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klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Wielkie granie z WOŚP
REGION W niemal wszystkich 

miejscowościach na terenie 

powiatów pruszkowskiego, 

grodziskiego i otwockiego 

odbyły się imprezy powiąza-

ne ze zbiórką pieniędzy w ra-

mach 31. fi nału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. 

PRUSZKÓW We wtorek w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących i Sportowych w Pruszkowie od-

było się uroczyste podpisanie aktu erekcyj-

nego oraz wmurowanie kamienia węgielne-

go pod budowę krytej pływalni. Obiekt jest 

w trakcie budowy i powinien zostać ukończo-

ny jeszcze w tym roku

Powstanie nowa pływalniaPowstanie nowa pływalnia
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KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW

Pijany kierowca skończył 
jazdę w stawie
 Patrol z pruszkowskiej komendy otrzymał informację 
o jadącym nissanem nietrzeźwym kierowcy. Policjanci za-
uważyli pojazd na ul. Grafitowej. Na widok mundurowych 
kierowca zaczął uciekać. Uderzył w barierkę, a potem w la-
tarnię, kończąc jazdę w parku. Następnie mężczyzna opu-
ścił pojazd i wskoczył do stawu. Po chwili został wycią-
gnięty z wody przez mundurowych. W trakcie czynności 
wyjaśniających okazało się, że wcześniej na ul. Srebrnej 
uderzył w inny zaparkowany pojazd. Badanie stanu trzeź-
wości 32-latka wykazało, że ma 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Gro-
dzi mu do 5 lat więzienia.
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Odzyskali kradziony samochód
 Pruszkowscy patrolowcy udali się do miejscowości 
Urzut, gdzie według informacji miał stać porzucony peuge-
ot. Po sprawdzeniu numerów identyfi kacyjnych peugeota 
w systemie informatycznym okazało się, że samochód jest 
poszukiwany. Został skradziony w ubiegłym roku. Po doko-
naniu oględzin pojazdu przez funkcjonariuszy z grupy do-
chodzeniowo-śledczej, został on zabezpieczony na policyj-
nym parkingu.

Wielkie granie z WOŚP
REGION W niemal wszyst-

kich miejscowościach 

na terenie powiatów 

pruszkowskiego, gro-

dziskiego i otwockiego 

odbyły się imprezy 

powiązane ze zbiórką

pieniędzy w ramach 31. 

fi nału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W tym roku 

zebrane pieniądze 

zostaną przeznaczone 

na  zakup sprzętu służą-

cego do szybkiej iden-

tyfi kacji bakterii wywo-

łujących sepsę

 W Otwocku na mieszkań-
ców czekało mnóstwo atrakcji w 
różnych punktach miasta. Były 
koncerty, licytacje i dużo wyda-
rzeń towarzyszących. Trzy dni 
temu sztab WOŚP poinformo-
wał, że zebrano ponad 236 tys. 
zł, ale w tej kwocie nie było jesz-
cze pieniędzy z aukcji, które cały 
czas trwały. 159 tys. zł samej go-
tówki zebrał też sztab WOŚP-u 
w Józefowie (bez e-skarbonki), a 
niemal 60 tys. zł połączone szta-
by w Celestynowie i Kołbieli. 
 W Pruszkowie w organi-
zację finału włączyły się róż-
ne instytucje, w tym trzy szko-
ły, w których funkcjonowały 
sztaby WOŚP. W sumie udało 
się uzbierać ponad 280 tys. zł. 
Świetnie spisali się mieszkań-
cy Raszyna, którzy zasili Or-
kiestrę kwotą ponad 138 tys. 
zł. Podobnie mieszkańcy Pia-
stowa. Miejscowy sztab poin-
formował we wtorek, że zebra-
no prawie 80 tys. zł. I nie była 
to pełna kwota, bo nie zakoń-
czyły się jeszcze wszystkie licy-
tacje. W Grodzisku Mazowiec-
kim udało się uzbierać ponad 
226 tys. zł, w Podkowie Leśnej 
ponad 52 tys. zł, a w Milanów-
ku – ponad 41 tys. zł. Niemal 
wszystkie sztaby podkreślają, 
że na wysokości zadania stanęli 
zarówno wolontariusze zbiera-
jący pieniądze do puszek, któ-
rzy mimo nienajlepszej pogody 
stawili się niemal w komplecie, 
jak i mieszkańcy. 

TW

RASZYN

Złamał zakaz sądowy
 We wtorek o godzinie 4 rano na ul. Mszczonowskiej  w 
Jankach policjanci zatrzymali do kontroli audi. Podczas 
sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że 54-let-
ni obywatel Wietnamu nie posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów i w 
ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Sąd Rejonowy w 
Grójcu orzekł wobec mężczyzny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych do grudnia 2024 roku. Za złamanie za-
kazu sądowego mężczyzna usłyszy zarzut, grozi mu kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

POWIAT PRUSZKOWSKI

Zatrzymano sześciu poszukiwanych
 Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali sześciu 
mężczyzn, którzy byli poszukiwani przez sądy, by odbyć kary 
pozbawienia wolności. 55-latek poszukiwany przez prusz-
kowski sąd do odbycia kary 150 dni pozbawienia wolności 
za przestępstwo niealimentacji został zatrzymany w Prusz-
kowie. Kolejny poszukiwany 59-latek wpadł w Piastowie. 
Jego poszukiwania zarządził Sąd Okręgowy w Warszawie. 
Czeka go kara 1,5 roku pozbawienia wolności za przestęp-
stwo przywłaszczenia mienia. Pozostali czterej mężczyźni, w 
wieku 37, 39, 44 i 60 lat, poszukiwani przez Sąd Rejonowy w 
Pruszkowie, zostali zatrzymani na terenie powiatu. Po uregu-
lowaniu zaległych grzywien, zostali zwolnieni.

