
PRUSZKÓW PIASTÓW BRWINÓW MICHAŁOWICE NADARZYN RASZYN 

       ROK XVIII NR 45 (745)/W2 07 - 20 GRUDNIA  2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA

GRODZISK MAZ. MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA BARANÓW JAKTORÓW ŻABIA WOLA

W NUMERZE

Czas wybrać się 
na łyżwy!           

str. 5

Od niedzieli nowy 
rozkład WKD

str. 6

str. 4

R E K L A M A

str. 3, 5

Szczegóły akcji na stronie 6

Protesty znów blokują obwodnicę
GRODZISK MAZOWIECKI Kolejny raz 

odwleka się budowa obwod-

nicy zachodniej Grodziska. Do 

resortu infrastruktury wpły-

nęło sześć odwołań od zezwo-

lenia na realizację szosy

Polubiliśmy wypożyczalnie rowerów

Te papierosy miały trafić
do Wielkiej Brytanii
GRODZISK MAZOWIECKI 2,4 mln sztuk papierosów i 10 

ton krajanki tytoniowej znaleźli funkcjonariusze 

Centralnego Biura Śledczego Policji oraz skarbówki 

w nielegalnej podgrodziskiej wytwórni
str. 3



2 nr 45 (745)/2018/W2AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; 
e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Biuro ogłoszeń: tel. 22 756 79 39

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Piotr Chmielewski

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Daria Matulka

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

KRONIKA POLICYJNA
NADARZYN 

PRUSZKÓW

JAKTORÓW

BARANÓW 

BRWINÓW/PRUSZKÓW

GRODZISK MAZOWIECKI

Prowadził chałupniczy ubój kóz

Nakryty, zaatakował, także siebie

Nie dali mu dłużej prowadzić

Pociąg staranował samochód

Nastoletni chłopcy staną przed sądem

Zabrał „pamiątkę” z szaletu

Podrobiony dokument, prawdziwy kredyt

 Kilka dni temu pruszkowscy policjanci zajmujący się walką z przestęp-
czością gospodarczą, a także pracownicy sanepidu, weszli na posesję w 
Nadarzynie, na której 74-latek prowadził nielegalną hodowlę i ubojnię kóz. 
Jak wyjaśniają mundurowi, mieszkaniec prowadził działalność niezgodnie 
z wymaganiami weterynaryjnymi. Mężczyzna skupował kozy (kiedy na po-
sesji pojawili się funkcjonariusze było ich 26 i 3 owce), zabijał je, a następ-
nie pozyskane w niehigienicznych warunkach mięso sprzedawał obcokra-
jowcom. Mundurowi zastali na miejscu stół do rozbioru mięsa, narzędzia i 
tuszę kozy wiszącą na haku. Zatrzymany usłyszał zarzut niehumanitarnego 
uboju zwierząt, a ponadto powiatowy inspektorat weterynaryjny zajmuje 
się sprawą braku identyfi kacji i rejestracji zwierząt.

 Na trzy miesiące w areszcie nakazał zamknąć sąd 47-letniego Gruzina 
oskarżonego o rozbój i uszkodzenie mienia. Mężczyzna został nakryty w jed-
nym z pruszkowskich sklepów na kradzieży odzieży. Wówczas zamiast spo-
kornieć, zaczął grozić pracownikowi pozbawieniem życia. Na tym nie koniec, 
bo w całej swojej agresji obcokrajowiec dokonał samookaleczenia. Tak się 
złożyło, że w sklepie akurat robiły zakupy pruszkowskie policjantki po służ-
bie. Kobiety pomogły w ewakuacji klientów i wezwały patrol. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany, a wezwane na miejsce pogotowie udzieliło mu pomocy. 

 W niedzielne popołudnie klienci jednego ze sklepów na ul. Żyrardow-
skiej w Jaktorowie-Kolonii zatrzymali wyraźnie pijanego kierowcę peugeota, 
który przyjechał na zakupy. Świadkowie odebrali mu kluczyki i zatelefono-
wali na policję. Okazało się, że 51-letni Białorusin miał 2,5 promila alkoholu 
w organizmie.

 Do tragicznego wypadku doszło w poprzedni piątek po godz. 13 na 
przejeździe kolejowym w Bożej Woli. Kierowca jadący osobówką wjechał 
pod nadjeżdżający pociąg i zginął na miejscu. Policja i prokuratura wyja-
śniają okoliczności zdarzenia.

 Dwóch nieletnich (12 i 15 lat) sprawców kradzieży zatrzymali ochronia-
rze sklepów i przekazali dzielnicowym. Starszy z chłopców wpadł na kra-
dzieży perfum o wartości 600 zł w Brwinowie, natomiast młodszy – tego sa-
mego dnia ukradł słodycze za 13 zł w Pruszkowie. Drugi z nastolatków tłu-
maczył, że połaszczył się na słodkości, bo był głodny, a zapomniał kanapek z 
domu. W obu przypadkach efekt będzie taki sam – sprawą chłopców zajmie 
się sąd rodzinny i nieletnich. 

 Złodzieje mają różne pomysły. Ten, którego udało się namierzyć grodzi-
skiej straży miejskiej, ukradł grzejnik elektryczny z publicznej toalety na Sta-
wach Goliana. Ucieczka delikwenta została jednak zarejestrowana przez mo-
nitoring miejski. Strażnicy znaleźli podejrzanego w jednym z grodziskich pu-
stostanów. Mężczyzna przyznał się do kradzieży i wskazał miejsce ukrycia 
łupu. Dalsze czynności wykonywali z nim policjanci. Kradzież jest zagrożona 
karą do 5 lat więzienia. 

 W ręce policjantów wpadł 51-latek, który używając sfałszowanego za-
świadczenia o zarobkach, próbował uzyskać kredyt w jednym z banków. 
Chyba nie spodziewał się, że dokument zostanie dokładnie „prześwie-
tlony” przez pracownika placówki. Nie zwlekając, bank o wizycie oszusta 
powiadomił policję. Mężczyzna będzie się teraz tłumaczył w sądzie, grozi 
mu do 5 lat więzienia. 

Mieszkańcy zapłacą mniej
za bilety długookresowe
PIASTÓW Od kilku dni wydawane są Karty Mieszkańca Piastowa, które są jednocześnie 

tak zwanym Biletem Metropolitalnym, umożliwiającym korzystanie ze zniżek na prze-

jazdy komunikacją zbiorową, organizowaną przez ZTM

 Zniżki przyznawane są na zakup bi-
letów długookresowych, ponieważ pod 
koniec października miejscy radni zde-
cydowali o przystąpieniu Piastowa do 
programu Warszawa+, w jego najbar-
dziej korzystnej dla mieszkańców wer-
sji. Dopłatami mają być objęte bilety 
długookresowe. I tak przykładowo za 
normalny bilet 30-dniowy w strefie 1 i 
2 osoba legitymująca się Kartą Miesz-
kańca Piastowa zapłaci 120 zł, a kolejne 
60 zł dopłaci do biletu miasto. Oszczęd-
ność na takim samym bilecie 90-dnio-
wym wyniesie aż 130 zł. Dopłatami zo-
staną objęte także bilety ulgowe.
 Jakie warunki należy spełnić, aby 
otrzymać Kartę Mieszkańca Piasto-
wa? Przede wszystkim trzeba wypeł-
nić stosowny formularz, który moż-
na pobrać w urzędzie lub za pośred-
nictwem internetu. Karta przysługu-
je wszystkim, którzy rozliczają się na 
terenie miasta (nie dotyczy uczniów 
i studentów, którzy jednak mogą 
uzyskać zniżkę jedynie na podsta-
wie deklaracji podatkowej złożonej 
przez rodziców) i jest ważna przez 
18 miesięcy. Obsługą wniosków oraz 
wydaniem kart będzie zajmował się 
Punkt Obsługi „Karty Mieszkań-
ca Piastowa” znajdujący się przy al. 
Krakowskiej 4. Punkt czynny jest od 
poniedziałku do soboty. Kodowa-
nie biletów na otrzymanej karcie jest 
możliwe tylko w Punktach Obsługi 
Pasażera Zarządu Transportu Miej-
skiego.

