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Odra nie odpuszcza
POWIAT PRUSZKOWSKI Do 

wtorku na terenie powia-

tu pruszkowskiego odno-

towano 13 potwierdzonych 

zachorowań na odrę oraz 

5 przypadków, wymagają-

cych dalszych badań. Wczo-

raj liczba chorych wzrosła 

do ok. 20 osób. Pracowni-

cy powiatowej stacji sanitar-

no-epidemiologicznej po-

dejmują działania zmierza-

jące do wygaszenia ognisk 

choroby

Matka zabiła swoje dziecko

Nowe twarze w samorządzie

W drugiej turze wyborów mieszkańcy pięciu gmin wskazali nowego prezydenta, 

burmistrzów i wójtów. Do największej niespodzianki doszło w Pruszkowie.

Paweł Makuch

prezydent Pruszkowa

Grzegorz Szuplewski

burmistrz Piastowa
Małgorzata Pachecka

wójt gminy Michałowice
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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI/POWIAT GRODZISKI

GRODZISK MAZOWIECKI

MICHAŁOWICE

Omal nie zginął na autostradzie

W czasie „Znicza” najwięcej stłuczek 

Prośbę o ciszę puścił mimo uszu

Smartfony wróciły do właściciela

Czy to go nauczy, że kradzione nie tuczy?

Myśleli, że tam policjant nie zajrzy

 Wyjątkowo nieodpowiedzialnie zachował się 31-letni Ukrainiec, który 
we wtorek spowodował kraksę na trasie A2. Mężczyzna nie zdążył wyha-
mować swoim golfem i uderzył w dafa. Gdy jadący za kółkiem uszkodzo-
nej ciężarówki zorientował się, że sprawca kolizji jest nietrzeźwy (miał 1,5 
promila alkoholu w organizmie), odebrał mu kluczyki i wezwał policję. Po 
wytrzeźwieniu zatrzymany 31-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut 
kierowania autem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do po-
pełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddał karze.

 Podczas pięciodniowej akcji „Znicz” na terenie powiatu pruszkowskiego 
doszło do 27 kolizji samochodowych i jednego wypadku, w którym ucier-
piała jedna osoba. W trakcie działań kontrolnych schwytano ponadto 11 nie-
trzeźwych kierowców. Policjanci zwracali uwagę na prędkość samochodów, 
ich stan techniczny oraz na sposób przewożenia dzieci. W czasie  działań w 
rejonie cmentarzy nie odnotowano ani jednego zdarzenia kryminalnego 
bądź chuligańskiego. Z kolei w powiecie grodziskim doszło do 23 kolizji dro-
gowych oraz jednego wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby. Dodat-
kowo zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierowców, a także – po pościgu – 
motocyklistę, który nie miał uprawnień do jazdy jednośladem. Na ziemi gro-
dziskiej również nie odnotowano kradzieży na cmentarzach i w ich pobliżu. 

 Uwagę dwóch strażników, którzy po skończonej służbie wracali o godz. 23 do 
domu zwrócił uwagę kierowca, którzy na parkingu przy starostwie „kręcił bączki” sa-
mochodem. Funkcjonariusze zmusili mężczyznę, żeby się zatrzymał i chcieli z nim po-
rozmawiać. Ten nie dość, że był agresywny i wulgarny, okazał się też pijany. Strażnicy 
wezwali na miejsce policjantów, jednak zanim patrol dotarł na miejsce - wedle relacji 
straży miejskiej - kierowca miał wysiąść z samochodu by wyjąć z bagażnika „niebez-
pieczny przedmiot”.  Wówczas funkcjonariusze, żeby „nie dopuścić do eskalacji” awan-
tury, obezwładnili nietrzeźwego mężczyznę, a następnie przekazali go policji. 

 Czterej mężczyźni w wieku 21-30 lat ukradli telefony o wartości ponad 
12 tys. zł z magazynu fi rmy, która ich zatrudniła. Sprawa miała swój początek 
kilka dni temu. Do komisariatu policji w Michałowicach zgłosił się pracownik 
przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją sprzętu elektronicznego i zgło-
sił, że jeden z zatrudnionych prawdopodobnie wynosi z fi rmy telefony komór-
kowe. Kryminalni podjęli czynności operacyjne i jeszcze tego samego dnia 
ujęli 21-letniego Ukraińca podejrzanego o kradzieże, a następnie trzech jego 
współpracowników, również przybyłych zza wschodniej granicy do naszego 
kraju. W mieszkaniu jednego z delikwentów stróże prawa znaleźli skradzio-
nego smartfona, dwa kolejne zostały ukryte w kratce wentylacyjnej budynku, 
w którym mieszkali zatrzymani. Jeszcze jeden telefon znajdował się u 25-latka, 
który otrzymał go od kolegów „na przechowanie”. Trzej podejrzani mężczyźni 
usłyszeli zarzut kradzieży wspólnie i w porozumieniu i dobrowolnie poddali 
się karze, a odzyskany sprzęt został zwrócony poszkodowanej fi rmie. 

 Sąd rodzinny i do spraw nieletnich zdecyduje o dalszym losie 15-latka, 
który został schwytany podczas kradzieży perfum i biżuterii w jednym z 
pruszkowskich sklepów z kosmetykami. Po ominięciu kas próbował wy-
nieść towar o łącznej wartości 470 zł. Przedmioty wróciły na półki skle-
powe, a nastolatek został przekazany rodzicom.   

 Czyżby nastała nowa moda? Przyłapani na posiadaniu narkotyków, i to ich 
większej ilości, wyjmowali w ostatnich dniach zawiniątka… z bielizny. Pierw-
szy z mężczyzn – 19-latek – został zatrzymany wraz kolegą w Parku Kościuszki. 
W trakcie rozmowy z policjantami, młodzieniec ze slipków wyjął zawiniątko z 
białym proszkiem, wyrzucił na chodnik i udawał, że nie wie, co to jest. W ko-
mendzie okazało się, że ukrywał mefedron. O rok młodszy mężczyzna, który z 
kolei był legitymowany na jednej z pruszkowskich ulic nocą, również twierdził, 
iż nie ma przy sobie żadnych niedozwolonych substancji. On też ukrył w bieliź-
nie mefedron. Obaj młodzi panowie przyznali się w trakcie przesłuchania do 
posiadania narkotyków, teraz staną przed obliczem sądu. 

