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Nie udało im się rozpłynąć w powietrzu

Narkotykowy kurier stracił panowanie

Puściły mu nerwy i wyżył się na szlabanie

Pasażer z „parzącym” towarem

Popracuje za karę przez 2 lata 

Chcieli „dorobić”. Odbije im się to czkawką

 W niedzielę strażników miejskich patrolujących okolice ul. Królewskiej za-
trzymał zdenerwowany kierowca saaba i poprosił o pomoc w ujęciu sprawcy 
uszkodzenia jego auta. Do kolizji doszło w sąsiedztwie galerii Brwinów. W po-
zostawionego na parkingu saaba uderzył dostawczy fi at ducato, a następ-
nie pospiesznie odjechał. Poszkodowany ruszył za sprawcą i udało mu się za-
trzymać kierowcę fi ata dopiero w Milanówku. Kiedy z nim rozmawiał wyczuł 
wyraźną woń alkoholu. Niewiele myśląc właściciel saaba zaczął wzywać poli-
cję. W tym momencie z ducato wysiadło dwóch mężczyzn, by wziąć nogi za 
pas. Strażnicy ruszyli za nimi w pościg. Delikwentów udało się schwytać na ul. 
Nadarzyńskiej, dopiero po kilkusetmetrowym sprincie. Wezwana na miejsce 
drogówka potwierdziła, że kierowca fi ata był nietrzeźwy, miał ponad 2 pro-
mile alkoholu we krwi. Odebrano mu prawo jazdy, jeszcze stanie przed sądem.  

 Traf chciał, że policjanci wezwani do wieczornej kolizji na autostradzie 
A2, znaleźli w toyocie, która uderzyła w bariery energochłonne, ponad ki-
logram narkotyków. Kiedy funkcjonariusze rozmawiali z lekko rannym kie-
rowcą uszkodzonego auta, wyczuli zapach marihuany. To dało im do my-
ślenia i dokładnie przeszukali samochód. Jak się okazało, wewnątrz znaj-
dowało się kilkanaście opakowań z suszem roślinnym, białym proszkiem i 
plastyczną masą – były to haszysz, marihuana, amfetamina i kokaina. Na-
tomiast na wycieraczce pod siedzeniem kierowcy leżała fi fka i napoczęta 
torebka z marihuaną. Zatrzymany 45-latek najpierw trafi ł do szpitala, a 
następnie usłyszał zarzuty i na wniosek policji i prokuratury został przez 
sąd zamknięty na trzy miesiące w areszcie. W tym czasie kryminalni będą 
sprawdzali, skąd pochodziły narkotyki i dokąd miały trafi ć. 

 Na osiedlu przy ul. Gomulińskiego doszło do dewastacji rogatki. Po-
szkodowana wspólnota oszacowała swoje straty na 1500 zł. Jak się wkrótce 
okazało, zniszczeń dokonał 30-letni mieszkaniec Warszawy, który w ten 
sposób wyładował swoje zdenerwowanie na partnerkę. Mężczyzna przy-
znał się do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddał się karze. Za zniszcze-
nie mienia grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W Otrębusach na ul. Natalińskiej, w trakcie kontroli samochodu, w któ-
rym znajdowało się dwóch mężczyzn, stróże prawa znaleźli w schowku 
marihuanę i amfetaminę. Narkotyki należały do 25-letniego pasażera, deli-
kwent przyznał się do tego i dobrowolnie poddał się karze. Za posiadanie 
niedozwolonych substancji grozi do 3 lat więzienia.

 Do kradzieży czterech rowerów przyznał się 35-latek zatrzymany przez 
grodziskich kryminalnych. To nie jedyne grzechy, jakich się dopuścił – od-
powie również za posiadanie narkotyków. Mężczyzna, mieszkaniec sąsied-
niego powiatu, od sierpnia ukradł w okolicy co najmniej cztery jednoślady o 
łącznej wartości 5 tys. zł. Na jego celowniku były bicykle stojące w okolicach 
stacji kolejowych w Grodzisku Mazowieckim i Międzyborowie oraz szkół.

 Kryminalni schwytali magazyniera i dwóch kierowców, którzy wspól-
nie okradali jedną z miejscowych fi rm. Policję o podejrzeniach w stosunku 
do nieuczciwych pracowników powiadomił właściciel przedsiębiorstwa. 
W trakcie działań, na ul. Nadarzyńskiej funkcjonariusze zatrzymali ciężaro-
wego mercedesa, w którym miały się znajdować skradzione towary. I fak-
tycznie, oprócz trzech palet z armaturą łazienkową oraz osprzętem elek-
trycznym, w ładowni stała jeszcze jedna paleta z towarem o wartości 10 
tys. zł, której nie ujęto w wykazie. Idąc po nitce do kłębka, kryminalni usta-
lili, że za kradzieżą stoi 26-letni magazynier. W trakcie przeszukania jego 
mieszkania mundurowi znaleźli przedmioty należące do poszkodowa-
nego właściciela fi rmy. Zarzuty usłyszał też kolejny kierowca, 36-latek, 
który w domu przechowywał również wywieziony wcześniej fi rmowy to-
war. Właściciel przedsiębiorstwa oszacował straty na 18 tys. zł., część zra-
bowanych rzeczy odzyskano. Trzem mężczyznom grozi po 5 lat więzienia.

Adam Struzik nadal u steru
POWIAT Rządzący nieprzerwanie województwem od 2001 roku Adam Struzik, w ponie-

działek ponownie został wybrany mazowieckim marszałkiem

 Regionem będą współrządzi-
li Polskie Stronnictwo Ludowe (8 
radnych) oraz Koalicja Obywatelska 
(czyli Platforma Obywatelska z No-
woczesną – 18 radnych). Oznacza to 
praktycznie kontynuację poprzed-
niej linii. To wszystko w sytuacji, gdy 
najwięcej mandatów w sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego zdobyło 
Prawo i Sprawiedliwość (24).
 Stara-nowa koalicja na pierw-
szej sesji sejmiku najpierw obsadzi-
ła swoje prezydium. Przewodniczą-
cym został ponownie (trzecią ka-
dencję z rzędu) Ludwik Rakowski 
(KO), burmistrz Wilanowa; a jego 
zastępcami: Tomasz Antoni Ku-
charski (KO), burmistrz Pragi Po-
łudnie; Mirosław Adam Orliński 
(PSL), doktor prawa konstytucyjne-
go; a także Marcin Podsędek (KO), 
pracownik Kancelarii Sejmu RP.
 Najważniejszym organem we 
władzach województwa jest jed-
nak zarząd. Jego skład w porów-
naniu z poprzednim przeszedł tyl-
ko kosmetyczne zmiany. Zastępca-
mi Adama Struzika (PSL) zosta-
li: Wiesław Raboszuk (KO), który 
od 2014 był już członkiem zarządu 
województwa oraz Rafał Rajkowski 
(KO), również pracujący w zarzą-
dzie województwa, ale od 2015 roku. 
Na członków zarządu wybrano: Elż-
bietę Lanc (KO) i Janinę Ewę Orze-
łowską (PSL) – obie panie zasiada-
ły w zarządzie województwa minio-

nej kadencji. – Jestem głęboko prze-
konany, że rozpoczynająca się wła-
śnie kadencja będzie dobrym cza-
sem dla Mazowsza. Przez ostatnie 
lata wspólnie z naszymi partnera-
mi z PO, dążyliśmy do wzmacnia-
nia Mazowsza, do takiego stymulo-
wania jego rozwoju, aby było regio-
nem dużych możliwości, ale i dobre-
go, godnego życia jego mieszkań-
ców – mówił w swoim wystąpieniu 
marszałek Adam Struzik. – Już dziś 
przedstawiamy nasze zobowiązanie 

społeczne na tę kadencję. (...) Na-
szym priorytetem w dalszym ciągu 
będą inwestycje. (...) W ciągu kolej-
nych 5 lat wydatki na nie będą sta-
nowiły średnio ok. 25 proc. każdego 
budżetu. W sumie będzie to aż 4,5 
mld zł. Oprócz środków własnych 
będziemy też aktywnie pozyskiwać 
środki z programów operacyjnych. 
Będziemy również kontynuować 
programy rozwojowe dla gmin i po-
wiatów – zapowiedział.
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Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski 

gratuluje Adamowi Struzikowi

W drodze do czystszego powietrza
PODKOWA LEŚNA Wspólny projekt Podkowy i Mszczonowa otrzymał certyfi kat Minister-

stwa Energii i w ten sposób uzyskał duże szanse na unijne dofi nansowanie. Stawką jest 