TW

Dzięki Karcie Mieszkańca Piastowa będzie można uzyskać spore 

zniżki na przejazdy autobusami, tramwajami i metrem

S8 od Paszkowa 
do Przeszkody już szersza
NADARZYN/ŻABIA WOLA Od soboty można korzystać z obydwu jezdni 13-kilometrowego 

odcinka przebudowanej szosy S8. Jest szansa, że kolejny – liczący 8,4 km fragment tra-

sy będzie gotowy jeszcze w grudniu

 Drogowcy usunęli większość 
utrudnień na budowanej ekspre-
sówce. Od węzła Paszków po grani-
cę gminy Żabia Wola wprowadzono 
nową organizację ruchu. Już można 
korzystać z węzłów Siestrzeń i Mło-
chów, a na węźle Nadarzyn urucho-
miono póki co jedynie zjazd w kie-
runku Wólki Kosowskiej (w prawo 
jadąc z Wrocławia). – Wykonawca 
szacuje, że węzeł Nadarzyn będzie 
w pełni przejezdny wiosną przyszłe-
go roku – informuje Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka prasowa war-
szawskiego oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 Jak podaje GDDKiA, na pozo-
stałym odcinku przebudowywane-
go fragmentu S8 (z Przeszkody do 
Radziejowic, 8,4 km) ruch odby-
wa się po jednej jezdni. Na drugiej 
trwają aktualnie prace związane z 
układaniem betonowej nawierzch-
ni i jeśli temperatura będzie temu 
sprzyjała, również ta jezdnia w tym 
roku zostanie otwarta dla kierow-
ców. – Udostępnienie trasy głównej 
nie oznacza zakończenia inwesty-
cji. Wykonawcy, zgodnie z zawarty-
mi kontraktami będą realizować ro-
boty poza trasą główną, m.in. ukła-
dać nawierzchnię chodników i ście-
żek rowerowych, budować drogi lo-

kalne i docelowe zjazdy do nieru-
chomości oraz przygotowywać tere-
ny zielone w otoczeniu dróg – wyja-
śnia Małgorzata Tarnowska.
 Zgodnie z planami, ostateczny 
termin zakończenia robót na odcin-
ku z Radziejowic do Przeszkody ma 
nastąpić w lipcu przyszłego roku. 
Natomiast, jeśli chodzi o odcinek z 
Paszkowa do Przeszkody – w sierp-
niu przyszłego roku, mimo że ten 
kontrakt był podpisany dużo wcze-

śniej. – Wydłużyliśmy czas ukończe-
nia tej inwestycji ze względu na po-
zostałości cmentarza w Nadarzy-
nie odkrytego podczas prac. Na ich 
przebadanie archeolodzy potrzebo-
wali blisko 7 miesięcy – wyjaśnia 
Małgorzata Tarnowska. 
 W sumie modernizacja liczącego 
łącznie 21,5 km odcinka trasy eks-
presowej z Warszawy do Wrocławia 
pochłonie ponad 740 mln zł.

PC

Prace na modernizowanym odcinku „ósemki” zakończą się 

ostatecznie w najbliższe wakacje

R E K L A M A
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Te papierosy miały trafić 
do Wielkiej Brytanii
GRODZISK MAZOWIECKI 2,4 mln sztuk papierosów i 10 ton krajanki tytoniowej znaleźli funk-

cjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz skarbówki w nielegalnej podgro-

dziskiej wytwórni

 Działania w tej sprawie pod ko-
niec listopada przeprowadził lubelski 
zarząd CBŚP wraz z funkcjonariu-
szami Urzędu Celno-Skarbowego w 
Białej Podlaskiej. W okolicach Gro-
dziska Mazowieckiego, w kompleksie 
przemysłowym legalnie działających 
firm, wykryto pracującą wbrew pra-
wu wytwórnię, a w innej miejscowo-
ści – przynależny do niej magazyn. 
 Jak poinformowała komisarz 
Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP, 
w fabryce znajdowało się wszystko, 
co jest potrzebne do produkcji papie-
rosów – linia maszyn, krajanka tyto-
niowa, etykiety, filtry, bibuły i karto-
ny. – Łączna wartość ujawnionych i 
zabezpieczonych wyrobów oraz ma-
szyn wyniosła około 5,5 mln zł – do-
daje. Gdyby do kasy państwa zosta-
ły odprowadzone wszystkie należne 
podatki od zarekwirowanego towa-
ru, byłoby to łącznie 13 mln zł. 
 W trakcie działań, antyterrory-
ści nakryli na produkcji papiero-
sów, przy działających maszynach, 
siedem osób w wieku od 28 do 58 
lat, sześć spośród nich to Ukraińcy. 
Wszyscy zatrzymani zostali tymcza-
sowo aresztowani na trzy miesiące. 
Usłyszeli zarzuty dotyczące udziału 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej oraz wytwarzania wyrobów ty-
toniowych bez stosownych zezwoleń 
i opłacania podatków. 
 Jak podaje CBŚP na podstawie 
wstępnych ustaleń, w fabryce podra-
biano marki papierosów dwóch zna-
nych koncernów tytoniowych, a wy-
produkowane papierosy były prze-
znaczone do sprzedaży na rynku 
brytyjskim. – Obecnie, w ramach 
śledztwa nadzorowanego przez lu-
belski wydział Prokuratury Kra-

jowej, prowadzone są intensywne 
czynności w celu ustalenia pełnej 
skali przestępczego procederu oraz 
pozostałych osób zaangażowanych 
w tę działalność – poinformowała 
Prokuratura Krajowa.
 Grupy przestępcze nielegalnie 
produkujące papierosy w ostat-
nich latach dość chętnie lokalizo-

wały swoje wytwórnie w okolicach 
Grodziska Mazowieckiego. W roku 
2016 na tym terenie CBŚP zamknę-
ło trzy takie fabryki, a w czasie jed-
nej z akcji zatrzymało 58 Ukraiń-
ców. Kolejne podobne „zakłady 
pracy” były likwidowane w sąsied-
nim powiecie pruszkowskim.   