Dbają o bezpieczeństwo pieszych
NADARZYN Kilka dni temu w rejonie 

ulicy Górnej w Ruścu zamontowano 

płytki fl uorescencyjne, które mają 

ułatwić poruszanie się po zapadnię-

ciu zmroku pieszym i rowerzystom

 – To istotny krok w kierunku po-
prawy bezpieczeństwa uczestników 
ruchu – uważa wójt Dariusz Zwoliń-
ski. Płytki zamontowano przy skrzy-
żowaniu z ulicą Bakaliową. Są one 
innowacyjnym rozwiązaniem, po-
nieważ odbijają światło sprawiając, 
że piesi są lepiej widoczni. Jednak 
w gminie pojawiło się kilka miesię-
cy temu jeszcze ciekawsze rozwią-
zanie. W czerwcu na terenie osiedla 

NSM w Nadarzynie wymalowano 
pasy 3D, które stosowane są w wielu 
państwach Europy, m.in. w Islandii. 
Wcześniej takie pasy wymalowano w 
Lidzbarku Warmińskim, a teraz zde-
cydował się na to Nadarzyn. Trudno 

powiedzieć czy pasy 3D podnoszą 
bezpieczeństwo pieszych. Na pewno 
zwracają uwagę i bardzo oryginalnie 
wyglądają, sprawiając wrażenie trój-
wymiarowości.

Poznaliśmy nowego
prezydenta, wójta i burmistrza
POWIAT PRUSZKOWSKI Druga tura wyborów samorządowych w Pruszkowie, Michałowicach 

i Piastowie przyniosła niespodzianki. Największą było zwycięstwo Pawła Makucha, 

który przez najbliższe pięć lat będzie piastował stanowisko prezydenta Pruszkowa

 W pierwszej turze wyborów w 
Pruszkowie najwięcej mieszkańców 
zagłosowało na Jana Starzyńskiego 
z KWW Samorządowe Porozumie-
nie Pruszkowa, który otrzymał nie-
mal 40 proc. głosów. Drugie miej-

sce zajął dość niespodziewanie Pa-
weł Makuch z Komitetu Wyborcze-
go Wspólnie Pruszków Rozwijamy 
(ponad 26 proc. głosów). Niewie-
le osób wierzyło jednak, że w dru-
giej turze może on pokonać długo-
letniego prezydenta, który piasto-
wał tę funkcję od 1998 roku. Tym-
czasem w niedzielę doszło do kolej-
nej niespodzianki. Na Pawła Maku-
cha zagłosowało 10 512 osób (51,08 
proc.), zaś na Jana Starzyńskiego – 
10 066 (48,92 proc.). Paweł Makuch 
ma 42 lata i od urodzenia mieszka 
w Pruszkowie. Jest absolwentem LO 
im. Tomasza Zana, studiował prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim, na-
stępnie zrobił aplikację radcowską. 
Od początku podkreślał, że zmia-
na na fotelu prezydenta Pruszkowa 
jest absolutną koniecznością, bo-
wiem miasto nie wykorzystuje swo-
ich możliwości i potencjału miesz-
kańców. - Pruszków nie ma pomysłu 
na przyszłość – mówił podczas kam-
panii, prosząc o poparcie mieszkań-
ców. - Dlatego musimy wziąć spra-
wy w swoje ręce i to zmienić. Wspól-
nie rozwijajmy Pruszków. W nad-
chodzącej kadencji musimy ruszyć 
do przodu. To jest szansa, której 
nie możemy zmarnować. Stagnacja 
sprawia, że tak naprawdę się cofamy. 
 Paweł Makuch podkreślał, że 
jego program wyborczy powstał z 
pomocą mieszkańców i opiera się na 
czterech filarach, którymi są trans-
port, edukacja, ekologia i rozwój. 

Piastów podąży obraną 

wcześniej drogą

 Niespodzianki nie było w sąsied-
nim Piastowie, gdzie urzędujący bur-
mistrz Grzegorz Szuplewski z KWW 
Nasz Piastów-Wspólnota Samorzą-
dowa (w pierwszej turze wyborów 
otrzymał niemal 37 proc. głosów) 
zmierzył się z kandydatką  Koalicyj-
nego Komitetu Wyborczego Platfor-

ma.Nowoczesna Koalicja Obywatel-
ska Magdaleną Bonarowską, na któ-
rą głosy oddało w pierwszej turze po-
nad 30 proc. wyborców. Mimo że 
ten pojedynek zapowiadał się cieka-
wie, Grzegorz Szuplewski wygrał w 
drugiej turze wyborów zdecydowa-
nie, otrzymując 5300 głosów (68,27 
proc.). Nowy-stary burmistrz zapo-
wiadał w kampanii dalszy, dynamicz-
ny rozwój Piastowa, w tym kontynu-
owanie działań inwestycyjnych.

Będą zmiany w Michałowicach

 Inaczej sytuacja potoczyła się w 
Michałowicach, gdzie w szranki z 
urzędującym wójtem Krzysztofem 
Grabką, kandydatem KWW „Przy-
szłość Gminy” stanęła m.in. Małgo-
rzata Pachecka z KWW Przyjazna 
Gmina, która 104 głosami przewagi 
wygrała pierwszą turę wyborów, au-
tomatycznie stając się faworytką do 

objęcia fotela wójta. Druga tura po-
toczyła się podobnie jak pierwsza, z 
tą różnicą, że Małgorzata Pachecka 
jeszcze powiększyła swoją przewagę 
nad Krzysztofem Grabką, zdobywa-
jąc 4389 głosów (51,89 proc.). Nowa 
wójt Michałowic jest z wykształcenia 
farmaceutką, a od wielu lat z sukcesa-
mi pracuje jako menadżerka (w tym 
w międzynarodowych koncernach). 
Ma męża i dwoje dzieci, w Michało-
wicach mieszka od 20 lat. Jak sama 
mówi, praca dla innych jest jej pasją. 
Małgorzata Pachecka chce, aby gmi-
na zachowała swój podmiejski cha-
rakter z licznymi, terenami zielony-
mi, które mają pełnić w przyszłości 
funkcję rekreacyjną. Zapowiada też 
otwartość na sugestie mieszkańców 
i konsultowanie z nimi najważniej-
szych dla gminy kwestii i inwestycji.

Tomasz Wojciuk

Paweł Makuch, nowy prezydent Pruszkowa, 

ma 42 lata i jest z zawodu radcą prawnym

Nowi włodarze gmin 

podkreślają znaczenie 

edukacji i stawiają na rozwój, 

jednak z poszanowaniem 

ekologii

GRODZISK MAZOWIECKI

Różne oblicza jazzu
 Koncertujący na europejskich scenach polsko-norweski Loud Jazz 
Band 16 listopada zagra w centrum kultury. Zespół tworzy muzykę będącą  
połączeniem różnych stylów – prezentuje nowoczesny jazz w połączeniu z 
dynamiką rocka i world music i okrasza to  skandynawską wersją freejazzu. 
Koncert przy ul. Spółdzielczej 9 rozpocznie się o godz. 19.30. 