stan powietrza, którym oddychamy

 Obie gminy powołały do życia 
przedsięwzięcie pod nazwą „Zero-
emisyjne Gminy Mazowsza”, Cer-
tyfikat Pilotażowego Klastra Ener-
gii uzyskały 6 listopada za pionier-
skie przedsięwzięcia w sektorze 
energetyki rozproszonej. Z Podko-
wą Leśną i Mszczonowem konku-
rowały 83 inne klastry energetycz-
ne z 14 województw. Doceniono 
niespełna połowę z nich. – Zgodnie 
z zapowiedzią resortu energii, pod-
mioty posiadające certyfikaty uzy-
skają możliwość udziału w dedy-
kowanych klastrom konkursach na 
unijne dofinansowanie z Progra-
mu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko”. Nasz klaster pozwoli 
na szeroko rozumianą współpracę 
zarówno podmiotów publicznych, 
jak i prywatnych na rzecz nisko-
emisyjnej i zrównoważonej ener-
gii – tłumaczy Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.
 Czym jest klaster? To gru-
pa osób, instytucji publicznych, 
ośrodków naukowych i firm, które 
dobrowolnie porozumiały się, aby 
działać dla osiągnięcia wspólne-
go celu. W tym przypadku chodzi 
o wytwarzanie, dystrybucję i ob-
rót energią (nie tylko z tzw. źródeł 
odnawialnych). Celem klastra   ma 
być pobudzenie lokalnych społecz-
ności do współdziałania i wytwa-
rzania energii ze źródeł odnawial-
nych na własne potrzeby. A to z ko-
lei miałoby m.in. obniżyć koszty 
prądu dla odbiorców. – Rozwój idei 
klastrów energii prowadzi do sta-
bilnych dostaw energii i samowy-
starczalności energetycznej na po-
ziomie gminy czy powiatu. To jed-

nocześnie szansa na większe bez-
pieczeństwo energetyczne na po-
ziomie lokalnym – tłumaczył wi-
ceminister energii Grzegorz Tobi-
szowski podczas uroczystego wrę-
czania certyfikatów. 
 – Podkowa Leśna, która posia-
da mniejszy potencjał w zakresie bu-
dowy źródeł odnawialnych, jest w 
tej chwili - poprzez działania zmie-

rzające do inteligentnego zarządza-
nia energią - prekursorem w tej dzie-
dzinie wśród porównywalnych wiel-
kością gmin. Aktywnie dążymy do 
wdrożenia smart meeteringu, jako 
narzędzia pozwalającego na analizę 
zapotrzebowania na energię i wpro-
wadzaniu działań korygujących 
– tłumaczy burmistrz miast ogrodu.
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Burmistrz Tusiński odbiera certyfikat

GRODZISK MAZOWIECKI

Powitaj rok z wyjątkowymi wykonawcami
 Mieszkańcy Grodziska (i nie tylko) na początku 2019 roku będą mieli 
okazje posłuchać muzyki na najwyższym poziomie. 19 stycznia w Centrum 
Kultury najpopularniejsze arie operowe i przeboje musicali zaprezentuje 
aż 12 tenorów z towarzyszeniem Bielskiej Orkiestry Symfonicznej dyrygo-
wanej przez Woytka Mrozka. Bilety w cenie 100 i 120 zł już można rezerwo-
wać z CK lub pod nr tel. 22 734 79 44.

PC 





4 nr 43 (743)/2018/W2AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Każdy przebiegł, ile chciał i mógł
MILANÓWEK 224 biegaczy wystartowało w tegorocznej, szóstej edycji nocnego, trzygo-

dzinnego  biegu STO-nogi. Zwycięzca, Damian Falandysz pokonał 39,7 km!

 Organizatorzy komentują, że jest 
coś magicznego w parku w Stawi-
sku, gnieździe Iwaszkiewiczów, bo 
jesienny, nocny maraton przycią-
ga jak magnes. Tak bardzo, że limit 
uczestników wyczerpał się już na ty-
dzień przed imprezą. 

 Nocny bieg STO-nogi to impre-
za o nietypowej formule. Dystans 
jest otwarty, to znaczy, że od star-
tu o godz. 16 do zakończenia biegu 
o godz. 19 uczestnicy pokonują tak 
długą trasę, jaką chcą (lub mogą). 
Są zatem długodystansowcy, ale i 
miłośnicy niezbyt długiej przebież-
ki, których zadaniem było (zgod-
nie z regulaminem) pokonanie przy-
najmniej jednej pętli w parku, czyli 
1700 metrów. Były także starsze pa-
nie – amatorki nordic walking, któ-
re wyruszyły na trasę z kijkami oraz 
dzieci (nieklasyfikowane). 

Na koniec uczta 

 Główną atrakcją wydarzenia, 
jest jej niemalże rodzinna atmos-
fera – uczestnicy biegną po zmro-
ku wśród majestatycznych drzew, 
na miejscu palą się ogniska, paruje 
herbata i ciepła grochówka, a wszy-
scy częstowani są słodkościami. Jak 
podsumowali organizatorzy, w tym 
roku zjedzono 300 porcji zupy gro-
chowej, 400 kawałków pieczonej 
kiełbasy, 300 pączków, wypito oko-
ło 50 litrów herbaty oraz 100 litrów 
wody. Dosłownie zniknęły również 

sękacz, szarlotka, ciasto drożdżowe 
i inne smakołyki przyniesione przez 
zawodników. – Z tego co przygoto-
waliśmy, nic nie pozostało – przy-
znaje z uśmiechem Leszek Jana-
sik, jeden z organizatorów wyda-
rzenia ze Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego (STO) w Milanówku. 
 W tym roku najdłuższy dystans 
wybiegał Damian Falandysz – poko-
nał 23 okrążenia, co dało w sumie 
39 675 m (wyrównał rekord trasy!). 
Na 2. pozycji uplasował się Robert 
Kamela (21 okrążeń,  36 255 m), a 
na 3. Daniel Pietrzak (21 okrążeń, 
36 255 m). W gronie kobiet najlepiej 
spisała się Izabella Gajewska (19 
okrążeń, 32 775 m), a po niej metę 
pokonały: Monika Niedzińska (18 
okrążeń, 31 050 m) i Paulina Grum-
bianin (18 okrążeń, 31 050 m). 
 
Koniec cyklu

 Nocny bieg STO-nogi był rów-
nież finałem zorganizowanego po 
raz drugi cyklu ośmiu biegów – Ma-
ratonu Miast Ogrodów (MMO), 
odbywającego się od wiosny na te-

renie Milanówka, Podkowy Leśnej i 
Brwinowa. W klasyfikacji generalnej 
mężczyzn na podium MMO stanę-
li: 1. Mariusz Ciesielski (Kałęczyn, 
DGM Truskawka na torcie), 2. Ad-
rian Pietrzak (Grodzisk Mazowiec-
ki, AWF Warszawa), 3. Dominik 
Berliński (Otrębusy, WPRunning). 
W kategorii kobiet medalistkami zo-
stały: 1. Małgorzata Matusiak (Mi-
lanówek, WPRunning), 2. Moni-
ka Niedzinska (Makówka, DGM 
Truskawka na torcie), 3. Dominika 
Chylkowska (Milanówek). 
 W pierwszej edycji biegu w Sta-
wiskach pobiegło nieco ponad 20 
osób, w ubiegłym roku było ich bli-
sko 180. Leszek Janasik zapowiada, 
że tegoroczna liczba uczestników 
jest już maksymalna. – Nie jesteśmy 
firmą organizującą komercyjne im-
prezy, sami też biegamy. Przygoto-
wujemy samofinansujące się wyda-
rzenie własnymi siłami, ponieważ to 
lubimy i dobrze bawimy się razem z 
uczestnikami. Nie chcemy przesa-
dzić ze skalą – tłumaczy.  
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Zamknięcie sezonu 
uczczono tortem
PRUSZKÓW W ubiegłą sobotę odbyło się podsumowanie czterech lat ist-

nienia odbywającego się w każdą sobotę, cyklicznego biegu parkrun w 

Pruszkowie. Uhonorowano najbardziej aktywnych uczestników cyklu

 Było to już 213. spotkanie w ramach cyklicznego biegu parkrun w Parku 
Potulickich. Po biegu nastąpiło podsumowanie całego kończącego się sezo-
nu. Najbardziej aktywne i zaangażowane w wydarzenie osoby, zarówno bie-
gacze, jak i wolontariusze, otrzymały nagrody ufundowane przez prezydenta 
Pruszkowa. Promowane były nie tylko wyniki, ale również uczestnictwo. Naj-
ważniejszą ideą parkrunu jest to, aby startowało w nim jak najwięcej osób. Cel 
ten udało się w tym roku osiągnąć. Udział w biegu na 5 km nic nie kosztuje. 
Trzeba tylko wcześniej zarejestrować się na stronie www.parkrun.pl. 
 W Pruszkowie  pierwszy parkrun został zorganizowany 8 listopada w 2014 
roku. Od tamtej pory uczestnicy zbierają się co tydzień, w każdą sobotę o 
godz. 9 rano w Parku Potulickich i ruszają na trasę. Pobiec może każdy, bez 
względu na wiek i płeć. Co ciekawe, biegi w tej samej formule organizowa-
ne są w różnych miastach Polski i świata, przyciągając setki tysięcy biegaczy 
amatorów. W sobotę najszybciej trasę w Parku Potulickich pokonał Andrij Bi-
bik, drugi był Dariusz Przewoźny, a trzecia – Aleksandra Duban. W biegu wy-
startowało w sumie 58 osób. Na mecie na wszystkich czekał pyszny tort.