PC

Spośród siedmiu zatrzymanych w fabryce osób, 

sześcioro to obcokrajowcy (fot. CBŚP)

Mieszkańcy chętnie 
korzystali z rowerów
PRUSZKÓW Działający od ubiegłego roku Pruszkowski Rower Miejski 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Właśnie 

podsumowano kończący się sezon

 Pruszkowski Rower Miejski wystartował na początku września ubiegłe-
go roku. Na początku mówiło się, że jest to tylko pilotaż (na terenie miasta 
zostało uruchomionych pięć stacji z 40 rowerami), mający dać odpowiedź 
na pytanie, czy mieszkańcy są w ogóle zainteresowani taką formą trans-
portu. – Jestem przekonany, że system się przyjmie i rowery miejskie zosta-
ną w mieście na dłużej – prognozował wówczas Tomasz Wojtkiewicz, pre-
zes Nextbike Polska, operatora systemu. I okazało się, że miał rację. Opłaty 
za korzystanie z jednośladów były bardzo rozsądne (pierwsze 20 min jest 
za darmo), a one same – dostępne przez całą dobę. To wszystko sprawia-
ło, że mieszkańcy chętnie sięgali do rowery, wykorzystując je jako środek 
transportu w drodze do pracy (system jest kompatybilny z sąsiednimi gmi-
nami i Warszawą), ale też rekreacyjnie.
 W tym roku mieszkańcy mogli korzystać z rowerów przez pełny sezon, 
który zakończył się 30 listopada. Od kwietnia do dyspozycji mieli aż 8 stacji, 
w których było łącznie 66 jednośladów. Z danych wynika, że wypożyczono 
je ponad 15 tys. razy.
 Nextbike podaje, że w tym sezonie rowery można było wypożyczać w aż 
siedmiu miastach aglomeracji warszawskiej. Najwięcej wypożyczeń odnoto-
wano oczywiście w stolicy. W tym roku z rowerów jeżdżących w systemie Ve-
turilo korzystano aż 6,4 mln razy, a w samym maju – po raz pierwszy w hi-
storii – odnotowano ponad 1,1 mln wypożyczeń. Z kolei 15 kwietnia został 
pobity rekord dobowy, bo z rowerów skorzystano niemal 50 tys. razy. Przy 
warszawskich zestawieniach Pruszków wygląda może nieco mniej okazale, 
jednak trzeba brać pod uwagę, że jest o wiele mniejszym miastem, a system 
funkcjonował tu dopiero pierwszy, pełny sezon.

TW

W tym roku w Pruszkowie rowery wypożyczono 

w sumie ponad 15 tys. razy

 Przeznaczony dla chłopców program szkoleniowy, mający za zadanie 
promowanie gry w koszykówkę, realizowany jest przez Szkolne Młodzie-
żowe Ośrodki Koszykówki (SMOK). Ośrodek w Komorowie uczestniczy w 
tym projekcie od 3 lat. Zajęcia nie skupiają się jednak tylko na  sporcie, ale 
obejmują także naukę zdrowego stylu życia, wyrabiają w młodych ludziach 
umiejętność współpracy i uczą odpowiedzialności za innych. Harmono-
gram zajęć dla klas czwartych, piątych i szóstych można znaleźć na stronie 
internetowej gminy.

TW

Zaszczepić miłość do koszykówki

MICHAŁOWICE

R E K L A M A



4 nr 45 (745)/2018/W2AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

Zajęcia z mistrzami w nagrodę
GRODZISK MAZOWIECKI Projekt uczniów klasy VI b z grodziskiej „szóstki” wygrał ogólnopolski konkurs „Lu-

bię Łyżwy” na projekt logo tegorocznych Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Szybkim!

 Konkurs zorganizowała Luiza 
Złotkowska, brązowa i srebrna me-
dalistka zimowych igrzysk w Vanco-
uver w 2010 roku. – Dzieci to przy-
szłość, ale ich marzenia i realizacja 
tych marzeń – to zadanie nas, doro-
słych. Stąd pomysł na konkurs – tłu-
maczy łyżwiarka. 
 Nastolatki miały za zadanie za-
projektowanie znaku graficznego 
mistrzostw, które zostaną zorga-
nizowane 22 i 23 grudnia, a tak-
że nagranie trwającego maksymal-
nie 30 sekund klipu promującego 
ideę fair play. Na nadsyłanie prac 
uczniowie mieli czas do 16 listopa-
da, kilka dni temu ogłoszono lau-
reatów. Warto było brać udział w 
konkursie, ponieważ nie dość, że 
cała zwycięska klasa otrzyma ko-
szulki z zaprojektowanym przez 
siebie logo, to jeszcze w dniach 21-
23 grudnia pojedzie do Centralne-
go Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich w Spale (organizator zapew-
ni transport, noclegi, wyżywie-
nie i ubezpieczenie), a na miejscu 
weźmie udział w warsztatach jaz-
dy na łyżwach z Luizą Złotkowską, 

a także treningu z wybitną lekko-
atletką – Joanną Jóźwik. Szósto-
klasiści z Grodziska zasiądą też 
na trybunach w trakcie Mistrzostw 
Polski w Łyżwiarstwie Szybkim, 
które odbędą się w Tomaszowie 
Mazowieckim 22 grudnia. 
 W konkursie wyróżniono też 
dwie inne grupy - uczniowie klas VII 
i VIII Publicznej Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Tarnobrzegu oraz 
młodzież z klas V a, VII, VII a Ze-
społu Placówek Edukacyjno-Rewa-
lidacyjnych w Grudziądzu. Do nich 
medalistka olimpijska pojedzie, aby 

przeprowadzić warsztaty sportowe. 
Jury zdecydowało się także wyróż-
nić dodatkowo uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 12 w Tomaszowie Ma-
zowieckim oraz zawodników Inte-
gracyjnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Dziewiątka” w Toma-
szowie Mazowieckim. Z ich udzia-
łem Luiza Złotkowska przeprowa-
dzi trening łyżwiarski w hali w To-
maszowie Mazowieckim.
 Konkurs, którego zadaniem jest 
promowanie łyżwiarstwa, ma być 
powtarzany w kolejnych latach.

Młodzi twórcy zwycięskiego projektu pojadą przed świętami 

do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale

Park coraz ładniejszy
BRWINÓW W parku trwają prace związane z budową murków i ogro-

dzeń z gabionów. Jest to kolejny etap zagospodarowania zabytkowe-

go założenia

 Zagospodarowanie terenów zielonych jest kolejnym etapem rewitaliza-
cji brwinowskiego parku. Bardziej nowoczesnego charakteru mają dodać mu 
ogrodzenia z gabionów, czyli ażurowych konstrukcji wykonanych ze stalo-
wych prętów i siatki, które po zakotwiczeniu w gruncie są wypełniane kamie-
niami. Wszystkie roboty, których wartość wynosi ponad 200 tys. zł, mają zo-
stać zrealizowane do 10 grudnia. Łącznie ma powstać ponad 140 m murków 
z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem koloru szarego z siedziska-
mi z desek, a także ogrodzenie z koszy gabionowych o łącznej długości blisko 
110 m. Rewitalizowanie zieleni na terenie parku ma trwać do 2021 roku. Gmi-
na otrzymała na ten cel ponad 2,1 mln zł dofi nansowania, co stanowi 85 proc. 
zakładanych kosztów.
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Na rewitalizację parku gmina otrzymała spore dofinansowanie

Protesty znów blokują obwodnicę
GRODZISK MAZOWIECKI Kolejny raz odwleka się budowa obwodnicy zachodniej Grodziska. 