PC
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Odra nie odpuszcza
POWIAT PRUSZKOWSKI Do wtorku na terenie powiatu pruszkowskiego odnotowano 13 po-

twierdzonych zachorowań na odrę oraz 5 przypadków, wymagających dalszych badań. 

Wczoraj liczba chorych wzrosła do ok. 20 osób. Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej podejmują działania zmierzające do wygaszenia ognisk choroby

 Kilkanaście dni temu gruchnę-
ła informacja, że w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Pruszkowie potwier-
dzono ognisko odry. Na począt-
ku zachorowała 6-osobowa rodzi-

na, dwoje dorosłych i czwórka dzie-
ci. Rodzice i jedno z dzieci byli wcze-
śniej szczepieni i chorobę przeszli w 
sposób łagodny, pozostała trójka nie 
była szczepiona, w związku z czym 
stan ich zdrowia był w pewnym mo-
mencie bardzo poważny. Następnie 
w tej samej szkole stwierdzono dwa 
kolejne przypadki odry. Tym ra-
zem zachorowały dzieci narodowo-
ści ukraińskiej (na Ukrainie nie ma 
powszechnych szczepień na odrę), 
a po nich jeszcze dwójka Polaków. 
Kolejne ognisko choroby wybuchło 
w Nadarzynie, gdzie zachorowało 
znów dwoje dzieci ukraińskich, jed-
no dziecko zachorowało też w Pia-
stowie. 10 chorych osób już wyzdro-
wiało, jednak nie oznacza to, że nie-
bezpieczeństwo zostało zażegnane. 
 Cały czas wyszukiwane i wysy-
łane na szczepienia są osoby, które 
mogły mieć kontakt z chorymi. – Ma 
to służyć zahamowaniu rozprze-
strzeniania się odry na Mazowszu 
– informuje Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny w Warszawie. 
Żmudnym zadaniem analizowania 
tego, co robili chorzy w ciągu ostat-
nich trzech tygodni zajmują się pra-
cownicy pruszkowskiego sanepidu. 
– Takie cofanie się w czasie jest naj-
trudniejsze – przyznaje powiatowa 
inspektor sanitarna w Pruszkowie 
Agata Wolska. - Jednak dochodze-
nie epidemiologiczne jest konieczne, 
aby ustalić jak najwięcej osób z tzw. 
bezpośredniego kontaktu, które mo-
gły spotkać się z chorymi. Szczegól-
nie zależy nam na osobach, które nie 
były szczepione na odrę.

 Do tej pory wskazano 80 ta-
kich osób, odsyłając je na szczepie-
nia. Na odrę mogą szczepić się tak-
że osoby, które do tej pory tego nie 
zrobiły (podobno jest wśród nich 
spore zainteresowanie). Szczepionki 
można przyjmować w sześciu punk-
tach na terenie powiatu: przychod-
ni „Piastun” w Piastowie, Centrum 
Medycznym Raszyn, przychodni 
ZOZ przy ul. Sitarskich 3 w Nada-
rzynie, przychodni Alfa w Brwino-
wie, przychodni Res-Med w Mi-
chałowicach oraz ośrodku Zdrowie 
przy ul. Drzymały w Pruszkowie.
 Przed wprowadzeniem szczepień 

na odrę, epidemia wybuchała co 2-3 
lata, a jednorazowo chorowało na 
nią nawet do 200 tys. osób, z któ-
rych 200-300 umierało, a wiele mia-
ło ciężkie, wymagające długotrwa-
łej hospitalizacji powikłania. Teraz 
w Polsce choruje na odrę około 100 
osób rocznie. Dziś szczepienie prze-
ciw odrze należy do szczepień obo-
wiązkowych (bezpłatnych) podawa-
nych w Polsce w 13-14 miesiącu ży-
cia oraz po ukończeniu 10 lat. Sku-
teczność szczepienia po podaniu 
dwóch dawek wynosi 98-99 proc. i 
utrzymuje się do końca życia. 

Tomasz Wojciuk

- To nie epidemia tylko 

wzrost zachorowalności 

na odrę  - wyjaśnia Agata 

Wolska, powiatowa inspek-

tor sanitarna w Pruszkowie 

Szczepionka przeciw odrze występuje w postaci połączonej, jako 

szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR). W jej 

skład wchodzą żywe, osłabione wirusy

R E K L A M A

POWIAT GRODZISKI

Śmieci z sieci, czyli dzień porad
 „W sieci są też śmieci, chrońmy nasze dzieci” – będą przekonywali 17 li-
stopada specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku 
Mazowieckim (ul. Bałtycka 30). Tego dnia poradnia udzieli bezpłatnych po-
rad, będzie można porozmawiać z psychologami: Małgorzatą Skorupińską, 
Katarzyną Biernat i Magdaleną Usiądek oraz terapeutami uzależnień – Pio-
trem Deputowskim i Barbarą Mańkowską-Chojnacką. Zapisać na porady 
można się osobiście lub telefonicznie w godz. 8-18 (22 755 55 74 lub 22 
723 16 44). Ilość miejsc ograniczona. 

PC
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Młodzi plus książki,
czyli Festbook
GRODZISK MAZOWIECKI To będzie pierwszy w Polsce festiwal książki 

młodzieżowej. Targi zostaną połączone z uroczystym otwarciem gro-

dziskiej biblioteki w nowej siedzibie - Mediatece

 Festbook Młodych. Młodzieżowe Targi Książkowo-Papierowe zostaną zorganizo-
wane 30 listopada i 1 grudnia w ramach młodzieżowego projektu „Idziemy po kultu-
rę!”. W założeniu ma to być wydarzenie cykliczne, podczas którego w grodziskiej Me-
diatece (ul. 3 Maja 57) zbierani będą twórcy kultury młodzieżowej - wydawcy książek 
i czasopism, blogerzy, bibliotekarze oraz promotorzy kultury, a także twórcy gier i ko-
miksów, gadżetów, papierowego designu i nowych technologii. – Na pomysł tego 
wydarzenia wpadliśmy razem z młodzieżą, która z nami współpracuje – mówi 
Magdalena Żerek z  Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 W trakcie zbliżającego się Festooka każdy z wystawców otrzyma darmową 
przestrzeń do sprzedaży i promocji swoich produktów (chęć udziału można zgła-
szać pod adresem: biuro@festbookmlodych.pl). Wszystko wskazuje, że pierwsza 
edycja będzie miała spory rozmach. – Już zgłosiło się kilka dużych i mniejszych 
wydawnictw, rozmawiamy z kolejnymi. Swój udział zapowiedziała też m.in. fun-
dacja Legalna Kultura, która zaprezentuje program z udziałem gwiazd. Na na-
szych gości będą czekały również ciekawe warsztaty, w tym psychologiczne po-
dejmujące temat przemocy wśród młodzieży – zdradza Magdalena Żerek.    
 W Mediatece odbędą się również spotkania z pisarzami i promotorami kul-
tury, a 1 grudnia Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki zorganizu-
je konferencję  „Idziemy po kulturę. Jest miejsce w kulturze dla młodych”. W jej 
trakcie prelegenci będą opowiadać o kulturze młodych, o jej tworzeniu i per-
spektywach pracy młodych ludzi w kulturze. Tego dnia odbędzie się też otwar-
cie wypożyczalni książek w nowej siedzibie. Wydarzenie zostanie dofi nansowa-
ne przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Pierwszy Festbook odbędzie się w Mediatece późną jesienią, 

kolejne mają być organizowane w okresie letnim 

W te dni WKD pojedzie rzadziej
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Przez dwa weekendy: 17 i 