GRODZISK MAZOWIECKI 

Marihuana znaleziona w głośniku
 Policjanci z grodziskiej komendy zdobyli informację o po-
jeździe, którym mogą być przewożone nielegalne substan-
cje. W czasie kontroli, 51-latek siedzący w samochodzie, na 
polecenie funkcjonariuszy wydał dobrowolnie opakowanie 
z suszem roślinnym. Policjanci pojechali także na przeszuka-
nie jego miejsca zamieszkania. Tam mężczyzna oddał jedną 
torebkę z taką samą substancją, twierdząc, że nie posiada nic 
więcej. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali całe mieszka-
nie. Jednym z miejsc, w którym znaleźli kolejne narkotyki był 
stojący w pokoju głośnik estradowy. Łącznie policjanci za-
bezpieczyli niemal 370 gramów marihuany.

50 mln zł zaplanowano na inwestycje

Wszystkie sztaby i wolontariusze spisali się na medal. Na 

wysokości zadania stanęli także mieszkańcy, którzy chęt-

nie brali udział w licytacjach i wrzucali pieniądze do puszek

RASZYN W tym roku wydatki budżetowe gminy zaplanowano na ponad 201 

mln zł, z czego ponad 50 mln zł ma pójść na inwestycje

 Budowa gminnych dróg ma 
pochłonąć ponad 21,5 mln zł. 
10,67 mln zł ma kosztować bu-
dowa ulicy Miklaszewskiego w 
Dawidach Bankowych. Oprócz 
tego ma zostać dokończona bu-
dowa Wąskiej, Dolnej, Dwor-
kowej, Rycerskiej, Poziom-

kowej, Zakole, Rozwojowej, 
Szczygła, Nadrzecznej i Dojaz-
dowej. W ubiegłym roku roz-
poczęła się budowa domu ko-
munalnego w Podolszynie No-
wym. W tym roku inwestycja ta 
będzie kontynuowana i pochło-
nie ponad 5,6 mln zł. Kolejny 

duży wydatek to dokończenie 
Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. 
Godebskiego. Gmina wyda na 
ten cel ponad 7,8 mln zł. Nie-
co ponad 7 mln zł ma też kosz-
tować w tym roku rewitalizacja 
kompleksu Austerii. 

TW
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Powstanie nowa pływalnia
PRUSZKÓW We wtorek w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w 

Pruszkowie odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmu-

rowanie kamienia węgielnego pod budowę krytej pływalni. Obiekt jest w 

trakcie budowy i powinien zostać ukończony jeszcze w tym roku

 Pływalnia ma mieć dwie 
niecki basenowe. Jej sercem bę-
dzie duży basen o wymiarach 
25×21 metrów i głębokości od 
1,35 m do 2 m. Umożliwi to wy-
tyczenie 8 torów o szerokości 
2,5 m lub 10 torów o szeroko-
ści 2 m, przeznaczonych do ce-
lów rekreacyjnych. Druga niec-
ka o wymiarach 17×5 m (1,3 m 
głębokości) ma służyć do na-
uki pływania. Obiekt ma mieć 
pełną infrastrukturę, profesjo-
nalne zaplecze oraz trybuny, na 
których zmieści się 240 osób. 

Inwestycja za ponad 30 mln zł

 Mimo że pływalnia od ubie-
głego roku jest w budowie, w 
ostatni wtorek odbyło się uro-
czyste podpisanie aktu erekcyj-
nego, który (m.in. wraz z ostat-
nim wydaniem Kuriera Połu-
dniowego) został umieszczo-
ny w tubie i – po poświęceniu 
- wmurowany w jedną ze ścian 
budynku. Zanim jednak do tego 
doszło odbyła się część oficjalna 
wydarzenia z udziałem zapro-
szonych gości, wśród których 
byli posłowie na sejm RP, radni 
powiatowi oraz przedstawicie-
le ministerstw sportu i obrony. 
Wszystkich przybyłych powitał 
starosta pruszkowski Krzysztof 
Rymuza, który przybliżył też hi-
storię inwestycji. 
 - Nad projektem pływalni 
pracowaliśmy tak naprawdę od 
2016 roku – przypomniał. - Kie-
dy projekt był gotowy, zaczęli-
śmy rozmawiać o realizacji za-
dania i możliwościach jego sfi-
nansowania. Może nieco dzi-
wić, że budujemy basen w cza-
sach kryzysu, szalejącej infla-
cji, epidemii covidu. To praw-
da, ale przygotowywaliśmy się 
do tego zadania od dawna. A 
dzięki temu, że od 2017 roku 
na naszym terenie działa szko-
ła mistrzostwa sportowego, mo-
gliśmy ubiegać się o dofinanso-
wanie sięgające nawet 70 proc. 
wartości zadania.
 Krzysztof Rymuza przy-
pomniał, że w otoczeniu przy-

szłego basenu znajdują się już 
obiekty sportowe, które wyma-
gają jednak modernizacji. Co 
do samej pływalni, to ma ona 
kosztować ponad 30 mln zł, z 
czego 10,6 mln zł udało się po-
zyskać w formie dotacji z mini-
sterstwa sportu. 

 - Nie ukrywam, że cały czas 
szukamy dodatkowych środków 
zewnętrznych  - podkreślił staro-
sta, dziękując za wsparcie zarów-
no ministerstwu, jak i radnym 
powiatowym, którzy zagwaran-
towali środki na budowę basenu. 

Sport to zdrowie 

 Obecna na uroczystości 
Anna Krupka, sekretarz stanu 
w ministerstwie sportu podkre-
śliła, że pływalnia stworzy zna-
komite warunki treningowe dla 
profesjonalnych sportowców, ale 
będzie służyła też mieszkańcom 
Pruszkowa, mającym do dyspo-
zycji tylko jeden wysłużony ba-
sen (w tym roku pływalnia Ka-
pry obchodzi swoje 20-lecie).
 - To jest inwestycja strate-
giczna – dodała. - Nakłady na 
sport cały czas się zwiększają. W 
tym roku przeznaczono na ten 

