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Stacja i dworzec na ukończeniu
PRUSZKÓW Jeszcze 

około dwa miesiące 

potrwa remont 

zabytkowego dwor-

ca PKP w Pruszko-

wie. Powoli kończy 

się też remont stacji, 

która ma być 

gotowa do końca 

pierwszego 

kwartału tego roku

Tańsze bilety dla mieszkańców

Wiosną wystartuje 
budowa Akademii Legii
GRODZISK MAZOWIECKI Stołeczny klub podpisał 

umowę z fi rmą, która do czerwca 2020 roku  

wybuduje ośrodek treningowo-szkoleniowy w 

Książenicach, składający się m.in. z ośmiu peł-

nowymiarowych boisk
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PRUSZKÓW

MICHAŁOWICE

Odsiadka niczego go nie nauczyła

Koniec przedłużanej wolności

Liczyli, że przemkną z promilem

Pieszy zginął na miejscu

Wziął sobie „pamiątki” 

 Na trzy miesiące trafi ł do aresztu tymczasowego 45-latek, u którego 
kryminalni znaleźli 40 gramów amfetaminy. Ponieważ mężczyzna był już 
wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe, może spodziewać się su-
rowszego wyroku. Policjanci zatrzymali delikwenta na terenie miasta, za 
kierownicą fi ata. Szybko wyszło na jaw, że nie ma on prawa jazdy, był też 
niechętny kontroli wnętrza auta. W trakcie przeszukania samochodu poli-
cjanci znaleźli w pokrywie bagażnika pakunek owinięty taśmą izolacyjną, 
zawierający 30 gramów narkotyku. Idąc po nitce do kłębka, funkcjonariu-
sze pojechali do mieszkania 45-latka, aby zajrzeć do jego zakamarków. To 
była trafna decyzja, ponieważ w jednym z pomieszczeń znaleźli 8 worecz-
ków z białym proszkiem ukrytych w bucie sportowym. W innym miejscu 
leżała torebka z marihuaną i waga laboratoryjna.

 Po pościgu pruszkowscy kryminalni schwytali na ul. Uroczej w Mila-
nówku 40-letniego pruszkowianina, który był ścigany listem gończym wy-
danym przez sąd w Koszalinie w związku z popełnieniem kradzieży z wła-
maniem. Jednocześnie sąd w Grodzisku Mazowieckim zlecił doprowadze-
nie mężczyzny do najbliższego aresztu, aby odbył karę zastępczą 150 dni 
pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Ostatecznie mężczyzna 
ma spędzić za kratami 1,5 roku. 

 W środku nocy z niedzieli na poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali 
do kontroli volvo, które wyraźnie stwarzało zagrożenie dla innych uczest-
ników ruchu. Zaraz okazało się dlaczego – siedzący za kierownicą 29-letni 
Ukrainiec miał bowiem ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań, a po wytrzeźwieniu usłyszał 
zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat 
więzienia i utrata prawa jazdy.
 Zaledwie kilka dni wcześniej, ale po południu, na ul. Bohaterów War-
szawy wpadł inny kierowca, który również miał w organizmie promil alko-
holu, a poza tym sąd wcześniej odebrał mu prawo jazdy (do października 
2020 roku). To nie wszystko, ponieważ samochód, którym kierował 25-la-
tek miał dwie różne tablice rejestracyjne, a w bagażniku znajdowały się ta-
blice przypisane do pojazdu. Tablice nie były jednak poszukiwane. Męż-
czyzna ponownie stanie przed sądem.

 Na drodze nr 719 (ul. Grodziskiej) w Nowej Wsi pod koniec grudnia, po 
zmroku, doszło do potrącenia 71-latka przechodzącego na drugą stronę 
szosy. Mężczyzna był na środku jezdni, kiedy został uderzony przez volks-
wagena jadącego w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Poniósł śmierć na 
miejscu. Kierowca vw był trzeźwy. Policjanci apelują o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności na drogach i o noszenie elementów odblaskowych, 
które mogą uratować życie w podobnych sytuacjach.

 Z hukiem zakończyła się znajomość pewnej mieszkanki Pruszkowa z 
jej 33-letnim konkubentem. Mężczyzna wyniósł z mieszkania swojej part-
nerki, pod jej nieobecność, biżuterię i sprzęt elektroniczny, a następnie za-
stawił to wszystko w lombardzie. Kiedy kobieta po dwóch dniach odkryła, 
że została okradziona, od razu poszła na policję. Dzielnicowi zatrzymali 
33-latka, udało im się również odzyskać zastawione przedmioty. Mężczyź-
nie grozi teraz do 5 lat więzienia.

Kilometry ulic, dwie hale, 
przedszkole i ratusz
GRODZISK MAZOWIECKI 85 mln zł – taką kwotę w roku 2019 planuje przeznaczyć na inwesty-

cje grodziski samorząd. Lwią część pochłonie budowa dróg i rozbudowa szkół

 W stosunku do zrealizowanego 
ubiegłorocznego budżetu Grodziska 
Mazowieckiego, projekt tegoroczne-
go na razie nie imponuje. Docho-
dy mają wynieść 307,1 mln zł (w ze-
szłym roku 305,9 mln zł), a wydatki 
– 312,5 mln zł (ubiegłoroczne – pra-
wie 326 mln zł). Deficyt, który wy-
niesie 5,4 mln zł ma być pokryty po-
życzkami i tzw. środkami wolnymi z 
lat ubiegłych. 
 Na poprawę jakości życia w gmi-
nie, czyli inwestycje, włodarze prze-
znaczyli 27,2 proc. wydatków, czyli 
około 85 mln zł. W ubiegłym roku 
udało się przeznaczyć na nie po-
nad 110 mln zł. – W 2018 roku wy-
dawaliśmy dużo funduszy unijnych. 
Te programy się jednak pokończy-
ły i raczej nie spodziewamy się no-
wych w bieżącej perspektywie finan-
sowej. Na początku roku rozdzie-
limy jednak tzw. wolne środki z lat 
ubiegłych, których będzie około 5-6 
mln zł, co zwiększy sumę na inwe-
stycje – zapowiada burmistrz Grze-
gorz Benedykciński. Jego zdaniem 
tegoroczny plan dochodów i wydat-
ków pozwoli na „załatwienie wie-
lu trudnych spraw, szczególnie dro-
gowych”. – Cieszę się również z du-
żych wydatków na inwestycje oświa-
towe – dodaje.    
 Najwięcej, bo 13 mln zł gmina za-
rezerwowała na ten rok na poprawę 
stanu dróg. Wybudowane lub wyre-
montowane zostaną ulice: Orzesz-
kowej, Buczynowa, Jesionowa, Klo-
nowa, Kierlańczyków z parkingiem, 
Warszawska, Emilii Plater, Wioślar-
ska, rejon Piaskowej, Przemysłowa, 
Traugutta, Okrężna i boczne ulice, Na 

Laski i boczne, Daleka – Warszawska, 
Batorego i boczne oraz ul. Myśliw-
ska, ul. Źródlana, ul. Marylskiego i ul. 
Olszowa w Książenicach, Królicza i 
Drozda w Adamowiźnie i Szczęsnem, 
Jesienna oraz Wiosenna  w Opypach, 
a także Krańcowa w Radoniach.
 Tylko nieco mniejszą kwotę (11,8 
mln zł, większość to fundusze unij-
ne) samorząd przeznaczył na dalszą 
rozbudowę tras rowerowych w gmi-
nie. Znaczącą, bo wynoszącą 10 mln 
zł pulę pochłonie rozbudowa szkół 
- „piątki” (budowa hali sportowej), 
„dwójki” oraz placówki w Izdebnie 
Kościelnym. Mieszkańcy mają także 
odczuć wydatki (7,1 mln zł) związa-
ne z projektem „Zielone płuca Ma-
zowsza”, w ramach którego po Gro-
dzisku zaczną jeździć dwa autobusy 

elektryczne, ale także przebudowane 
zostaną ulice Chełmońskiego i Da-
leka, 3 Maja i Teligi oraz Nadarzyń-
ska i Warszawska.
 W budżecie inwestycyjnym za-
planowano także spore kwoty na ta-
kie przedsięwzięcia, jak: przebudo-
wa skrzyżowania Chełmońskiego i 
Żyrardowskiej, rozpoczęcie budowy 
świetlicy wiejskiej w Czarnym Le-
sie, budowę ratusza miejskiego koło 
willi Niespodzianka, budowa przed-
szkola przy ul. Okrężnej, dokończe-
nie rewitalizacji willi Chełmońskich 
w Adamowiźnie, budowa hali spor-
towej przy ul. Sportowej, przebudo-
wa boiska przy al. Mokronoskich i 
budowa remizy dla OSP Grodzisk 
Mazowiecki.