Do resortu infrastruktury wpłynęło sześć odwołań od zezwolenia na realizację szosy

 – Odwołania te dotyczą między 
innymi przebiegu planowanej dro-
gi, dostępu do drogi publicznej oraz 
możliwości zabudowy działki – po-
daje zespół prasowy wojewody ma-
zowieckiego. 
 Jak nieoficjalnie udało nam się 
ustalić, rozstrzygnięcie ministerstwa 
ma zapaść na przełomie tego i przy-
szłego roku. Jednak zanim do nie-
go dojdzie, burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński spróbuje doprowadzić 
do porozumienia z właścicielami 
działek, którzy zaskarżyli zezwole-
nie na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID). – W stosunku do skali tej 
inwestycji, odwołania dotyczą drob-
nych spraw – przekonuje burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. – W jed-
nym przypadku już udało nam się 
osiągnąć porozumienie z właścicie-
lem działki i mamy jego zapewnie-
nie, że wycofa skargę z minister-
stwa. Jesteśmy także w kontakcie z 
kolejnymi dwiema osobami, złożyli-
śmy im oferty, a teraz oczekujemy na 
odpowiedź – dodaje. 
 Benedykciński przekonuje, że 
odwołania „są przede wszystkim za-
grożeniem dla czasu realizacji inwe-
stycji”, która ma być wybudowana w 
głównej mierze za fundusze unijne 
(koszt prac szacowano do tej pory 
na 160 mln zł) na lata 2014-2020. 
Później trzeba jeszcze wykorzystane 
środki rozliczyć. Czas nagli. – Już 
powinien być ogłaszany przetarg na 

realizację – argumentuje włodarz. 
 Budowa bardzo ważnego dro-
gowego obejścia centrum miasta (o 
długości 7,4 km) ze względu na pro-
testy odwleka się od kilku lat. Już 
jedno ZRID było niemal wydane, 
kiedy sąd – na wniosek mieszkań-
ców – nakazał rozpoczęcie całej pro-
cedury od nowa. Kropkę nad mozol-
nymi przygotowaniami do inwestycji 
wojewoda mazowiecki postawił pod 
koniec września tego roku. Przed 
wyborami samorządowymi w eter 
poszła informacja, że droga prze-
cinająca wsie Natolin, Chlebnia, 
Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, 

Kozery, Kozerki i Kałęczyn jest bli-
ska realizacji. – Niestety, znów mu-
simy czekać. Dokumentacja jest go-
towa, a w budżecie czekają środki 
unijne na tę inwestycję – mówi Mo-
nika Burdon, rzeczniczka prasowa 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich (MZDW), który musiał 
wstrzymać przygotowania do ogło-
szenia przetargu na realizację robót. 
Wedle planów MZDW budowa ob-
wodnicy zachodniej miałaby po-
trwać około 2 lata, czyli najwcze-
śniej pojedziemy nią w 2021 roku. 

Piotr Chmielewski

Czy za dwa lata obwodnica przejmie część ruchu z centrum 

Grodziska? Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach

Przebudowa ulic w Nowej Wsi

MICHAŁOWICE

 Kilka dni temu rozpoczęła się przebudowa ulic Spacerowej oraz Przed-
szkolnej w Nowej Wsi oraz budowa parkingu przy strefi e rekreacji nad akwe-
nem Smug. Na drogach zostanie wymieniona nawierzchnia, obok wykonany 
nowy chodnik oraz wyremontowane zjazdy na posesje. Na końcu ul. Space-
rowej, przy strefi e rekreacji, powstanie nowy parking z 10 miejscami posto-
jowymi, w tym jednym dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja, której war-
tość wynosi blisko 600 tys. zł, zostanie zakończona w połowie grudnia.

TW

Orła WRON-a nie pokona

PRUSZKÓW

 W sobotę 8 grudnia o godz. 15 w muzeum Dulag 121 odbędzie się wy-
kład Marcina Łaszczyńskiego z cyklu „Przystanek Historia w Muzeum Du-
lag 121”. Podczas spotkania prelegent przedstawi rzeczywistość stanu wo-
jennego widzianą oczami członków najmłodszej konspiracji antykomuni-
stycznej - opowie o metodach walki z systemem, formach oporu oraz o sto-
sowanych wobec opozycjonistów represjach Służby Bezpieczeństwa. Wy-
kład będzie ilustrowany m.in. fragmentami fi lmu „Grupy Oporu”.

TW

Topowe starcie MMA

RASZYN

 W sobotę 15 grudnia o godz. 19.30 w Centrum Sportu Raszyn skrzyżu-
ją rękawice dwaj utytułowani zawodnicy MMA – Paweł Pawlak i Daniel Ski-
biński, którzy powalczą o pas federacji Babilon MMA w kategorii półśred-
niej. Pojedynek jest zakontraktowany na pięć rund. Wydarzenie będzie bi-
letowane.

TW

Więcej kamer 

w parkach

GRODZISK MAZOWIECKI

 Grodziski monitoring rozrośnie 
się o kolejne punkty – do końca 
roku kamery mają zawisnąć na zie-
lonych terenach przy Bałtyckiej oraz 
Górnej. W ramach przetargu wyko-
nawca unowocześni i poprawi także 
część już funkcjonujących urządzeń.

PC
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Starostą ponownie Wieżbicki

POWIAT GRODZISKI

 Marek Wieżbicki został wybrany starostą grodziskim na kolejną ka-
dencję, a jego zastępcą Krzysztof Filipiak. Skład zarządu uzupełnią 
Krzysztof Markowski, Zofia Owczarek i Michał Śliwiński. Jeśli chodzi o 
radę powiatu, pokierują nią Sławomir Kamiński, a jego zastępcami zo-
stali Piotr Pieniążek i Piotr Wiaderny.  W przeciwieństwie do poprzed-
niej kadencji, kiedy to w samorządzie powiatu razem z lokalnym komi-
tetem współrządziło PiS, tym razem do głosu doszła Koalicja Obywa-
telska PO i Nowoczesnej.

PC

PC
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Czas wybrać się na łyżwy!
POWIAT PRUSZKOWSKI Już dziś po południu przy Szkole Podstawowej nr 2 zostanie otwar-

te lodowisko. Wczoraj ślizgawka wystartowała w Piastowie, a przedwczoraj – w Micha-

łowicach. Na niedzielę planowane jest „odpalenie” lodowiska w Brwinowie

 Początek grudnia to czas, w któ-
rym w wielu miastach i nie tylko ru-
szają ślizgawki. Dziś (piątek) o godz. 
16.30 odbędzie się oficjalne otwar-
cie lodowiska przy „dwójce” w Prusz-
kowie (ul. Jasna 2). Wprawdzie ze śli-
zgawki można korzystać już od po-
niedziałku, ale dziś ma nastąpić uro-
czyste przecięcie wstęgi z udziałem 
nowo wybranego prezydenta Pruszko-
wa Pawła Makucha, połączone z liczny-
mi atrakcjami dla najmłodszych. – Lo-
dowisko zostało rozłożone przy naszej 
szkole już drugi raz, jest kryte, ma oko-
ło 800 m kw. powierzchni – mówi Ma-
rek Śrębowaty, dyrektor „dwójki”. Od 
godz. 8 do 14 ze ślizgawki mają korzy-
stać uczniowie, potem będzie 2-godzin-
na przerwa konserwacyjna, a po niej na 
łyżwach będą mogli jeździć mieszkańcy. 
Wstęp na lodowisko jest bezpłatny, obok 
znajduje się wypożyczalnia łyżew (6 zł 
za jedną sesję oraz 10 zł za ostrzenie). 
 Od najbliższej niedzieli (otwar-
cie zaplanowano na godz. 15) bez-
płatna ślizgawka będzie działała 
też w pobliskim Brwinowie na tere-
nie przy ul. Przejazd i Piłsudskiego. 
– Rano, od godz. 9 do 15 będą korzy-
stały z niej dzieci i młodzież szkol-
na, a od godz. 15.30 do 21 – wszy-
scy mieszkańcy – informuje Monika 
Miziołek z wydziału promocji. – W 
weekendy w godz. 11-21 z lodowiska 
mogą korzystać już wszyscy bez wy-
jątku. Na miejscu, za złotówkę, bę-
dzie można wypożyczyć łyżwy.

