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W hołdzie zamordowanym 
za to, że byli Polakami

POWIAT W powiecie grójeckim odbyły się 
w minionym tygodniu liczne uroczy-
stości związane z 75. rocznicą Zbrod-
ni Katyńskiej i 5. rocznicą katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem rządowe-
go samolotu m.in. z Prezydentem RP 
na pokładzie. Przypomnijmy, że w Ka-
tyniu, Miednoje, Starobielsku, Charko-
wie, Ostaszkowie, Twerze, Kuropatach 
i Bykowni zostało zamordowanych bli-
sko 22 tys. polskich jeńców wojennych. 
Natomiast w katastrofi e lotniczej pod 
Smoleńskiem zginęło 96 osób

Rozlała się
rzeka mleka
POWIAT 30 marca był ostatnim dniem, w którym w 
Unii Europejskiej obowiązywały limity (tak zwane 
kwoty mleczne wprowadzone w 1984 r.) na pro-
dukcję mleka. W Polsce jego produkcją zajmują 
się 144 tys. gospodarstwach rolnych (tj. ok. 500 
tys. osób). Decyzja ta ma wzmocnić eksport unij-
nego mleka na rynki zewnętrzne
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Lodowa droga
PIASECZNO We wtorek, 24 marca Bartosz Malinowski, w ramach kolejnego spotkania z 
Klubem Podróżnika w piaseczyńskim Domu Kultury, opowiedział o lodowej drodze 
Chadar, która od stuleci łączy krainy Ladakh i Zanskar, położone w samym sercu Hima-
lajów Indyjskich
 Opowieść Bartosza Malinow-
skiego z każdą chwilą budziła co-
raz większe zdumienie na twarzach 
publiczności ze względu na stale ro-
snący poziom świadomości odno-
śnie stopnia  ekstremalności wypra-
wy, na którą zdecydował się podróż-
nik wraz z żoną. Wyobraźmy sobie 
Himalaje Indyjskie – miejsce, gdzie 
obok siebie stoją dumnie sześcio i 
siedmiotysięczniki i gdzie zwykli tu-
ryści raczej nie docierają. W okresie 
trwającej tam przez osiem miesięcy 
zimy płynąca dolinami i przełęcza-
mi woda zamienia się w lód i two-
rzy drogę – w zasadzie jedyny spo-
sób przemieszczania się w tych re-
jonach rdzennych, żyjących bardzo 
ubogo, mieszkańców. 
 - Sam Czadar ma około 70 ki-
lometrów długości i jest niezmien-
ny od tysiąca lat – wyjaśnił Bartosz 
Malinowski. - Ruch jest tam bardzo 
duży. Ludzie wędrują w różnych ce-
lach: handlowych, zdrowotnych czy 
edukacyjnych.
 Pierwszym problemem na Czada-
rze jest stale niska temperatura – oko-
ło minus 25 stopni poniżej zera, co 
wymusza ciągły ruch i możliwie jak 
najszybszy marsz. Nie jest to łatwe, 
zwłaszcza kiedy ciągnie się za sobą 
(ważący nierzadko i koło 100 kilogra-
mów) dobytek na prowizorycznych, 
ręcznie robionych saniach. Czadar 
rozpoczyna się zawsze gdzieś na po-
czątku stycznia, w zależności od ak-
tualnych warunków pogodowych.

 - Lodowa droga jest bardzo zdra-
dliwa, bo cały czas „pracuje” - mó-
wił prelegent. - Nieustannie powstają 
nowe rozpadliny i szczeliny, miejsca, 
które wczoraj mogły być bezpieczne 
do przejścia, dziś okazują się być już 
np. wąziutką półką na szerokości kil-
kunastu centymetrów. Przechodze-
nie takich półek jest wielkim ryzy-
kiem, dlatego że lód w każdej chwi-
li może oberwać się pod człowiekiem 
i nie ma wtedy ratunku. Nawet jeśli 
się nie utopi, to hipotermia w takich 
warunkach powoduje śmierć w okoli-
cach dwóch, trzech minut.
 Miejscowi mają więc tradycyjnie 
wielki respekt przed Czadarem, wyru-

szając zawsze w grupach wieloosobo-
wych z przewodnikiem – najbardziej 
doświadczoną osobą, która każdora-
zowo wytycza drogę. Na najbardziej 
trudnych odcinkach zostały zainsta-
lowane pręty zbrojeniowe, ale ich wy-
konanie i jakość nie wzbudzają – deli-
katnie mówiąc – wielkiego zaufania. 
 - Te odcinki nie są długie, cza-
sem mają po 100, czasem po 150 
metrów – zdradził, wzbudzając we-
sołość na widowni, Bartosz Mali-
nowski. - Generalnie nie jest zimno, 
bo adrenalina wówczas tak buzuje, 
że człowiekowi pot oczy zalewa i cały 
czas się zastanawia „co ja tu robię?”. 
Poziom emocji podgrzewa dodatko-

wo przejrzystość lodu każąca się za-
stanawiać jak gruba jest pokrywa, po 
której właśnie idziemy. Nie wiadomo 
czy ma ona kilkanaście centymetrów 
czy kilka metrów, a taka jest jest jej 
rozpiętość na Czadarze. 
 Grubość pokrywy sprawdza przez 
cały czas wędrówki przewodnik po-
sługujący się kijem bambusowym i 
po tym jakie odgłosy wydaje uderza-
ny nim lód, potrafi oszacować czy jest 
on bezpieczny do przejścia. Zwierzęta 
czy jakiekolwiek auta nie są w stanie 
sforsować Czadaru.   
 Panującą na drodze ciszę przery-
wają co jakiś czas huk pękającego lodu. 

Podróżnik opowiadał również o nocle-
gach w jaskiniach, gdzie o mało co nie 
udusił się dymem z prowizoryczne-
go ogniska rozpalonego przez współ-
podróżnych. Jedzenie stanowiły nato-
miast głównie zupki w proszku i ka-
banosy, które trzeba było jednak zjeść 
błyskawicznie, bo... już po kilku minu-
tach wszystko zaczyna zamarzać. 
 Po takiej opowieści chyba nikt z 
obecnych nie miał wątpliwości, że 
lodowa droga jest wyzwaniem dla 
prawdziwych twardzieli i ludzi o 
mocnych nerwach.

Grzegorz Tylec

W krainie baśni, w świecie kryminału
W najbliższych tygodniach nasze wydawnictwo przewiduje publikację dwóch nowych 
książek. „Mazowsze Fantastyczne” to cykl magicznych opowiadań Hanny Szczepa-
nowskiej. „Zemsta ma smak CZERWIENI” to kryminalno-sensacyjna powieść redakto-
ra naczelnego „Kuriera Południowego” Kamila Staniszka – kontynuacja piaseczyńskie-
go bestsellera „Kocia Morda”
 Siedemnaście pełnych humo-
ru i niesamowitości opowiadań, 
których akcja rozgrywa się na te-
renie dawnej Ziemi Czerskiej i jej 
pradawnej stolicy – Czerska. Są 
one unowocześnionymi wersja-
mi dawnych bajek i legend spisa-
nych tu m.in. przez Oskara Kol-
berga, ale też zupełnie nowymi hi-
storiami, powstałymi całkiem nie-
dawno w wyobraźni autorki. Opo-
wiadania mają charakter bajek, ale 
nie są to bajki dla dzieci – przed-
stawione wydarzenia i świat, w któ-
rym się rozgrywają bywa mrocz-

ny, złowrogi i pełen tajemnic. 
Książkę będzie można kupić od 

20 kwietnia w redakcji „Ku-
riera Południowego” w Pia-
secznie przy ul. Ludowej 2 -  
stron 205, cena 25 złotych. 