TW

ŻABIA WOLA

I learn in Żabia Wola
 Urząd gminy zaprasza na bezpłatny kurs języka angielskiego dla miesz-
kańców gminy. Kurs skierowany do mieszkańców powyżej 25. roku życia, 
którzy nie korzystali z podobnych zajęć w gminie w latach 2012-2015, wy-
startuje w lutym przyszłego roku. Naukę (na poziomie A1 i A2) poprowa-
dzą wykwalifi kowani lektorzy. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały 
i będą podzieleni na nieduże grupy, a kurs fi nalnie zakończony zostanie 
wręczeniem certyfi katów. Zapisy i szczegóły w Lokalnym Centrum Kom-
petencji przy ul. Głównej 5 (pokój nr 3) lub pod nr tel. 786 909 006.

PC 
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Do trzech razy sztuka. 
Kto dokończy rewitalizację pałacu?
BRWINÓW Kilka miesięcy temu gmina wypowiedziała umowę konsorcjum, remontujące-

mu pałac stojący w brwinowskim parku. Trwają poszukiwania fi rmy, która dokończy 

rozgrzebaną inwestycję

 Oferty przetargowe będą przyj-
mowane do końca listopada. Wyło-
niona w postępowaniu firma będzie 
musiała zakończyć zadanie do poło-
wy 2020 roku. 

 Gmina odstąpiła od umowy z 
konsorcjum firm realizujących in-
westycję na przełomie czerwca i lip-
ca tego roku. Wykonawca poprzestał 
na wykonaniu części prac przygoto-
wawczych. 

Chcieli więcej pieniędzy

 Jak informuje gmina, ze stro-
ny wykonawcy pojawiły się najpierw 
opóźnienia, a następnie oczekiwa-
nia finansowe znacznie wykraczają-
ce poza ustaloną kwotę. – Nie mo-
gliśmy przyjąć propozycji wyko-
nania za dodatkowe wynagrodze-
nie prac, które były uwzględnione 
w umowie, projektem budowlanym i 
ważnym pozwoleniem na budowę – 
podkreślał burmistrz Arkadiusz Ko-
siński. – Taki wzrost oczekiwań fi-
nansowych, o jaki wystąpiło konsor-
cjum, jest bezpodstawny.
 Gmina najpierw zwracała uwa-
gę wykonawcy na opóźnienia i pro-
wadziła rozmowy z nadzieją na po-
rozumienie co do spornych kwestii. 
Chociaż jeden z partnerów konsor-
cjum deklarował początkowo chęć 
realizacji umowy w przewidzianym 
zakresie, to ostatecznie gmina i tak 
od niej odstąpiła. – Dysponując pie-
niędzmi publicznymi, częściowo po-
chodzącymi także z dotacji unij-
nej, nie mogliśmy pozwolić sobie na 
przedłużanie obecnej sytuacji – ar-
gumentował burmistrz. – Dlatego 
też podjęliśmy decyzję o odstąpieniu 
od umowy z winy wykonawcy.

Będzie trzeci przetarg i... 

spore opóźnienie

 Burmistrz Brwinowa podjął roz-
mowy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckie-
go na temat unijnego wsparcia i uzy-
skał zgodę na przedłużenie remon-
tu do połowy 2019 r. – Nie utraci-
my dotacji uzyskanej na rewitaliza-
cję pałacu, ale wiemy już, że zakoń-
czenie prac przesunie się w czasie o 
kilka miesięcy, do wiosny przyszłe-
go roku – mówił włodarz Brwinowa. 

Niedługo potem ogłoszono przetarg 
na firmę, która doprowadzi rewita-
lizację do końca. Ceny proponowa-
ne przez oferentów przekraczały jed-
nak kosztorys i były przez gminę nie 
do zaakceptowania. Podobnie było w 
przypadku drugiego przetargu, który 
również został unieważniony. W koń-
cu gmina kolejny raz wystąpiła do 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych z prośbą o wy-
dłużenie terminu realizacji zadania 
do września 2020 roku. Następnie 
Arkadiusz Kosiński wystąpił do rady 
miejskiej o zgodę na zmianę har-
monogramu finansowania inwesty-

cji. – Brwinowscy radni pozytywnie 
zaopiniowali moją propozycję i pod-
czas sesji 6 listopada dokonali prze-
sunięć finansowych otrzymanej do-
tacji unijnej i naszego wkładu wła-
snego – tłumaczy burmistrz. – Dla-
tego mogliśmy ogłosić kolejny prze-
targ już z dłuższym terminem reali-
zacji, licząc na korzystniejsze oferty.
 Firmy mogą składać je do 30 li-
stopada. Jeżeli uda się wybrać wyko-
nawcę (gmina liczy, że umowę uda 
się podpisać do końca roku), to bę-
dzie on miał czas na realizację zada-
nia do kwietnia 2020 r. 

Tomasz Wojciuk

Gmina kupiła pałac z parkiem za 6,5 mln złotych. Renowacja 

obiektu pochłonie prawdopodobnie około 10 mln zł, z czego 

około 3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie 

Zrewitalizowany pałac 

ma być przeznaczony 

na działalność kulturalną 

i edukacyjną

Tędy też bezpiecznie
pojedziesz rowerem
GRODZISK MAZOWIECKI Na terenie gminy powstaje około 6 km nowych 

dróg rowerowych

 Trasy, które uzupełnią lokalną sieć dla jednośladów są budowane w głów-
nej mierze za unijne fundusze we współpracy z gminami Michałowice, Mi-
lanówek, Podkowa Leśna, Pruszków oraz Żyrardów. Nowe drogi rowerowe 
mają zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu w drodze do 
szkoły, pracy, sklepu czy urzędu, co przełoży się na czystość powietrza. 
 Zakończenie realizacji szlaków zaplanowano na przyszły rok. Gdzie bę-
dziemy mogli pojechać na bicyklu po przeznaczonych dla nich trasach? 
Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od ul. Chełmońskiego do ul. Garbarskiej, a 
także od ul. Teligi do granicy z Milanówkiem oraz od ul. Orzeszkowej do ul. Te-
ligi; od tunelu na ul. Bałtyckiej do pl. Wolności/11 Listopada; na ul. 1 Maja od 
ul. Kościuszki do ul. Bartniaka; wzdłuż ul. 3 Maja – od parku Skarbków/Okulic-
kiego do ul. Teligi; wzdłuż ul. Świeżej oraz Poniatowskiego od ul. Świeżej do 
ul. Langiewicza; ulicą Narutowicza pomiędzy Bałtycką i Bankową; wzdłuż ul. 
Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki; a także przy drodze wojewódzkiej 
nr 579 od ul. Żydowskiej do ul. Transportowej.

PC

Większość kosztów budowy nowych 

ścieżek pokryje Unia Europejska

MILANÓWEK

Brydżowy memoriał po raz 17.
 Miłośnicy brydża zagrają już jutro w XVII Memoriale Andrzeja Wróblew-
skiego. Uczestnicy zawodów spotkają się przy stołach o godz. 16 w Świetlicy 
Osiedla Jedwabnik przy ul. Brzozowej 7. Szczegółowe informacje: 604 140 104.

PC 
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PRUSZKÓW

Ogólnopolska Karta Seniora
 Każdy senior, który skończył 60 lat, może bezpłatnie wyrobić imienną 
Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta umożliwia korzystanie ze zniżek w roz-
maitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, których na terenie 
Polski jest już ponad 1400. Ogólnopolskie Karty Seniora z herbem miasta 
zostały już zamówione. Wnioski o ich wydawanie można składać w urzę-
dzie miasta w pokoju nr 23 na pierwszym piętrze.