18, a także 24 i 25 listopada będą spore utrudnienia w ruchu pociągów 

Warszawskiej Kolei Dojazdowej

 Przewoźnik zapowiada, że na te dni zaplanowano usunięcie - w ramach gwaran-
cji powykonawczej - usterek na torze nr 1 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD 
- Komorów. W dwie soboty i dwie niedziele wystąpi ograniczenie ruchu pocią-
gów, będzie także obowiązywał specjalny rozkład jazdy.  Na trasie ze stacji War-
szawa Śródmieście WKD do Komorowa ruch pociągów na torze nr 1 zostanie ca-
łodobowo zamknięty, a w celu uzupełnienia oferty przewozowej na trasie tej 
uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Dodatkowo na tym 
odcinku ruch pociągów będzie prowadzony wahadłowo, wyłącznie po torze nr 
2. Częstotliwość kursowania pociągów z uwagi na obowiązujące regulacje oraz 
przepustowość szlaku wyniesie: co 70 minut dla jednego kierunku ruchu.
 Jak informuje spółka, kursowanie pociągów będzie się odbywało na na-
stępujących trasach: Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Ra-
dońska, Komorów – Milanówek Grudów,  Podkowa Leśna Główna - Milanówek 
Grudów oraz Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pocią-
gi relacji Milanówek Grudów - Komorów będą kursowały z częstotliwością co 
70 minut dla jednego kierunku ruchu, a w Komorowie, jak już wspomniano, 
trzeba będzie przesiąść się do zastępczej komunikacji autobusowej do/z War-
szawy. Natomiast na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna częstotliwość 
kursowania pociągów wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.
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Prokuratura: Zabiła dziecko 
w pełni świadomie
BRWINÓW W ubiegłym tygodniu do sądu trafi ł akt oskarżenia przeciwko Izabeli J. Ko-

bieta odpowie za uduszenie noworodka oraz znieważenie jego zwłok. Grozi jej doży-

wotnie więzienie

 Do makabrycznego wydarze-
nia doszło 19 stycznia w Brwino-
wie. Tego dnia, jak wynika z usta-
leń śledczych, 28-letnia miesz-
kanka miasta w toalecie urodziła 

dziecko, a następnie je udusiła. Na 
koniec  ciało dziewczynki okręcone 
w żółty worek foliowy wyniosła z 
mieszkania i porzuciła je w pobliżu 
kontenera na używaną odzież przy 
skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i 
Konopnickiej. 

Kilka razy zmieniała zeznania

 O całej sprawie policjanci z ko-
mendy w Pruszkowie dowiedzie-
li się dwa dni później, kiedy zgłosi-
ła się do nich siostra Izabeli J. wska-
zując, że 28-latka mogła poronić i 
z tego względu potrzebuje pomocy 
medycznej. – Policjanci udali się pod 
wskazany adres. W mieszkaniu funk-
cjonariusze ujawnili brunatne plamy. 
W powiązaniu z relacją kobiety, po-
zwalało to na przyjęcie, że mogła ona  
odbyć poród – relacjonuje Łukasz 
Łapczyński, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Warszawie.
 Izabela J. przedstawiła stróżom 
prawa różne wersje wydarzeń. – Po-
czątkowo kobieta zaprzeczyła, by 
urodziła dziecko, potem przyznała, 
że doszło do poronienia, raz wskazu-
jąc, że w zaroślach nieopodal domu, 
innym razem, że w toalecie, po czym 
ostatecznie przyznała, że poród od-
był się w mieszkaniu, a po porodzie 
zwłoki nieżyjącego już dziecka zapa-
kowała do plastikowego worka, wy-
niosła z domu i pozostawiła obok 
kontenera na śmieci – dodaje.
 W oparciu o relację Izabeli J. po-
licjanci wraz z prokuratorem udali 
się w pobliże wskazanego kontene-
ra na używane ubrania i tam odna-
leźli zwłoki dziewczynki zawinięte w 
worek. – Z opinii biegłych z zakresu 
medycyny sądowej wynika, że przy-
czyną zgonu noworodka było gwał-
towne uduszenie. Dziecko urodziło 

się żywe, z ciąży donoszonej. Nowo-
rodek był dojrzały i zdolny do samo-
dzielnego życia poza łonem matki. 
Sekcja zwłok wykazała, że dziecko 
przeżyło poród i żyło kilka godzin 
po porodzie. Nie stwierdzono u nie-
go wad wrodzonych ani zmian cho-
robowych mogących stanowić przy-
czynę zgonu – informuje prokurator 
Łukasz Łapczyński.
 Kiedy podejrzanej przedstawio-
no zarzut zabójstwa dziecka po-
przez uduszenie, nie przyznała się 
do zarzucanego jej czynu. Wyja-
śniła, iż nie informowała członków 
rodziny, ani męża o ciąży, ponie-
waż  obawiała się ich reakcji. W cza-
sie ciąży nie korzystała także z po-
mocy lekarzy. Izabela J. zeznała, że 
urodziła córkę 19 stycznia, kiedy 
była sama w domu. Według jej rela-
cji dziecko miało urodzić się żywe, 
lecz po chwili przestało oddychać. 
Nazajutrz kobieta wyniosła ciało 
noworodka z domu i pozostawiła 
przy śmietniku. – Powołani w spra-
wie biegli psychiatrzy nie stwierdzi-
li u podejrzanej choroby psychicznej 
ani innych zaburzeń mogących mieć 
wpływ na jej zachowanie – oznajmia 
rzecznik Prokuratury Okręgowej. – 
W czasie zarzucanego jej przestęp-
stwa miała zachowaną zdolność do 
zrozumienia znaczenia czynu i po-
kierowania swoim postępowaniem. 
 Prokurator uzupełnia, że biegli 
wykluczyli ponadto, by do zabój-
stwa dziecka doszło w wyniku szcze-

gólnej sytuacji związanej z przebie-
giem porodu. To tzw. dzieciobój-
stwo jest zagrożone niższą karą. 