 Ktoś chce zmiany na stanowi-
sku burmistrza Konstancina-Je-
ziorny. W grę muszą wchodzić po-
tężne interesy i gigantyczne pienią-
dze. Czy nic nie jest w stanie za-
chwiać dziennikarską rzetelno-
ścią Andrzeja Kalickiego i jego re-

dakcyjnych kolegów? Czy praw-
da przedstawiona w artykule może 
stać się przyczyną śmierci człowie-
ka? Gdzie jest granica pomiędzy 
dziennikarskim etosem, a tabloido-
wą sensacją, gwarantującą poczyt-
ność i dużą sprzedaż gazety?
 Dziennikarze tym razem wpa-
dają w kleszcze wietnamskiej ma-
fii, a ich największy wróg okazuje 
się nieoczekiwanym i wszechwład-
nym sprzymierzeńcem. Władza i 
wpływy tajemniczego Piotra Tama-
ry zdają się nie mieć żadnych ogra-
niczeń, a stawką w grze staje się nie 

tylko niezależność lokalnej gazety, 
ale i życie dziennikarzy.  
 Wielowątkowa i trzymająca w 
napięciu kontynuacja kryminału 
„Kocia morda” nawet na chwilę nie 
pozwala oderwać się od lektury. Tej 

książki się nie czyta – ją się pochła-
nia jednym tchem. 

Premiera 4 maja, stron 244, 
cena 30 złotych.  
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Zdobył indeks na studia
WARKA Arkadiusz Kłos, uczeń IV klasy Technikum Ogrodniczego w No-
wej Wsi, zdobył indeks na studia w konkursie „Jak zreformować gospo-
darstwo mojego ojca?”

 Konkurs organizowany był przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. 
Pod opieką nauczycielki Marii Kocewiak powstały prace: Arkadiusza Kłosa, Se-
bastiana Kilijańskiego i Arkadiusza Sałygi. Zadaniem uczestników było przy-
gotowanie projektu modernizacji gospodarstwa ojca, zawierającego opis 
jego dotychczasowego stanu, projekt zmian, źródła ich fi nansowania, rachu-
nek oraz bilans ekonomiczny.
 Na liście uczniów zakwalifi kowanych do fi nału konkursu znalazł się Arka-
diusz Kłos. Był jednym z piętnastu autorów najciekawszych i najlepszych pro-
jektów modernizacyjnych gospodarstwa, którzy walczyli o indeks na studia 
wyższe. Poprawność prac pod względem merytorycznym z zakresu ekono-
mii, produkcji roślinnej i zwierzęcej sprawdzali specjaliści z partnerskich wyż-
szych uczelni rolniczych. 
 Finał XVIII edycji konkursu odbył się 27 marca w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. W tym roku indeks wyższej uczelni rolniczej, a tym sa-
mym możliwość studiowania na wybranej uczelni partnerskiej, zdobyło 9 
uczniów. Wśród nich Arkadiusz Kłos. 
 Serdecznie gratulujemy uczniowi i Marii Kocewiak. Mamy nadzieję, że 
Arek wdroży zaproponowane zmiany w gospodarstwie rodziców, a studia po-
mogą mu zdobyć wiedzę i umiejętności, potrzebne w zarządzaniu gospodar-
stwem. 

Info

W hołdzie zamordowanym 
za to, że byli Polakami
POWIAT W powiecie grójeckim odbyły się w minionym tygodniu liczne uroczystości 
związane z 75. rocznicą Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicą katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem rządowego samolotu m.in. z Prezydentem RP na pokładzie. Przypomnijmy, 
że w Katyniu, Miednoje, Starobielsku, Charkowie, Ostaszkowie, Twerze, Kuropatach i 
Bykowni zostało zamordowanych blisko 22 tys. polskich jeńców wojennych. Natomiast 
w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób

 W Grójcu uroczystości upamięt-
niające te wydarzenia odbyły się 10 
kwietnia. Rozpoczęła je msza św. w 
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w 
intencji pomordowanych w Katyniu 
oraz ofiar katastrofy lotniczej. Msza 
celebrowana była przez biskupa Pio-
tra Jareckiego, a odbyła się zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym w asy-
ście kompanii honorowej 1. Ośrod-
ka Radioelektronicznego pod do-
wództwem kpt. Józefa Paradowskie-
go, pocztu sztandarowego 1. ORel 
oraz Orkiestry Wojskowej z Rado-
mia. Dowódcą uroczystości był mjr 
Janusz Ostrowski.
 Po nabożeństwie przed kościołem 
odbył się Apel Pamięci pod pomni-
kami ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 
katastrofy lotniczej pod Smoleń-
skiem. Kompania honorowa 1. ORel 
oddała salwę honorową. Następnie 

delegacje oraz mieszkańcy złożyli wią-
zanki kwiatów i wieńce pod tablicami 
pamiątkowymi na dziedzińcu kościoła.
 Głównymi organizatorami uro-

czystości byli burmistrz Grójca oraz 
dowódca 1. Grójeckiego Ośrodka Ra-
dioelektronicznego w Ogrodzienicach.

Warka oddała cześć 
 W Warce połączone uroczystości 
odbyły się w niedzielę, 12 kwietnia. 
Rozpoczęły się o godz. 10.15 w ko-
ściele Matki Bożej Szkaplerznej. Po 
mszy św. z udziałem pocztów sztan-
darowych w intencji Ojczyzny i pole-
głych Polaków, młodzież z Publicz-
nego Gimnazjum w Warce zapre-
zentowała krótki program poetyc-
ko-muzyczny. Następnie wszyscy 
udali się pod pomnik „Krzyże Ka-
tyńskie” na wareckim cmentarzu, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono zni-
cze. Ostatnia część uroczystości od-
była się w „Dworku na Długiej”, 
gdzie przedstawiono rys historyczny 
wydarzeń w Katyniu oraz wręczono 
medale i odznaczenia. 

LŚ

Rozkaz: rozstrzelać!
 Marzec i kwiecień roku 1940 były 
dla naszego narodu niezwykle dra-
matyczne.  Blisko 22 tysiące obywateli 
polskich, którzy stanowili elitę narodu, 
jego potencjał obronny, intelektualny 
i twórczy zostało bestialsko zamordo-
wanych bez sądów, bez wyroków, na 
podstawie list śmierci, strzałem w tył 
głowy. Byli to polscy jeńcy, którzy tra-
fi li do sowieckiej niewoli po agresji Ar-
mii Czerwonej we wrześniu 1939 roku.

Bez sądów i wyroku
 5 marca 1940 roku Biuro Politycz-
ne Komitetu Centralnego Wszech-
rosyjskiej Komunistycznej Partii na 
wniosek Berii wydaje polecenie zgła-
dzenia uwięzionych, treść notatki 
794/G: „Sprawy [.] rozpatrzyć w try-
bie specjalnym, z zastosowaniem wo-
bec nich najwyższego wymiaru kary 
- rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez 
wzywania aresztowanych i bez przed-
stawiania zarzutów, decyzji o zakoń-
czeniu śledztwa i aktu oskarżenia.”

Biuro Polityczne KC WKP(b)
 Pod wyrokiem śmierci podpisy 
złożyli Józef Stalin, Michaił Kalinin, 
Wiaczesław Mołotow, Anastas Miko-
jan, Łazar Kaganowicz i Kliment Wo-
roszyłow. Rozkazy wykonawcze wy-
daje Beria. Pierwsi więźniowie zosta-
ją zamordowani 15 marca. Masowe 
egzekucje następują w kwietniu i 
trwają do drugiej połowy maja. 
 Jeńcy z Kozielska byli mordowa-
ni    w Katyniu i Smoleńsku,    ofi cerowie 
ze Starobielska byli zabijani w Char-
kowie,    a z obozu w Ostaszkowie zgi-
nęli w Twerze - pochowani zostali w 
Miednoje. Inne masowe groby są w 
Kuropatach pod Mińskiem oraz w 
Bykowni pod Kijowem. 
    Nie udało się do dzisiaj usta-
lić dokładnej liczby rozstrzelanych. 
Szacunki mówią o 21 857 zabitych 
osobach. Z tego nie wiadomo gdzie 
zginęło 7 305 osób. Z przyczyn do 
dzisiaj niewyjaśnionych nie zabito 
395 więźniów. Wśród więźniów zna-
lazło się m.in.: 12 generałów,    1 ad-

mirał,    82 pułkowników,    205 podpuł-
kowników i 563 majorów. Większość 
ofi ar to ofi cerowie rezerwy,    którzy w 
cywilu stanowili intelektualną i kul-
turalną elitę kraju. Byli wśród nich 
m.in. lekarze,    inżynierowie,    artyści, 
   nauczyciele,    prawnicy,    dziennikarze, 
   sportowcy.