TW

BRWINÓW

Burmistrz i radni złożyli ślubowanie
 W poniedziałek w Brwinowie odbyła się uroczysta sesja, inauguru-
jąca nową kadencję lokalnego samorządu. Zarówno burmistrz Arkadiusz 
Kosiński jak i wybrani przez mieszkańców radni (21 osób) złożyli uroczy-
ste ślubowanie. Podczas posiedzenia wyłoniono również prezydium rady 
miejskiej. Przewodniczącym będzie Sławomir Rakowiecki, a jego zastęp-
cami  Zbigniew Bartosik oraz Marek Winiarski.  

TW
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Mistrzowie fechtunku w akcji
MILANÓWEK W mieście ogrodzie rozegrano pierwszą edycję turnieju Milanowska Szabla, 

w którym wzięli udział reprezentanci czołowych klubów szermierczych z Mazowsza

 W rozegranym pod koniec paź-
dziernika turnieju wzięło udział 57 
zawodników i zawodniczek w trzech 
kategoriach wiekowych. Po kilku go-
dzinach zmagań wyłoniono zwy-
cięzców. W kategorii dzieci - kobie-
ty na podium stanęły: 1. Emilie Le-
duc (Grodziski Klub Szermierczy 
– GKS), 2. Nela Maszewska (AZS 
AWF Warszawa) oraz 3. ex aequo 
Urszula Kusztal (UKS Szabla Ząb-
ki) i Olga Ziółkowska (UKS Sza-
bla Ząbki); dzieci - mężczyźni: 1. 
Krzysztof Więch (UKS Szabla Ząb-
ki), 2. Oskar Zantonowicz (GKS), 3. 
ex aequo Franciszek Kossut (GKS) 
i Ignacy Banasiak (GKS). Jeśli cho-
dzi o kategorię młodzików, z gro-
na dziewcząt na medale zasłuży-
ły: 1. Maria Więckiewicz (Akade-
mia Integracji Wołomin), 2. Maja 
Karlicka (GKS), 3 ex aequo Lidia 
Tabędzka (GKS) oraz Eva Moise-
eva (Klub Szermierczy AMP); nato-
miast wśród chłopców: 1. Benedykt 
Denkiewicz (UKS Szabla Ząbki), 2. 
Leon Leduc (GKS), 3. Aleksander 
Denkiewicz (UKS Szabla Ząbki). 
 Rozegrano także kategorię 
open, jednak w formule drużyno-
wej. W tym przypadku złoto wy-
walczył UKS Szabla Ząbki (Więch, 
Siedlec, Pękala), srebro Grodziski 
Klub Szermierczy IV (Kobylski, An-
duła, Ignasiak), a brąz Grodziski 
Klub Szermierczy (Engel S, Engel J, 
Chrzanowski M.).
 W trakcie zawodów działała stre-
fa szermierki rodzinnej, a w konkur-

sach szermierczych wzięło udział 
kilkadziesiąt osób. Organizacja tur-
nieju została oceniona przez uczest-
ników bardzo wysoko. Serię po-
jedynków zorganizował Grodzi-
ski Klub Szermierczy (który w Mi-

lanówku prowadzi sekcję dla ama-
torów białej broni) we współpracy 
z milanowskim magistratem oraz 
miejscowym centrum kultury.

PC

W Milanówku pojedynki stoczyło 57 szermierzy

Upamiętnili 
ojców niepodległości
PIASTÓW Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pia-

stowie przygotowali program artystyczny „Postacie Niepodległości”, 

który został wystawiony na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury

 Na program składało się 12 scen, prezentujących znane z historii, ale tak-
że literatury postacie, walczące o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na-
leżeli do nich Tadeusz Rejtan, Karol Levittoux, Piotr Wysocki, generał Sowiń-
ski, porucznik Ordon, Pan Tadeusz, książę Józef Poniatowski, Fryderyk Cho-
pin, generał Jan Henryk Dąbrowski, Ignacy Jan Paderewski oraz marszałek Jó-
zef Piłsudski. Każdy z bohaterów został przywołany w innej formie scenicznej. 
W programie wykorzystano fragmenty tekstów literackich pióra m.in. Ada-
ma Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Józefa Wybickiego 
i Zbigniewa Herberta, nagrania utworów muzycznych lub kompozycji w wy-
konaniu Jacka Kaczmarskiego, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, 
Michała Kleofasa Ogińskiego, Wojciecha Kilara i Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia w Katowicach, a także cyfrowe reprodukcje obrazów 
pędzla Jana Matejki, Wojciecha Kossaka czy Jacka Malczewskiego. Występ 
zwieńczyło wspólne odśpiewanie hymnu, czemu towarzyszyła biało-czerwo-
na iluminacja.

TW

W realizację programu zaangażowało się blisko 80 uczniów

GRODZISK MAZOWIECKI

Zagrają by spełnić marzenia
 Pierwszego grudnia w hali sportowej przy ul. Westfala 3a odbędzie się 
kolejna impreza sportowa, z której całkowity dochód zostanie przezna-
czony na wsparcie potrzebujących. Drużyny, które zgłoszą  swój udział za 
pośrednictwem portalu Sportowy Bohater zagrają w turnieju pod nazwą 
Szlachetny Piłkarz. Wpisowe dla jednego zespołu wynosi 150 zł i dzięki 
temu będzie można spełnić marzenia jednej z grodziskich rodzin w ramach 
akcji Szlachetna Paczka. W imprezie weźmie udział maksymalnie 16 drużyn.

PC 

R E K L A M A



8 nr 43 (743)/2018/W2AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Pół wieku razem
BRWINÓW Burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył trzynastu parom z te-

renu gminy medale za długoletnie pożycie małżeńskie

 Medale przyznane przez prezydenta RP otrzymują pary pozostające w 
związku małżeńskim przynajmniej przez 50 lat. Tym razem otrzymali je Bo-
żena i Marian Basakowie, Genowefa i Stefan Maliszewscy, Barbara i Stanisław 
Huczkowie, Maria i Stanisław Szczechowiczowie, Stanisława i Janusz Sabaliń-
scy, Zofi a i Wojciech Badziakowie, Ewa i Bohdan Mączewscy, Maria i Leonard 
Szczygielscy, Joanna i Jerzy Murzynowie, Anna i Stanisław Paluchowie, Geno-
wefa i Franciszek Olaskowie, Teresa i Janusz Zielińscy oraz Bożena i Wiesław 
Matuszewscy.
 Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący rady miejskiej Sławo-
mir Rakowiecki złożyli jubilatom gratulacje oraz przekazali im życzenia dal-
szej wspólnej drogi w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny. Małżonkowie 
otrzymali medale, bukiety kwiatów oraz kosze delikatesowe. Świętowali w 
gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło szampana, tortu i uroczy-
ście odśpiewanego „sto lat”.
 Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 
50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez prezydenta RP, 
proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Brwinowie pod nume-
rem telefonu 22 738 25 61.

TW

Podczas uroczystości jubilatom odśpiewano gromkie „sto lat”

KS Raszyn dobrze radzi sobie w IV lidze
RASZYN Po ostatnim meczu przed przerwą zimową, który odbył się w sobotę, KS Raszyn 

zajmuje 11. miejsce w drugiej grupie IV ligi, które gwarantuje mu utrzymanie. - To była 

runda na miarę naszych oczekiwań i możliwości. Gramy coraz lepiej – podsumowuje 

Janusz Górka, kierownik drużyny

 Wiosną KS Raszyn, po bardzo 
udanym poprzednim sezonie, wywal-
czył awans do IV ligi. Od początku 
mówiło się, że głównym celem na ten 
sezon ma być utrzymanie. W drugiej 
grupie IV ligi gra 16 drużyn. Jedna z 
nich wywalczy awans, cztery spadną 
do ligi okręgowej. Zespół z Raszyna, 
po sobotnim wyjazdowym remisie z 
KS Energią Kozienice (1:1) zajmuje w 
tabeli bezpieczną 11. pozycję. 

