraz czeską literaturą i kulturą. 

TW

Wsie pod większym nadzorem
 Ze względu na niedawne kradzieże aut w Książenicach i Radoni oraz ich 
próby, włodarze gminy podjęli środki zaradcze i poinformowali o tym miesz-
kańców. W ten rejon w ubiegłym tygodniu zostały skierowane dodatkowe 
patrole policji i straży miejskiej. W Książenicach nieco ponad dwa tygodnie 
temu ukradziono mitsubishi, włamywacze próbowali także odjechać hondą.

PC

BRWINÓW
Koncert muzyki tradycyjnej
 W sobotę 27 października o godz. 18 w SJK Patataj w Kaniach przy ulicy 
Krótkiej 9 odbędą się Burczybasy – koncert muzyki tradycyjnej połączony z 
warsztatami tańca. W programie m.in. oberki, poleczki oraz repertuar śpie-
wany, nawiązujący do tradycji kawaleryjskich i wojskowych. Wstęp wolny.

TW
PIASTÓW
Będą dopłaty do biletów
 Radni na wniosek burmistrza zdecydowali o przystąpieniu do oferty 
Warszawa+, co wiąże się  z dopłatami dla pasażerów korzystających z bi-
letów długookresowych ZTM. Przykładowo do biletu 30-dniowego gmina 
będzie dopłacała od 20 zł do 60 zł. Jednocześnie burmistrz Grzegorz Szu-
plewski zapewnia, że nadal będzie czynił starania, aby włączyć Piastów do 
pierwszej strefy biletowej. 

TW



DAM PRACĘ

Zatrudnię elektryka , elektromontera . Wykonywanie 
instalacji w budynkach. Tel. 602 675 286

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E 
na trasy międzynarodowe PL - EU-PL tel. 600 065 813

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, 
Piaseczno, tel. 602 199 832

Firma sprzątająca zatrudni kobiety na stale i do 
prac dodatkowych w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, 
tel. 504 246 180

Grafik, Operator DTP. CV prosimy przesyłać na adres:
praca@galia.net.pl

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakte-
rze: opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi, pie-
lęgniarki i fizjoterapeuty. Możliwość zamieszkania. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr 607 241 707 lub adresem e-mail: tabita@lu-
xmed.pl 

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – polska, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 668 499 758

Opiekunka Seniorów w Niemczech! Atrakcyjny bo-
nus jesienno-zimowy! Zadzwoń do naszego rekrutera 
i umów się na spotkanie w Warszawie! tel. 506 289 039, 
501 356 229 Promedica24 

Pizzera zatrudni pizzeria Słoneczniki w Piasecznie, 
z możliwością przyuczenia, tel. 601 23 27 53

Firma zatrudni panią do sprzątania, Konstancin-Je-
ziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247

KRAWCOWE ZATRUDNIĘ OD ZARAZ NA DOBRYCH
WARUNKACH, TEL. 504 551 330

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756, 
607 048 046

Pani do gotowania, tel. 607 034 382

Zatrudnimy do sprzątania sal kinowych-Pruszków.
Umowa zlecenie. Praca w godzinach 6:00 - 10:00, 
stawka 12 zł do ręki/hKontakt pod numerem 502 187 430 
lub 515 747 886 

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

Zatrudnię kierowcę kat.C+E,jazda po kraju, 
tel. 601 097 505

Zatrudnię Panią do sprzątania przedszkola. Praca na 
pełny etat od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę. Te-
lefon 601 778 504

Sklep spożywczy zatrudni na stanowisko kasjer sprze-
dawca, pełen etat, umowa o pracę Konstancin, ul. Anny 
Walentynowicz 21s, tel. 503 435 217

Poszukuję kobiety do sprzątania biura 2 razy w tygodniu 
godz 7-15 w biurze W Mrokowie Warunki do ustalenia. 
Tel. 602 470 290

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko z Piaseczna poszu-
kuje pracownika na stanowisko magazynier. Wynagro-
dzenie 3 tys. zł brutto plus premia. CV prosimy przesyłać 
na adres: rekrutacja@unipack.com.pl