   Prawda ukrywana
    Informację o odkryciu maso-
wych grobów w Katyniu pierwsi po-
dali Niemcy 13 kwietnia 1943 roku. 
Dwa dni później radio moskiew-
skie zakomunikowało,    że zbrodnię 
popełnili Niemcy w 1941 roku pod-
czas zajmowania okolic Smoleńska. 
Prawda o „Zbrodni Katyńskiej” była 
ukrywana przez ponad pół wieku. 
Dopiero 13 kwietnia 1990 roku wła-
dze ZSRR przyznały,    że zbrodnię 
popełniło NKWD,    a dwa lata póź-
niej prezydent Borys Jelcyn ujawnił 
pierwsze dokumenty.

LŚ
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13,5 mld euro na Rozwój
Obszarów Wiejskich
POWIAT Nabór wniosków na działania w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, rozpoczął się na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. 
Środki publiczne przeznaczone na realizację programu wynoszą ponad 13,5 mld euro. 
W skład tej kwoty wchodzą środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (ponad 8,5 mld euro) oraz krajowe środki publiczne (prawie 
5 mld euro). W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 14 działań. O 
programie z Leszkiem Przybytniakiem przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozmawia Leszek Świder

Jaką rolę spełnia Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego w roz-
dziale dotacji?
 W nowym okresie programowa-
nia, samorząd województwa będzie 
wykonywał zadania agencji płatni-
czej, związane z przyznawaniem, 
wypłatą oraz zwrotem pomocy, jako 
podmiot wdrażający. 

Jakie konkretne zadania stoją 
przed wami?
 Można je podzielić na kilka 
punktów.  Pierwszy to podstawo-
we usługi i odnowa miejscowości na 
obszarach wiejskich. Wpłyną one na 
poprawę warunków życia poprzez 
zapewnienie dostępu do podsta-
wowych usług, w tym infrastruktu-
ry technicznej i kulturalnej dla lud-
ności zamieszkującej obszary wiej-
skie. Wsparcie z EFRROW wynie-
sie maksymalnie 63,63 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. 

Wsie wymagają najczęściej stwo-
rzenia lub rozbudowy małej infra-
struktury...
 W ramach działania realizowane 
będą właśnie takie inwestycje zwią-
zane z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwesty-
cje w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii. W tym punkcie będą 
realizowane operacje dotyczące za-
opatrzenia w wodę lub odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków komunal-
nych oraz budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych (beneficjent: gmina, 
powiat lub ich związki, wsparcie do 
3 mln zł).

Na obszarach wiejskich odradza się 
folklor, powstają regionalne mu-
zea, skanseny, kapele, zespoły lu-
dowe. Czy na to również znajdą się 
pieniądze?
 Oczywiście, badania i inwesty-
cje związane z utrzymaniem, odbu-
dową i poprawą stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi, 
są jednym z głównych punktów pro-
gramu. Tak samo jak ochrona kra-
jobrazu wiejskiego i miejsc o wyso-
kiej wartości przyrodniczej oraz za-
bytków i budownictwa tradycyjnego. 
Na ten cel wysokość wsparcia wyno-
si do 500 tys. zł na miejscowość. Be-
neficjentem może być gmina lub in-
stytucja kultury.

W małych miejscowościach coraz 
częściej spotykamy domy kultury, 
a także pięknie zagospodarowane 
parki i skwery wyposażone w siłow-
nie pod chmurką. Ogólnie nazywa-
my to usługami wyższego rzędu... 
 Inwestycje tworzące, ulepszają-
ce lub rozwijające podstawowe usłu-
gi lokalne dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji i kultury oraz powią-
zanej infrastruktury, tj. inwestycje w 
obiekty pełniące funkcje kulturalne 
oraz kształtowanie przestrzeni pu-

blicznej – to naturalne dążenie do 
poprawy warunków życia.  Ale obok 
takich obiektów nie może zabrak-
nąć inwestycji tzw. podstawowych, a 
więc będziemy dbać o budowę i „cy-
wilizację” targowisk i obiektów prze-
znaczonych na promocję lokalnych 
produktów i usług (beneficjent: gmi-
na, powiat lub ich związki, wsparcie 
do 1 mln zł).

Sporym problemem na wsi jest roz-
drobnienie gruntów. Czy można li-
czyć na pomoc i w tym zakresie?
 Samorządy województw wdra-
żać będą scalanie gruntów. Mają 
one poprawić strukturę obszarową 
gospodarstw rolnych i gruntów le-
śnych, pozwalając na ukształtowa-
nie rozłogów gruntów, dostosowa-
nie granic nieruchomości do syste-
mu urządzeń melioracji wodnych 
oraz dróg oraz rzeźby terenu (bene-
ficjent: starosta, wysokość wsparcia 
do 100 proc. kosztów kwalifikowa-
nych operacji).

Osobną sprawą jest – choć w ra-
mach PROW - program Leader. Czy 
mógłby pan wyjaśnić na czym on 
polega?
 Program ten ma na celu przy-
gotowanie lokalnych strategii, 
które będą realizowane w okresie 
2014-2020 oraz utrzymanie po-
tencjału administracyjnego ist-
niejących LGD lub zbudowanie 
potencjału na obszarach dotąd 
nieobjętych podejściem Leader. 
Kwota i wielkość wsparcia zosta-
nie określona na podstawie prze-
prowadzonej analizy kosztów 
(beneficjent: osoby fizyczne, osoby 
prawne, JST i ich związki bądź ich 
jednostki organizacyjne, organiza-
cje pozarządowe, spółdzielnie, ko-
ścioły, związki wyznaniowe, jed-
nostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, którym 
ustawy przyznają zdolność praw-
ną). W przypadku projektów gran-
towych beneficjentem jest LGD.
 Wdrażanie projektów mogących 
dotyczyć współpracy między teryto-
rialnej lub międzynarodowej. Całkowi-
ty koszt jednego projektu międzytery-
torialnego wynosi minimum 50 tys. zł.

 Wsparcie bieżącego funk-
cjonowania LGD zapewniające 
sprawną i efektywną pracę tych 
grup oraz doskonalenie zawodowe 
osób uczestniczących w realizacji 
programu. Bardzo istotna jest ak-
tywność organizacji, którym zale-
ży na rozwoju małych społeczno-
ści i które zgodnie z opracowaną 
strategią będą promowały i rozwi-
jały wspólnoty regionalne.
 
Mazowsze jednak straci na nowym 
rozdaniu..?
 Województwo mazowieckie jako 
region, który po raz pierwszy prze-
kroczył 75 proc. poziomu PKB (w 
UE-27) na mieszkańca w relacji do 
średniej unijnej, ma wydzielony fun-
dusz na poziomie programu. W ra-
mach PROW 2014-2020 limit środ-
ków UE dla województwa mazo-
wieckiego wynosi 1 115 mld euro z  8 
598 mld euro wkładu UE w progra-
mie, co stanowi 12,97 proc. 