 W czwartek wystartowało rów-
nież lodowisko przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pia-
stowie (aleja Tysiąclecia 1). Z oka-
zji Mikołajek dla dzieci i młodzie-
ży przygotowano słodkie upomin-
ki. Kolejnym prezentem dla naj-
młodszych jest to, że mogą korzy-
stać ze ślizgawki bezpłatnie. Do-
rośli będą musieli zapłacić 5 zł, 
ale za to nie ma ograniczeń czaso-
wych. Na miejscu można wypoży-
czyć łyżwy, a także sympatyczne 
zwierzątka, służące do nauki jaz-
dy. Lodowisko będzie czynne co-

dziennie od godz. 10 do 21 z po-
południową przerwą na konser-
wację lodu.
 Czwarte lodowisko na terenie 
powiatu pruszkowskiego działa już 
od dwóch dni w Michałowicach. Jest 
zlokalizowane przy michałowickiej 
szkole (ul. Szkolna 15) i mogą ko-
rzystać z niego wszyscy chętni. Od 
poniedziałku do piątku ślizgawka 
przyjmuje mieszkańców w godz. 16-
21 (wcześniej korzystają z niej dzie-
ci), a w weekendy od godz. 10 do 21.

TW

Z większości lodowisk można korzystać bezpłatnie. W tygodniu 

pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna

Od Zachodniej do
Wschodniej bezpłatnie
PODKOWA LEŚNA Dzieci, młodzież i seniorzy posiadający kartę mieszkańca będą podróżo-

wali w obrębie Podkowy Leśnej nie płacąc za bilet

 O tym, że z szefostwem War-
szawskiej Kolei Dojazdowej uda-
ło się zawrzeć negocjowane od mie-
sięcy porozumienie, burmistrz Ar-
tur Tusiński obwieścił tydzień temu. 
Nieodpłatnie ze składów wukadki 
będą mogły korzystać dzieci i uczą-
ca się młodzież do 26. roku życia 
oraz seniorzy (65+). Udogodnie-
nie będzie działało w obrębie miasta 
– od przystanku Podkowa Le-
śna Zachodnia przez Główną po 
Wschodnią. – Zawarta umowa sta-
nowi istotny element rozbudowy 
oferty przewozowej WKD i wpisu-
je się w całokształt działań podej-
mowanych zarówno przez przewoź-
nika, jak i lokalne władze samorzą-
dowe na rzecz rozwoju transportu 
zbiorowego na terenie aglomeracji 
warszawskiej. Warto przypomnieć, 
że od 1 lipca br. obowiązuje poro-
zumienie o podobnym charakterze 
dla mieszkańców miasta Pruszkowa 
– powiedział po podpisaniu umowy 
Michał Panfil, prezes WKD.
 Aby skorzystać z przywileju, 
trzeba będzie wyrobić sobie pod-
kowiańską kartę mieszkańca. – Jest 
ona w przygotowaniu i lada moment 
będzie wydawana w naszym urzę-
dzie – informuje burmistrz Tusiński.
Jednak bezpłatne przejazdy nie 
oznaczają, że będą odbywały się 
bez biletu. WKD przygotowała dwa 
nowe ich rodzaje - „Senior 65+” 
oraz „Dzieci i młodzież”, które bę-
dzie można nabyć przed wejściem do 
składu. W przypadku kontroli trzeba 

będzie legitymować się dokumentem 
określającym wiek (legitymacja, do-
wód osobisty, itp.) oraz owym bile-
tem i kartą mieszkańca. – Pertrak-
tacje wymagały nie tylko ustaleń z 
zarządem WKD, ale również roz-
mów z ministerstwem, przygoto-
wania wyliczeń, statystyk, negocja-
cji wysokości dopłat. Także należa-
ło stworzyć odpowiedni zapis w bu-
dżecie miasta, na co musiała wyra-
zić zgodę rada miasta, i była to jed-
na z pierwszych podjętych uchwał w 
tej kadencji – mówi Artur Tusiński.

 Włodarz podkreśla, że darmo-
we przejazdy są wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom osób starszych. Jed-
nak idąc za ciosem samorząd zdecy-
dował się również objąć taryfą dzie-
ci i młodzież z nadzieją, że wpłynie 
to na obniżenie ruchu samochodo-
wego w mieście, przede wszystkim 
w godzinach rozpoczęcia lekcji w 
szkołach. Umowa między miastem 
a WDK została zawarta na 4 lata z 
możliwością przedłużenia.
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Zarówno burmistrzowi Podkowy (z lewej), jak i prezesowi 

WKD zależy, aby mieszkańcy chętniej wybierali komunikację 

publiczną (fot. WKD)  

Polubiliśmy 
wypożyczalnie rowerów
GRODZISK MAZOWIECKI Stale rozwijany Grodziski Rower Miejski zakończył 

sezon rekordową liczbą wypożyczeń. Jednoślady wrócą na ulice w marcu

 To był najlepszy rok grodziskich wypożyczalni rowerowych w historii. Licz-
ba zarejestrowanych użytkowników wzrosła do przeszło 5 tysięcy, a liczba wy-
pożyczeń, których dokonali – do 25 tys. Nie trudno domyślić się, co było powo-
dem takiej sytuacji – po tegorocznej rozbudowie w ramach systemu w Grodzi-
sku dostępnych jest już 12 stacji, a w nich 92 rowery, co oznacza, że GRM ob-
jął praktycznie całe miasto. – Bardzo mnie cieszy, że rower miejski jest tak po-
pularny w Grodzisku Mazowieckim. Staramy się cały czas wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców i otwierać stacje w nowych lokalizacjach. W 
mijającym roku wzbogaciliśmy się o trzy kolejne. A od września mamy też ro-
wery wyposażone w bezpieczne foteliki do przewozu dzieci – komentuje bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. – Na sukces systemu roweru miejskiego w na-
szym mieście niewątpliwy wpływ ma to, że jest on prosty w użyciu. Rower miej-
ski zdecydowanie ułatwia życie mieszkańcom i korzystnie wpływa na ich kon-
dycję fi zyczną. Oczywiście przyczynia się też do zmniejszenia liczba samocho-
dów. Możliwość wypożyczenia roweru zwiększa także naszą atrakcyjność tu-
rystyczną. Dzisiaj osoby odwiedzające Grodzisk Mazowiecki mogą rowerowo 
zwiedzać okolicę. Opracowaliśmy kilka mapek z trasami rowerowy i tak zachę-
camy mieszkańców i ich gości do poznawania naszej gminy – dodaje.
 Ze statystyk fi rmy Nextbike Polska, która jest operatorem GRM wynika, że 
grodziszczanie korzystają z rowerów bardzo regularnie. Od maja do września 
miesięczna liczba wypożyczeń utrzymywała się na stałym poziomie ponad 3 
tys. Najwięcej mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego jeździli na rowerach w 
sierpniu – odnotowano wtedy 3932 wypożyczenia. Średni czas wypożycze-
nia jednego roweru w zakończonym w zeszłym tygodniu sezonie wyniósł 22 
minuty i 17 sekund. Największą popularnością cieszyły się stacje Hala Sporto-
wa (ul. Westfala), PKP Deptak (ul. 1 Maja) i Park im. hr. Skarbków (ul. 3 Maja), 
a użytkownicy najchętniej na rowerach pokonywali dystans między Parkiem 
im. hr. Skarbków a Halą Sportową.
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Najwięcej razy grodziskie rowery wypożyczono 

w sierpniu - 3932 razy

Gwiazdkowe spotkanie z Mikołajem

RASZYN

 W sobotę 8 grudnia w świetlicy środowiskowej „Świetlik” w Rybiu (ul. 
Spokojna 23) odbędzie się gwiazdkowe spotkanie z Mikołajem. Atrakcji na 
pewno nie zabraknie. Impreza rozpocznie się o godz. 15. Wstęp wolny.
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Świąteczny odruch serca