Mąż miałby do niej pretensje

 – Całokształt zgromadzonego w 
sprawie materiału dowodowego, w 
tym dotychczasowa sytuacja życio-
wa i rodzinna oskarżonej, pozwala 
na uznanie, że mieszkanka Brwino-
wa świadomie pozbawiła życia swo-
je nowo narodzone dziecko. Było ono 
przeszkodą w zachowaniu jej dotych-
czasowego trybu życia z mężem, któ-
ry - jak wyjaśniła - miałby do niej pre-
tensje o kolejną ciążę i dziecko – po-
daje prokurator Łapczyński.
 Mąż kobiety - 35-letni Zdzisław 
J. - zeznał, że nie wiedział, iż żona 
była w ciąży. Żyjący z zasiłków pań-
stwo J. nie cieszyli się dobrą opinią. 
Z policyjnego wywiadu wynikało, że 
nadużywali alkoholu. Byli też rodzi-
cami trojga dzieci przebywających 
obecnie w placówkach opiekuńczych. 
 Matka oskarżonej skorzystała z 
przysługującego jej prawa do odmo-
wy składania zeznań. Natomiast z 
relacji innej kobiety z rodziny oskar-
żonej wynika, iż podejrzewała ona, 
że Izabela J. może być w ciąży. Kie-
dy ją o to zapytała, ta oświadczyła, 
iż przytyła przed zimą. Przez ostat-
nie miesiące przed dramatycznymi 
wydarzeniami, kobieta nie wycho-
dziła z domu i unikała kontaktu z 
ludźmi.

Piotr Chmielewski

Zapytana o to czy jest 

w ciąży Izabela J. oświad-

czyła, iż przytyła przed zimą. 

Przez ostatnie miesiące 

przed dramatycznymi 

wydarzeniami, kobieta 

nie wychodziła z domu 

i unikała kontaktu z ludźmi

Biegli orzekli, że dziecko urodziło się żywe i byłoby 

w stanie przeżyć poza łonem matki
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Nowe volvo dla OSP
Biskupice
BRWINÓW Strażacy z Biskupic otrzymali nowoczesny samochód ratowni-

czo-gaśniczy za prawie 770 tys. zł, który zastąpił wysłużonego, 34-letnie-

go stara. Gmina otrzymała także dotację na zakup sprzętu ratowniczego

 Gmina Brwinów dołożyła do samochodu niemal 440 tys. zł. Resztę stano-
wiły dotacje z  samorządu województwa mazowieckiego (130 tys. zł) oraz  Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200 tys. 
zł). Samochód ma napęd na wszystkie koła i może bez problemu poruszać się 
nawet w trudnym terenie. Został wyposażony w zbiornik wody o pojemności 
3000 litrów oraz zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojemności 300 l. Po-
nadto ma wyciągarkę, działko wodno-pianowe oraz dwuzakresową motopom-
pę. W samochodzie znalazło się również miejsce na sprzęt do ratownictwa me-
dycznego: torbę medyczną, nosze oraz szyny do usztywniania kończyn.
 Niedawno gmina Brwinów uzyskała prawie 46 tys. zł dotacji na doposa-
żenie, m.in. w sprzęt ratowniczy, innych jednostek OSP. – Każdy samochód 
ratowniczo-gaśniczy straży pożarnej powinien być wyposażony w sprzęt do 
udzielania kwalifi kowanej pierwszej pomocy medycznej – mówi Krzysztof 
Newen, komendant gminny OSP. –  Takim sprzętem jest zestaw ratownictwa 
medycznego służący do zabezpieczania dróg oddechowych, prowadzenia 
oddechu kontrolowanego lub wspomaganego, tlenoterapii, unieruchamia-
nia złamań oraz podejrzeń złamań, zapewnienia komfortu termicznego, ta-
mowania krwotoków, opatrywania ran oraz oparzeń. W takie zestawy zostały 
wyposażone OSP Brwinów i OSP Biskupice. Dla OSP Moszna i OSP Żółwin zo-
stały zakupione natomiast defi brylatory.

TW

Wszystkie samochody ratowniczo-gaśnicze w gminie Brwinów są 

wyposażone w zestawy ratownictwa medycznego i defibrylatory

Padły ostatnie kobiece bastiony
MILANÓWEK/ŻABIA WOLA Druga tura wyborów zakończyła się porażką dla jedynych pań  

będących u steru władzy w gminach powiatu grodziskiego. Rządy w Milanówku i Ża-

biej Woli przejmą mężczyźni

 55-letnia Wiesława Kwiatkow-
ska, która jest burmistrzem mia-
sta ogrodu od czterech lat (i będzie 
nim jeszcze do 16 listopada), po-
rażki mogła się spodziewać już po 
pierwszej turze wyborów. Bowiem 
21 października zajęła drugie miej-
sce uzyskując 27,7 proc. głosów. 
Niemal 10 proc. więcej głosów pa-
dło na 47-letniego Piotra Remi-
szewskiego. W drugim rozdaniu, 4 
listopada, Wiesława Kwiatkowska 
zebrała o 435 głosów wyborców 
więcej niż w pierwszej turze. Za to 
jej kontrkandydata poparło o 1508 
mieszkańców więcej (uzyskał 62,9 
proc. poparcia). Kampania wybor-
cza w Milanówku trzymała wyso-
ką temperaturę do samego końca, 
a frekwencja w niedzielę była wy-
soka (56,5 proc). – Podjąłem decy-
zję o kandydowaniu na stanowisko 
burmistrza, aby pokazać, że Mi-
lanówkowi można zapewnić roz-
wój jaki obserwujemy w sąsiednich 
gminach – mówił w trakcie kam-
panii Piotr Remiszewski. Jest me-
nadżerem, magistrem sztuki. Ra-
zem z żoną prowadził do tej pory 
studio nagraniowe. Działał rów-
nież prospołecznie i charytatywnie 
(m.in. w strukturach ONZ). Jak 
wspomina, do Milanówka pierw-
szy raz zawitał 18 lat temu i od 
razu się w nim zakochał, ale „ten 
czar powoli gasł, gdy zaczął obser-
wować sposób zarządzania mia-
stem”. Hobby nowego burmistrza 
jest kolekcjonowanie samochodów 
o walorach historycznych. 
 Zupełnie inaczej wygląda-
ły wybory w Żabiej Woli, gdzie 
władzę utraciła 57-letnia Hali-
na Wawruch, sprawująca stano-
wisko wójta od 2001 roku. W dru-
giej turze otrzymała ona zaled-
wie 53 głosy mniej (w sumie 1775, 