Przy okazji o innej, nie mniej waż-
nej dla rolników sprawie. Jak zwy-
kle, zapowiada się spiętrzenie na-
pływu wniosków o dopłaty bezpo-
średnie. Dlaczego rolnicy zwlekają 
do ostatniego momentu?
 Cóż, przypominamy sobie o 
tym obowiązku, gdy terminy już 
gonią... Apelujemy więc do rol-
ników o jak najszybsze składa-
nie wniosków o płatności obszaro-
we i nie czekanie z tym do ostat-
niego dnia, jak miało to miejsce w 
latach poprzednich. Zamiast do 15 
maja w tym roku do 15 czerwca bę-
dzie można ubiegać się o dopła-
ty bezpośrednie. Nasz kraj posta-
nowił skorzystać z możliwości za-
proponowanej przez Komisję Eu-
ropejską, którą przedstawił unij-
ny komisarz ds. rolnictwa Phil Ho-
gan w piątek, 20 marca. Wydłużo-
ny termin będzie obowiązywał po 
przyjęciu odpowiednich przepisów. 
Tymczasem do końca marca, do 
powiatowych biur Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
zostało złożonych zaledwie ok. 85 
tysięcy wniosków.

LŚ

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

 1 kwietnia nastąpiła zmiana dyrektora Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Stanowisko dyrekto-
ra objął lekarz specjalista ginekolog - położnik Zygmunt Warzecha. W związ-
ku z upływem kadencji powołano nową Radę Społeczną, działającą przy Sa-
modzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście 
nad Pilicą. Znaleźli się w niej: Maciej Dobrzyński (przewodniczący), Mariusz 
Dziuba (burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą), Andrzej Gwiz-
doń (przedstawiciel wójta Gminy Rzeczyca), Marian Kałużny (przedstawiciel 
burmistrza Miasta i Gminy Drzewica), Stanisław Gapys (przedstawiciel wój-
ta Gminy Odrzywół), Adolf Maciak (zastępca przewodniczącego Rady Spo-
łecznej), Tomasz Pietrucha (przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mie-
ście nad Pilicą), Stanisław Sitarek (przedstawiciel organu tworzącego), Jan 
Tkaczyk (przedstawiciel organu tworzącego), Wojciech Wojtczak (przedsta-
wiciel organu tworzącego), Konrad Stawiany (przedstawiciel wojewody). 

Info

Nowy dyrektor i Rada Społeczna SP ZOZ

POWIAT

 W niedzielę, 12 kwietnia na stadionie Grójeckiego Ośrodka Sportu Ma-
zowsze odbyły się X Grójeckie Biegi Papieskie, które zgromadziły 241 bie-
gaczy. Po rozgrzewce przeprowadzonej przez Marcelego Bińkowskiego, 
koordynatora biegów, wszyscy ustawili się na starcie. Krótkie odliczanie 
dało znak do rozpoczęcia biegu. Każdy poruszał się w swoim tempie, po-
konując wyznaczony przez siebie samego dystans. Uczestnicy zrobili 2405 
okrążeń o łącznym dystansie 962 km. Każdy biegacz otrzymał pamiątko-
wy medal, słodycze i napój. Biegacze w ten sposób upamiętnili pontyfi kat 
papieża Jana Pawła II, jak również popularyzowali bieganie wśród dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych, jako najprostszej formy aktywności. Nie li-
czył się rezultat, tego dnia wszyscy byli zwycięzcami. 

Biegi papieskie

AKTUALNOŚCI GRÓJECKIE

PNIEWY

 Silny wiatr uszkodził kilka dachów i łamał drzewa w regionie radomskim. 
Na szczęście w większej części cyklon Stefan ominął powiat grójecki. Tylko w 
miejscowości Konie koło Pniew wiatr narobił trochę szkód. Sporo pracy mieli 
strażacy. Musieli usunąć drzewo, które runęło na drogę krajową numer 50. 

Drzewo runęło na drogę 

Dotacje Działaj Lokalnie
 Z dniem 31 marca zakończył się nabór do Działaj Lokalnie 2015. Do 
konkursu wpłynęły 32 wnioski na łączną kwotę 176 049,60 zł. Wszystkie 
wnioski przeszły przez ocenę formalną i zostały przekazane do oceny 
merytorycznej. Wyniki konkursu pojawią się z końcem kwietnia. Przy-
pominamy, że dotacje fi nansowane są ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności oraz źródeł lokalnych: samorządów gminnych 
na obszarze 5 gmin (Chynów, Grójec, Goszczyn, Jasieniec i Warka) oraz 
biznesu lokalnego i osób przekazujących 1 proc. podatku. Planowana 
pula środków na dotacje – 60 tys. zł.

Rajd Wiosenny

 W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, Muzeum im. Kazimierza Pu-
łaskiego gościło w parku uczestników XXIX Rajdu „Witaj wiosno!” organi-
zowanego przez warecki Oddział PTTK. Zachęceni przez przewodnika mu-
zeum, „rajdowicze” poszli ścieżką edukacyjno – przyrodniczą do samej Pi-
licy. Tam utopiono Marzannę, by na dobre pożegnać zimę. Wiosnę przywi-
tano przy ognisku z szerokim uśmiechem na ustach. 

WARKA
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Bitwa pod Warką
WARKA W środę, 8 kwietnia w Warce odbyła się uroczystość upamięt-
niająca niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce 359 lat temu. W 
1656 roku rozegrała się tu bitwa, w której polskie wojska pod wodzą 
hetmana Stefana Czarnieckiego pokonały szwedzkiego najeźdźcę

 Uroczystość rozpoczęła się mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych 
w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa. Podczas nabożeństwa ksiądz Stanisław 
Podgórski podkreślał, iż uczestnictwo dzieci i młodzieży w uroczystościach 
patriotycznych jest ważne dla kształtowania w nich poczucia jedności i odda-
nia dla narodu polskiego.
 Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na warecki rynek, gdzie złożone 
zostały kwiaty pod powstałym przed dwoma laty pomnikiem Stefana Czar-
nieckiego. 

Info.

Głośna wielkanocna tradycja
POWIAT Jeszcze do niedawna w świąteczną niedzielę o świcie w pobliżu kościołów, gdzie 
odprawiano rezurekcję, słychać było huki wystrzałów i kłębił się dym. Dzisiaj to już 
tradycja zanikająca, tak samo jak poranne nabożeństwo kończące triduum paschal-
ne. Tylko gdzieniegdzie kultywowany jest ten obyczaj dla upamiętnienia łoskotu walą-
cych się kamieni, gdy Jezus zmartwychwstał z grobu
 W powiecie grójeckim zwyczaj 
ten kultywowany jest już tylko w 
Błędowie. Co więcej, strzelanie pod-
czas rezurekcji przechodzi tu z po-
kolenia na pokolenie. W ten nie-
dzielny, świąteczny poranek błędo-
wian od zawsze budzi huk moździe-
rzy. Oczywiście każde strzelanie wy-
maga przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa. Dlatego w Błędowie or-
ganizuje je i nad wszystkim czuwa 
miejscowa Ochotnicza Straż Pożar-
na. A jak to wyglądało w minione 
Święta Wielkanocne?

W huku wystrzałów
 - O godzinie 6 rozpoczęła się 
msza rezurekcyjna – mówi Bog-
dan Sarwiński - i uroczysta pro-
cesja prowadzona przez księdza 
proboszcza Leszka Brulińskiego, 
w asyście strażaków z OSP Błę-
dów i OSP Gołosze. Procesji to-
warzyszyła orkiestra Dęta OSP 
Błędów pod batutą kapelmistrza 
Krzysztofa Sułowskiego i chór 
parafialny pod dyrekcją organisty 
Piotra Zaradkiewicza. Po mszy 
rezurekcyjnej, w odnowionej sie-
dzibie OSP Błędów, odbyło się 
śniadanie wielkanocne. Honory 
gospodarza pełnił prezes Miro-
sław Krajewski – kończy Bogdan 
Sarwiński.