MILANÓWEK

 Do 13 grudnia potrwa zbiórka produktów spożywczych, gospodarstwa 
domowego i kosmetyków, które następnie zostaną przekazane uczestni-
kom wigilii dla samotnych i potrzebujących (16 grudnia). Dary można pozo-
stawiać w granatowych kartonach w milanowskich sklepach Społem.
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 Zachęcamy Państwa do zaku-
pienia bombki, którą umieścimy 
na naszym świątecznym drzewku 
w przedświątecznym numerze „Ku-
riera Południowego”. Bombka za-
wierać będzie logo Państwa firmy, 
natomiast jej lokalizacja uzależ-
niona jest od wysokości kwoty 
przekazanej na Dom Dziecka – im 
większa, tym wyższa gałązka, na 
której pojawi się Państwa bombka. 
Logo firmy, która przekaże naj-
większą kwotę znajdzie się na sa-
mym szczycie choinki – wpisane w 
gwiazdkę.  „Kurier Południowy” nie 
pobiera żadnej prowizji z tytułu or-
ganizowania akcji. Państwa daro-
wizna zostanie przekazana w cało-
ści dla:

  Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych, Pęchery, ul. Bolesława Chro-
brego 85, 05-502 Piaseczno

dzięki bezpośredniej wpłacie na 
jego konto: 

33 1020 1169 0000 8102 

0230 1927

 Gorąco zachęcamy do udziału w na-
szej akcji, wierząc, że jest ona jednocze-
śnie interesującą formą reklamy Pań-
stwa fi rmy. Razem możemy sprawić, że 
dla żadnego dziecka nie zabraknie pre-
zentów pod choinką. Im więcej bom-
bek, tym więcej prezentów, więcej ra-
dości i szczęścia w tym wyjątkowym 
okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
  

 Osoby zainteresowane naszą ak-
cją prosimy o kontakt telefoniczny z 
redakcją: 22 756 79 39
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Jest już projekt budżetu na przyszły rok. 
Będzie sporo inwestycji
PRUSZKÓW Planowane na przyszły rok dochody miasta mają wynieść ponad 288 mln zł, 

zaś wydatki - 355 mln zł. Ponad 67-milionowy defi cyt mają pokryć kredyty i pożyczki. 

87 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje

 Dochody bieżące mają wynieść 
niemal 279 mln zł, zaś majątkowe 
ponad 9,3 mln zł. Wydatki bieżące 
mają stanowić ponad 268 mln zł, z 

czego lwią część pochłonie oświa-
ta. Jednak mieszkańców najbar-
dziej interesują inwestycje, czyli to, 
co zmieni się na lepsze w ich najbliż-
szym otoczeniu. I tak 1,8 mln zł za-
planowano na przebudowę targo-
wiska miejskiego przy ul. Pańskiej i 
niemal 20 mln zł na budowę gmin-
nych dróg i tras rowerowych. Z istot-
niejszych zadań warto wymienić bu-
dowę łącznika między ulicą Dolną a 
Piastowską (1,2 mln zł) oraz budo-
wę ulic Błońskiej (2,5 mln zł), Kon-
waliowej (1 mln zł), Targowej (0,5 
mln zł) czy przebudowę nawierzchni 
ul. Działkowej wraz z budową tune-
lu (1,77 mln zł) i Pańskiej (1 mln zł). 

Prawie 26 mln zł na inwestycje 

w oświatę

 Największą przyszłoroczną inwe-
stycją, która pochłonie ponad 24,4 
mln zł ma być dalsza rozbudowa in-
frastruktury oświatowo-sportowej w 

dzielnicy Gąsin. Oprócz tego gmi-
na przeprowadzi termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. 
Obrońców Pokoju, basenu „Kapry” 
(2,4 mln zł), urządzi plac zabaw przy 
SP nr 5, przebuduje przedszkola nr 8 
i 9 oraz dociepli przedszkole nr 11. 
 W nadchodzącym roku sporo 
pieniędzy pójdzie także na inwesty-
cje związane z gospodarką komu-
nalną i ochroną środowiska. Kana-
lizacja deszczowa powstanie m.in. 
w ulicach Korczaka, Krętej, Zdziar-
skiej czy rejonie Kieleckiej, a sani-
tarna w ulicach Wilczej i Waryńskie-
go, części Kaletniczej, Nadrzecznej, 
Przy Potoku, Rysiej, Wolfram, Wró-
bla, Zdziarskiej czy Słonecznikowej.

Miasto będzie ładniejsze 

i bezpieczniejsze

 Budowa i remont parków, pla-
ców zabaw i obiektów małej archi-
tektury ma pochłonąć ponad 2 mln 
zł. Wykonanie niewielkiej tężni ma 
kosztować 300 tys. zł, a mini ska-
teparku na Gąsinie – prawie 160 
tys. zł. 680 tys. zł gmina wyda na 
zakup i utrzymanie stacji monito-
rującej jakość powietrza. Planowa-
ne jest także oświetlenie ulic (m.in. 
Platynowej, Złotej, Żytniej, Sosno-
wej), przejść dla pieszych oraz bo-
iska piłkarskiego „Ligi Szóstek Pił-
karskich Osiedla Staszica”. 
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Rozbudowa infrastruktury 

oświatowo-sportowej 

w dzielnicy Gąsin ma 

kosztować w przyszłym roku 

ponad 24 mln zł

Od niedzieli nowy 
rozkład WKD
POWIAT GRODZISK/POWIAT PRUSZKOWSKI Dodatkowe pociągi i nie-

co zmienione godziny kursowania części składów – już za dwa dni za-

cznie obowiązywać nowy rozkład

 Zgodnie z zapowiedzią Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w stosunku do roz-
kładu obowiązującego od roku, w nowym znajdzie się 6 dodatkowych pocią-
gów kursujących w dni powszednie – cztery w porze szczytu przewozowego, 
a dwa – wieczorem. I tak o godz. 15.46 będzie odjeżdżał skład relacji Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (przyjazd o godz. 16.46), 
o godz. 17 wystartuje pociąg Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna 
Gówna (przyj. 17.41), o godz. 18.30 pojedzie pociąg z Podkowy Leśnej Głównej 
do Warszawy Śródmieście WKD (przy. 19.11), zaś o godz. 19.40 odjedzie pociąg 
Warszawa Śródmieście WKD do Grodziska Mazowieckiego Radońskiej (przyj. 
20.35). Jeśli chodzi o nowe wieczorne pociągi będą to:  Milanówek Grudów (od-
jazd 23.43) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 23.50) oraz Podkowa Leśna Główna 
(odjazd 00.16) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 00.25). 
 Ponadto aż 9 pociągów kursujących w dni powszednie będzie odjeżdżało 
ze stacji początkowych o zmienionych godzinach (są to w większości przesunię-
cia pięciominutowe). Dotyczy to kursów, które od niedzieli będą rozpoczynały 
się w Podkowie Leśnej Głównej o 16.25, 16.35, 18.45, 20.35 i 21.05; kursów ze sta-
cji Grodzisk Mazowiecki Radońska (19.36, 20.36) i Warszawy Śródmieście WKD 
(17.10 i 19.30). Ponadto zlikwidowany zostanie pociąg relacji Warszawa Śródmie-
ście WKD (odj. 23.35) – Grodzisk Mazowiecki Radońska, a zastąpi go kurs Warsza-
wa Śródmieście WKD (odj. 22.35) – Milanówek Grudów (przyj. 23.23). 
 Generalnie w dni powszednie pociągi nadal będą w godzinach szczytu 
kursować co 10 minut, a poza nimi – co 15 na odcinku pomiędzy stacjami Pod-
kowa Leśna Główna i Warszawa Śródmieście WKD. Jeśli chodzi o rozkład obo-
wiązujący w soboty, niedziele i święta – nie zmieni się. Podstawowa często-
tliwość kursowania wyniesie co 20 min na relacji pomiędzy stacją Podkowa 
Leśna Główna i stacją Warszawa Śródmieście WKD. Pełen rozkład jazdy WKD 
można znaleźć na stronie wkd.com.pl.
 Według badań Urzędu Transportu Kolejowego, WKD jest najbardziej 
punktualnym przewoźnikiem szynowym w Polsce. 