Snajper z ekstraklasy

 Kadrę pierwszego zespołu two-
rzy obecnie 25 zawodników, z cze-
go niemal połowa to wychowanko-
wie, tacy jak Marcin Marcinkow-
ski, Artur Sieradzki, Kaceper Du-
rajczyk czy Antoni Jarmuł.  Gru-
pą opiekuje się doświadczony tre-
ner Jacek Romańczuk, który pracu-
je w Raszynie już 11 rok i jest naj-
dłużej zatrudnionym w jednej dru-
żynie trenerem na Mazowszu. - Za-
leży nam na stabilizacji, nie lubi-
my nerwowych ruchów i ta stra-
tegia dobrze się sprawdza – pod-
kreśla Janusz Górka. Szkolenio-
wiec cieszy się zaufaniem i wspar-
ciem władz klubu nawet wtedy, gdy 
drużynie nie idzie. Po wywalczeniu 
awansu, przed rozpoczęciem sezo-
nu, trzeba było poszukać wzmoc-
nień. Od września kadrę zespołu 
zasilił 36-letni pomocnik Sylwester 
Patejuk, który przyszedł do Raszy-
na z Wisły Puławy. Wcześniej grał 
przez kilka lat w Ekstraklasie, gdzie 
w barwach Podbeskidzia Bielsko 
Biała i Śląska Wrocław zdobył łącz-

nie 11 bramek. - To zawodnik z zu-
pełnie innej planety, zarówno pod 
względem umiejętności, jak i pro-
wadzenia się – nie może nachwalić 
się nowego nabytku Janusz Górka. 
- Jest wzorem profesjonalizmu za-
równo na boisku, jak i poza nim. 

Runda wiosenna wreszcie u siebie?

 Na przełomie lutego i marca ru-
sza runda wiosenna. Dotychczas ze-
spół z Raszyna nie grał na własnym 
boisku, które przez długi czas było 
wyłączone z użytkowania z powodu 
budowy Centrum Sportu. Wszyscy 
mają nadzieję, że w przyszłym roku 

to się zmieni i będzie można wreszcie 
w pełni wykorzystać atut własnego 
placu. - Mam wrażenie, że po zmia-
nach kadrowych na początku sezonu 
zespół gra coraz lepiej – mówi Janusz 
Górka. - Jest atmosfera do osiągania 
wyników sportowych, choć oczywi-
ście na kilku pozycjach będziemy po-
trzebowali jeszcze wzmocnień.
 Do końca listopada drużyna bę-
dzie normalnie trenować. W grudniu 
przewidziana jest przerwa świątecz-
na, a przygotowania do rundy wio-
sennej rozpoczną się około 8 stycznia. 

Tomasz Wojciuk

Na razie drużyna gra dobrze, znajdując się na miejscu 

gwarantującym utrzymanie

Sylwester Patejuk, który 

dołączył do zespołu przed 

rozpoczęciem sezonu, 

to klasowy 

GRODZISK MAZOWIECKI

Poprawi się płynność ruchu i bezpieczeństwo
 Kolejny przetarg na przebudowę ruchliwego skrzyżowania ul. Nada-
rzyńskiej i Warszawskiej oraz jego otoczenia przyniósł pozytywny efekt – 
magistrat wybrał wykonawcę, który zrealizuje kontrakt za 3,3 mln zł. Zgod-
nie z projektem Nadarzyńska w obrębie krzyżówki zostanie poszerzona do 
trzech pasów (aby można było wyznaczyć lewoskręt w Warszawską). Po-
nadto Warszawska od ul. Szczęsnej do Batorego zyska nową nawierzch-
nię, a na liczącym 350 m odcinku – chodnik i drogę dla rowerów. Powsta-
nie także rodno na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Robotniczej i Wioślar-
skiej. Roboty mają być sfi nalizowane do grudnia przyszłego roku.

PC 

RASZYN

Turniej szachowy
 Już w najbliższą sobotę 24 listopada w Centrum Kultury Raszyn od-
będzie się VIII Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Raszyn. Turniej zo-
stanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Początek o 
godz. 10. Zgłoszenia będą przyjmowane także w dniu zawodów.

TW

NADARZYN 

Radni i wójt złożyli ślubowanie
 Kilka dni temu odbyła się pierwsza sesja nowej rady gminy w Nada-
rzynie, podczas której wójt Dariusz Zwoliński i radni złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Wójt Zwoliński podziękował mieszkańcom za okazane zaufanie 
oraz za to, że tłumnie poszli do wyborów. Docenił także ciężką pracę, którą 
musieli wykonać pracownicy komisji wyborczych. Podczas sesji przypo-
rządkowano radnych do komisji problemowych. Wybrano także przewod-
niczącą rady, którą została Danuta Wacławiak oraz wiceprzewodniczącego. 
To stanowisko obejmie Andrzej Pietrzak.

TW

POWIAT PRUSZKOWSKI

Krzysztof Rymuza nowym starostą
 We wtorek odbyła się pierwsza sesja rady powiatu pruszkowskiego. 
Radni zdecydowali się powierzyć funkcję starosty Krzysztofowi Rymuzie 
(szedł do wyborów z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa). Wicesta-
rostą został Wojciech Gawkowski (KWW Koalicja Obywatelska). W zarzą-
dzie powiatu zasiądą Agnieszka Kuźmińska (KWW Dobro Wspólne), Grze-
gorz Kamiński (KWW KO) oraz Andrzej Kurzela (KW Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa). Przewodniczącym rady powiatu wybrano Stanisława Dy-
murę (KWW KO), a jego zastępcami – Urszulę Wojciechowską (KWW Dobro 
Wspólne) i Pawła Zacnego (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa).

TW

Policjanci schwytali „policjanta”
PRUSZKÓW Dzięki czujności pracownicy jednego z banków, 72-letnia mieszkanka Prusz-

kowa nie przekazała 10 tys. zł oszustowi podającemu się za stróża prawa

 Sytuacja wydarzyła się w piątek. 
Do pruszkowskiej komendy zatelefo-
nował pracownik placówki bankowej 
i poinformował, że jedna z klientek 
prawdopodobnie padła ofiarą oszu-
sta. Staruszka poprosiła o wypła-
tę 10 tys. zł ze swojego konta. Miała 
je przekazać mężczyźnie, który rze-
komo był policjantem. – Kryminalni 
natychmiast podjęli działania. Obję-
li teren obserwacją. Na efekt nie trze-
ba było długo czekać. 22-latek pełnią-
cy w przestępczej strukturze rolę tzw. 
odbieraka śledził pokrzywdzoną. Nie 
widział, że również jest obserwowany, 
tym razem przez prawdziwych funk-
cjonariuszy – podaje podkom. Karo-
lina Kańka, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
 Oszust przez telefon komórko-
wy przekazywał starszej kobiecie in-
strukcje, jak ma postępować, a ona 
wykonywała jego polecenia. Męż-
czyzna został zatrzymany przez kry-
minalnych na gorącym uczynku.
 Niedoszła poszkodowana zeznała, 
że tego samego dnia zatelefonował do 
niej nieznany, młody mężczyzna i po-
dał się za policjanta. Oznajmił, że syn 
72-latki spowodował wypadek dro-
gowy, a poszkodowana w nim kobie-
ta walczy o życie. Rzekomy syn pro-
sił o pomoc i wypłatę pieniędzy, dzię-

ki czemu prokurator puści go wolno. 
Następnie rozmowę ze staruszką pro-
wadził fałszywy prokurator, który in-
struował pokrzywdzoną, gdzie ma iść, 
aby przekazać pieniądze.
 Schwytany 22-latek odpowie za 
oszustwo, za co grozi do 8 lat wię-
zienia. Policjanci próbują teraz usta-
lić współsprawców przestępstwa. 
Sprawdzają również, czy zatrzyma-
ny podobnych oszustw nie ma wię-

cej na swoim koncie. – Pamiętaj-
my, że policjanci nigdy nie proszą 
o przekazanie pieniędzy, zwłaszcza 
przez telefon, przelanie ich na konto 
lub pozostawienie w jakimś miejscu. 
W takich sytuacjach bądźmy zawsze 
czujni, a wszelkie podejrzane telefo-
ny  zgłaszajmy od razu na policję – 
apeluje podkom. Kańka.
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22-latek już znajduje się w areszcie. 

Decyzją sądu spędzi w nim dwa miesiące 

PRUSZKÓW

Album poświęcony walce o niepodległość
 W najbliższą sobotę 24 listopada muzeum Dulag 121 zaprezentuje oko-
licznościowy album „Samorządność i Niepodległość. Pruszków w dobie 
walki o niepodległość 1844-1928”. Podczas spotkania, które rozpocznie się 
o godz. 15 będzie można kupić wydawnictwo w promocyjnej cenie 10 zł.