Specjalne moździerze
 Dzisiaj, jeżeli nawet gdzieś 
strzelają, to z chińskich petard. A 
w Błędowie – jak słyszeliśmy - od 
lat te same własnoręcznie robio-
ne moździerze i ta sama receptu-
ra prochu. Dawniej wykonywał je 
miejscowy kowal. Z czego strze-
lano? Był to stalowy walec FI 50 
mm, długości 100 mm z nieprze-
lotową dziurą w środku FI 20 - 25 
mm. Do podstawy walca przyspa-
wany był 1,5-metrowy pręt zbro-
jeniowy, służący jako rączka. W 
dziurę sypało się kilka gramów 
kalichlorku (KClO3 + S) i zatyka-

ło czymś, co przypominało kawa-
łek pręta stalowego FI 10 - 15 mm. 
Całym zestawem uderzało się o 
kamień lub ścianę – powodując 
wybuch. Jeżeli ktoś nie miał umo-
cowanej iglicy, zabawa była nie-
bezpieczna (tzw. lunek leciał nie 
wiadomo gdzie). Dlatego też księ-
ża pozwalali na użycie moździe-
rzy wyłącznie z iglicą przymo-
cowaną do specjalnego łańcusz-
ka. Dzisiaj, jak już zaznaczyliśmy, 
odchodzi się od tego niebezpiecz-
nego obyczaju. 

LŚ14 medali karateków z Chynowa
CHYNÓW W Chynowie odbył się Ogólnopolski Turniej Karate WKF Ma-
zovia Cup. Startowało ponad 200 zawodników z całego kraju. Organi-
zator, Grot Chynów, zadbał o profesjonalne przeprowadzenie imprezy

 Turniej odbył się pod honorowym patronatem wójta gminy Chynów Ta-
deusza Zakrzewskiego. Na imprezie obecni był przewodniczący rady gminy 
Stanisław Mróz oraz radni Tomasz Dutkowski i Łukasz Grochal, którzy razem z 
prezesem klubu Mateuszem Grochalem wręczali puchary, medale i dyplomy 
najlepszym zawodnikom. Dobrze spisali się karatecy gospodarzy, zdobywa-
jąc 14 medali: 4 srebrne i 10 brązowych.
 Srebrne medale zdobyli: Julia Przekwas kumite  młodziczek – 40 kg, Mar-
tyna Złotkowska kumite dziewcząt 10-11 lat – 35 kg, drużyna kata chłopców    

   do 11 lat ( Karol Jeżewski, Oliwier 
Rebs, Adrian Gruszczyński), drużyna 
kadetek (Natalia Lewandowska, Julia 
Przekwas, Sandra Sobieraj). Brązowe 
medale zdobyli: Karol Jeżewski kata 
chłopców 8 lat, Adrian Gruszczyń-
ski - 2 brązowe medale w kata i ku-
mite chłopców 9 lat, Konrad Gibczyń-
ski kumite kadetów +70 kg, Julia Prze-
kwas kata młodziczek, Sandra Sobie-
raj kumite - 35kg 10-11 lat, Julia Sło-
niewska kumite 8 lat, Małgorzata Ło-
boda kumite - 35kg 10-11 lat, druży-
na kata dziewcząt do 11 lat (Martyna 
Złotkowska, Julia Słoniewska, Małgo-
rzata Łoboda) i drużyna kata młodzi-
czek (Julia Przekwas, Martyna Złot-
kowska, Małgorzata Łoboda). 

Info

Będzie wystawa o historii Warki
WARKA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce 140 tys. zł netto na realizację multimedialnej, stałej wystawy o hi-
storii Warki
 W 2013 r., dzięki pomocy lokal-
nego samorządu, muzeum przygo-
towało projekt wykonawczy ekspo-
zycji. Dotacje z zewnątrz i przyzna-
nie na sesji rady miejskiej (24 mar-
ca) pomocy finansowej w kwocie 
200 tys. zł, zainicjowały konkret-
ne  działania. Swoją cegiełkę doło-
żył też Browar WARKA – 20 tys. zł. 
Starostwo, po gorącej dyskusji pod-
czas ostatniej sesji rady powiatu 
(opozycja dowodziła, że to wysta-
wa promująca miasto Warka, a więc 
powinna być finansowana przez sa-
morząd lokalny – poza tym gmina 
ta, a szczególnie Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego i tak pochła-
niają olbrzymie kwoty z powiatowe-
go budżetu), zdecydowało również o 
przyznaniu 20 tys. zł na zorganizo-
wanie wystawy. 
 - Bardzo cieszymy się, że ekspo-
zycja o historii Warki zostanie zre-
alizowana. To dobry projekt edu-
kacyjny. Pozyskaliśmy na realiza-

cję wystawy prawie 400 tys. zł środ-
ków zewnętrznych. Jak na takie małe 
muzeum, to duży sukces - mówi dy-
rektor muzeum Iwona Stefaniak. 
 Wystawa pt. „WARKA – miasto 
dotknięte historią” zostanie zrealizo-

wana w dwóch salach na piętrze pała-
cu Pułaskich i jeszcze w tym roku zo-
stanie zaprezentowana zwiedzającym. 

Info. Muzeum/lś

WARKA

Kolejny udany „Wieczór z Kulturą”
 W Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbył się kolejny koncert z 
cyklu „Wieczór z Kulturą”. Tym razem w bibliotece muzealnej wystą-
pili artyści Piwnicy pod Baranami z Krakowa. Koncert „W białośpiew-
nym ogrodzie” w wykonaniu Oli Maurer z towarzyszeniem skrzypka 
Michała Półtoraka i pianisty Adriana Konarskiego, oczarował publicz-
ność. Nie tylko niezwykłym głosem Oli Maurer i mistrzowskim wyko-
naniem muzycznym, ale także tekstami, doborem utworów i atmosfe-
rą, jaką potrafi li stworzyć goście z Krakowa. 
 Ola Maurer śpiewa po prostu o życiu: miłości do domu ojczystego, 
do najbliższych i do Boga, o modlitwie, przemijaniu czasu i przyjaźni. 
Do tego jak nikt potrafi  opowiadać o ludziach „Piwnicy”. Skrzypek Mi-
chał Półtorak i pianista, kompozytor Adrian Konarski – to mistrzowie 
swoich instrumentów. 

Info.

R E K L A M A
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Rozlała się rzeka mleka
POWIAT 30 marca był ostatnim dniem, w którym w Unii Europejskiej obowiązywały limi-
ty (tak zwane kwoty mleczne wprowadzone w 1984 r.) na produkcję mleka. W Polsce 
jego produkcją zajmują się 144 tys. gospodarstwach rolnych (tj. ok. 500 tys. osób). De-
cyzja ta ma wzmocnić eksport unijnego mleka na rynki zewnętrzne

 Minister rolnictwa Marek Sawic-
ki przewiduje, że spowoduje to dużą 
reorganizację rynku. Przetwórcy eks-
portujący swe wyroby, będą wiązali 
się kontraktami tylko z producenta-
mi wytwarzającymi najlepszy suro-
wiec. Pozostali po prostu będą mu-
sieli znaleźć swe miejsce na rynku lo-
kalnym. Zapewne będą też tacy, któ-
rzy nie wytrzymają konkurencji i zo-
staną zmuszeni do zakończenia dzia-
łalności. W produkcji i przetwórstwie 
mleka czekają więc nas spore zmiany. 

Na 42. miejscu w Europie
 Polska, mimo że jest jednym z 
większych producentów mleka w Unii, 
ma rynek bardzo rozproszony. Trud-
no więc naszym producentom konku-
rować ze znacznie większymi i skon-
solidowanymi firmami zagraniczny-
mi. Największa krajowa spółdzielnia 
mleczarska „MLEKPOL” (do macie-
rzystego zakładu w Grajewie dołączy-
ły z czasem spółdzielnie mleczarskie 
z: Kolna, Mrągowa, Sejn, Zambrowa, 
Augustowa, Bydgoszczy, Sokółki, Dą-
browy Białostockiej, Radomia, Zwole-
nia i Gorzowa Wielkopolskiego -  firma 
skupuje  ponad 13 proc. mleka w Pol-
sce), pod względem rozmiaru jest do-
piero na 42. miejscu w Europie. Możli-
wość konkurowania skalą z Niemcami, 
Belgią czy Holandią jest dziś niewiel-
ka. Dlatego polska branża mleczarska, 
aby przetrwać i skutecznie walczyć na 
rynkach zbytu, musi się konsolidować. 