czyli 49,26 proc.) od kontrkandy-
data – 37-letniego Piotra Rybki 
(1828 głosów, czyli 50,74 proc.), 
który reprezentował KW Prawo i 
Sprawiedliwość. W niedzielę do 
wyborów w Żabiej Woli poszło 
54,5 uprawnionych do głosowa-
nia. „Chciałem podziękować Pani 
Halinie Wawruch za pracę i serce, 
które włożyła w wieloletnie repre-
zentowanie Naszej Gminy. Cieszę 
się, że udało nam się wspólnie za-
chować umiar w kampanii, że sta-
raliśmy się przekonać do siebie 

naszych Sąsiadów, a nie zniechę-
cić wyborem konkurenta” – napi-
sał wójt elekt w poniedziałek.
 Co ciekawe, Piotr Rybka jest 
związany z gminą Żabia Wola za-
ledwie od 3 lat, a mieszka w niej z 
rodziną od roku. Jest inżynierem 
elektroenergetykiem, od ponad de-
kady zarządza ludźmi i projektami, 
jest też strażakiem-ochotnikiem. 
Jego hobby są sporty walki, spo-
łecznie szkoli w Ojrzanowie dzieci 
i młodzież. 
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Piotr Remiszewski (z lewej), nowy burmistrz Milanówka

i Piotr Rybka, nowy wójt Żabiej Woli    (fot. Remiszewskipiotr.pl, KW Żabia Wola)
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POWIAT GRODZISKI

Spotkanie z Anną Bellon w Mediatece
 Autorka książek dla młodzieży, spotka się z czytelnikami w piątek 16 li-
stopada w godz. 17-18 w sali przy ul. 3 Maja 57. Popularność Annie Bellon 
przyniosła pierwsza powieść „Uratuj mnie”. Następnie napisała „Nie zapo-
mnij o mnie” i wydaną we wrześniu „Zaufaj mi”. Na największych fanów pi-
sarki czekają niespodzianki. Wstęp wolny. 
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PRUSZKÓW

Wolności śpiew – koncert patriotyczny
 W niedzielę 11 listopada o godz. 14 muzeum Dulag 121 zaprasza na 
koncert patriotyczny „Wolności śpiew”, organizowany w ramach powiato-
wych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Będzie można 
usłyszeć takie pieśni jak „Wojenko, wojenko”, „Przybyli Ułani”, „Dziś do Cie-
bie przyjść nie mogę”, a także „Białe róże”, czy „Serce w plecaku”. Wystąpią 
dwa chóry: Wydartych Domom Kur z Brwinowa oraz Bemcanto, działający 
przy urzędzie dzielnicy Bemowo w Warszawie.

TW
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Festiwal pełen wzruszeń
BARANÓW Znaną i lubianą twórczość Zbigniewa Wodeckiego prezen-

towali w sobotę uczestnicy tegorocznego, VI Fetting Festiwalu. A na 

deser zaśpiewała Stanisława Celińska

 „Deszcze niespokojne, potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat...” 
– znacie ten utwór? Tak zaczyna się jedna z najpopularniejszych piosenek wy-
konywanych przez Edmunda Fettinga, rozpoczynająca odcinki serialu „Czterej 
pancerni i pies”. Już czwarty szósty rok ten niezwykły aktor, piosenkarz i mu-
zyk jazzowy, którego los w dzieciństwie związał z Baranowem, patronuje miej-
scowemu festiwalowi dla utalentowanych muzycznie młodych ludzi. 
 Co roku wykonawcy występujący w kościele parafi alnym św. Józefa Oblubień-
ca dostają za zadanie wykonanie utworów znanych i popularnych polskich kom-
pozytorów. Tym razem na warsztat wzięli twórczość zmarłego w ubiegłym roku 
Zbigniewa Wodeckiego, który był gwiazdą drugiej edycji baranowskiego festiwa-
lu. W tym roku w muzyczne szranki stanęło dziesięcioro utalentowanych wokal-
nie młodych ludzi, laureatów krajowych i międzynarodowych festiwali oraz uczest-
ników popularnych telewizyjnych programów. Oceniało ich jak zwykle jury złożo-
ne z nietuzinkowych postaci: Danuta Błażejczyk - piosenkarka i producent muzycz-
ny, Marek Kaliszuk - aktor, piosenkarz oraz po raz kolejny ambasador festiwalu, Ma-
ciej Muraszko - aranżer, kompozytor i producent, Artur Szczęsny - współwłaściciel 
fi rmy Rebelia Media, Maria Szabłowska - znana z małego ekranu dziennikarka oraz 
Dariusz Dąbrowski - pomysłodawca wydarzenia oraz urzędnik gminy Baranów.
 Tradycyjnie, zanim przystąpiono do konkursu, na początku zaprezento-
wali się laureaci ubiegłorocznej edycji, która była hołdem dla twórczości po-
ety i satyryka Wojciecha Młynarskiego. Kamila Dauksz i Tomasz Boruch zwy-
ciężyli wówczas po zaśmiewaniu „Prześlicznej wiolonczelistki”. 
 W sobotę jurorzy nie mieli łatwego zadania ze względu na wysoki po-
ziom wykonań. Zdecydowali jednak, że pierwsze miejsce i 5 tys. zł nagrody 
otrzyma Mateusz Wiśniewski, który zmierzył się z utworem „Z tobą chcę oglą-
dać świat”. Drugie miejsce przyznano Roxanie Tutaj za „Nie mam czasu żyć”, 
a trzecie – Julii Zarzeckiej („Zacznij od Bacha”). Publiczność zdecydowała, że 
swoją nagrodę przekaże Kamilowi Kilianowi. Niezwykłą, pełną wzruszeń at-
mosferę dopełniła Stanisław Celińska, która zaśpiewała utwory głównie ze 
swojej ostatniej płyty „Malinowa” i okrasiła je ciekawymi opowieściami. 
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Zdobywcy festiwalowych nagród z członkami jury 
(fot. Norbert Getter)