PC

W przyszłym roku gmina planuje wystartować z budową 

nowego ratusza obok willi Niespodzianka  

Trzej królowie przybyli z darami
POWIAT PRUSZKOWSKI W wielu miejscowościach odbyły się w niedzielę kolorowe orszaki z 

udziałem mieszkańców oraz przybyłych ze wschodu trzech mędrców, którzy składali 

dary nowo narodzonemu Chrystusowi

 Jeden z radosnych pochodów od-
był się w Piastowie. Przeszedł on rano 
ulicami 11-go Listopada, Harcerską, E. 
Orzeszkowej, aż do parafii św. Michała 
Archanioła, gdzie odbyła się uroczysta 
msza św. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Nasz Piastów. W 
Nadarzynie orszak wyruszył przed po-
łudniem spod cmentarza. Zatrzymał 
się na pl. Piłsudskiego. Podczas prze-
marszu śpiewano kolędy. Koncertu ko-
lęd można było posłuchać także w Fa-
lentach, na terenie gminy Raszyn pod-
czas Wieczoru Trzech Króli. Uroczy-
stego korowodu nie zabrakło również w 
Pruszkowie, gdzie na jego uczestników 
czekały liczne atrakcje. Wyruszył on z 
Parku Potulickich i przeszedł ulicami 
Lipową, Kopernika, pl. Jana Pawła II 
i Niecałą do Pałacyku Sokoła. 

TW
Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Piastowa już po 

raz czwarty

R E K L A M A

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI

W weekend pies pojedzie bez biletu
 Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadziła udogodnienie zwalniające 
właścicieli psów z potrzeby zakupu biletu dla czworonoga w czasie podróży 
w soboty, niedziele i święta. Bezpłatny przewóz pupila, niezależnie od jego 
wielkości, jest możliwy, o ile pasażer jest dorosły i sam ma ważny bilet. Poza 
tym pies musi być zaszczepiony oraz mieć założony kaganiec i smycz.

PC
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Cztery kółka dla pierwszego malucha
 Tradycyjnie włodarze poszukują małego mieszkańca, który urodził się 
jako pierwszy w nowym roku. On i jego rodzice otrzymają wózek w prezen-
cie. Nie ma znaczenia, w jakim szpitalu dziecko przyszło na światy, ważne, 
aby jego mama była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim. Zgłoszenia 
maluchów przyjmowane są do 14 stycznia w wydziale promocji Urzędu Mia-
sta pod numerem telefonu 22 463 46 16 lub 22 463 46 17. Urzędnicy zachę-
cają do zgłaszania dzieci urodzonych nie tylko 1 stycznia, ale i w kolejnych 
dniach, bo każde z nich może okazać się pierwszym. Do tej pory, w poprzed-
nich latach, nagrodzono wózkami sześciu chłopców i cztery dziewczynki.

PC
MILANÓWEK

Dwa ronda mają usprawnić ruch
 Samorządy miasta ogrodu oraz powiatu planują wspólną budowę dwóch 
rond na krańcach wiaduktu, zarówno od strony Dębowej jak i Kościelnej. Jak 
przekonuje milanowski magistrat „w opinii znawców zagadnień komunika-
cyjnych, takie rozwiązanie w sposób znaczący usprawni ruch uliczny w tych 
newralgicznych punktach komunikacyjnych naszego miasta”.

PC

Wiosną wystartuje 
budowa Akademii Legii
GRODZISK MAZOWIECKI Stołeczny klub podpisał umowę z fi rmą, która do czerwca 2020 

roku  wybuduje ośrodek treningowo-szkoleniowy w Książenicach, składający się m.in. 

z ośmiu pełnowymiarowych boisk

 O nowym kompleksie, który wy-
buduje specjalnie powołana spółka 
Akademia Piłkarska  Legii (APL), 
zrobiło się głośno niemal trzy lata 
temu, kiedy władze klubu i gmi-
ny podpisały umowę o współpra-
cy.  Dzięki tej umowie część nowego 
kompleksu będzie ogólnodostępna i 
bezpłatna. 
 Wykonawcą generalnym obiektu 
będzie znana na warszawskim ryn-
ku austriacka firma PORR. Jednak 
ani właściciel, ani wykonawca nie 
podają kosztów robót. Wcześniej 
szacowano je na około 50-60 mln zł. 
Inwestorowi udało się pozyskać 11 
mln zł z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. 
 Stołeczny klub podkreśla od wie-
lu miesięcy, że budowa nowoczesne-
go ośrodka w Książenicach jest jed-
nym z jego strategicznych projektów. 
Na 15 ha terenów wybudowanych 
zostanie 8 pełnowymiarowych boisk 
z najwyższej klasy zapleczem szko-
leniowo-treningowym, które staną 
się m.in. bazą dla pierwszej drużyny.  
Koncepcja ośrodka powstała na ba-
zie wizyt legionistów w ponad 30 
centrach treningowych w całej Euro-
pie. Przeprowadzona została anali-
za ponad 80 projektów technicznych 
podobnej infrastruktury sportowej, 
w wyniku której zebrane i wykorzy-

stane zostały najlepsze praktyki za-
graniczne. Obecnie dopracowywany 
projekt  ośrodka został przygotowa-
ny przez polską pracownię we współ-
pracy z międzynarodowym biurem 
architektonicznym, które jest auto-
rem m.in. projektu kompleksu tre-
ningowego Realu Madryt w Hiszpa-
nii - jednego z najnowocześniejszych 
i najbardziej znanych w Europie.
Warto dodać, że inwestor zamierza 
otworzyć na miejscu szkołę mistrzo-
stwa sportowego oraz centrum ba-
dawczo–rozwojowe, które ma być po-
dobno czołową placówką tego typu 

na Starym Kontynencie. Jego zada-
niem będą prace w zakresie szeroko 
pojętego sportu, zdrowego odżywia-
nia, profilaktyki zdrowotnej, leczenia 
pourazowego, rehabilitacji, jak rów-
nież innych projektów technologicz-
nych mogących znaleźć zastosowanie 
w sporcie zarówno zawodowym, jak i 
masowym.
 Władze klubu przed świętami po-
wołały specjalny zespół wykonawczy, 
który co tydzień będzie spotykał się 
z przedstawicielami firmy wykonaw-
czej na naradach technicznych. 