PC

Przewoźnik dodał sześć nowych kursów – w godzinach szczytu 

i późnym wieczorem (fot. wkd.com.pl)

Jednak „Wiedenka” po staremu

JAKTORÓW

 Pod naciskiem podróżnych Koleje Mazowieckie (KM) zdecydowały, 
że przyspieszony pociąg „Wiedenka” jednak będzie zatrzymywał się na 
wszystkich stacjach pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Skierniewica-
mi (w stronę Grodziska ze względów technicznych dopiero od 19 grudnia). 
Gdyby nie ta zmiana, od najbliższej niedzieli „Wiedenka”, wedle nowego 
rozkładu jazdy, nie zabierałaby pasażerów m.in. z peronów w Międzybo-
rowie i Jaktorowie. Na prośbę mieszkańców z interwencją w tej sprawie do 
Adama Struzika, marszałka województwa (KM są własnością samorządu 
Mazowsza), a także Roberta Stępnia, prezesa KM zwrócił się Maciej Śliwier-
ski, wójt Jaktorowa. 
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R E K L A M A

Ufunduj bombkę i radość
„Kurier Południowy” już po raz siedemnasty organizuje akcję na rzecz Domu Dziecka 

pod hasłem „Świąteczna Choinka”. 

 Ponad 2,7 mln zł ma kosztować termomodernizacja i przebu-

dowa budynku urzędu miejskiego
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATÓW PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

DAM PRACĘ

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

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

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

  Columbus Caffee&Bistro w Piasecznie pilnie poszu-
kuje Baristów i Kucharzy. Jesteś zainteresowany,   prze-
ślij swoje CV e-mailem: piaseczno@columbuscaffee.pl

Firma drogowa Mabau z siedziba w Szymanowie zatrudni 
pracownika ochrony, tel. 22 380 18 57, 662 07 97 71

Piekarnia Osiedlowa Krzosek przyjmie osoby do pracy 
na cukierni. Praca w nocy, tel. 791 200 444

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

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze: 
opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi i fizjote-
rapeuty. Możliwość zamieszkania. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 607 241 
707 lub adresem e-mail: tabita@luxmed.pl 

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

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

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

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

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych
w Konstancinie,  6h dziennie, tel. 698 634 057

KELNERKI I KELNERÓW NA WEEKENDY I IMPREZY ZA-
TRUDNIĘ OD ZARAZ oraz KUCHARZA PRODUKCYJ-
NEGO, CV na  biuro@starachata.com.pl, tel. 601 633 330

PRACA!!! NATOLIN / GRODZISK MAZ. POMOC KU-
CHENNA, TEL. 500 229 047

Księgowej, księgowemu, ze znajomością symfonii i/lub 
rewizora, w biurze rachunkowym w Piasecznie, 
tel. 509 803 928

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

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony budów z terenu Moko-
towa, Wilanowa,  Konstancina, Piaseczna, tel. 22 834 34 00

Zatrudnię do odśnieżania, tel. 504 804 378

Sprzątanie klatek, 1/2 etatu, Józefosław, tel. 512 499 695

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni cukiernika, pieka-
rza ciastowego, stołowego, kierowcę i osoby do pomocy, 
tel. 22 756 90 01

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. Pa-
kowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

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

Praca dla kierowcy na kraj, kat. C+E, pon-pt. Tel. 505 030 062

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

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

Zakład Poligrafczny zatrudni osobę/mile widziane Panie 
do wykonywania sit do lakieru UV. Możliwość przyuczenia 
- osoby zainteresowane proszę o kontakt glass.dobrzy-
niecki@gmail.com lub tel. 510 287 223

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

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

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi, 
podłóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, Piaseczno, 
tel. 504 198 844, 516 057 422

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

Zatrudnię: lakiernika proszkowego, pomocnika lakiernika 
proszkowego, operatora prasy krawędziowej. Gołków k/
Piaseczna, tel. 602 253 180 e-mail: jozefmalecki@wp.pl

Pomoc kuchenna do pracowni garmażeryjnej, 
Mysiadło, tel. 603 686 561

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 
14,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu 
k. Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa 
zapewniony. Zadzwoń 501 631 374

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

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni strażnika na 
przejściu dla pieszych. Umowa o pracę, 7:00-15:00. Finan-
sujemy szkolenie z kierowania ruchem. Tel. 22 756 15 55

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni sprzątaczkę na 
zastępstwo. Praca w godz. 12-20, pn-pt. Tel. 22 756 15 55

Zatrudnię Emeryta lub Rencistę w charakterze dozorcy, 
tel. 505 056 532

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

Mechanika do warsztatu osobówek w Dawidach Banko-
wych. Dobre warunki, umowa. Tel. 502 996 096

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

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, Piaseczno tel. 601 370 427

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 788 124 024

Sprzątanie, tel. 880 450 968

KUPIĘ

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

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

SPRZEDAM

Choinki prosto z plantacji w Henrykowie-Urocze, 
tel. 501 70 13 70

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

Suszone podgrzybki, tel. 504 509 539

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Choinki duże, tel. 535 467 856

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  KUPIĘ

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Auto skup wszystkie marki całe po wypadku nie na cho-
dzie skorodowane do remontu krajowe sprowadzone an-
gliki płatne gotówką odbiór własną lawetą tel. 515 472 081

Aaa Skup aut na kasacje każdy stan,tel. 508 206 738

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka z domkiem w Głoskowie, tel. 512 002 909

3 ha w Pieczyskach, tel. 512 002 909

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

Mieszkanie 41 m  centrum Piaseczna tel. 694 075 007

Dom jedno/dwu rodzinny, tel. 535 467 856

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., 
Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Działka budowlana 1737m kw, w Siedliskach, tel. 516 787 739

Budowlana, 1500 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Dom za miastem, tel. 535 487 338

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

Miejsce garażowe (platforma) Fabryczna, Piaseczno, 
tel. 607 042 889

Mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe , 54 m kw., 
w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

Sprzedam działkę budowlaną,Władysławów, gm.Leszno-
wola. 916 m kw..Atrakcyjna lokalizacja. 185000 zł., 
tel. 512 650 632

Działkę rolną 11 980 m kw.-12zł/m kw. Wieś Prażmów 
gmina Prażmów powiat piaseczyński, tel. 505 818 248

Działkę rolną 10 789 m kw. 12 zł/m kw. Wieś Prażmów 
gmina Prażmów powiat piaseczyński, tel. 505 818 248

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery dla grup budowlanych, dobre warunki, 
13 zł/osoba, dojazd od ul. Puławskiej, Piaseczno, 
tel. 604 274 417