cel rekordowe 3,5 mld zł. Waż-
ne, aby popularyzować ruch w 
różnych grupach wiekowych. Ta 
pływalnia ma temu służyć.
 Anita Czerwińska, sekre-
tarz stanu w ministerstwie ro-
dziny zauważyła, że nowa pły-
walnia podniesie jakość i po-
ziom życia mieszkańców, zaś 
posłanka Dominika Chorosiń-
ska dodała, że jest ona sztan-
darowym przykładem polityki 
zrównoważonego rozwoju.
 - Uważam, że pływanie i 
gimnastyka to aktywności, któ-
re powinny być obecne w życiu 
wszystkich dzieci – mówił poseł 
Zdzisław Sipiera. Kolorytu uro-
czystości dodała mistrzyni olim-
pijska w pływaniu, a dziś prezeska 
Polskiego Związku Pływackiego 
Otylia Jędrzejczak. - Ta inwesty-
cja bez wątpienia jest potrzebna, 
a Polski Związek Pływacki zawsze 
wspiera inicjatywy, które dotyczą 
zarówno sportu powszechnego, 
jak i wyczynowego – przypomnia-
ła. - Podstawowa nauka pływania 
powinna obejmować każde dziec-
ko, bo przekłada się potem na 
bezpieczeństwo nad wodą. Mam 
nadzieję, że na tym obiekcie będą 
kształcili się przyszli mistrzowie, 
ale także instruktorzy i trenerzy 
pływania. Deklaruję, że PZP bę-
dzie współpracował z tym ośrod-
kiem.

W jedną ze ścian pływalni wmurowano 

umieszczony w specjalnej tubie akt erekcyjny

Nowa pływalnia 

uzyska certyfikat 

Polskiego Związku 

Pływackiego

W poniedziałek 
otwarcie obwodnicy
GRODZISK MAZOWIECKI W najbliższy poniedziałek 6 lute-

go o godz. 6 rano zostanie otwarta dla samochodów 

zachodnia obwodnica Grodziska Mazowieckiego

Budowa obwodnicy kosztowała ponad 162 mln zł

W sobotę odbędzie się uro-

czyste otwarcie obwodnicy 

z udziałem mieszkańców, w 

poniedziałek drogą pojadą 

pierwsze samochody

 Jest to 7,35-kilometrowy odcinek drogi między węzłem „Gro-
dzisk Mazowiecki” na autostradzie A2, a miejscowością Kałęczyn. 
Obwodnica odciąży centrum Grodziska Mazowieckiego, przejmu-
jąc ruch generowany przez zjazd z autostrady A2 w kierunku „gier-
kówki”. Obwodnica przechodzi przez tereny rolnicze na obrzeżach 
miasta. Zakres robót obej-
mował budowę trzech du-
żych obiektów inżynieryj-
nych, przebudowę sześciu 
skrzyżowań z drogami lo-
kalnymi, przebudowę infra-
struktury podziemnej, bu-
dowę urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu. W trosce o pieszych i rowerzystów wybudowane zosta-
ły chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi serwisowe umożliwia-
jące dojazd do okolicznych posesji. Budowa obwodnicy trwała dwa 
lata i kosztowała ponad 162 mln zł. 
 A już w najbliższą sobotę 4 lutego uroczystości związane z od-
daniem nowej drogi planuje miasto. Impreza odbędzie się o godz. 
14 na przedłużeniu ul. Bałtyckiej. Na miejscu dojdzie do próby po-
bicia rekordu Polski w masowym przecięciu wstęgi i jej trzyma-
niu, dlatego w wydarzeniu wskazana jest obecność jak największej 
liczby mieszkańców. Potem będzie konkurs wiedzy o Grodzisku z 
atrakcyjnymi nagrodami, występ Mediatekowej Grupy Wokalnej 
Dagmary Jaworskiej, rozgrzewka taneczna. Zaplanowano też wy-
stawę zabytkowych samochodów i stoika sołeckie. A od godz. 17 w 
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 29 będzie można 
posłuchać orkiestry oraz obejrzeć występy Viki Gabor i Eneja. 

TW

Spotkanie dla mieszkańców

OTWOCK

 W najbliższą sobotę 4 lutego, o godzinie 12 w Teatrze im. 
Stefana Jaracza w Otwocku, odbędzie się otwarte spotkanie z 
mieszkańcami z udziałem Jarosława Margielskiego - prezyden-
ta Otwocka  oraz przewodniczącej rady miasta Otwocka Moniki 
Kwiek. Przez dwie godziny zarówno prezydent, jak i przewodni-
cząca będą do wyłącznej dyspozycji przybyłych mieszkańców.
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Polsko-ukraińskie
kolędowanie
JÓZEFÓW W niedzielny wieczór 29 stycznia w Kościele Rzymskokatolickim 

pw. Matki Bożej Częstochowskiej odbył się wyjątkowy koncert

 Wystąpiły dwa chóry dzia-
łające przy parafii – schola pod 
kierunkiem Marcina Ciesiel-
skiego i Schola Dziecięca pro-
wadzona przez Marcina War-
gockiego. Gościnnie wystąpił 
też Chór Gloria z greckokato-
lickiej parafii Opieki NMP w 
Warszawie pod kierownictwem 
Galiny Szewczuk Garasan.
 Pomysłem zorganizowania kon-
certu i wspólnego kolędowania Mar-
lena Lewandowska podzieliła się 
podczas jednego z tegorocznych 
świątecznych spotkań w gronie 
polsko-ukraińskich znajomych. 
Sformalizowała go grupa przy-
jaciół skupionych wokół trzech 
grup muzycznych.
 

Do współpracy zaproszono kil-
ku muzyków, a także rodziców 
dzieci i wolontariuszy. Przy-
gotowano polsko-ukraińskie 
aranżacje utworów oraz, wła-
snym sumptem, wydrukowano 
polsko-ukraiński śpiewnik (ko-
lędnik).
 Wspólne kolędowanie na 
cztery chóry tj. trzy zespoły 
oraz publiczność zgromadzo-
ną w kościele, obejmowało po-
pularne polskie kolędy m.in. 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Mizer-
na cicha”, „Przybieżeli do Be-
tlejem”, „Lulajże Jezuniu”, ko-
lędę „Skrzypi wóz” znaną m.in. 
z wykonania zespołu Enej, a 

także polską XVIII-wieczną 
kolędę „Gore gwiazda Jezuso-
wi”, znaną z aranżacji zespo-

łów Arka Noego, Brathanki czy 
Golec Orkiestra.