PC

W Polsce nie ma podobnych ośrodków, dlatego projektanci obiektu 

w Książenicach czerpali wzorce z kompleksów istniejących w Europie

Miasto wspiera 
walkę ze smogiem
PRUSZKÓW W zeszłym roku mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków o 

dofi nansowanie wymiany pieca węglowego na gazowy lub na biomasę
 Miasto pokrywa 75 proc. kosz-
tów wymiany kotła grzewczego. Ta 
proekologiczna forma wsparcia z 
roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Najwięcej 
wniosków o dofi nansowanie złoży-
li w 2018 roku mieszkańcy dzielni-
cy Żbików (29), a także Gąsina (21) 
oraz Centrum (17). Wsparcie fi nan-
sowe uzyskało 90 wnioskodawców 
na łączną kwotę ponad 500 tys. zł. 
Oznacza to, że z terenu miasta znik-
nęło 51 starych kotłów opalanych 
węglem niskiej jakości, które zastą-
pione zostały piecami gazowymi (46) oraz piecami wykorzystującymi jako pa-
liwo biomasę (5). Ponadto dofi nansowano wymianę 39 starych pieców gazo-
wych na kotły gazowe nowej generacji o wysokiej sprawności energetycznej.
 Dotacje na wymianę pieców będą udzielane także w tym roku. Ponadto, 
w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” będzie można otrzymać 
dofi nansowanie na ocieplenie budynku jednorodzinnego, wymianę poszycia 
dachowego i montaż odnawialnych źródeł energii.

TW

Piękna nasza Polska cała
MICHAŁOWICE Gminne przedszkole w Michałowicach wzięło udział w międzynarodowym projekcie eduka-

cyjnym „Piękna nasza Polska cała”

 Dzięki uczestnictwu w projek-
cie dzieci miały okazję lepiej poznać 
symbole narodowe, zwyczaje i ob-
rzędy ludowe, a przede wszystkim 
rozbudzić w sobie poczucie tożsa-
mości narodowej i dumy z bycia Po-
lakiem. Podczas uroczystej akade-
mii przedszkolaki ubrały się w stro-
je w barwach narodowych, śpiewa-
ły hymn, a potem wykonując patrio-
tyczne wiersze i pieśni, zaprezento-
wały swoje umiejętności wokalne i 
recytatorskie. Akademię zakończył 
pokaz mody patriotycznej, podczas 
którego prezentowane były stroje 
narodowe. Wydarzeniu towarzyszy-
ły zabawy ludowe, pieczenie pier-
niczków i chleba na zakwasie. Na 
terenie przedszkola posadzono też 
drzewko pamięci.

TW

 Na pamiątkę wydarzenia dzieci posadziły 

przed budynkiem przedszkola mały dąb

R E K L A M A

R E K L A M A

Redakcja „Kuriera Południowego”

zatrudni dziennikarzy i korespondentów

CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:

redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl
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Muzyk, dziennikarz,
a teraz sekretarz
MILANÓWEK Nowy burmistrz Piotr Remiszewski w magistracie otacza 

się nowymi ludźmi. Sekretarzem urzędu został Piotr Iwicki, były wójt 

Raszyna, znany ze sceny  muzycznej

 Liczący 52 lata Iwicki objął stanowisko z początkiem roku zaczynając od 
uroczystego ślubowania. W milanowskim magistracie będzie mógł wykorzy-
stać swoje doświadczenie samorządowe, które nabył w latach 2002-2006 jako 
wójt Raszyna. Jednak nowy sekretarz jest bardziej znany jako muzyk, kompozy-
tor, organizator festiwali muzycznych i dziennikarz piszący o kulturze. Jako per-
kusista i pianista występował w USA, Libanie, Omanie, Japonii i całej Europie, 
koncertując i występując na festiwalach ze znanymi orkiestrami i dyrygenta-
mi z naszego kraju oraz zagranicy. Współpracował z takimi artystami jak Kenny 
G., Michael Bolton, Tomasz Stańko czy Edyta Górniak. Jest założycielem i człon-
kiem Loud Jazz Band oraz liderem Virtual J@zz Reality. Jego dyskografi a obej-
muje ponad 60 albumów z muzyką klasyczną, jazzem, popem, rockiem i world 
music. Ma na koncie liczne nagrania archiwalne dla Polskiego Radia i Telewizji. 
 Był również recenzentem płyt i dziennikarzem kulturalnym w takich tytu-
łach jak „Gazeta Wyborcza”, „Jazz Forum” i „Polityka”. 
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Burmistrz (z prawej) wręcza nominację nowemu 

współpracownikowi (fot. Milanowek.pl)

Domaniew 
z nową świetlicą
BRWINÓW Obiekt otwarto kilka dni temu. 

Było wesoło, przyjemnie i... słodko

 Na inaugurację działalności świetlicy licznie przybyli mieszkańcy Doma-
niewa, którzy wreszcie doczekali się swojego miejsca spotkań, a także wła-
dze gminy. Nie zabrakło podziękowań dla burmistrza Arkadiusza Kosińskie-
go, a także dla sołtys Wioletty Badurek, która jeszcze jako radna poprzedniej 
kadencji walczyła o tę inwestycję. Imponująco wyglądał stół ze smakołykami, 
a także tort, który był naprawdę pyszny. 
 Ponadto wszyscy goście zostali poczęstowani specjałami z autorskiej pra-
cowni kulinarnej z Otrębusów, a następnie mogli obejrzeć pokaz laserów. 
– Wszystkie przewidywane w tym miejscu aktywności kulturalne niebawem 
udostępnimy mieszkańcom za pośrednictwem strony internetowej gminy 
– zapewnia Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który będzie 
zarządzać świetlicą.
 Nowy obiekt ma niemal 350 m kw. powierzchni. Na parterze znajduje się 
sala główna, pracownia, biuro, kuchnia, łazienka, garderoba, oraz kotłownia. 
Poddasze będzie pełniło funkcje techniczne.
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Podczas otwarcia świetlicy nie mogło zabraknąć 

pysznego tortu

Stacja i dworzec na ukończeniu
PRUSZKÓW Jeszcze około dwa miesiące potrwa remont zabytkowego dworca PKP w 

Pruszkowie. Powoli kończy się też remont stacji, która ma być gotowa do końca pierw-

szego kwartału tego roku

 Zabytkowy dworzec PKP w 
Pruszkowie dzięki moderniza-
cji zyska zupełnie nowe oblicze. 
Przewidziano w nim chociaż-
by windę, co jest ukłonem w kie-

runku osób niepełnosprawnych. 
Na parterze odnowionego obiektu 
znajdą się kasy, poczekalnia, to-
alety oraz lokale handlowo-usłu-
gowe. Na piętrze będzie mieściła 
się siedziba Książnicy im. Henry-
ka Sienkiewicza – biblioteki i czy-
telni multimedialnej.
 Budynek będzie klimatyzowany, 
wyposażony w nowy węzeł cieplny 
i urządzenia elektrycznego zasilania 
awaryjnego oraz system monitorin-
gu. Na miejscu będzie także ochro-
na. Oczywiście, mimo tych wszyst-
kich udogodnień, historyczny wy-
gląd budynku zostanie zachowany.
 Początkowo zakończenie wartej 12 
mln zł inwestycji planowano na gru-
dzień ubiegłego roku. Niestety, prace 
realizowane przy ścisłej współpracy z 
Mazowieckim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków nieco się przecią-
gną (opóźnienie wyniesie około 3 mie-
sięcy). Dlaczego? Po prostu, jak infor-
muje rzecznik PKP SA Michał Stilger, 
podczas remontu pojawiło się wiele 
sytuacji, których nie sposób było wcze-
śniej przewidzieć. Część z nich wyma-
gała dodatkowych, czasami niezwykle 
szczegółowych konsultacji z konser-
watorem. Koniec końców wykonaw-
ca prac poprosił o dodatkowy czas na 
dokończenie remontu. Ma on potrwać 
do końca lutego, potem zaczną się już 
odbiory techniczne.