Mieszkanie do wynajęcia, Piaseczno, tel. 698 491 981

Wynajmę mieszkanie ok. 48 m kw. W wolnostojącym 
domu z ogrodem w Brwinowie, warunki do uzgodnienia. 
Tel. 22 730 56 55

Pokój z łazienką okolice Piaseczna, tel. 602 45 77 02

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Bliźniak 70 lub 120 m kw. Zalesie D. centrum, 
tel. 601 330 079

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

Lokal użytkowy 54 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Remonty, malowanie mieszkań, tel. 601 310 413

Malowanie, gipsowanie, tel. 721 224 856

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Hydrauliczne. Uprawnienia, oceny techniczne, 
tel. 665 345 472

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Hydraulik, tel. 535 872 455

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, rynny, obróbki blacharskie, tel. 579 253 060

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat do-
świadczenia, 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

 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

Oddam gruz, tel. 535 467 856

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

Kredyty bankowe  www.procesuj.pl 887 887 559

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaż, tel. 576 059 387

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594, 781 287 396

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 spra-
wie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 
608 504 380

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

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

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

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

Rehabilitanta do osoby po wylewie, usprawnianie, 
doskonalenie chodzenia, tel. 668 172 777 

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

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

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

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
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Mamy wiele do zaoferowania!
Galeria Handlowa Brwinów zaprasza w swe progi wszystkich, którzy chcą zrobić świąteczne zakupy w miłej, kameralnej atmosferze. - Na miejscu znajduje się 
market spożywczy z produktami klasy premium, różnorodne sklepy i przestronny parking – zachęca Luiza Kraszewska, menadżer galerii. - Po zrobieniu spra-

wunków można zrelaksować się przy pysznej kawie, a w międzyczasie umyć samochód w myjni parowej

 Galeria Handlowa Brwinów działa od sze-
ściu lat. We wrześniu ubiegłego roku ogłoszo-
no upadłość spółki Włodarzewska SA., która 
była jej właścicielem. Do galerii wszedł syn-
dyk. Była może trochę zaniedbana i nienaj-
lepiej zarządzana, ale pewne kwestie szybko 

udało się skorygować. Dziś jest to dobrze pro-
sperujący biznes, gwarantujący stabilność na-
jemcom i wysoką jakość obsługi klientom. 

Dbają o najemców
 Gdy ogłoszono upadłość Włodarzewskiej 
wielu najemców przestraszyło się, że gale-
ria zaraz zostanie zamknięta i wypowiedzia-
ło umowy. - To tak nie działa – uspokaja Ma-
riusz Wasiak, reprezentujący syndyka. - Zale-
ży nam, aby to miejsce dobrze prosperowa-
ło i przynosiło stabilny dochód. Wszystko jest 
pod kontrolą, a nasi najemcy mogą czuć się 
bezpiecznie.
 Przez ostatni rok syndyk podjął sporo 
działań naprawczych, mających polepszyć 

warunki handlującym oraz klientom. Galeria 
została zabezpieczona od strony technicznej. 
Wszystkie zobowiązania, w tym rachunki za 
prąd i gaz, są regulowane na bieżąco, z czym 
wcześniej bywało różnie. Poza tym przepro-
wadzono wszelkie niezbędne przeglądy, któ-
re sprawiają że galeria funkcjonuje bez za-
kłóceń. W środku jest ciepło, jasno, czysto i 
po prostu przyjemnie. - Poza tym udało nam 
się podpisać umowy z kolejnymi najemca-
mi – dodaje Mariusz Wasiak. - Mamy nową, 
świetnie wyposażoną siłownię, sklep z kawą i 
herbatą czy salon urody. Ceny najmu są bar-
dzo konkurencyjne. Ponadto udzielamy róż-
nego rodzaju benefitów. 
 Jednym z nich jest partycypowanie w kosz-
tach wykończenia lokali, w których mogłyby 
znaleźć się nowe sklepy. Kolejnym, możliwość 
dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i 
oczekiwań najemców. W ofercie bazowej są lo-

kale o powierzchni od 20 m kw. do 80 m kw., 
których rozkład można jednak modyfikować. 

A jacy najemcy mogą liczyć na szczególne pre-
ferencje? - Bardzo zależy nam, aby w galerii 
funkcjonowała dobra restauracja oraz jeszcze 

jedna kawiarnia – mówi Luiza Kraszewska. - 
Mogłaby to być pizzeria oraz różnego rodza-
ju restauracje. Mamy tak naprawdę aż trzy lo-
kale pod gastronomię. Chętnie widzielibyśmy 
u nas także sklep z markową bielizną.

Bezpieczna i dobrze położona
 Galeria Handlowa Brwinów znajduje się 
w odległości około 2 km od centrum miasta, 
można dojść do niej na piechotę, albo podje-
chać samochodem. Dookoła jest sporo wolno-
stojących domów i osiedli. W trakcie budowy 

jest nowe przejście pieszo-rowerowe, które ma 
połączyć ulice Przejazd i Sportową. Prawdo-
podobnie zostanie ono oddane do użytku w 
pierwszej połowie przyszłego roku i spowodu-
je, że galerię zaczną odwiedzać także miesz-
kańcy z północnej części Brwinowa, którzy 
mieli wcześniej do niej utrudniony dojazd. 
Z pewnością docenią oni duży, oświetlony i 
monitorowany parking oraz sprawną ochro-
nę, która dba o to, aby zarówno najemcy jak i 
klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo.
Idealne miejsce na zakupy
 - Wybór sklepów, które mamy na miejscu, 
został dokonany w sposób bardzo przemyśla-
ny – podkreśla Luiza Kraszewska. - Biorąc 

pod uwagę specyfikę Brwinowa zależało nam, 
aby odpowiadały one wysublimowanym gu-
stom okolicznych mieszkańców, z których wie-
lu jest naszymi klientami.
 Jednym z największych sklepów na te-
renie centrum jest market spożywczy sie-
ci Piotr i Paweł. Wiosną sieć przechodziła 
pewne problemy skutkujące tym, że w skle-
pie został mocno ograniczony asortyment. 
Te zawirowania to już jednak przeszłość. W 
październiku market został bardzo dobrze 
zatowarowany i wrócił do czasów swojej 
świetności. Obok niego jest drogeria Ros-
smann, apteka oraz Pepco, w którym moż-
na znaleźć bardzo szeroki asortyment ar-
tykułów z branży odzieżowej i nie tylko. 
W galerii mieści się także sklep zoologiczny 
z kliniką weterynaryjną, kwiaciarnia, salon 
urody, jubiler, sklepy z winem, herbatą i kawą, 
butami, zabawkami. Jest także cukiernia, sa-
lon z militariami, biuro podróży czy kilka bu-
tików z markową damską i męską odzieżą.

 - Ten dobór najemców sprawia, że moż-
na zrobić u nas zakupy w zasadzie od A 

do Z – przekonuje Luiza Kraszewska. - W 
związku z nadchodzącymi świętami zapra-
szamy więc wszystkich mieszkańców Brwi-
nowa, którzy w spokojnej atmosferze chcą 
kupić najbliższym prezenty.

Sytuacja galerii jest stabilna, 

zarówno od strony 

technicznej, jak i finansowej

Galeria Handlowa 

Brwinów ma 6,5 tys. m kw. 

powierzchni, na której 

znajduje się 47 lokali o 

powierzchni od 20 m kw. do

 nawet 1500 m kw.

Galeria oferuje najemcom 

atrakcyjne warunki najmu 

lokali o różnej powierzchni

Przy Galerii Handlowej 

Brwinów znajduje się 

nowoczesna myjnia 

parowa, w której szybko

 i tanio można odświeżyć 

samochód
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