 W repertuarze nie zabrakło 
utworów o międzynarodowej 
sławie, m.in. jednej z najbardziej 
znanych kolęd pt. „Cicha noc” 
(„Stille Nacht”), utworu „Ucie-
kali, uciekali” z musicalu „Me-
tro”, czy piosenki pełnej pytań 
„Mario, czy już wiesz” („Mary, 
Did You Know”). Chór Glo-
ria wykonał także szczedriw-
kę „Szczedryk” (Carol of the 
Bells) w oryginalnym ukraiń-
skim brzmieniu (utwór „Szcze-
dryk” został zaadaptowany jako 
angielska kolęda „Carol of the 
Bells” przez Petera J. Wilho-
usky'ego z radia NBC, po wy-
konaniu oryginalnej piosenki 
przez Ukraiński Chór Narodo-
wy w Carnegie Hall 5 paździer-
nika 1922 r.).
 Radosna atmosfera towa-

rzysząca śpiewaniu bisów prze-
niosła się do domu parafialnego, 
gdzie po koncercie, przy zorgani-
zowanym poczęstunku w polsko-
ukraińskim gronie, przez ponad 
godzinę rozmawiano i śpiewano. 
- Była to czysta przyjemność i ra-
dość z muzykowania i bycia ra-
zem - powiedziała pomysłodaw-
czyni po koncercie. - Otwieramy 
się na nowe możliwości, rozwija-
my i cieszymy byciem z innymi. 
Gratulujemy pomysłu, zaanga-
żowania, siły, mobilizacji i deter-
minacji. Kolejna edycja podobno 
jest już w planach.

RL

Powstanie nowe
przedszkole
MICHAŁOWICE Tydzień temu w urzędzie gminy podpisano 

umowę na budowę energoefektywnego przedszkola przy 

ulicy Szkolnej 13 w Michałowicach. Obiekt ma być gotowy w 

sierpniu przyszłego roku i kosztować prawie 24 mln zł

 Prace nad nowym przedszkolem rozpoczęły się w 2020 roku. 
Przeprowadzono konkurs na koncepcję obiektu, na który wpłynę-
ło 56 prac. Zdecydowano się na pracownię 2pm Piotr Musiałow-
ski, która przygotowała projekt. Nowe przedszkole ma mieć dwie 
kondygnacje. Na parterze będą znajdowały się sale zajęć dla dzie-
ci oraz kuchnia. Piętro zostało zarezerwowane na funkcje rekreacyj-
no-sportowe, znajdą się na nim też pomieszczenia administracyj-
ne. Kondygnacje będzie łączyła klatka schodowa z windą. W pla-
cówce znajdzie się siedem sal dydaktycznych, przeznaczonych dla 
siedmiu oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci każdy. W sumie w 
przedszkolu będzie mogło uczyć się 175 dzieci. Budynek będzie 
spełniał też surowe wymogi związane z efektywnością energe-
tyczną. Będzie miał duże okna od strony południowej, rolety prze-
ciwsłoneczne, żwirowy dach i taras z zielenią stanowiącą bufor ter-
miczny, panele fotowoltaiczne, proekologiczne systemy ogrzewa-
nia i wentylacji, zbiornik na deszczówkę. Obok powstanie nowy 
plac zabaw, ogródki warzywne, altany. Pojawią się też nowe nasa-
dzenia.
 W części starego przedszkola powstanie świetlica dla mieszkań-
ców z dwiema salami, zapleczem sanitarnym i biurowym. Planowa-
ny termin zakończenia wszystkich prac do sierpień 2024 roku.

TW

W rocznicę powstania
styczniowego
OTWOCK W niedzielę 22 stycznia odbyła się uroczy-

stość upamiętniająca 160. rocznicę wybuchu Po-

wstania Styczniowego

 W klubie „Mlądz” odbył się wykład Tomasza Żurawskiego na te-
mat zapomnianych bohaterów powstania. Po wykładzie nastąpił 
przemarsz z pochodniami z klubu pod zbiorową mogiłę Powstańców 
poległych w walce z rosyjskim zaborcą. Tam odbył się apel pamięci 
oraz przemówienia zaproszonych gości. Miejska delegacja odwiedzi-
ła również miejsce pochówku jednego z Powstańców Styczniowych 
przy ul. Żabiej w Otwocku.  Po przemarszu w klubie „Mlądz” odbył się 
występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” oraz 
prezentacja Huberta Bojarskiego na temat patriotycznych pieśni po-
wstańczych. Na uroczystości miasto Otwock reprezentowali: Jarosław 
Margielski - prezydent Otwocka oraz Paweł Walo wiceprezydent, któ-
rzy złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikami.

AB
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20 lat pływalni Kapry
PRUSZKÓW Kilka dni temu, z udziałem władz miasta, odbyły się obchody 

20-lecia pływalni Kapry. Był tort, życzenia, ale mówiono też o planach mo-

dernizacji obiektu. Dwudziestego dnia każdego miesiąca, do końca roku, 

basen ma być dostępny dla mieszańców Pruszkowa za darmo

 Pływalnia Kapry zosta-
ła otwarta z wielką pompą (na 
uroczystości gościła m.in. na-
sza najwybitniejsza pływacz-
ka Otylia Jędrzejczak). Potem 
przez wiele lat służyła miesz-
kańcom Pruszkowa. Rok temu 
obiekt przeszedł remont. Wy-
mieniono m.in. pokrycie da-
chowe, oświetlenie, wanny z 
hydromasażem. Zamontowano 
też nowe ślizgi zjeżdżalni. Pod 
koniec stycznia odbyły się uro-
czyste obchody 20-lecia pły-
walni. Przybył na nie prezydent 
miasta Paweł Makuch, który 
najpierw zapalił zimne ognie 
na pięknym torcie wykonanym 
przez cukiernię Maja, a następ-