Obsługa klienta Orlen, Puławska, tel. 601 241 203

Pracownik na stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594

Zatrudnię kucharkę do przedszkola. Pełny etat, umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. te. 601 778 504

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

Panów do sprzątania w Piasecznie,1/2 etatu, tel. 608 673 131

Firma zatrudni kucharza, pomoc kuchni. Praca w godz. 
03.00–15.00. Tel. 600 250 437, Konstancin-Jeziorna

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

Nauczycieli do przedszkola i osoba do pracy kuchni, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Piekarnia zatrudni piekarza, kierowcę, osobę sprzątającą, 
Zalesie Dolne, tel. 22 756 90 01

Pracownik na plac w składzie budowlanym,  Chyliczki, 
tel. 600 284 250

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej 
(chałupnictwo) tel. 602 726 384

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza, 
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

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

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

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

Poszukujemy osób na stanowisko pakowacza produktów 
farmaceutycznych w Piasecznie ul. Julianowska 4, kon-
takt tel. 609 640 750 Barbara Heliasińska

Zatrudnię kierowców kat. B, kat. C, kat C+E, Janki, 
tel. 530 477 796

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Kon-
stancinie, cały etat oraz pół etatu, tel. 602 122 313

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub mężczy-
znę, wymagane prawo jazdy, tel. 509 920 854

SZUKAM PRACY 

Dyspozycyjny 24 godziny, z własnym samochodem 
osobowym, tel. 609 182 090

Sprzątanie, tel. 508 848 599

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, 
do remontu, tel. 698 698 839

SPRZEDAM

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

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Używany Junkers, 24 kW + zasobnik 120, tel. 606 45 62 96

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Opony zimowe 215/75R/16C do Fiata Ducato, 
tel. 602 891 395

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Ładną działkę w Piasecznie 1537 m kw., tel. 660 379 171

Działki budowlane Gabryelin, tel. 604 210 219

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio, 
tel. 518 671 375

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

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

Kawalerkę, Piaseczno, ul. Żeromskiego, tel. 601 39 72 71

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Szukam mieszkania do wynajęcia, tel. 886 156 435

Szukam domu do wynajęcia na świetlice dla dzieci, 
Piaseczno/Gołków/Zalesie Dolne, tel. 506 777 831, 
506 260 906

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Firma wynajmie/sprzeda miejsca postojowe 
w garażu podziemnym (Piaseczno ul. Jana Pawła II), 
tel. 602 607 757, 22 720 24 56

Lokal usługowy 52 m kw. Piaseczno tel. 504 506 124 

Kwatery, tel. 728 899 673

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery, Dąbrówka, 250zł - 300zł tel. 667 797 094

Podnajmę pół salonu fryzjerskiego, Piaseczno, 
tel. 697 097 959

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

STUDNIE, tel. 601 231 836 

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki
płyty tel.511 204 952

Elewacje, ocieplenia, remonty, tel.  601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Wycinki drzew z podnośnika koszowego, 
tel. 518 745 782

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

ANTENY TV, SAT. Konfiguracja sprzętu RTV, 
tel. 501 700 315

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Tynki wewnętrzne tel. 533 125 444

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

Prace porządkowe, ogrody, tel. 601 304 250

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Sprzątające, tel. 536 043 434

Remonty, tel. 721 982 013

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Usługi wysokościowe, czyszczenie dachów i rynien, 
wycinka drzew, tel. 889 105 476

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota itp., tel. 795 648 160

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem, 
wycinka drzew tel. 609 828 998

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

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

Księgowa, tel. 660 179 513

 RÓŻNE 

Klub seniora z opieką, tel. 605 576 406

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

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i lepszego, bardziej
wartościowego życia, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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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

R E K L A M A

SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty, prace wykończeniowe, solidnie, 
tel. 602 23 86 20

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Opel Vectra, 98r, benzyna, 2.5 V6, tel. 698 698 839

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

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

SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE, 
USZKODZONE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE, 
TEL. 510 357 529

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1500 zł, 
tel. 793 213 493

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

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