Vivat Niepodległa! Vivat Milanówek!
MILANÓWEK Obchody tegorocznego Święta Niepodległości zakończą się w mieście ogro-

dzie wielkim koncertem w hali sportowej przy ul. Żabie Oczko

 Jedenastolistopadowy występ 
Orkiestry Maćka Kierzkowskie-
go, aktora Klaudiusza Kaufman-
na, chóru Gaudeamus pod dyrek-
cją Barbary Paszkiewicz, Orkiestry 
Dętej z Milanówka, członków gru-
py wokalnej Dariusza Biernackie-
go oraz grupy teatralnej Iwony Do-
rnarowicz rozpocznie się o godz. 17. 
Jednak widowisko artystyczne „Vi-
vat Niepodległa” będzie miało swój 
początek o godz. 13. Na wstępie bę-
dzie można wziąć udział w warszta-
tach manualnych i muzycznych, „po-
kazach patriotycznych”, skorzystać 
z fotobudki oraz obejrzeć wystawy: 
„Tak powstała Niepodległa” i „Pił-
sudski w twórczości Szczepkowskie-
go”. Na godz. 15 zapowiedziano nato-
miast Test Niepodległościowy (każdy 
uczestnik zostanie nagrodzony!). 
 Świętowanie 100. rocznicy od-
zyskania przez nasz kraj niepod-
ległości rozpocznie się w niedzie-
lę o godz. 10 od mszy św. w koście-
le św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Ko-
ściuszki 41. Następnie odbędzie  się 
o godz. 11 część oficjalna przy Po-
mniku Bohaterów, a także złożenie 
kwiatów. Spotkanie przy pomniku 
ubarwi o godz. 11.30 Koncert Nie-
podległościowy w wykonaniu Mi-
lanowskiej Orkiestry Dętej im. Fe-
liksa Dzierżanowskiego. Zwień-
czeniem tej części uroczystości bę-
dzie o godz. 12 wspólne odśpiewa-
nie „Mazurka Dąbrowskiego” w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Nie-
podległa do hymnu”  

 Dziś, na swój sposób, nadcho-
dzącą rocznicę uczci społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mi-
lanówku. Zaprasza ona na Wie-
czornicę Listopadową „Dwójka 
dla Niepodległej”. Potrwa ona od 
godz. 18 do 20. 
 Przypomnijmy, że pamiątki po 
obchodach 100-lecia odzyskania 
niepodległości pozostaną w Mila-
nówku na dłużej. Gotowy jest już 
mural przy Milanowskim Centrum 
Kultury, a jeszcze w mieście zosta-
nie ustawiona multimedialna Ław-
ka niepodległości, dofinansowa-
na przez Ministerstwo Obrony Na-

rodowej. Jak zapewniają miejsco-
we władze, do końca bieżącego roku 
miejski mebel zostanie ustawiony 
na placu im. S. Starzyńskiego (przy 
ul. Kościuszki). Oryginalny pomnik 
upamiętni tradycje, chwałę i sła-
wę oręża polskiego. Ławka będzie 
oznakowana fotokodem QR, któ-
ry umożliwi ściągnięcie materiałów 
historycznych, a także wyposażo-
na w ładowarkę urządzeń mobilnych 
oraz hot-spot WiFi. Ponadto zosta-
nie podświetlana systemem LED.  
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O 100. rocznicy odzyskania niepodległości mieszkańcom 

jeszcze długo będzie przypominał mural przy MCK, 

a już wkrótce także Ławka niepodległości (fot. NCK)

Wielka zbiórka książek dla 
leczonych dzieci
GRODZISK MAZOWIECKI Grupa społeczników wraz z Radosławem Suchnerem, ordynatorem 

oddziału pediatrycznego grodziskiej lecznicy, prowadzi akcję „1000 książek dla Szpita-

la Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”

 Jak podają Renata Chróstna i Jo-
anna Jaroszkiewicz, współorgani-
zatorki przedsięwzięcia, Radosław 
Suchner był inicjatorem akcji wręcza-
nia książki każdemu dziecku przyję-
temu na szpitalny oddział pediatrycz-
ny. Kolorowe lektury mają maluchom 
umilić czas spędzony w placówce, 
jednak przede wszystkim wywołać 
uśmiech na ich twarzach. – Przy oka-
zji promujemy też czytelnictwo wśród 
dzieci, więc czynimy podwójne dobro 
– podkreślają organizatorki.  
 Warto wiedzieć, że większość naj-
młodszych pacjentów Szpitala Za-
chodniego im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Mazowieckim to niemow-
lęta i dzieci do 2. roku życia. Kolej-
ne 25 proc. hospitalizowanych malu-
chów to przedszkolaki i dzieci w wie-
ku wczesnoszkolnym. Nastolatki sta-
nowią jedną czwartą pacjentów.
 Organizatorzy informują, że 
oprócz nowych książek i kolorowa-
nek (które będą dawane dzieciom 
w prezencie) przyjmują także wy-
dawnictwa używane, aby wzbogaci-
ły one szpitalny kącik zabaw. - Mile 
widziana będzie również literatura 
dla rodziców – dodają. Aby przeka-
zać książki (lub zapytać, jakie będą 
właściwe) najlepiej skontaktować się 
z organizatorami za pośrednictwem 
facebooka – należy wpisać do prze-
glądarki internetowej „1000 książek 
dla Szpitala Zachodniego w Gro-
dzisku Mazowieckim”. Tam poda-

na jest również lista kilkudziesięciu 
punktów, w których można pozosta-
wić książki. Można je również wy-
syłać na adres Samodzielnego Pu-
blicznego Specjalistycznego Szpita-
la Zachodniego im. św. Jana Pawła 

II (Oddział Pediatrii, ul. Daleka 11, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki).
 Akcja nabiera coraz większego 
rozgłosu, zainteresowały się nią tak-
że wydawnictwa.
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 Chodzi o wywołanie uśmiechu na twarzach maleństw 

przyjętych do szpitala. Większość to kilkulatkiR E K L A M A

MICHAŁOWICE

Majewska na obchodach święta niepodległości
 W niedzielę 11 listopada odbędą się w Michałowicach uroczyste ob-
chody 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości. Najpierw, o godz. 
12.30 w kościele pod wezwaniem WNMP przy ul. Szkolnej 11 w Michało-
wicach odbędzie się msza św. za ojczyznę. Godzinę później odbędzie się 
koncert patriotyczny, po którym zaplanowano piknik. Wydarzenie uświet-
nią swą obecnością Alicja Majewska i Wojciech Korcz.

TW

Koncert dla niepodległej

PRUSZKÓW

 W niedzielę 11 listopada o godz. 19 w kościele św. Kazimierza w Pruszko-
wie odbędzie się koncert zatytułowany „Naszej Niepodległej”, podczas które-
go będzie można usłyszeć piosenki z okresu międzywojnia oraz utwory zna-
ne z polskich fi lmów. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzań-
skiej. Wstęp wolny. 

TW

Historia białego orzełka

RASZYN

 Świetlica środowiskowa „Świetlik” w Rybiu zaprasza dzieci 10 listopada 
(sobota) o godz. 15  na przedstawienie „Historia białego orzełka” w wykona-
niu aktorów Teatru Warszawski Koliberek. Wstęp wolny.