Cały czas trwają prace na stacji

 Przebudowa pruszkowskiego 
dworca realizowana jest równole-
gle z modernizacją podmiejskiej li-
nii kolejowej Warszawa – Grodzisk 
Mazowiecki. O ile jednak dworzec 
remontuje PKP SA, za remont sta-
cji odpowiada inna kolejowa spółka 
– PKP PLK SA. Jej zadaniem była 
przede wszystkim renowacja zabyt-
kowej wiaty i kompleksowy remont 
przebiegającego pod torami tunelu. 
Pod koniec września ubiegłego roku 
na dworcu został częściowo przy-
wrócony ruch. Od listopada pocią-
gi zatrzymują się już na dwóch pe-
ronach. To jeszcze jednak nie koniec 
remontu. – Kontynuowana jest za-
równo renowacja wiaty, jak i prace 
w przejściu podziemnym – informu-
je Karol Jakubowski z biura praso-
wego PKP PLK. Po modernizacji li-
nii nr 1 kilka lat temu przejście pod 
torami zostało wydłużone, jednak 
jego stara część nie została wówczas 

odnowiona. Teraz nadarzyła się ku 
temu okazja.   – Planujemy, że od-
danie obiektu nastąpi w pierwszym 
kwartale tego roku – mówi Karol  
Jakubowski. – W tej chwili funkcjo-
nuje bezpieczne przejście tymczaso-
we w poziomie szyn. 

Powstaje nowy wiadukt kolejowy

 Jednak to nie koniec inwesty-
cji PKP PLK na terenie miasta, bo-
wiem w ciągu ul. Działkowej po-
wstaje nowy wiadukt drogowy (ruch 
samochodów zostanie poprowadzo-
ny tunelem). Zbudowano już jego 
konstrukcję bez naruszania gruntu, 
a teraz spod spodu jest wydobywa-
na ziemia. Widać już ściany i skle-
pienie nowej konstrukcji, a niedługo 
rozpoczną się prace związane z bu-
dową jezdni i chodników. PKP PLK 
przewiduje, że tunel zostanie odda-
ny do użytku w połowie tego roku.
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W ciągu najbliższych miesięcy remont stacji i dworca PKP 

w Pruszkowie dobiegnie końca

W budynku dworca zostaną 

odtworzone wszystkie 

historyczne elementy, 

m.in. posadzki i schody

Pamięci prezydenta Wilsona
BRWINÓW W ramach upamiętnienia przypadającej 8 stycznia 101. rocznicy ogłoszenia 14 

punktów programu pokojowego Wilsona, z których jeden mówił wprost o niepodle-

głości Polski, przy dwóch skrzyżowaniach z ul. Wilsona w Brwinowie zostały zamonto-

wane tablice z informacjami o prezydencie USA

 Dzięki staraniom 
znanego pianisty Igna-
cego Jana Paderewskie-
go, do elit Waszyngtonu 
m.in. do Edwarda Man-
della House’a, doradcy 
prezydenta Wilsona do-
cierały informacje o tra-
gicznej sytuacji w Polsce 
i polityce zaborców. Pod 
wpływem pełnych emo-
cji argumentów Pade-
rewskiego House dopro-
wadził do wprowadzenia 
kwestii polskiej do słyn-
nego orędzia prezyden-
ta Stanów Zjednoczo-
nych Thomasa Woodro-
wa Wilsona.
 W 2017 r. prezydent 
Wilson wystąpił z orę-
dziem do Senatu, w któ-
rym stwierdził, że po-
winna powstać „zjedno-
czona, niezależna i auto-
nomiczna Polska”. Wil-
son chciał wprowadzić 
po wojnie nowy ład, aby 
w przyszłości zapobiec 

konfliktom zbrojnym. 
Za inicjatywę powoła-
nia Ligi Narodów otrzy-
mał w 1919 r. Pokojową 
Nagrodę Nobla. Zasłu-
żony prezydent został 
patronem jednej z głów-
nych ulic w Brwinowie 
(obecnie ul. T.W. Wil-
sona, dawniej – ul. Wil-
sonowska). Teraz przy 
na skrzyżowaniach uli-
cy Wilsona z ulicą Ta-
deusza Kościuszki oraz 
ulicą Stanisława Lilpo-
pa zostały zamontowane 
tablice z informacjami o 
prezydencie USA. Więcej 
informacji i ciekawostek 
na temat tej niezwykłej 
postaci można znaleźć 
w „Jednodniówce uli-
cy Thomasa Woodrowa 
Wilsona w Brwinowie”, 
która jest dostępna m.in. 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury.

TW
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Tańsze bilety dla
mieszkańców
PRUSZKÓW Od początku stycznia wszyscy posiadacze Pruszkowskiej 

Karty Mieszkańca mogą starać się o karty metropolitalne, uprawnia-

jące do tańszych przejazdów komunikacją zbiorową

 Karty wydawane są w urzędzie miasta przez pięć dni w tygodniu. Na miej-
scu będzie można wykonać także zdjęcie. Tańsze bilety w ramach programu 
„Warszawa +” mogą być kodowane w punktach obsługi pasażerów ZTM wy-
łącznie na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej. Warto to zrobić, 
bo osoby kupujące bilety okresowe mogą liczyć na naprawdę spore zniżki. I 
tak, za bilet 30-dniowy, który kosztuje normalnie 180 zł, zapłacą 150 zł (za bi-
let ulgowy 75 zł), natomiast za bilet 90-dniowy dostępny w cenie 460 zł – 390 
zł (195 zł ulgowy). Różnicę w cenie biletów pokryje miasto.
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Program Warszawa + został wprowadzony już w wielu

gminach otaczających stolicę

Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
MICHAŁOWICE Pod koniec grudnia odbyła się doroczna debata poświęcona poprawie 

bezpieczeństwa na terenie gminy, w której wzięli udział mieszkańcy, policjanci oraz 

przedstawiciele lokalnego samorządu

 Podczas debaty rozmawiano 
o problemach zdiagnozowanych 
na podstawie Krajowej Mapy Za-
grożeń, ale także o poczuciu bez-
pieczeństwa mieszkańców w miej-

scach publicznych, miejscach za-
mieszkania i w ruchu drogowym. 
Zwrócono też uwagę na ważną 
funkcję dzielnicowych, których 
na terenie gminy jest trójka (każ-
dy funkcjonariusz odpowiada za 
inny rejon). Debatę rozpoczęła 
nadkom. Małgorzata Pietrusiak, 
komendant Komisariatu Policji w 
Michałowicach, która zaczęła od 
przedstawienia raportu na temat 
bezpieczeństwa w gminie. Obecnie 
w miejscowym komisariacie pra-
cuje 24 funkcjonariuszy, którzy są 
podzieleni na cztery zespoły. 

Ciekawe statystyki 

 Od stycznia do końca listopa-
da ubiegłego roku na terenie gminy 
w momencie popełniania przestęp-
stwa zatrzymano 69 osób. Schwy-
tano też 24 poszukiwanych. W su-
mie przeprowadzono 4000 inter-
wencji, legitymując przy tym aż 
5000 osób. Zarejestrowano ponad 
1100 wykroczeń  (m.in. kradzieże, 
zaśmiecanie, spożywanie alkoho-
lu w miejscu publicznym) oraz 152 
przestępstwa kryminalne, w tym 3 
rozboje, 49 kradzieży i 26 kradzie-
ży z włamaniem. Przy 19 osobach 

znaleziono też środki odurzają-
ce. – Ważne, aby mieszkańcy mieli 
do policji zaufanie, bo dzięki temu 
jesteśmy w stanie skutecznie dzia-
łać – przekonywała nadkom. Pie-
trusiak. Zachęcała, aby korzystać 
z aplikacji „Moja Komenda” oraz 
zaznaczać niebezpieczne, wymaga-
jące częstszych interwencji miejsca 
na Krajowej Mapie Zagrożeń i Bez-
pieczeństwa. 