TW



 W wydarzeniu, które było żywą lek-
cją historii, wzięło udział wielu miesz-
kańców Raszyna. Poszczególne stacje 
gry zlokalizowano wokół raszyńskiego 
Placu Powstańców Warszawy 1944 r. 
Po wypełnieniu odpowiednich formu-
larzy, po przejściu badania lekarskie-
go, gracze otrzymywali kartę poboru 
do Legionów J. Piłsudskiego. W zależ-
ności od wyników badań, ochotników 
wcielano do artylerii, piechoty, kawale-
rii lub... kuchni. W szkole z czasów za-
borów trzeba było wypełnić stronę ma-
czanym w atramencie piórem, a w bi-
bliotece, po obejrzeniu wystawy na te-
mat „Ojców Niepodległości”, należa-
ło wypełnić quiz multimedialny. Były 
też ćwiczenia w Towarzystwie Gim-
nastycznym Sokół, a na koniec możli-
wość samodzielnego wybicia okolicz-
nościowej monety oraz wykonania bia-
ło-czerwonej Kokardy Narodowej. Ob-
chody uświetnił swą obecnością sam 
marszałek Józef Piłsudski, który przy-
był powozem wraz z asystą Strzel-
ców, chętnie pozując do zdjęć. Uczest-
ników zabawy woził też tramwaj kon-
ny, w którym rozdawano „Raszyńskie 
jednodniówki” zawierające pieśni i pio-
senki patriotyczne.
 Na wszystkich, którzy przebrnęli 
grę do końca, czekały atrakcyjne na-
grody. 

TW
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WKD na kursie do
rozbudowy
POWIAT GRODZISKI Zakończyły się prace nad studium wykonalności dla 

budowy drugiego toru na 7-kilometrowym odcinku linii WKD z Podko-

wy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

 Dokument jest niezbędny Warszawskiej Kolei Dojazdowej w staraniach o 
dofi nansowanie do inwestycji z funduszy unijnych. Spółka wnioskuje o dota-
cję, która pokryje nawet 85 proc. kosztów rozbudowy torowiska, które są sza-
cowane na niespełna 88 mln zł. Czy ją pozyska dowiemy się najwcześniej w 
pierwszej połowie przyszłego roku.
 Inwestycja ma zdecydowanie zwiększyć przepustowość na tej trasie, po-
prawić dojazd z Grodziska do Warszawy i pozwolić na stworzenie rozkładu 
jazdy dogodniejszego dla podróżnych. Nowa tor linii nr 47 ma połączyć sta-
cje Grodzisk Mazowiecki Radońska i Podkowa Leśna Główna. Ponadto wedle 
dokumentacji opracowanej przez fi rmę Multiconsult Polska, a zleconej przez 
zarząd spółki WKD, przebudowę przeszedłby również obecny tor i istnieją-
ca sieć trakcyjna. Powstałyby także nowe perony, przejazdy oraz obiekty in-
żynieryjne, czyli m.in. mosty, a budynki stacyjne w Grodzisku i Podkowie zo-
stałyby zmodernizowane. Jak podaje portal transport-publiczny.pl inwesty-
cja umożliwiłaby również zwiększenie prędkości kolejki na wskazanej trasie. 
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W trakcie planowanej inwestycji przebudowę przejdzie 

m.in. stacja WKD Podkowa Leśna Główna

Mają dość autobusów pod oknami
BRWINÓW Elżbieta i Bernard Ozypowie, mieszkający przy ul. Rynek, od kilku lat mają pod 

oknami pętlę autobusową. Uważają, że gmina mogłaby przenieść ją  na zwolnioną nie-

dawno zajezdnię przy ul. Armii Krajowej. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste...

 O problemie państwa Ozypów 
pisaliśmy prawie dwa lata temu. 
– Autobusy lokalnych linii czę-
sto stoją przed naszymi oknami na 
włączonych silnikach – alarmowała 
pani Elżbieta. – Nie da się otworzyć 
okna, tym bardziej, że na przystan-
ku zawsze jest głośno. Ponadto ta-
rasują nam wjazd na posesję. Wiele 
razy prosiliśmy, żeby kierowca nie-
co przeparkował swój pojazd, bo 
nie możemy wjechać lub wyjechać. 
Prośby te często spotykały się z wy-
zwiskami. Kiedy kierowcy się nudzą, 
często oglądają przez okno nasz te-
lewizor. - Wcześniej zaciągaliśmy 
zasłonki, teraz kupiliśmy rolety, 
ale to nie jest komfortowa sytuacja 
– dodaje Bernard Ozyp.

 Państwo Ozypowie twierdzą, że 
problem pętli nie dotyczy tylko ich, 
ale także sąsiadów. Mówią, że po-
czątkowo autobusów nie było dużo, 
ale dwa lata temu gmina uruchomi-
ła nowe linie. 

Nie było gdzie przenieść pętli

 Mieszkańcy postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce i poszukać 
miejsca, na które można by prze-
nieść pętlę. Najpierw wskazali miej-
sce przy sklepie Netto. - Jest tu 
gminna działka, którą można by 
wykorzystać – przekonywała pani 
Elżbieta. Burmistrz Brwinowa Ar-

kadiusz Kosiński wyjaśnił jednak, 
że teren przy sklepie Netto nie nale-
ży do gminy. – Ta działka jest w na-
szym posiadaniu, ale sąd odrzucił 
wniosek o jej zasiedzenie – informo-
wał. - Oczywiście można przenieść 
pętlę 300 m dalej, ale co ze starszy-
mi i niepełnosprawnymi osobami 
dochodzącymi od autobusu do sta-
cji kolejowej? Dla nich będzie to zbyt 
duży dystans – argumentował.

Wskazali drugą lokalizację

 Niedawno Elżbieta i Bernard 
Ozypowie wpadli na kolejny pomysł, 
którego wcielenie w życie mogłoby 
rozwiązać ich problem. - W zeszłym 
roku nieopodal Top Marketu przy 
ul. Armii Krajowej gmina pobudo-
wała zajezdnię autobusową – mówi 
pani Elżbieta. - Powstało tam sześć 
zadaszonych stanowisk dla autobu-
sów stanowiących komunikację za-
stępczą na czas remontu linii kolejo-
wej. Teraz transport kolejowy został 
przywrócony, a zajezdnia stoi pusta. 
Można by przenieść tam nasze auto-
busy. Podróżni mieliby większą wy-

godę, a my spokój. Tym bardziej, że 
uciążliwości wcale nie ustały. Wozy 
nadal stoją pod naszym domem z 
włączonymi silnikami, a jeden z kie-
rowców regularnie śpi nawet na tyl-
nym siedzeniu.
 Niestety, okazuje się, że i to roz-
wiązanie jest niemożliwe do zreali-
zowania. - Ta tymczasowa pętla, o 
której mówi mieszkanka, została 
utworzona na prywatnej działce – 
mówi burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski. - Właściciel użyczył nam grun-
tu i teraz chce go odzyskać. Nie jest 
zainteresowany zbyciem nierucho-
mości. Dlatego też pętla przy Top 
Markecie wkrótce zostanie zdemon-
towana. Biorąc jednak pod uwagę 
uciążliwości zgłaszane przez miesz-
kańców, poleciłem kierowcom au-
tobusów, aby nie stali na rynku tyl-
ko czekali na swoje kursy na parkin-
gu przy cmentarzu, a na przystanek 
podjeżdżali chwilę przed odjazdem. 
Z moich informacji wynika, że sto-
sują się do tego polecenia.

Tomasz Wojciuk

Elżbieta (na zdj.) i Bernard Ozypowie 

od lat zmagają się z uciążliwą pętlą 

Burmistrz polecił, 

aby kierowcy nie czekali 

na rozpoczęcie kursu pod 

oknami państwa Ozypów, 

tylko przejechali na parking 

znajdujący się przy

 cmentarzu

Piłsudski wjechał do Raszyna
RASZYN Stowarzyszenie Projekt Raszyn zorganizowało z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości grę te-

renową, którą uświetnił swą obecnością... sam marszałek Józef Piłsudski

PRUSZKÓW

Włącz bezpiecznik
 We wtorek 4 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Kościuszki 
41 w Pruszkowie odbędzie się Mazowiecki Kongres Młodych „Włącz bez-
piecznik”. Projekt zakłada kompleksowe spojrzenie na problemy i wyzwa-
nia z jakimi musi zmagać się w dzisiejszych czasach młodzież. Podczas spo-
tkania będzie omawiane zjawisko przemocy i cyberprzemocy, a także róż-
nego rodzaju uzależnienia – zarówno od internetu jak i środków psychoak-
tywnych. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w warsztatach, pokazach, 
grach (symulator dachowania, alkogogle, narkogogle). Kongres otworzy 
panel z udziałem ekspertów. Następnie odbędą się równoległe sesje te-
matyczne dla osób w wieku od 16 do 19 lat oraz ich pedagogów. Ostatnim 
etapem spotkania będzie World Cafe, w czasie którego wypracowane zo-
staną schematy dotyczące poprawy bezpieczeństwa i unikania zagrożeń. 
Kongres rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do 15.30.
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Kadencję czas zacząć
POWIAT GRODZISKI W ostatnich dniach zwołano pierwsze sesje nowo wy-