nie zaintonował gromkie „100 
lat”. - Życzę państwu, abyście 
dalej byli takim fajnym, zgra-
nym zespołem, abyście czu-
li się w pracy jak w domu, da-
lej byli dobrze odbierani przez 
mieszkańców i robili świet-
ne rzeczy – zwrócił się do pra-
cowników pływalni Paweł Ma-
kuch. Prezydent zwrócił uwagę 
również na inne działania po-
dejmowane przez personel pły-
walni w terenie, jak choćby ob-
sługiwanie kajaków i rowerów 
wodnych w sezonie letnim oraz 
sprawowanie nadzoru nad se-
zonowym kąpieliskiem. Wice-
prezydent Konrad Sipiera przy-
pomniał, że są plany zmoder-

nizowania, unowocześnienia i 
usprawnienia pływalni. Miasto 
ma już prawomocne pozwo-
lenie na budowę, które jednak 
wkrótce może stracić ważność. 
- Aby tak się nie stało musimy 
zapewnić finansowanie tego 
zadania – podkreślił wicepre-
zydent Pruszkowa. 
 Tymczasem pływalnia Ka-
pry, z okazji swojego 20-lecia, 
przygotowała dla mieszkańców 
niespodziankę. Każdego dwu-
dziestego dnia miesiąca osoby 
posiadające Pruszkowską Kar-
tę Mieszkańca będą mogły ko-
rzystać z basenu za darmo.

Tomasz Wojciuk

Pływalnię Kapry znają wszyscy mieszkańcy Pruszkowa

Piękna grodziska tradycja
GRODZISK MAZOWIECKI Podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej został wręczony wózek dla pierwszego 

narodzonego w 2023 mieszkańca Grodziska Ma-

zowieckiego

 W imieniu malutkiej Krystynki prezent od gminy odebrali jej ro-
dzice. Dziewczynka przyszła na świat 2 stycznia o godz. 11.10. Oprócz 
wózka i wyprawki Krystynka otrzymała zawieszkę z kołyską wła-
snoręcznie wyhaftowaną przez mieszkankę gminy - Marię Staniak.
- Pomysł podarowania wózka pierwszemu dziecku w gminie pod-
sunęła mi moja sekretarka. Okazuje się, że spotkało się to z mi-
łym przyjęciem ze strony ludzi – zdradził nam z uśmiechem 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 
Gratulujemy szczęśliwym rodzicom  Krystynki, a władzom gminy 
długoletniej i pięknej tradycji.

AB

Dopingujmy 
naszych koszykarzy
GRODZISK MAZOWIECKI/NADARZYN Rozgrywki trzeciej 

ligi koszykówki cieszą się coraz większą popular-

nością, a fanów basketu, chociażby ze względu 

na dobrą postawą Jeremy'ego Sochana w lidze 

NBA, cały czas przybywa. Już w najbliższą sobo-

tę spotkają się dwa lokalne zespoły – GLKS Nada-

rzyn oraz GKK Grodzisk Mazowiecki

 Mecz odbędzie się 4 lutego o godz. 18 w hali sportowej przy 
ul. Westfala 3A w Grodzisku Mazowieckim. Wstęp wolny. Grodziscy 
koszykarze w obecnym składzie zaczęli sezon w październiku ub. 
roku i mimo nienajlepszego początku, teraz prezentują się całkiem 
nieźle. – Mamy bardzo ambitny zespół, co widać na każdym kroku 
– podkreśla trener Radosław Kusy. - Chłopaki w sposób bardzo pro-
fesjonalny podchodzą do treningów, a także do grania w lidze. Wy-
starczy przyjść na mecz i zobaczyć, jaka drzemie w nas determina-
cja – zachęca.
 W swojej grupie GKK Grodzisk Mazowiecki plasuje się na 
czwartym miejscu, GLKS Nadarzyn jest trzy oczka wyżej. Ostat-
nio drużyna z Nadarzyna wygrała wysoko z UKS Basket Siedlce i 
wyraźnie znajduje się na fali wznoszącej. Jest też faworytem so-
botniego spotkania.

TW

Otwocki ewenement 
na scenie polskiego rocka
OTWOCK Zespół Oranżada powstał w 2002 roku w Otwocku i od tamtego 

czasu przeszedł długą ścieżkę na scenie niezależnej. „Karma Tango” to 

pierwszy od 10 lat album studyjny zespołu. Będzie zawierał 10 nowych 

autorskich kompozycji, pięć po polsku i pięć po angielsku

 Nowa płyta Oranżady 
będzie miała swoją premie-
rę 24 lutego. Album ten za-
powiadany jest jako „jazda 
po wszystkich stylach i kon-
ceptach, jakie można na lu-
zie i bez spiny zmieszać bez 
oglądania się za siebie”.
 Zespół  w tym roku 
świętuje 20-lecie swojej 
drogi artystycznej. Pierw-
szym utworem zwiastują-
cym nowy album był sin-
giel „Tyle Dróg” (gościn-
nie Emily Bones z zespołu 
Tekla Goldman). Można 
posłuchać go na Youtu-
be.  W nagrywaniu płyty 
wzięły gościnnie udział: 
Emily Bones (Tekla Gold-
man) - wokalizy i Helena Pe-
rek – flet. Oranżadę tworzą: 

Robert Derlatka: gitara ba-
sowa i śpiew, Michał Krysz-
tofiak: gitara elektryczna i 
śpiew, Maciej Łabudzki: pia-

nino elektryczne, perkusja, 
flety oraz Artur Rzempołuch: 
perkusja.
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Co dalej z promem między
Gassami a Karczewem?
KARCZEW Przeprawa promowa w Gassach (gm. Konstancin-Jeziorna) działa od sierpnia 2014 

roku. Niestety, z biegiem czasu prom stał się nieopłacalny. Teraz przewoźnik stara się zdobyć 

dofi nansowanie, umożliwiające kontynuowanie działalności. Jeśli mu się nie uda, prom prze-

stanie kursować. Czy stanie się to już w tym roku?
 Jacek Jopowicz latami za-
biegał o przywrócenie prze-
prawy promowej przez Wisłę. 
Prom w Gassach przewoził do 
Karczewa mieszkańców i tury-
stów do 1972 roku. Ponownie, 
po wielu perypetiach, zaczął 
kursować 9 lat temu. - Na po-
czątku nie mogliśmy narzekać, 
bo przez okrągły tydzień mie-
liśmy spory ruch – mówi Jacek 
Jopowicz, który prowadzi pro-
mowy biznes razem z bratem. - 