Wypadki i kolizje

 Jak to często podczas tego typu 
spotkań bywa, sporo uwag miesz-
kańców dotyczyło bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. W cią-
gu 11 miesięcy ubiegłego roku na 
michałowickich drogach odnoto-
wano 400 zdarzeń, w tym 12 wy-
padków, w których zginęła jed-
na osoba. Mieszkańcy apelowali o 

umieszczanie w konkretnych miej-
scach dodatkowych oznaczeń dro-
gowych i progów spowalniających, 
zwracali też uwagę na niepra-
widłowe parkowanie (m.in. przy 
ośrodku rehabilitacji, a także w re-
jonie szkół), przekraczanie przez 
kierujących dozwolonej prędko-
ści (m.in. w Granicy) i apelowali o 
większą liczbę chodników podno-
szących bezpieczeństwo pieszych 
(np. w Komorowie) oraz ścieżek 
rowerowych. Poruszane były także 
inne tematy, jak choćby spuszcza-
nie niebezpiecznych psów ze smy-
czy podczas spacerów, czy kwestia 
dodatkowego monitoringu na te-
renie gminy. Wszystkie uwagi były 
skrupulatnie odnotowywane, a po-
licjanci obiecywali wziąć je sobie 
do serca.  

TW

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem

Od stycznia do listopada 

na terenie gminy doszło

 do 12 wypadków, w których 

zginęła 1 osoba

Przychodnia jak malowana
PIASTÓW U zbiegu ulic ks. I. Skorupki i J. Piłsudskiego trwa budowa nowoczesnej fi lii  

SPZOZ Piastun. Inwestycja ma zostać zakończona w drugiej połowie tego roku

 Nowy ośrodek zdrowia zaczy-
na coraz lepiej wyglądać. Wyko-
nano już kondygnację podziemną, 
izolację fundamentów, ściany ze-
wnętrzne i wewnętrzne pierwszej 
kondygnacji oraz strop nad parte-
rem. Trwa budowa pierwszego pię-
tra. Wykonawca inwestycji stara 
się nadrobić zaległości, tak by re-
alizowane prace przebiegały zgod-
nie z zaplanowanym wcześniej har-
monogramem.
 Filia przychodni Piastun, która 
powstaje w północnej części mia-
sta, będzie nowoczesną placówką 
leczniczą. Na jej wyposażenie wła-
dzom miasta udało się pozyskać 
unijne dofinansowanie w wysoko-
ści niemal 3,9 mln zł. Z tych pie-
niędzy zostanie kupione wyposa-
żenie m.in. do pracowni kardio-

logicznej, chirurgicznej, fonosko-
pii, gastroskopii, anestezjologicz-
nej oraz rehabilitacyjnej. Cała in-
westycja ma kosztować ponad 4,8 

mln zł. Oddanie obiektu do użyt-
kowania planowane jest w drugiej 
połowie tego roku.
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 Przychodnia ma mieć nie tylko nowoczesny wygląd, 

ale także nowoczesne wyposażenie

GRODZISK MAZOWIECKI

Nowe zasady segregacji jednak od lutego
 Magistrat zdecydował się jednak przesunąć wprowadzenie nowych za-
sad zbiórki odpadów, jak wyjaśnia „w związku z bardzo dużą liczbą pytań”. 
Do czasu aż do każdej posesji zostaną dostarczone worki z nowymi ozna-
czeniami (ma to nastąpić w drugiej połowie stycznia) nadal należy selek-
cjonować śmieci wedle poprzednich zasad: szkło do worków białych, a po-
zostałe surowce (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe i papier) 
do worków żółtych. Dopiero od początku lutego zmieni się także wyso-
kość tzw. opłaty śmieciowej. W styczniu właściciel każdej posesji otrzyma 
listownie wyliczenie nowej opłaty. 
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RASZYN

II Turniej Dziecięcej
Ligi Karate
 Już w najbliższą niedzielę 13 
stycznia w hali sportowej w Raszy-
nie odbędzie się ogólnopolski tur-
niej karate, dedykowany dla naj-
młodszych sympatyków tej dyscy-
pliny sportu. Emocji sportowych 
i dobrej zabawy na pewno nie za-
braknie. Start o godz. 9.30.
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PODKOWA LEŚNA/GRODZISK MAZOWIECKI/MILANÓWEK

Dzień pod znakiem wielkiego serca
 W najbliższą niedzielę zarówno w Podkowie, Milanówku jak i Grodzisku za-
gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbiórce pieniędzy na zakup sprzętu 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, będą towarzyszyły licytacje, kon-
certy i pokazy m.in. tańca i sprzętu strażackiego.  Obok i wewnątrz Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (ul. Świerkowa 1) będzie się dużo działo już 
o godz. 14, a o godz. 19 koncert da Marek Majewski. Z kolei w Grodzisku 27. 
fi nał WOŚP liczne atrakcje przygotowano w Centrum Kultury i obok niego (w 
godz. 9-20, kiedy ku niebu poleci światełko) oraz w Mediatece (tu pokazy, za-
jęcia i zabawy potrwają w godz. 13-16.30). W Milanówku orkiestra zagra w hali 
sportowej przy ul. Królewskiej 69. W programie, który rozpocznie się o godz. 
11 znajdą się liczne pokazy i koncerty, a o godz. 19.30 „światełko do nieba”. 
Osobno zagra też liceum „piątka”, gdzie o godz. 10.15 zorganizowany zostanie 
marszobieg, a następie licytacje i eksperymenty naukowe.  

PC
NADARZYN

Niedługo koniec prac na węźle Nadarzyn
 We wtorek władze gminy, na czele z wójtem Dariuszem Zwolińskim, 
spotkały się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad oraz wykonawcą przebudowy trasy S8 – fi rmą Intercor. Przedstawi-
ciele gminy zgłosili ubytki w drogach serwisowych przy ul. Promyka, Brzo-
zowej i Komorowskiej, zasygnalizowano też, że nierówna jest serwisówka 
do Paszkowa. Podczas spotkania padło pytanie o zakończenie prac na 
węźle Nadarzyn. Okazuje się, że powinno nastąpić to na przełomie kwiet-
nia i maja. Władze gminy zwróciły również uwagę na kwestię słabego ozna-
kowania zjazdu z trasy głównej do Nadarzyna na węźle Paszków oraz po-
prosiły o lepsze oznakowanie zjazdu do miejscowości Urzut i Rozalin. GDD-
KiA zapewniło, że inwestor zajmie się tą sprawą.

TW

R E K L A M A
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Poznaj mieszkańców
lasu
BRWINÓW Na terenie Lasu Młochowskiego zostały ustawione tablice 

przedstawiające zwierzęta, które można spotkać w najbliższej okolicy

 Spacer od ul. Leśnej do ul. Nadarzyńskiej (przy willi Zosin) jest okazją do 
bliższego poznania aż dziewięciu gatunków zwierząt. Pierwsza tablica pre-
zentuje puszczyka. Szczegółowy opis zawiera informacje o zasięgu jego wy-
stępowania, budowie ciała czy trybie życia. Na kolejnych tablicach, na skrzy-
żowaniu szlaków prowadzących przez Las Młochowski, zostały opisane bor-
suk, myszołów, sójka, dzik, sikorki, łoś, lis i wiewiórka. Potem można „spotkać” 
jeszcze dzika oraz lisa. Wszystkie tablice znajdują się na odcinku około 1 km.
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PRUSZKÓW