branych rad miejskich i gminnych, podczas których wybrano ich kierow-

nictwo, a wcześniej rajcy, burmistrzowie i wójtowie złożyli ślubowanie

 We wtorek swoją pracę zainaugurowała rada miasta Podkowa Leśna. Prze-
wodniczącym wybrano Michała Głąba, a jego zastępcą Małgorzatę Janus. 
Tego samego dnia po raz pierwszy obradował także samorząd Milanówka. 
Tu radą pokieruje Janina Moława, a jej zastępcami zostali Henryk Dąbek oraz 
Kinga Niedźwiecka-Reszczyk. 
 W gminie Baranów funkcję szefa rady w środę objął ponownie Roman Bo-
dych, natomiast wiceszefową została Beata Fabisiak. W środę również na ko-
lejną kadencję na przewodniczącego rady gminy Jaktorów wybrano Mirosła-
wa Byczaka. Zastępować go będą Grzegorz Aliszewski i Iwona Barańska. Na 
swoim stanowisku pozostała także przewodnicząca rady miejskiej Grodziska 
Mazowieckiego Joanna Wróblewska. Dwa dni temu radni zdecydowali także, 
że funkcje wiceprzewodniczących obejmą: Norbert Cegliński, Jarosław Józe-
fowicz i Stanisław Kolasa. W gminie Żabia Wola szefa rady wybierano wczoraj, 
już po zamknięciu tego wydania gazety. Podobnie było z zarządem powiatu 
grodziskiego i prezydium rady powiatu.

PC

Milanówek ma nowego burmistrza, ale 

i nową przewodniczącą rady – Janinę Moławę (fot. Milanowek.pl)
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Mariusz Szczygieł 
o „lasce nebeskiej”
NADARZYN W nadarzyńskiej bibliotece publicznej odbyło się spotkanie z 

jednym z najlepszych polskich reporterów. Słynący z komunikatywno-

ści, ale także poczucia humoru dziennikarz opowiadał o Czechach, uka-

zując różnice między Polską a krajem naszych południowych sąsiadów

 Mariusz Szczygieł przedstawił prezentację zatytułowaną „Kultura czeska – 
moja laska nebeska”. Dziennikarz od kilkudziesięciu lat jest zafascynowany cze-
ską kulturą, w którą ma także swój niebagatelny wkład. Szczygieł jest autorem 
wielu książek (m.in. „Gottland” i „Zrób sobie raj”), od dawna współpracuje także z 
Gazetą Wyborczą. Przed laty prowadził popularny telewizyjny talk-show „Na każ-
dy temat”. – Już pół godziny przed spotkaniem większość miejsc w sali książni-
cy była zajęta, musieliśmy rozstawiać dodatkowe krzesła – mówi Marcin Bruliński 
z biblioteki. – Było jednak warto. Nasz gość zaprezentował mnóstwo świetnych 
zdjęć i w niezwykle ciekawy sposób, z ogromną pasją, opowiadał o Czechach. 
 Przybyli na spotkanie mogli sporo dowiedzieć się o czeskiej sztuce, poznać sto-
sunek naszych sąsiadów do religii oraz zaznajomić się z krematoryjną architekturą. 
Czesi słyną ze specyfi cznego poczucia humoru czego przykładem mogą być cho-
ciażby budowane przez nich, niezwykle oryginalne pomniki. Nie zabrakło również 
zabawnych anegdot, choćby o różnicach między językiem czeskim a polskim. Na 
koniec Mariusz Szczygieł podpisywał swoje książki oraz pozował do zdjęć.
 A już w środę 5 grudnia w bibliotece odbędzie się spotkanie poświęcone cygań-
skiej kulturze. Poprowadzi je założyciel Muzeum Kultury Romów w Warszawie – An-
drzej Grzymała-Kozłowski, który opowie o tej mniejszości etnicznej, a swą prelekcję 
urozmaici m.in. pokazem archiwalnej ikonografii i starych zdjęć. Początek o godz. 17.30.
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Mariusz Szczygieł jak zwykle tryskał zapałem i optymizmem, 

nawiązując świetny kontakt z uczestnikami spotkania

Widmo gór śmieci na ulicach
POWIAT GRODZISKI Włodarze naszego regionu domagają się pilnego spotkania z mini-

strem ochrony środowiska i marszałkiem województwa w sprawie bardzo trudnej sy-

tuacji w gospodarce śmieciowej

 Gminie Grodzisk Mazowiec-
ki pod koniec bieżącego roku koń-
czy się trzyletnia umowa z firmą Jar-
per, która zbiera i wywozi odpady z 

prywatnych posesji. Włodarze ogło-
sili przetarg na wykonawcę tej usługi 
w kolejnych trzech lata. Przystąpiła 
do niego jedna firma (Jarper) oferu-
jąc tym razem wręcz zaporową cenę 
- 54,3 mln zł, podczas gdy ratusz za-
rezerwował na ten cel 22,3 mln zł. 
Gdyby gmina podpisała z tym ofe-
rentem umowę, mieszkańcy zapła-
ciliby ponad 30 złotych miesięcznie 
za osobę (czyli trzy razy więcej niż 
obecnie)! – Unieważniłem przetarg 
– mówi burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński. – Będziemy ogłasza-
li kolejny, ale szukam też rozwią-
zań, dzięki którym unikniemy duże-
go wzrostu cen za wywóz odpadów 
dla naszych mieszkańców – dodaje. 
 Jak się okazuje, problem co zro-
bić ze śmieciami i jak nie doprowa-
dzić do sytuacji znanej z Neapo-
lu, gdzie sterty niewywożonych od-
padów zalegały na ulicach, istnie-
je w całej zachodniej części Mazow-
sza. Ponieważ sytuacja jest palą-
ca, na poniedziałek burmistrz Bene-
dykciński zwołał w Grodzisku Ma-
zowieckim Konwent Wójtów, Bur-

mistrzów oraz Prezydentów Woje-
wództwa Mazowieckiego. Samo-
rządowcy podpisali wspólne stano-
wisko, w którym domagają się pil-
nego rozwiązania problemu. Ich 
przedstawiciele mają jak najszyb-
ciej w tej sprawie spotkać się z mi-
nistrem ochrony środowiska i mar-
szałkiem województwa. – Bo pro-
blem powstał z ich winy. Ponieważ 
sejmik mazowiecki doprowadził do 
zamknięcia części składowisk od-
padów, nazywanych regionalnymi 
instalacjami, firmy komunalne nie 
mają dokąd wywozić śmieci. To spo-
wodowało ograniczenie konkuren-
cji i wzrost cen na rynku – wyjaśnia 
włodarz Grodziska Mazowieckiego. 
– Od ministra i marszałka będziemy 
domagali się wdrożenia takich roz-
wiązań, które przywrócą konkuren-
cję na rynku, ale przede wszystkim 
chcemy, aby w obecnej kryzysowej 
sytuacji zgodzili się na wywóz odpa-
dów poza nasz region – informuje. 

 „Niedopuszczalne jest, aby 
mieszkańcy ponosili opłaty na po-
ziomie 150 – 200 zł za rodzinę, przy 
selektywnym zbieraniu odpadów. 
W każdej Gminie jest spora grupa 
biedniejszych mieszkańców, dla któ-
rych taka cena jest wręcz katastrofą 
dla budżetu domowego. Nie istnie-
ją też prawne możliwości wprowa-
dzenia dopłat dla takich grup spo-
łecznych, co potwierdzają stanowi-
ska Regionalnych Izb Obrachunko-
wych” – czytamy w stanowisku wój-
tów, burmistrzów i prezydentów. 
–  Informujemy, że jeżeli w przecią-
gu kilku – kilkunastu najbliższych 
dni nie zostaną podjęte radykalne 
i skuteczne działania, powodujące 
rozpoczęcie odbioru odpadów przez 
instalacje, to na ulicach całego re-
gionu zaczną zalegać odpady, co w 
konsekwencji doprowadzi do zagro-
żenia sanitarno – epidemiologiczne-
go” - przestrzegają włodarze.  
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„Niedopuszczalne jest, aby 

mieszkańcy ponosili opłaty 

na poziomie 150 – 200 zł za 

rodzinę, przy selektywnym 

zbieraniu odpadów” - napi-

sali włodarze w przyjętym

 w poniedziałek stanowisku

Czy czeka nas drastyczny wzrost cen za wywóz odpadów?