Są zabezpieczenia
 Unia Europejska zagwarantowała 
jednak pewne zabezpieczenia. System 
kwotowania zastąpiony zostanie pa-
kietem mlecznym, który pozwala orga-
nizacjom producentów na negocjowa-
nie cen surowego mleka. Zezwala też 
państwom członkowskim na stosowa-
nie w niektórych sytuacjach dodatko-
wych form ochrony rolnika. Należące 
do unii kraje będą ponadto mogły usta-
nowić nakaz zawierania umów między 
producentami i przetwórcami mleka. 
Dodajmy, że w ubiegłym roku wartość 
eksportu polskich produktów mleczar-
skich wyniosła około 1,8 mln euro.

Kara za karą
 W poprzednim systemie Pol-
ska miała możliwość wyproduko-
wania blisko 9 mld kg mleka rocz-
nie. W roku 2013/2014 krajowa kwo-
ta mleczna została przekroczona o 
ok. 1,7 proc., a kara wyniosła w su-
mie 46 mln euro (ok. 200 mln zł). 
W roku (2014/2015) wyproduko-
waliśmy 9 923 889 074 kg, ok. 6-8 
proc. ponad limit, a kary mogą osią-
gnąć 80-90 gr za litr. Dla polskich 
rolników oznaczałoby to wpłace-
nie prawie 1 mld zł kar do unijnej 
kasy za nadprodukcję. Dzisiaj jesz-
cze nie wiadomo czy będziemy mu-
sieli uiścić tę astronomiczną karę do 
unijnej kasy w całości jednorazowo, 
czy w mniejszej kwocie i na raty.

Stare, dobre spółdzielnie
 Rynek mleczarski jest dość spe-
cyficzny. Jako jedyny „przechował” 
struktury z czasów PRL. Spółdziel-
nie mleczarskie, mimo zmian eko-
nomiczno-gospodarczych, zostały 
zachowane w znacznym wymiarze. 
Około 70 proc. producentów mle-
ka jest członkami takich spółdziel-
ni. Są więc one najważniejszą i – jak 
się okazuje - najlepszą formą współ-
działania gospodarstw w produk-
cji mleczarskiej. Powstały też grupy 
producenckie, ale stanowią jedynie 
uzupełnienie rynku. 

Konkurencyjne Mazowsze 
 Mazowsze jest największym pro-

ducentem żywności w kraju. Ma na 
to wpływ powierzchnia województwa, 
potencjał rolny i bliskość rynków kon-
sumenckich. Można wymienić wiele 
produktów, których wytwarzamy naj-
więcej w Polsce i więcej od niektórych 
krajów Europy. Szczególnie w ostatnich 
latach, dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej, rozwinęły się produkcje: 
ogrodnicza, hodowlana, przetwórcza. 
Pozwala to na dotrzymanie kroku roz-
winiętym krajom Europy i umożliwia 
sprzedaż wytwarzanych produktów na 
konkurencyjnym wolnym rynku. 

Zachwianie na rynku
 Mazowieccy hodowcy zbliża-
ją się do około 3 mld kg produkcji. 
W ostatnich kilkunastu latach po-
tencjał produkcyjny wzrósł znaczą-
co, a dobra koniunktura pozwoliła 
na rozwinięcie i wprowadzenie naj-
nowocześniejszych technologii. Na 
rynku mleka - w opłacalności pro-
dukcji - nastąpiło jednak zachwianie 
i to już widać w cenach proponowa-
nych i wypłacanych producentom. 
Zmiana na lepsze (np. zniesienie ro-
syjskiego embarga) może nie nastą-
pić zbyt szybko i do momentu popra-
wy koniunktury, sytuacja hodowców 
może być dość trudna. Trzeba mieć 
nadzieję, że mazowieccy producenci 
mleka, jak i spółdzielnie, w których 
są zrzeszeni, poradzą sobie na trud-
nym konkurencyjnym rynku. 

Opr. LŚ

CHYNÓW

Chciał zrabować 2 zł
 W Drwalewie koło Chynowa została zaatakowana i pobita przez 
nieznanego mężczyznę 52-letnia kobieta. Jak ustalili policjanci, młody 
mężczyzna podszedł do niej w pobliżu sklepu i zażądał 2 złotych na 
piwo. Gdy ta odmówiła, napastnik przewrócił ją i zaczął bić. Na szczę-
ście nadbiegł przypadkowy świadek, odciągając napastnika. Mężczy-
zna zdołał uciec.
 Policjanci z posterunku w Chynowie bardzo szybko jednak ustali-
li sprawcę napadu. Był to 20-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego. 
Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Przedstawiono 
mu zarzut rozboju, grozi mu kara do 12 lat więzienia. 

R E K L A M A

WARKA

 13 kwietnia w Warce odbył się jeden z etapów „Sztafety Lotniczych 
Pokoleń”. Jest to bieg zorganizowany z okazji 90-lecia istnienia Wyższej 
Szkoły Ofi cerskiej  Sił Powietrznych w Dęblinie. Poprzednie etapy biegu 
odbyły się w: Dęblinie, Grudziądzu, Toruniu i Warszawie, a  ostatni odci-
nek odbył się 14 kwietnia w Dęblinie. Otwarcie wareckiego etapu biegu 
odbyło się przed pomnikiem Piotra Wysockiego, gdzie przedstawiona zo-
stała historia „Szkoły Orląt” i złożono kwiaty. Następnie uczestnicy wyru-
szyli na ulice Warki, aby zmierzyć się z 7-kilometrową trasą. Meta znajdo-
wała się przed pomnikiem „1. pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa” 
przy rondzie Braci Lubert.           Info.

Sztafeta Lotniczych Pokoleń

R E K L A M A

PNIEWY

 2 kwietnia w Jeziorze oraz Nowinie-Przęsławice odbyła się zbiórka 
śmieci. Podobną akcję przeprowadzono wcześniej w Koceranach. Było 
to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w tej wsi. Chętni do pracy zebra-
li się przy kapliczce, skąd ruszyli wzdłuż dróg. W akcji uczestniczyło wie-
lu najmłodszych mieszkańców, którym należą się szczególne podziękowa-
nia. Zapału do pracy wystarczyło również na posprzątanie dróg dojazdo-
wych na Kocerany - w miejscowościach Cieśle, Księżowola i Michrów. Nie-
stety okazało się, że w lasach, przy mniej uczęszczanych drogach, powstają 
powoli dzikie wysypiska. Mamy jednak nadzieję, że wspólnymi siłami stop-
niowo przywrócimy ich piękno oraz nie dopuścimy do dalszej dewastacji. 
Przez prawie 5 godzin sprzątania zebrano ok. 100 worków śmieci. Po akcji 
dla zmęczonych mieszkańców zorganizowano wspólne pieczenie kiełba-
sek na ognisku.           Info.

Wielkie sprzątanie

AKTUALNOŚCI GRÓJECKIE

Stop dla telefonii komórkowej
 Mieszkańcy Pniew i okolic mogą obecnie cieszyć się lepszym za-
sięgiem, dzięki budowie masztu w centrum gminy. Pozostała część 
gminy nadal będzie miała głuche telefony, choć na początku marca 
w miejscowości Michrów dokonano pierwszych pomiarów technicz-
nych pod nowy maszt telefonii komórkowej. Niestety, na sesji Rady 
Gminy Pniewy (31 marca) nie podjęto uchwały zezwalającej na dzier-
żawę działki pod maszt. Znacznie oddala to w czasie możliwość reali-
zacji tej inwestycji.                                       Info.