Opowieść o historii ludobójstwa
 W sobotę 12 stycznia o godz. 15 gościem muzeum Dulag 121 będzie 
dr hab. Lech Nijakowski – autor książki „Ludobójstwo. Historia i socjolo-
gia ludzkiej destrukcyjności”. Wykład dr. Nijakowskiego wprowadzi słu-
chaczy w tematykę studiów nad ludobójstwem, które są dynamicznie 
rozwijającym się polem badawczym. Dzięki nim można nie tylko lepiej 
wyjaśnić naturę zaangażowania „zwykłych ludzi” w projekty ekstermina-
cyjne, ale również oszacować ryzyko wystąpienia ludobójstw w różnych 
częściach świata. 
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Równiej dla aut i rowerów
PODKOWA LEŚNA Budowa i poprawa stanu dróg oraz rozwój sieci tras rowerowych – to 

będą największe wydatki inwestycyjne samorządu Podkowy Leśnej w obecnym roku

 Budżet przewiduje dochody na 
poziomie 31,2 mln zł oraz wydat-
ki wyższe o 3,2 mln zł (niedobór w 
kasie zostanie pokryty tzw. środka-
mi wolnymi z lat ubiegłych oraz po-
życzką). Na inwestycje samorząd 
zaplanował nieco ponad 6,5 mln 
zł. Największa część tej kwoty (2,5 
mln zł) zostanie przeznaczona na  
utwardzenie lub przebudowę dróg 
w mieście ogrodzie. Na tej liście są 
między innymi ulice: Bobrowa, Gło-
gów, Grabowa, Kościelna, Kwiato-
wa, Mickiewicza, Modrzewiowa, 
Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dę-
bowa, Lipowa, Helenowska, Sarnia, 
Warszawska oraz Kukułek. Dru-
gim przedsięwzięciem, pod wzglę-
dem kosztów, będzie kontynuacja 
budowy tras rowerowych (pochłonie 
łącznie 2,5 mln zł). Tę inwestycję do-
finansuje Unia Europejska. 
 Ponadto w Podkowie kontynu-
owana będzie rewitalizacja stawu 
w Leśnym Parku Miejskim (zapla-

nowano na ten cel 650 tys. zł) oraz 
wybudowany pumptrack do wyczy-
nowej jazdy na rowerze (270 tys. 
zł). Burmistrz i radni zarezerwowa-

li także fundusze na projekt przed-
szkola oraz na zagospodarowanie 
terenu przy szkole podstawowej. 
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Aby po Podkowie Leśnej jeździło się coraz lepiej, magistrat 

wyda w tym roku 2,5 mln zł (fot. blog A. Tusińskiego)

Czytali i w dzień, i w nocy
MILANÓWEK Przez kilka miesięcy nastoletni i starsi mieszkańcy Milanówka mieli szansę na na-

ukę szybkiego czytania, a młodsi – na budzące emocje zabawy i nocowanie wśród książek 

 W grudniu zakończył się pro-
jekt „Czytamy dzień i w nocy przy 
bibliotekarzy pomocy”, który reali-
zowała milanowska Miejska Biblio-
teka Publiczna. Na ten cel książni-
ca wystarała się o dofinansowanie 
ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kul-
tury (w ramach programu „Partner-
stwo dla książki”). Chodziło o to, 
by zaoferować młodszym i starszym 
czytelnikom twórcze spędzenie cza-
su, który na długo zostanie w ich 
pamięci. Sądząc po pozytywnych 
komentarzach uczestników warsz-
tatów szybkiego czytania i Noco-
wanek – to się udało. Od września 
do grudnia 2018 r. biblioteka była 
miejscem edukacji i zabawy w gro-
nie rówieśników, miejscem, do któ-
rego przychodzi się nie tylko, by 
wypożyczyć książki, ale też, by zdo-
bywać nowe umiejętności.
 Warsztaty szybkiego czytania 
skierowane były do dwóch grup: 
12–15 lat i 60 plus. Uczestnicy każ-
dej z nich odbyli po 8 spotkań pro-
wadzonych przez wykwalifikowane-
go instruktora, na których poprzez 
wspólne czytanie, naukę odpowied-
nich technik i ćwiczenia zwiększy-
li tempo czytania oraz poprawili ro-
zumienie czytanego tekstu.
 Z kolei Nocowanki, czyli spotka-

nia dla dzieci połączone z nocowa-
niem w bibliotece, były czymś zu-
pełnie nowym zarówno dla czytel-
ników, jak i dla bibliotekarzy. W ra-
mach projektu odbyły się 4 wydarze-
nia, każde mające inny motyw prze-
wodni i każde związane z inną lek-
turą. W każdej Nocowance uczestni-
czyło po 20 dzieci w wieku 8-12 lat, 
którymi w godz. 20-8 opiekował się 
zespół pracowników oraz profesjo-
nalni animatorzy. – Okazało się, że 
sen był najmniej pożądaną częścią 
programu Nocowanek – mówi Edy-
ta Dziewicka, starszy bibliotekarz z 
milanowskiej książnicy. –  Dzieci do 
późna uczestniczyły w kreatywnych 

i zręcznościowych zabawach, a na 
dobranoc wspólnie czytały i oma-
wiały lekturę oraz oglądały tema-
tyczny film. Było wiele wrażeń. Ro-
dzice dzieci, którym z racji ograni-
czonej ilości miejsc, nie udało się 
dostać na  Nocowanki, pytają o ko-
lejne tego typu wydarzenia. Niestety, 
projekt dobiegł już końca - dodaje.
 Wraz z rozpoczęciem nowego 
roku Miejska Biblioteka Publiczna 
szuka jednak nowych pomysłów (i 
funduszy), by ciekawie zorganizo-
wać czytelnikom czas wolny. Warto 
więc śledzić aktualności na stronie 
www.biblioteka-milanowek.pl.
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Grupa chętnych milanowskich seniorów bezpłatnie nauczyła 

się w bibliotece szybkiego czytania

R E K L A M A

Zainwestują w drogi, 
kanalizację i... Austerię
RASZYN Pod koniec grudnia przyjęto budżet gminy na 2019 rok. Dochody 

mają wynieść ponad 140 mln zł, z czego prawie 30 mln zł pochłoną inwestycje

 Wydatki gminy w 2019 roku zaplanowano na 138,5 mln zł. Niewielka nad-
wyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Jednak mieszkańców najbardziej interesują inwestycje. Sporo 
pieniędzy tradycyjnie pójdzie na drogi, zarówno na projekty, jak i wykonanie. 
Z ważniejszych zadań warto wspomnieć o wartej 2,5 mln zł przebudowie ul. 
Waryńskiego i Zacisze. Będzie kontynuowana także budowa ścieżek rowero-
wych, które mają połączyć Raszyn z ościennymi gminami oraz porządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej (prawie 14 mln zł). Kolejną ważną inwestycją ma 
być rewitalizacja Austerii, a konkretnie zaadaptowanie budynku na potrzeby 
Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej, co ma kosztować ponad 2,8 mln zł.

TW

BARANÓW

Superlotnisko – prace prą do przodu
 Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego zapowiedział na łamach „Forbesa”, że budowa 
nowego portu lotniczego „Solidarność” na obszarze gmin Baranów, Wi-
skitki i Teresin ruszy w 2022 roku. Wstępnie pod inwestycję wytypowano 
obszar 66,2 km kw., z czego ostatecznie zostanie wybrane około 30 km 
kw. Wild zapowiada, że w 2019 roku rada ministrów wyda rozporządze-
nie, które określi maksymalny obszar inwestycji, a ostateczny wariant 
zostanie wybrany w 2020 roku i wtedy grunty mają stać się własnością 
Skarbu Państwa. – Chcielibyśmy, żeby jak największy procent gruntów 
został nabyty w drodze kupna. Żeby nie dochodziło do wywłaszczeń – 
zadeklarował Wild w wypowiedzi dla gazety. W jego ocenie nadal jest 
możliwe, że nowy port zacznie działać na przełomie lat 2027-2028. Koszt 
budowy CPK szacowano dotychczas na ok. 35 mld zł. Z tego 16-19 mld 
zł ma kosztować samo lotnisko, 8-9 mld zł nowa linia kolejowa Warsza-
wa-Łódź oraz łącznik do Centralnej Magistrali Kolejowej, natomiast po-
zostałe 7 mld zł mają pochłonąć inwestycje drogowe. Latem rząd ogło-
sił, że powstanie CPK spowoduje wybudowanie lub wyremontowanie w 
całym kraju 1300 km linii kolejowych, co będzie kosztowało dodatkowe 
40 mld zł. – Wstępnie zakładamy, że połączenia kolejowe powinny funk-
cjonować już co najmniej od roku przed uruchomieniem portu – powie-
dział Mikołaj Wild.