TW



11nr 41 (741)/2018/W2 OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA

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

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

R E K L A M A

DAM PRACĘ

KIEROWCA AUTOBUSU, PRZEWOZY SZKOLNE, 
RÓWNIEŻ EMERYT, TEL. 606 536 651

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni 
ekspedientki, tel. 502 159 820

Zatrudnimy Panią - na kilka godzin dziennie - do zmy-
wania naczyń w stołówce szkolnej w Józefosławiu.  
Tel. 882 008 720

Zatrudnimy Panią do sprzątania małej, prywatnej szkoły 
w Józefosławiu. Cały etat lub pół etatu. Tel. 882 008 720

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Do zakładu kamieniarskiego, stała praca, dobre 
zarobki, tel. 510 104 512, 506 061 348

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bar-
dzo dobre zarobki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

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 

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

Warsztat samochodowy w Piasecznie zatrudni 
maechanika, tel. 601 323 626

Opiekunka do dzieci, Zalesie Dolne, 6h/dziennie: 
6:30-8:30 i 14:30-18:30.Prawo jazdy. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel: 693 449 010 

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę, tel. 22 756 73 54, 509 291 780

Zatrudnię elektryka, elektromontera . Wykonywanie in-
stalacji w budynkach. Tel. 602 675 286

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym 
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmos-
fera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Podnajmę fotel manicure/pedicure, Piaseczno, 
tel. 501 603 535

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

Kosmetyczkę ze stażem pracy zatrudnię na etacie, 
Piaseczno, tel. 691 964 620

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

Firma zatrudni do odśnieżania pługo-piaskarką, 
C.H. Janki ul. Mszczonowska, wym.prawo jazdy kat.B, 
tel. 798 926 772

Firma zatrudni do sprzątania- teren zewnętrzny, 
C.H. Janki ul. Mszczonowska, mile widziani Panowie, 
tel. 798 926 772

Szkoła Podstawowa w Mysiadle zatrudni nauczyciela eduka-
cji wczesnoszkolnej (klasa I, 18 godzin, na zastępstwo). CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy - (22) 462-85-20

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz.nocnych, Pia-
seczno, ul. Puławska,mile widziane Panie tel. 512 117 967 

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osoby do pakowa-
nia pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

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

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

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym mężczyź-
nie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

Zatrudnię kierowcę kat C, jazda na miejscu, tel. 601 222 448

Praca na myjni – przygotowanie pojazdów do sprzedaży, 
okolice Konstancina tel. 504 555 159

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

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

Ekspedientkę/-ta Wólka Kozodawska lub Piaseczno 
Pomorska, tel. 508 288 773

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 Kon-
stancinie, cały etat oraz pół etatu, tel. 602 122 313

Zatrudnię montera ze zdolnościami manualnymi w Biela-
wie, tel. 22 754 46 70(71)

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej, Mysiadło, 
dobre warunki pracy i wynagrodzenia, tel. 603 68 65 61

Podnajmę stanowisko manicurzystce i fryzjerce (zatrud-
nię) od 3000 zł, tel. 501 143 827

Ekspedientkę/-ta Łazy k. Tarczyna, tel. 508 288 773

Poszukujemy młodej, energicznej osoby do pomocy 
w magazynie w Piasecznie. Tel. kont. 695 909 304

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania hali 
produkcyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmiano-
wym po 12 godz. raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na 
rękę 12,00 zł za godz. plus premia, umowa o pracę. Za-
dzwoń na nr 501 631 374

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy osobę do prowadzenia 
księgowości. Wymagane doświadczenie i znajomość pro-
gramu Rewizor GT Insert. Praca w Górze Kalwarii. 
Tel 664 476 541

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela/opiekukę do przed-
szkola w Łazach koło Magdalenki 504 022 284, 506 12 52 82 
CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika dekarza. Praca 
na stałe. Dobre wynagrodzenie. Tel. 601 306 853

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

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

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

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

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

Publiczne Przedszkole Słoneczne zatrudni nauczyciela lub 
studenta pedagogiki. Możliwość awansu. Tel: 783 982 496

SZUKAM PRACY 

Emeryt z samochodem osobowym, tel. 510 96 20 03

Sprzątanie,tel. 576 099 025

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Piec na miał, 2 letni, tel. 509 952 583

Regał tanio, tel. 698 193 195

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

VW T4, 2001, tel. 504 171 184

Części i akcesoria do Saaba 9000, tel. 787 451 337

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Atrakcyjna działka budowlana 1350 m kw., Dobiesz 
k. Piaseczna, tel. 661 885 525

Działki 1200-1700 m kw., media, Prace Duże 
gm. Tarczyn, tel. 885 956 466, 606 680 500

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

Działka 3500m kw., w Henrykowie, tel. 514 283 048

Działki budowlane Gabryelin, tel. 604 210 219

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

Działki budowlane 800 - 1200 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 2877 m kw. lub mniejsza, Czerwonka, 
gmina Grabów nad Pilicą, bezpośrednio, tel. 511 069 793

Działki bud.od 600 m kw.,od 50 tys.media. Tel. 607 869 775

Działkę Chylice, tel. 509 974 550

Do sprzedania działka w SIEDLISKACH-tanio,
tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 604 624 875

UWAGA, UWAGA mam do sprzedania super działki bu-
dowlane położone  na południe od Piaseczna W CENIE 
JAK DOBRY TELEWIZOR, 1000 m kw., w cenie 23 000 zł, 
tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Mieszkanie, pokój, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery, tel. 728 899 673

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Sklep+działka Żyrardów centrum, tel. 607 869 775

Wynajmę lokal Chylice, tel. 509 974 550

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

Poszukuję dużej działki 2000-3000 m kw., położonej 
w kameralnej okolicy, tel. 604 624 875

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Dachy, blacha i papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

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

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

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU,
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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

Cyklinowanie i układanie podłóg, Góra Kalwaria, 
tel. 531 248 327

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Sprzątające, tel. 536 043 434

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Dachy - papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, remonty, tel. 787 231 129

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

Tynki, 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, bojlery, ka-
loryfery), tel. 502 898 418

Klub seniora z opieką, tel. 605 576 406

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, 
budynek 780 m2 pow. użytkowej, działka 2500 m2, 
Serock, 501 092 950

NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

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

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

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

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

 SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Angielski, Piaseczno,  tel. 571 373 118

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

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Sklep spożywczy w Chylicach zatrudni sprzedawcę, 
tel. 503 016 789

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników na 
stanowisko ciastowy, tel. 791 200 444

Hurtownia piwa bajka w Gołkowie zatrudni kierowców
z kat. B, tel. 603 807 472,  ela@bajwid.pl
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