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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DAM PRACĘ

Manicurzystkę do salonu w Łazach, 
tel. 503 018 891

Zatrudnię kierowcę z kat.c+e oraz kartą kie-
rowcy na c.s. z nacz.wywrotką, tel. 603 983 607

Zatrudnię kierowcę z kat.c+e oraz kartą kie-
rowcy na c.s. z nacz.wywrotką, tel. 603 983 607

Spawacz – ślusarz – praca piaseczyńskie, 
tel. 601 449 898 lub 500 701 785 

Zatrudnię pracownika z branży brukarskiej 
jako przedstawiciela. Wymagane doświad-
czenie, znajomość rynku, office, prawo jaz-
dy kat. B. Tel. 602 114 307

Zatrudnimy 5 fryzjerów /-ki , tel. 503 567 702 

Pracownika z doświadczeniem do produkcji 
okien i drzwi, tel. 602 219 688

Zatrudnię kucharkę do domu „Spokojna 
Przystań” w Baniosze tel. 501 182 362

Praca w kwiaciarni, Piaseczno. Doświadcze-
nie. Tel. 502 088 097

Piekarzy i pomoc do piekarni, Zalesie Dolne, 
ul. Dworska 1, tel. 536 008 009

Zatrudnię kierowcę, kat „C”, jazda po kraju, 
tel. 601 222 448

Kurier, osoba operatywna, kat. „B” do labo-
ratorium protetycznego, tel. 609 123 470

Praca w ochronie 24/48h, biurowiec- 
tel. 531 708 201, 603 454 131

Zatrudnię kierowcę C+E, na stałe w trasach 
Warszawa-Rumunia, praca na ciągnik siodłowy 
+ naczepa-plandeka, również emeryt 
tel. 501 19 66 83

Kasjer/sprzedawca, od zaraz, Fresh Market, 
Piaseczno, tel. 881 715 107

Pizzeria w Piasecznie, zatrudni pizzerów do 
pracy na stałe lub w weekendy, tel.506 146 905 

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go w Piasecznie tel. 22 750 19 20 

Delikatesy pod dębem w Zalesiu Dolnym , 
czeka na Ciebie praca w zgranym zespole 
tel. 22 737 35 83, 797 188 368

Kierowcę kat.B, Konstancin tel. 601 28 20 71 

Magazynier, obsługa wózka widłowego na 
skład budowlany w Bobrowcu. CV prosimy 
przesyłać na maila:praca@tomasz.biz.pl

Zatrudnię panią do sprzątania obiektu, 2 razy w 
tygodniu, Lesznowola, tel. 721 228 094

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z 
własnym samochodem, tel. 500 219 754

Do sprzątania na obiekt, dzwonić po 18-tej, 
tel. 884 885 351

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego (mile widziane Panie). 
Praca na terenie obiektu w Piasecznie. 
Tel. 508 133 359

Duża firma zatrudni od zaraz sumienne oso-
by do sprzątania bloku operacyjnego w szpi-
talu w Konstancinie-Jeziornej. Wymagana jest 
książeczka sanepidu. Kontakt tel. 510-015-471

Mgr farmacji do apteki w Zalesiu Dolnym, 
tel. 694 451 563

Praca w ochronie w Pruszkowie i okolicy, 
tel. 695 155 927

Ogrody Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

Zatrudnię pracownika ochrony z Piaseczna i 
okolic na obiekt handlowy. Stawka 8,50 zł net-
to. Tel. 660 720 764

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

Fryzjerka Nadarzyn, tel. 505 940 452 

Produkcja Kotorydz atrakcyjna stawka, 
tel. 691 744 602

Pracownika ochrony do pracy w drogerii w 
Grodzisku Maz. Stawka godz. 8,50 netto. 
Tel. 608 69 69 32.

Do zakładu fryzjerskiego w Górze Kalwarii za-
trudnię fryzjerkę, tel. 512 449 345

Spedytor www.uk3.pl 

Fryzjerka d/m w  Piasecznie, tel. 607 230 981
Kierowca kat. C+E, praca w kraju, chłodnia, 
tel. 502 310 162, 693 178 415

Fryzjerce damsko – męskiej podnajmę stano-
wisko, Piaseczno (centrum), ul. Sierakowskie-
go 2, tel. 512 906 575

Sprzedam firmę handlowo-usługową w Pia-
secznie tel. 602 463 705 

Dodatkowa dla emeryta lub rencisty, z kat. „C” 
+ HDS, Nowa Iwiczna, tel. 609 10 45 46

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego terenu zewnętrznego 
obiektu C.H. Janki (mile widziani panowie). 
Tel 798 926 772

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego (mile widziane panie) na 
terenie Piaseczna w godzinach nocnych (23-7). 
Prosimy o kontakt w godz. 9-16. Tel 512 117 967

Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwicz-
na, tel. 502 159 936

Zatrudnię ekspedientki do sklepu spożywcze-
go w Ustanowie, tel. 602 119 041

Zatrudnię samodzielnego mechanika samo-
chodowego w Piasecznie, tel. 607 383 353

Ślusarz - wyroby z blachy; ślusarz - spa-
wacz, wyroby z blachy. Gołków k. Piaseczna, 
tel. 602 253 180

Zatrudnię magazynierów do sklepu spożyw-
czego w Ustanowie, tel. 604 851 885

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go Konstancin, tel. 602 126 840

Zatrudnię ekspedientkę, Ustanów sklep spo-
żywczy, tel. 601 95 34 32

Do sklepu spożywczego w Nadarzynie, 
tel. 698 261 469

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni pracowni-
ków, CV ze zdjęciem proszę przesyłać na: 
artopraca@onet.eu

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, mieszkań, biur, mycie okien, refe-
rencje, tel. 787 435 129

Sprzątanie, tel. 880 073 231

Podejmę się opieki i prac domowych u osób 
starszych, możliwość okieki także w moim 
domu tel. 793 797 579 

Kierowca kat. A, B, C, D, E – poszukuje doryw-
czej pracy, tel. 531 702 742

Sprzątanie, tel. 505 837 002

Sprzątanie, tel. 889 975 129

Tanie sprzątanie, tel. 502 213 486

KUPIĘ

Każde elektronarzędzia i narzędzia , 
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

Antyczne meble, obrazy, srebra, plate-
ry, odznaczenia, szable, książki, pocztówki,
tel. 504 017 418

Skup bursztynów, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Drewno kominkowe -20% tel. 607 133 222

Piec dwufunkcyjny na olej opałowy do CO – 
okazja, tel. 693 01 01 66

Materac przeciwodleżynowy – fabrycznie 
nowy, tel. 510 421 416

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

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Profesjonalna chemia, środki czystości dla 
firm oraz klientów indywidualnych. Atrakcyj-
ne ceny, tel. 504 899 840 

Tuje żywopłotowe, szmaragd, kórnik, brabant, 
tanio, Gołków, tel. 502 331 887

Systemy oszczędności wody (do 40% mniej zu-
życia), tel. 504 899 840 

Drewno kominkowe i opałowe - tanio, 
tel. 791 394 791

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Skład folii dachowych, budowlanych i ogrodni-
czych www.multiservis.com.pl, tel. 22 72 73 094, 
607 598 574

Agregat prądotwórczy, 220 V, 7 kW, mało uży-
wany,  tel. 504 022 280

Nożyce ślusarskie ręczne, tel. 504 022 280

Tuje duże, tel. 880 479 679

Ziemniaki – sadzeniaki, Irga, 3 tony, 
tel. 504 022 280

Sprzedaż i transport obornika z pieczarek, 
tel. 603 685 588

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Zrębkę z drzew liściastych, tel. 723 704 231

Podkłady kolejowe, tel. 723 704 231

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Honda Led poj.50, 2001 r., 20000km, silnik po 
remoncie, tel. 608 393 498

Man, 2 osie z HDS, tel. 608 619 766
VW Golf III, poj. 1,4: tel. 609 123 470

Honda poj. 250, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

AUTO SKUP - WSZYSTKICH MAREK, W 
KAŻDYM WIEKU,  RÓWNIEŻ USZKODZONE 
TEL. 506 20 15 15 

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, 
tel. 512 391 270

Starsze, dostawcze, tel. 668 171 639

Przyczepkę samochodową, tel. 509 447 601

Syrena, Fiat- kupię części. Tel. 503 557 905

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki nad jeziorami, www.cesardzialki.pl 
tel. 605 099 422