Jak zaczęła się pandemia, zaczę-
ły się też nasze problemy. Wiele 
osób przeszło na pracę zdalną, a 
z promu korzystało coraz mniej 
osób. Najgorzej było w tygodniu 
i poza sezonem letnim. Do tego 
cały czas rosły nasze koszty. W 
końcu promowy biznes przestał 
się opłacać...
 Ale na mniejszą niż kiedyś 
popularność promu wpłynęły 
też inne czynniki. Powstała ob-
wodnica Góry Kalwarii i nowy 
most na Wiśle. Wiele osób nie 
wróciło też do biur, a kryzys 
spowodował zmniejszenie się 
liczby inwestycji i – co za tym 

idzie – mniejszy ruch pracow-
ników między powiatami pia-
seczyńskim i otwockim. Nie-
wiele osób o tym wie, ale utrzy-
manie promu poza sezonem 
letnim też sporo kosztuje. Od 
trzech lat cumuje on przy wale w 
Gassach. Nie oznacza to jednak, 
że nie trzeba go pilnować. Od li-
stopada do marca to koszt oko-
ło 30 tys. zł. - W tym roku po raz 
pierwszy stróżujemy przy pro-
mie z bratem, aby ograniczyć 
koszty – mówi Jacek Jopowicz. 
- Ale i tak bez dofinansowania 
dłużej nie pociągniemy...
 Pan Jacek zamierza spotkać 
się na początku marca z burmi-
strzami Konstancina-Jeziorny, 

Góry Kalwarii i Karczewa. Chce 
porozmawiać z nimi o wsparciu 
finansowym na dalszą działal-
ność. Zamierza też odbyć podob-
ną rozmowę z marszałkiem i rad-
nymi sejmiku województwa. - Na 
razie jeszcze nie wiadomo, co bę-
dzie z naszym promem – mówi 
Jacek Jopowicz. - Wiele obie-
cywaliśmy sobie po środkach 
z KPO, których też na razie nie 
ma. Być może jeszcze w tym roku 
uruchomimy prom, bo liczymy 
na zdobycie dofinansowania. Je-
śli się nie uda i dołożymy do in-
teresu, definitywnie z końcem se-
zonu zamkniemy tę przeprawę. 

Tomasz Wojciuk

Jeszcze nie wiadomo, czy prom wznowi w tym sezonie 

swoją działalność, choć jego właściciel deklaruje, że 

chce podjąć ostatnią próbę odzyskania rentowności

Aby prom mógł w przy-

szłym roku znów prze-

wozić ludzi potrzeba do-

datkowych 100 tys. zł.

Mieszkańcy dojadą 
do PKP Falenica
JÓZEFÓW Na wniosek Urzędu Miasta Józefów linia L50 poje-

dzie wariantową trasą, dzięki czemu mieszkańcy dotrą do 

PKP Falenica
 Od 6 lutego linia L50 będzie kursowała według nowego rozkła-
du jazdy. Tego dnia na linii L50 uruchomione zostają kursy warian-
towe na trasie:
KĄCK – … – /Józefów/ rondo Andriollego – Piłsudskiego – /Warsza-
wa/ Patriotów – Młoda – Derkaczy – Bysławska – Patriotów – /Józe-
fów/ Piłsudskiego – Wyszyńskiego – PKP JÓZEFÓW

Zamknięto most, 
wyznaczono objazdy
SOBIENIE-JEZIORY Od 26 stycznia zamknięto most w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 805, nad Kanałem Warszawickim w 

miejscowości Warszawice

 Objazd został wyznaczony drogą 801 oraz drogami lokalnymi. 
Utrudnienia potrwają do sierpnia. W miejscu istniejącego mostu 
powstanie nowy z wydzielonym ciągiem pieszo-rowerowym, od-
dzielonym barierą ochronną. Koszt robót to 4,3 mln złotych.

AB

PRACODAWCO
Szukasz pracownika?

Nadaj ogłoszenie
Zadzwoń 

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A



DAM PRACĘ

Zatrudnię kosmetyczkę z min. 2 lata doświad-
czenia w salonie w Piasecznie, tel. 691 964 620

Podnajmę gabinet w dobrze prosperującym sa-
lonie kosmetycznym w Piasecznie na manicure, 
tatuaż, stylizacja rzęs, tel. 691 964 620

Laboratorium Kosmetyczne AVA (Całowanie – 
gmina Karczew) poszukuje operatora procesu – 
pracownika produkcyjnego mas (praca 1-zmia-
nowa) szczegóły lub CV:  
wspolpraca@ava-laboratorium.pl

Praca w ochronie jako operator-dyżurny w sta-
cji monitoringu alarmów w  Piaseczno, system 
pracy: dni robocze 17:00-7:00, soboty i niedzie-
le: 24/24, wiek: do 60 lat + obsługa komputera, 
tel.  603 454 131

Pensjonat w Baniosze zatrudni pielęgniarkę, ku-
charkę oraz osobę do sprzątania, tel. 698 905 665

Centrum Słuchu i Mowy z Kajetan zatrudni kon-
serwatora budynku Cv prosimy wysyłać na ad-
res: sekretariat@csim.pl  

Firma remontowa zatrudni elektryka, 
tel. 510 16 77 55

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby do 
wykładania towaru, tel. 500 125 790

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym  w Chyliczkach, tel. 600 284 250

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii za-
trudni od zaraz osobę z umiejętnościami remonto-
wo-wykonczeniowymi (pracownik gospodarczy), 
tel. 509 692 851 pon.-pt. Do godz. 14:00

Zatrudnię brukarzy i pomocników, tel. 509 069 235

Praca dla emeryta (zamiatanie, odśnieżanie)  z za-
mieszkaniem, okolice Piaseczna, tel. 606 420 600

Zatrudnię ekspedientkę, trzy razy w tygodniu 
w sklepie w Łazach, tel. 691 864 231