PC
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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

klikasz 
i  wiesz
klikasz 
i  wiesz

największy nakład 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

DAM PRACĘ

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra, wypłacane regularnie, w syste-
mie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowców C+E 
na trasy międzynarodowe PL - EU-PL tel.  600 065 813
                                   
BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samocho-
dowego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie, 
tel. 600 065 813 

Zatrudnię pana do sprzątania, na teren zewnętrzny 
z Piaseczna lub bliskich okolic, tel. 609 153 202

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

Opiekunka Seniorów w Niemczech! Bezpłatny 
kurs j. niemieckiego od podstaw. Zadzwoń do naszego 
rekrutera i umów się na spotkanie w Warszawie! 
tel. 506 289 039 lub 501 356 229. Promedica24

Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach, 
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

Kierowce C+E, na stałych trasach Warszawa-Rumu-
nia, Warszawa-Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 501 19 66 83

Zatrudnię fryzjerkę, Nowa Iwiczna, tel. 511 398 617

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakłada-
niu ogrodów, chętnie z prawej jazdy kat. B i umiejęt-
nością układania kostki brukowej,  płatne tygodniowo, 
tel. 698 698 839

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

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet 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 Elektryka, Elektromontera. Wykonywanie 
Instalacji Elektrycznych w budynkach mieszkalnych. 
Tel.602-675-286

PRACOWNICY do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

ORETATOR koparko-ładowarki, koparki z doświadcze-
niem, praca W-wa i okolice, tel. 501 397 261

PRACOWNICY do  pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

KIEROWCA kat. B, C, ważna karta kierowcy, praca W-wa 
i okolice, tel. 501 397 261

Pana do sprzątania, Nowa Wola, 1/2 etatu, tel. 608 673 131

Malarzy, szpachlarzy, tel. 507 191 295

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

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

Panią do sprzątania 4 klatek na osiedlu w Piasecznie, 
tel. 502 501 302

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Do sprzątania biura w centrum Warszawy, praca po połu-
dniu, tel. 660 720 764

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

Firma Probet sp. z o.o. zatrudni pracowników gospodar-
czych i sprzątaczki z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności. Gwarantujemy umowę o pracę. Zaintereso-
wane osoby prosimy o kontakt pod nr telefonu 798 912 400

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle zatrudni na cały etat nauczycieli: edukacja wczesnosz-
kolna, j. angielski i matematyka. CV proszę przesyłać na 
adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl, tel. 22 462 85 20

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno, 
tel. 606 120 597

Zatrudnimy mężczyzn do ochrony budów z terenu 
Mokotowa, Wilanowa, Konstancina, Piaseczna. 
Tel. 22 834 34 00

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, tel. 606 205 646

Apartamentowce Piaseczno do ochrony, tel. 22 834 34 00

Kierowcę do restauracji w Piasecznie chętnie emeryta lub 
studenta, tel. 600 904 504

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

Zatrudnimy pomoc do kuchni w restauracji w Hotelu Solec 
(okolice Piaseczna i Góry Kalwarii). Praca w systemie 2/2, 
doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane - 
domowa kuchnia polska. Praca od zaraz. Tel, 603 373 161

Do sprzątania osoby niepełnosprawne, umowa, Pia-
seczno, tel. 508 143 614

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

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

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz-dekarz. 
Praca stała, możliwość zakwaterowania (rejon Warszawy) 
tel. 22 756 84 89 

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

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko, tel. 501 143 827

Zatrudnię w rejonie Warszawy blacharzy-dekarzy. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania na miejscu, tel. 22 756 84 89

Zatrudnię kucharza/-kę Góra Kalwaria tel.  504 925 048

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

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 576 099 025

Opieka, Piaseczno, tel. 575 768 357

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Sprzątanie tel. 880 255 904

KUPIĘ

SPRZEDAM

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mercedes 300 TD, 98 r, tel. 502 200 221

Citroen Xara Picasso, 1.6, 2008 r., 130 000 km, 
benzyna lpg, tel. 691 056 402

Suzuki Grand Vitara, 2012r, 52500 km, pierwszy 
właściciel, tel. 502 602 863 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Stare Mercedesy, osobowe, dostawcze i ciężarowe, 
tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Prażmów centrum, budowlane, 1070 m kw., ostatnie 
3 działki, 75.000 PLN, tel. 735 988 544

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4000 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, 
wszystkie media, tel. 501 552 085 

Kawalerkę, 32 m kw., centrum Piaseczna, tel. 504 196 021

Dom 105 działka 1450 m kw. Okolice Mszczonowa, 
tel. 509 916 548

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

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

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie 42 m kw. w Górze 
Kalwarii ul. Białka inwestycja New Fort Tel. 504 252 576

Sprzedam 3 pokojowe – 47 m kw. - Wilczynek k/Baniochy, 
180 tys. bezpośrednio, tel: 517 453 889

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

Do sprzedania tanie działki w Prażmowie- blisko 
Urzędu tel. 501 610  072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w SIEDLISKACH 604 624 875

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczym 
501 610 072

Sprzedam SUPER tanią  i budowlaną działkę na południe 
od Piaseczna. Łączny koszt ok. 25 000 zł. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Małżeństwo poszukuje pokoju z możliwością 
używania kuchni i łazienki (najlepiej okolice 
Józefosławia), tel. 607 243 372

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, 
Prażmów, tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, bezpośred-
nio, za gotówkę, tel. 512 939 790

USŁUGI

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

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

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
  
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Układanie glazury, hydraulika, malowanie, 
tel. 601 722 578

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Elektryk, tel. 666 890 886

NAPRAWY  AGD  PRALKI  LODÓWKI  ZMYWARKI  
PIEKARNIKI  PŁYTY TEL.TEL. 511 204 952

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Hydraulik, tel. 535 872 455

Glazura, remonty, 12 lat doświadczenia, tel. 794 781 765

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860
 
Budowy domów tel. 798 836 860 

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Odśnieżanie pługiem i ręcznie, tel. 601 304 250

Czyszczenie rynien, wycinka drzew, usługi podnośnikiem 
koszowym, 17m wynajem, tel. 609 828 998

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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, tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel.  533 125 444

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

 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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Kredyty bankowe  www.procesuj.pl, tel. 887 887 559
 

NAUKA 

Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZWIERZĘTA

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

Dom opieki Konstancja zatrudni opiekunów i pielę-
gniarki, praca w Konstancinie-Jeziornie, tel.22 754 39 
40, 602 795 596

Opieka nad starszą osobą w Raszynie, tel. 604 43 77 57

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Poszukuję kawalerki lub samodzielnego mieszkania, 
Piaseczno/Konstancin, tel. 517 449 366

WYNAJMĘ PAWILON, SZKOLNA 13a, bazarek, 
Piaseczno, tel. 508 259 802

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

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pracująca para bez dzieci, ale z dwoma kotkami:) po-
szukuje bezpośrednio do wynajęcia domu, z samo-
dzielną działką, na wynajem długoterminowy (minimum 
2 lata), do 1500 zł, tel. 793 213 493

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymaga-
nia: umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klien-
tem, wykształcenie średnie lub wyższe, doświadcze-
nie na podobnym stanowisku mile widziane. Oferu-
jemy wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet me-
dyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-
mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Malowanie wewnątrz mieszkań, tel. 723 528 851