Pokaz za jeden uśmiech
GRODZISK MAZOWIECKI „Zima mroźna nam nie groźna” - pod tą nazwą odbędzie się piąta odsłona akcji, któ-

rej głównym punktem jest charytatywna prezentacja mody z udziałem gwiazd

 W zeszłorocznej edy-
cji - w Podkowie Leśnej - na 
wybiegu można było zoba-
czyć aktorki Elżbietę Ro-
manowską, Magdalenę 
Schejbal, Olgę Kalicką, Iza-
bellę Krzan oraz Agniesz-
kę Więdłochę, piosenkarki 
i tancerki Iwonę Węgrowska 
i Evę Tokarzewską Basta, 
dziennikarkę i celebrytkę 
Elizę Gwiazdę, a także pre-
zenterki Aleksandrę Kost-
kę, Monikę Zamachowską 
i Paulinę Koziejowską.
 Dziesięć pań (choć w 
poprzednich edycjach nie 
brakowało także panów) 
wystąpi w pokazie mody 
razem z dziećmi z ubo-
gich rodzin, które ubie-
rane są od stóp do głów 
przez sponsorów. Wszyst-
kie ciepłe ubrania i buty 
mali modele otrzyma-

ją na własność w ramach 
pomocy. Większość dzie-
ci wytypował Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Gro-
dzisku Mazowieckim. 
 W tym roku pokaz od-
będzie się w niedzielę 25 
listopada w godz. 11-13 
w sali koncertowej nowo 
wybudowanej grodziskiej 
Mediateki. Na zakończe-
nie pokazu, przed budyn-
kiem  dzieci wypuszczą 
baloniki wypełnione he-
lem, na których napiszą 
swoje marzenia, a Święty 
Mikołaj wręczy im prezen-
ty. W wyjątkowej impre-
zie już zgodziły się wziąć 
udział tak popularne i roz-
poznawalne osoby, jak: 
Barbara Kurdej-Szatan, 
Małgorzata Potocka, Pau-
lina Sykut-Jeżyna, Maja 
Hyży, Edyta Herbuś i Jo-

lanta Fraszyńska. Zestaw 
sponsorów - producentów 
odzieży - jak zapowiadają 
organizatorzy - też ma być 
w tym roku wyjątkowy.
 Jak informuje magi-
strat, impreza ma cha-
rakter zamknięty, jednak 

w tym roku istnieje moż-
liwość zakupienia biletu 
na ten pokaz jako cegieł-
ki, z której całkowity do-
chód zostanie przekazany 
na podopiecznych OPS w 
Grodzisku Mazowieckim.

PC

W ubiegłym roku pokaz zorganizowano w 

Podkowie Leśnej, w tym odbędzie się w gro-

dziskiej Mediatece

R E K L A M A

R E K L A M A
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

największy nakład, 
największa skuteczność, 

w każdy piątek, 
cena od 3 zł za słowo

www.kurierpoludniowy.pl
Piaseczno, ul. Ludowa 2; 

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

DAM PRACĘ

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

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

Poszukuję asystentki do gabinetu stomatologicznego 
w Piasecznie, dwa razy w tygodniu, tel. 732 782 082 

Poszukuję osób do pracy w sklepie spożywczym 
w Mysiadle i w Nowej Woli, tel. 609 56 35 02

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

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

Dom Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna 
ul. Potulickich 1 zatrudni opiekunów i pokojowych, 
tel. 22 756 41 36 

Dom Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna 
ul. Potulickich 1 zatrudni opiekunów i pokojowych,
tel. 22 756 41 36

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni eks-
pedientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele 
wolne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

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

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

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

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

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

Przyjmę do pracy do sklepu spożywczego w miejscowo-
ści Łbiska, tel. 601 970 036

Firma zatrudni elektromonterów.Umowa o pracę.
Tel. 602 653 398, 22 201 19 01

Pilnie zatrudnię nauczyciela do przedszkola w Łazach 
koło Magdalenki, tel. 506 12 52 82, CV przedszkolefanta-
zja@interia.pl

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

Pomocnik maszynisty offsetowego, również 
do przyuczenia. Prosimy o kontakt tel. 501 185 125 
lub praca@galia.net.pl

Zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Łazach koło Magdalenki tel. 506 12 52 82, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Sprzątanie sklepu odzieżowego w CH NOWA  STACJA, 
Pruszków, godz.poranne 7:30-10:00, tel. 519 131 016

Mechanika do warsztatu osobówek w Dawidach 
Bankowych. Dobre warunki, umowa. Tel.502 996 096

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

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

Salon fryzjerski w Głoskowie przyjmie fryzjerkę 
damsko-męską, tel. 663 904 473

Panią do sprzątania domu, Piaseczno, tel. 660 149 171

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

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

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

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

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

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

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

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, cały etat i pół etatu, tel. 602 122 313

Do sprzątania domu i biura 30 godzin tygodniowo co-
dziennie Józefosław. Wynagrodzenie 1800 zł netto mie-
sięcznie, tel. 22 715 30 00

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi, pod-
łóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, 

Piaseczno, tel. 504 198 844, 516 057 422 

SZUKAM PRACY 

Mężczyzna 58 lat poszukuje spokojnej pracy. 
Tel. 603 100 975

Emeryt z prawem jazdy, różne prace, tel.  606 641 184

Kierowca B, C, T + własny dostawczy, tel. 535 846 615

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Sprzątanie, tel. 508 848 599

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Suszone podgrzybki, tel. 504 509 539

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

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Kanapa + 2 fotele, tel.  606 641 184

Futro z norek, tel. 600 921 951

Płaszcz skórzany, rozmiar 56, tel. 504 509 539

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

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 

Volkswagen transporter, 2001 r., tel. 504 480 925

Auris – 2008 r, krajowy, tel. 606 641 184

Nissan Primera, 2004 r, tel. 723 706 295

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

Działka z domkiem w Głoskowie, tel. 512 002 909

3 ha w Pieczyskach, tel. 512 002 909

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

Działkę Chylice, tel. 509 974 550

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

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

Dom za miastem, tel. 535 487 338

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia kawalerkę. Tel. 508 848 599

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę magazyn 200m kw (80m kw i 120 m kw), 
Lesznowola ul. Polna 7, wjazd również od ul. Jedności, 
tel. 508 105 236

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682 

Sklep+działka Żyrardów centrum, tel. 607 869 775

Wynajmę lokal Chylice, tel. 509 974 550

Wynajmę magazyn o pow. 200m kw., Konstancin, 
tel. 535 846 615 

Umeblowane mieszkanie 70 m kw., 3 pokoje, w domu wol-
nostojącym. Cicha okolica w Konstancinie, tel. 604 373 410

Wynajmę magazyn o pow. 200m kw., Konstancin, 
tel. 535 846 615 

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

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

USŁUGI

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Wycinka drzew,sprzątanie ogrodów,wywóz, 
tel. 512 00 99 66

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

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

Elewacje, ocieplenia, remonty, tel.  601 304 250

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

KIEROWNIK  BUDOWY, INSPEKTOR  NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Prace porządkowe, ogrody, tel. 601 304 250

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

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

Dachy, rynny, obróbki blacharskie, tel. 579 253 060

 
NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE

Masaż i bezogniowe bańki lekarskie. Popraw swoje sa-
mopoczucie, wesprzyj pracę organizmu i wycisz się. 
Jeziórko ul. Główna 17 tel. 515-125-292 

Grupa wsparcia, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Oddam zdrowego królika z wyposażeniem w dobre ręce, 
tel. 600 786 846

RÓŻNE

Kredyty bankowe  www.procesuj.pl 887 887 559

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

PRACA OD ZARAZ DLA „SAMODZIELNY MAGAZY-
NIER”. MROKÓW, TEL. 501 551 656

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

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h  
tel. 571 373 118

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

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, 
dojazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
14 zł netto/ godz tel. 501 097 603

Panią do pracy w kuchni, Złotokłos, tel. 516 709 732

Zatrudnimy pracownika gospodarczego na pół etatu 
do ośrodka sportowego w Mysiadle, tel. 508 433 311

Maniciurzystkę w Konstancinie, od zaraz 
tel. 606 817 356

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

Do zakładu kamieniarskiego polerowników krajzego-
wych, montażystów nagrobków oraz do przyuczenia, 
Warszawa, tel. 607 149 243, 601 954 067

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, kra-
jowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, cena: 6500 zł, tel. 668 172 777

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Dom dziennej opieki, Zalesie Dolne, tel. 605 576 406
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