Firma STRABAG  poszukuje obecnie do Prusz-
kowa kandydatów na stanowiska: elektryk/mon-
ter, dyspozytor (załadunki i rozładunki sprzę-
tów budowlanych), mechanik/konserwator, me-
chanik/elektromechanik Aplikacje prosimy skła-
dać na stronie: www.strabag.pl/kariera Kontakt: 
Tel. 734 732 352

Firma STRABAG  poszukuje obecnie do Prusz-
kowa kandydatów na stanowiska: specjalista ds. 
ofertowania instalacji fotowoltaicznych, referent 
ds. administracyjno-finansowych, Aplikacje pro-
simy składać na stronie: www.strabag.pl/kariera
Kontakt: Tel. 734 732 352

Zatrudnię kierowcę C+E (hakowiec). 
Praca na miejscu. Tel. 660 000 408

KUPIĘ

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

Kupię stare radia wzmacniacze kolumny 
tel. 501 668 977

Kupię zegarki nakręcane, sprawne i niesprawne 
tel. 791 132 916

SPRZEDAM

Drewno owocowe opałowe, tel. 510 727 196

AUTO MOTO KUPIĘ

Starsze Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

Peugeot CC, tel. 668 038 737

AUTO MOTO SPRZEDAM

Opel Astra 2013r, pierwszy właściciel, 
tel. 600 085 291

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Mieszkanie 50m2 w Piasecznie, Grochowskie-
go 6 tel. 514 004 444

Piękne działki rekreacyjne w bardzo atrakcyj-
nych cenach. Gmina Chynów, tel. 515 029 200

Działka budowlana w Lesznowoli ul. Salamandry 
powierzchnia 994 m kw. Cena 360 tys. zł, 
tel. 694 577 777

Sprzedam działki budowlane 1036 m kw, w Bar-
cicach Drwalewskich (gm. Chynów) cena 130 tys 
zł za działkę do lekkiej negocjacji, tel. 784 470 615

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Agencja przyjmie do sprzedaży i  wynajmu: 
działki, domy, mieszkania, lokale użytkowe, 
tel. 530 731 484

Kupię ziemię rolną do 1Ha Gmina Prażmów 
tel 502418293

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA 

Mieszkanie 3 pokojowe, 50 m kw., Piaseczno, 
tel. 604 095 399

Duży dom, Złotokłos, tel. 602 245 410

Wynajmę pomieszczenie 32m kw., 
Konstancin-Jeziorna, tel. 500 702 752

Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410

Pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Lokal usługowo-handlowy, w Piasecznie, 50 m 
kw., tel. 608 856 526

USŁUGI

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 219 482

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

Docieplanie budynków – szybko, tanio,solidnie, 
tel. 502 053 214

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Hydraulik, tel. 733 159 220

Cyklinowanie parkiety , tel. 502 514 388

WYCINAMY SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

PROJEKTOWANIE I URZĄDZANIE OGRODÓW,  
www.apark.pl, tel.: 512 462 661

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJ-
NE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Wycinka drzew, tel. 502 415 095

Usługi stolarskie, tel. 510 128 912

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Hydraulik tel. 886 576 148

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Renowacja antyków, tel. 733 560 206

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Regulacja i smarowanie okien i drzwi, tel. 513 665 036

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

Problem z OKNAmi? Wieje? Ociera? Pomogę 
tel. 519 516 302

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Cyklinowanie - remonty, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 698 185 911

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Naprawa dachów, rynny, rury, papa termozgrze-
walna, kominy, montaż dachów. tel. 452 502 505 

Glazura,terakota,remonty tel.694 126 583

Remonty wykończenia tel.503 141 591

Remonty tel. 796 682 431

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU ( rysunek 
interpretacja wierszy, gry edukacyjne, rozmowy o 
tworzeniu i o rozwoju osobowości, rozwiązywanie 
zagadki istnienia itd.) Tel. 571 373 118

Matematyka, chemia, 
tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki w Piasecznie posiada wolne miejsca 
dla pensjonariuszy. Tel 601 870 594, 506 499 280

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają 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

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 
43cm), Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 
90-tych,  oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL, 
tel. 698 698 839

Komfortowy dom 105 m kw. +60 m kw. Budy-
nek gospodarczy na działce 1300 m kw. stylowo 
umeblowany w centrum Tarczyna, cena 6 tys. zł, 
tel. 501 261 711

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

Osobę do rozwożenia prasy z własnym 
samochodem osobowym ze znajomością 
powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, 
praca co drugi tydzień, tel. 692 488 278

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

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

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

Kominiarz, tel. 781 495 997

cena od 
3 zł za słowo

ogłoszenie 
drobne

Zamów

telefonicznie 

22 756 79 39

 pon-pt 9-17

lub 

przez formularz 

zgłoszeniowy na 

kurierpoludniowy.pl

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

Osobę do rozwożenia prasy  z własnym 
samochodem osobowym ze znajomością 
powiatu otwockiego, praca co drugi tydzień, 
tel. 692 488 278

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45

 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

DERMAPEN, kluczem 
do młodego wyglądu

Dermapen to innowacyjny zabieg, który polega na mechanicz-
nym nakłuwaniu skóry, które pobudza regenerację włókien 
kolagenowych oraz elastyny. 
 Dermapen wyposażony jest w 
kartridż nano (bez igiełek) lub z 12 
do 36 cienkimi mikroigiełkami, któ-
re w ciągu sekundy nakłuwają skó-
rę około 20 razy. Głębokość, na któ-
rą igły zostaną wprowadzone pod 
skórę można regulować w zakresie 
od 0,25 mm do 2,5 mm. Za pomo-
cą mikroigieł pod skórę wprowa-
dza się również specjalnie dobrane 
substancje odżywcze. Dzięki temu 
zabieg jest niezwykle precyzyjny i 
przynosi wiele korzyści dla skóry.

Efekty
 Dermapen daje efekt ujędrnie-
nia skóry oraz spłycenia zmarsz-
czek. Dlatego chętnie decydują się 
na zabieg osoby chcące odmło-
dzić wygląd skóry. Ponadto derma-
pen sprawia, że przebarwienia na 
skórze oraz cienie pod oczami stają 
się mniej widoczne, a przez to skóra 
wygląda na promienną i wypoczę-
tą. Warto również mieć na uwadze, 
że dermapen wykorzystywany jest 
podczas redukcji blizn potrądziko-
wych, a efekty jakie uzyskuje się po 
serii zabiegów, to przede wszystkim 

znaczne zmniejszenie widoczności 
niedoskonałości skórnych.