Wycinka drzew z wywozem-tanio! Tel. 512 00 99 66

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
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Najpierw bramki,
potem nowe pasy
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Drogowcy poszukają fi rmy, 

która do końca czerwca zlikwiduje niedokończony punkt poboru opłat 

na autostradzie koło Pruszkowa

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecuje, że w drugiej po-
łowie tego roku kierowcy korzystający z A2 nie będą musieli już zwalniać do 
40 km/h przejeżdżając obok bramek nieczynnego punktu poboru opłat. Po 
likwidacji 17 wysp dzielących wykonawca będzie miał za zadanie przygoto-
wanie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku i pozostawienie rezerwy na 
trzeci pas ruchu. 
 Będzie on potrzebny, kiedy ruszy rozbudowa A2. Pod koniec grudnia GDD-
KiA ogłosiła również przetarg na projekt poszerzenia A2 na 88-kilometrowym 
odcinku pomiędzy Warszawą i Łodzią. – Ruch na tym odcinku autostrady  już 
teraz zbliża się do wartości granicznych dla obecnego przekroju, a w najbliż-
szych latach spodziewany jest dalszy stopniowy jego wzrost. Spowoduje to, 
że w perspektywie kilku najbliższych lat może dojść do wyczerpania przepu-
stowości tej trasy. To połączenie będzie miało także bardzo istotne znaczenie 
w kontekście planów realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego 
podjęliśmy decyzję o rozbudowie tego odcinka A2 do trzech pasów ruchu w 
każdą stronę – informuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 Inwestycja będzie polegała na dobudowie trzeciego pasa ruchu od wę-
zła Łódź Północ do węzła Pruszków, a na odcinku węzeł Pruszków – węzeł Ko-
notopa czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrz-
nych stronach obu jezdni autostrady A2, z wykorzystaniem szerokiego pasa 
rozdziału przewidzianego podczas budowy autostrady pod przyszłe posze-
rzenie. Prace przygotowawcze mają być prowadzone maksymalnie do 2021 
roku (ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł). Budowa dodatkowych pa-
sów została przewidziana na okres nawet do 3 lat, z uwagi na to, że prace są 
planowane bez wyłączania odcinka z ruchu. Łączny koszt prac może wynieść 
około 600 mln zł.

PC

Wyspy blokujące ruch na A2 mają być zlikwidowane w ciągu 

pół roku

MILANÓWEK

Muzycznie w nowy rok
 18 stycznia Milanowska Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego 
zagra koncert noworoczny. Wydarzenie w Starym Kinie rozpocznie się o 
godz. 20. Wstęp wolny. 

PC

BRWINÓW, JAKTORÓW, MILANÓWEK

Dworce staną się wizytówką
 Do początku grudnia 2021 roku Polskie Koleje Państwowe SA przebudują 
dworce w Brwinowie, Jaktorowie i Milanówku. To część większego projektu 
modernizacji łącznie 59 budynków dworcowych przy kilku liniach kolejo-
wych w Polsce. PKP otrzymały na ten cel wsparcie unijne. W Milanówku stary 
obiekt ma zostać rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy „dworzec sys-
temowy”, w Brwinowie i Jaktorowie budynki zostaną unowocześnione.

PC

PRUSZKÓW

Uroczysty koncert kolęd
 W niedzielę 20 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Helenowskiej 3 w Pruszkowie od-
będzie się uroczysty koncert kolęd w wykonaniu chóru Filharmonii Narodo-
wej. Koncert rozpocznie się o godz. 19, wstęp wolny.

TW

R E K L A M A

Gorączka w pogotowiu
GRODZISK MAZOWIECKI Wygląda na to, że na wprowadzeniu przez wojewodę nowego pla-

nu ratownictwa medycznego na Mazowszu najbardziej straci Grodzisk Mazowiecki, 

skąd zniknie rejon pogotowia

 Nadchodzą duże zmiany w ra-
townictwie medycznym, wprowa-
dzone ubiegłoroczną ustawą. Przed 
wszystkim zostanie ono „upaństwo-
wione”, co oznacza, że od począt-
ku kwietnia chorych nie będą wozi-
ły już karetki należące do prywatnych 
firm (chodzi tu przede wszystkim o 
Falcka).  

 Kolejne zmiany dotyczą syste-
mu ratownictwa medycznego – cho-
dzi tu o dyspozytornie i stacje po-
gotowia, z których wyjeżdżają ka-
retki. Kilka dni temu wojewoda po-
informował, że projekt planu pań-
stwowego ratownictwa medyczne-
go dla województwa mazowieckie-
go jest już gotowy oraz skonsulto-
wany z samorządami i zacznie obo-
wiązywać od 1 kwietnia tego roku. 
Wojewoda proponował warianty z 
trzema lub pięcioma dyspozytor-
niami w regionie i wygrał ten dru-
gi wariant. W projekcie planu, który 
przesłał do zatwierdzenia Minister-

stwa Zdrowia, wojewoda zapropo-
nował jednak likwidację tzw. rejo-
nu operacyjnego w Grodzisku Ma-
zowieckim. W wyniku tej zmiany 
powiat grodziski ma być przypisa-
ny do rejonu operacyjnego w Rado-
miu, mimo że samorząd Mazowsza 
proponował, aby znalazł się w war-
szawskim rejonie operacyjnym.
 Jaki będzie efekt tych zmian? 
Dowiemy się wkrótce, kiedy nasz 
region zaczną obsługiwać inni 
dyspozytorzy, a także nowo wy-
brane w konkursach zespoły ra-

townictwa medycznego, speł-
niające ustawowe wymogi. Zda-
niem Adama Struzika, marszał-
ka województwa mazowieckiego, 
tak szybkie wprowadzanie zmian 
w pogotowiu „rujnuje to, co uda-
ło się już zrobić w zakresie ratow-
nictwa medycznego na Mazowszu, 
ale przede wszystkim zagraża ży-
ciu i zdrowiu mieszkańców nasze-
go regionu”. – To kolejny przykład 
zupełnie niepotrzebnej centraliza-
cji – uważa. 
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Duże zmiany w ratownictwie wejdą w życie 1 kwietnia

Powiat grodziski ma

być przypisany do rejonu 

operacyjnego w Radomiu, 

mimo że samorząd

 Mazowsza proponował, 

aby znalazł się w warszaw-

skim rejonie operacyjnym

Trzy nowe pomosty 
i siłownia
GRODZISK MAZOWIECKI Stawy Walczewskiego wzbogacą się o kolejne ele-

menty, które mają być gotowe przed kolejnym sezonem rekreacyjnym

 Magistrat kontynuuje zagospodarowanie terenów wokół chętnie odwie-
dzanych przez mieszkańców zbiorników. Tym razem szuka wykonawcy trzech 
drewnianych pomostów, na których będzie można bezpiecznie rozłożyć leża-
ki lub skorzystać z siedzisk. W sumie nad  wodą przybędzie ponad 430 m kw. 
nowej powierzchni służącej wypoczynkowi. 
 Jednak to nie jedyne inwestycje, jakie zostaną poczynione w tym terenie 
w najbliższych miesiącach. Zostanie wykonana ul. Wioślarska wraz z parkin-
giem, co umożliwi dogodny dojazd od ul. Warszawskiej, powstanie drugi sza-
let, a także siłownia zewnętrza z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych. 
 – Ogłosimy również przetarg na uzupełnienie nasadzeń na terenach zie-
lonych oraz projekt rozbudowy placu zabaw – informuje Stanisław Olkowski, 
odpowiedzialny za realizację inwestycji w grodziskim magistracie. 

PC

Wokół Stawów Walczewskiego stale przybywa elementów 

sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji 

BRWINÓW

MICHAŁOWICE

Ekologiczne ogrzewanie

Senior+  w  Komorowie

 Od 1 stycznia do 31 maja 
można składać w urzędzie gminy 
Brwinów wnioski o dotacje na 
zmianę sposobu ogrzewania z 
pieców węglowych na gazowe, 
elektryczne lub opalane pel-
letem. Dotacja na zakup pieca 
może wynieść do 75 proc. kosz-
tów udokumentowanych fakturą, 
lecz nie więcej niż 5 tys. zł. 

TW

 Nieaktywni zawodowo miesz-
kańcy gminy w wieku powyżej 60 
lat, którzy ze względu na wiek lub 
stan zdrowia wymagają częścio-
wej opieki, mogą ubiegać się o 
miejsce w dziennym domu dla se-
niorów w Komorowie. Więcej in-
formacji w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

TW
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