Przeciwskazania
 Mimo, że zabieg jest małoinwa-
zyjny należy pamiętać, że nie po-
winien być wykonywany u osób 
ze stanami zapalnymi skóry, pod-
czas ciąży i karmienia oraz w przy-
padku nieuregulowanej cukrzycy i 
problemów z krzepliwością krwi.
 Zmiany w wyglądzie skóry wi-
doczne są już po pierwszym zabie-
gu, jednak często zaleca się wyko-
nanie od 2 do 5 w serii. 

Zapisz się na konsultację.

P R O M O C J A

4 POWIATY W JEDNYM TYTULE
PIASECZYŃSKI  PRUSZKOWSKI  GRODZISKI  OTWOCKI

Czytaj również online
www.kurierpoludniowy.pl

Potrzebujesz reklamy? 

Zadzwoń 22 756 79 39

Nakład
60 tys.!



8 nr 4 (933)/2023

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Żłobek rośnie 
jak na drożdżach
RASZYN Na początku grudnia ubiegłego roku odbyła się uro-

czystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamie-

nia węgielnego pod budowę gminnego żłobka, który po-

wstaje przy ulicy Godebskiego, naprzeciwko kościoła. Prace 

przy budynku są bardzo zaawansowane. Zgodnie z zapowie-

dziami ma on być gotowy w drugiej połowie tego roku

 W nowoczesnym budynku przeznaczonym dla 70 maluchów w 
wieku do 3 lat znajdą się m.in sale pobytu, sala sensoryczna, ma-
giczna i zabaw, szatnie z przebieralnią, kuchnia, a także poradnia 
specjalistyczna z gabinetem logopedy i pielęgniarki. Koszt inwesty-
cji to 14,4 mln zł, z czego 3 mln stanowi dotacja w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ponad 1,24 mln zł gmina pozy-
skała z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Żłobek powstaje na zabytkowym obszarze, obok dawnej Auste-
rii, w której odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego. Obok nowego 
gmachu, od strony ul. Godebskiego, znajduje się budynek dawnej 
szkoły, który zostanie fi nalnie odrestaurowany. Obok placówki za-
planowano nasadzenia zieleni, chodniki, parking oraz plac zabaw. 

TW

Wracają Dni Karczewa
KARCZEW Po dwuletniej przerwie wraca ważne dla 

mieszkańców święto.

 Zawsze hucznie obchodzone Dni Karczewa wracają do kalenda-
rza imprez. Święto miało przerwę spowodowaną m.in. pandemią, 
w zeszłym roku o rezygnacji z organizacji wydarzenia zdecydowa-
ły kwestie fi nansowe.  Mamy już potwierdzenie, że w tym roku Dni 
Karczewa odbędą się w dniach 9-11 czerwca!

Kradła kosmetyki w drogeriach

OTWOCK 

 Dzielnicowi z otwockiej komendy zatrzymali 24-latkę kilka mi-
nut po kradzieży, której dokonała w jednym ze sklepów na tere-
nie Otwocka. Jej łupem padły różnego rodzaju kosmetyki o warto-
ści ponad 2,5 tys. złotych. Z ustaleń policjantów wynika, że w ciągu 
ostatniego miesiąca podejrzana kradła też w innych sklepach tej sa-
mej sieci drogeryjnej na terenie Warszawy, a łączne straty pokrzyw-
dzonych opiewają na prawie 7,5 tys. złotych.

Zarekwirowano 71 automatów 
do gier hazardowych
WIĄZOWNA Policjanci na terenie gminy Wiązowna odkryli lokal, w którym były pro-

wadzone nielegalne gry hazardowe. Funkcjonariusze ujawnili 71 automatów

 W lokalu funkcjonariusze 
zastali 5 osób w wieku 30-38 lat. 
Gdy odkryto automaty do gier 
hazardowych, natychmiast we-
zwano wsparcie funkcjonariu-
szy specjalizujących się w zwal-
czaniu przestępczości gospo-
darczej i korupcji.
 W toku czynności proce-
sowych otwoccy policjanci, 
wspierani przez funkcjona-
riuszy Mazowieckiego Urzę-
du Celno-Skarbowego, zabez-
pieczyli 71 sztuk maszyn, reje-
stratory i gotówkę pochodzą-
cą z tego nielegalnego proce-
deru w kwocie prawie 13 tys. 
złotych. Przeprowadzone eks-
perymenty procesowe po-
twierdziły nielegalny charak-
ter 57 automatów o wartości 
684 tys. złotych, na których 
zainstalowane były gry o cha-
rakterze losowym, prowadzo-
ne w celach komercyjnych, na 
organizowanie których wyma-
gana jest koncesja niezbędna 
do prowadzenia kasyna. Ma-
szyny działające w sprzecz-
ności z przepisami ustawy o 
grach hazardowych trafiły 

do depozytu Mazowieckiego 
Urzędu Celno-Skarbowego.
 Cała piątka zatrzymanych 
już usłyszała zarzuty. W tej 
sprawie toczy się postępowa-
nie karno-skarbowe pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Otwocku.
 Zgodnie z ustawą o grach 
hazardowych podmioty pry-
watne nie mogą urządzać gier 
na automatach poza kasynami. 
Za posiadanie nielegalnych au-
tomatów w lokalach gastrono-
micznych, handlowych i usłu-

gowych grożą surowe kary w 
wysokości 100 tys. zł od jed-
nego automatu. Taką karę pie-
niężną może ponieść nie tylko 
właściciel nielegalnych auto-
matów, ale również osoba, któ-
ra wydzierżawia lub wynajmu-
je lokal, w którym umieszczane 
są nielegalne automaty do gier 
hazardowych. Za organizowa-
nie gier hazardowych poza wy-
soką grzywną grozi również 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3 lat.

AB

W tej chwili trwają prace związane z budową dachu 

AB
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