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od Warszawy, tel. 605 099 422

Sprzedam bezczynszowe mieszkanie w Sta-
rej Wsi -62 m kw. Kontakt 607 329 038

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764

KONSTANCIN -JEZIORNA WILANOWSKA 1/5
SPRZEDAM  LUB WNAJMĘ  50 M  KW W PAWI-
LONIE + OGRÓDEK,+ PARKIG  USŁUGI GA-
STRONOMIA, TEL. 501 923 358

PILNIE SPRZEDAM DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ 
W NOWYM PRAŻMOWIE. CENA 40 000 ZŁ. 
(DO NEGOCJACJI) TEL. 508 136 202

Warsztat samochodowy lub na inną działal-
ność, Piaseczno, tel. 505 79 59 62

Siedlisko, Pęcław k. Góry Kalwarii, możliwość 
wydzielenia części działki z budynkami, 
tel. 660 380 282

Mieszkanie 56 m kw., dookola 5 jezior, Żałe k/
Rypina, tel. 601 540 436

Działki, warunki zabudowy, lasy, jeziora,Huta, 
Osada Młynnik ,K/Rypina, tel. 601 540 436

Dom bliźniak 170 m kw. Piaseczno/Zalesie Dol-
ne. Działka 503 m kw. Tel: 692 402 746

Sprzedam Działkę 1200 m kw. hala 300 m kw. 
lub wynajem, tel. 602 383 108

 Tarczyn, 36 m kw., tel. 888 858 572, 513 282 530

Sprzedam działki w centrum  Złotokłosu, ok 900 
m kw., www.ZloteDzialki.pl, tel. 793 04 12 84

Sprzedam ziemię rolną 7000 m kw., Obórki, 
gm. Konstancin, tel. 794 614 794

Dom, 210 m kw., na działce 2000 m kw., Prace 
Duże, tel. 509 433 768

Działka budowlana, media, Prace Duże, 80 
zł/m kw., tel. 509 433 768

Budowlana 1073 m kw. (media , otulina lasów), 
Głosków, tel. 881 945 470

Działki rolne we wsi Cieciszew gm./Konstancin, 
tel. 22 754 45 18, 781 042 481

3-pokojowe, 48 m kw., Piaseczno, tel. 604 617 576

Działka budowlana, Krupia Wólka, tel. 693 536 750

Mieszkanie w Piasecznie , 38 m kw , miejsce 
parkingowe tel. 88 00 37 609

Dom jednorodzinny 165/1000 m kw., Krzaki 
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

2,5 ha, Długie gm. Potworów ( rejon papryki), 
2 pokoje z kuchnią + duży garaż na 2 samo-
chody, prąd, woda + studnia głebinowa, 
tel. 608 042 257 

Sprzedam lub wynajmę, 2-pokojowe, 56 m kw., 
w Mysiadle, bezpośrednio, tel. 607 107 726

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705

Dom  z noclegami, tel. 728 758 738

Działki budowlane, Henryków Urocze, 
tel. 504 258 037

Budowlana Wilcza Góra 1000 m kw. 285.000 zł, 
tel. 601 339 040

Budowlana, Wilcza Góra, tel. 694 598 273

Działkę 5500 mkw., pod domy jednorodzinne, 
media w drodze, kanalizacja w działce, przy
ul. Fabrycznej, gm. Lesznowola, bezpośrednio, 
tel. 660 295 783

Działka 3000 m kw z pozwoleniem na budowę; 
działka rekreacyjna 1000 m kw  Prażmów, 
tel. 602 770 361

Grunt rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Tanio  1,35 ha lub działkę budowlaną 3000 m 
kw., Martynów k.Warki, tel. 887 510 510

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, 
tel. 661 553 697

Działka budowlana Sułkowice 997 m kw., 
tel. 790 005 072

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Dobrze prosperujący salon fryzjerski w Pia-
secznie, w pełni wyposażony – wynajmę od 
zaraz, tel. 501 249 530

Pokój z kuchnią i łazienką z osobnym wej-
ściem, Konstancin, tel. 661 095 124

Biuro,sklep z magazynem. Konstancin-
Jeziorna. tel. 721 554 688

Magazyny w Antoninowie 300 i 500 m kw. ochro-
na całodobowa. tel. 604 470 270, 604 470 37

Lokal handlowo-usługowy, 36 m kw., Góra Kal-
waria, tel. 500 14 66 77

Wyposażony warsztat samochodowo - wulkani-
zacyjny w okolicach Chynowa, tel. 601 30 90 11
 
Kwatery, tel. 728 899 673 

Kwatery pracownicze, Chyliczki tel. 509 310 592 

Pokój, Stara Iwiczna tel. 502 620 832 

Wynajmę lub sprzedam lokal na bazarku w Pia-
secznie, tel. 607 23 09 81, 694 441 025

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pomieszczenie magazynowe o po-
wierzchni 100 m kw w centrum Piaseczno 
tel. 22 757 09 56 

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio pawilon handlowo-uslugowy w pow. 
54M kw w centrum Piaseczna tel. 22 757 09 56

Wynajmę super apartament 67m kw, Konstan-
cin, taras 150 m kw, garaż, tel. 608 304 336

Warsztat samochodowy, w Piasecznie, w dobrej 
lokalizacji z pow. użytkową 500 m kw., wynaj-
mie część powierzchni osobie zainteresowanej 
prowadzeniem własnej działalności związanej z 
motoryzacją, tel. 519 585 791

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio pomieszczenie biurowe o powierzchni 
600 m kw. w centrum Piaseczna,
tel. 22 757 09 56 

Warsztat samochodowy lub na inną działalność, 
Piaseczno, tel. 505 79 59 62

Kawalerka w Piasecznie, ul. Strusia, tel. 697 565 729

Wyposażony warsztat samochodowo – wulkani-
zacyjny w okolicach Chynowa, tel. 601 30 90 11

Do wynajęcia w Piasecznie, pokój z łazienką, dla 
Pani- emerytki, rencistki tel. 22 737 23 55

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działkę budowlaną w Piasecznie, tel. 501 482 997

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

Ziemię rolną kupię, 1 ha lub więcej, tel. 665 932 507

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

OGRODNICZE. WIOSENNE PORZĄDKI. 
WERTYKULACJA. PRZYCINANIE. 
tel. 504 008 309

BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY. GWA-
RANCJA. tel. 504 008 309

OGRODY: PROJEKTOWANIE  I REALIZACJA 
Z DOŚWIADCZENIEM  www.wiosennyogrod.pl  
TEL. 697 087 572 

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Hydraulik, tel. 884 016 690

Brukarstwo, tel. 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Budowa domów, dachy, rozbudowy. 
Tel. 508 529 008

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g, 
tel. 570 670 938

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Elektryk, tel. 666 890 886

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Organizujemy przyjęcia ogrodowe i u Klienta: 
chrzciny, komunie, pikniki, imieniny, urodzi-
ny, tel. 533 938 338, www.smakiprowincji.pl

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

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

MALOWANIE OD 7 ZŁ, SZYBKO I SOLIDNIE, 
TEL. 788 882 780

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA TEL. 601 219 482

Glazura, gres, hydraulika tel. 601 219 482 

Studnie, tel. 601 231 836 

Malowanie od 7 zł, tel. 601 767 180

Prace ogrodnicze, zakładanie trawników, 
tel. 519 874 891

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

Drewno komikowe. Tel. 510 694 550

Mycie elewacji, fasad, kostki brukowej itp. 
Tel. 510 694 550

Wycinka,skracanie drzew i krzewów, 
tel. 510 694 550

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Tynki, tel. 518 488 335

Dachy-krycie,  naprawa, podbitka.  Szybko i fa-
chowo.  Email: adek178@vp.pl tel.518 334 356  

Konstrukcje stalowe, hale, magazyny, 
tel. 511 301 750

BHP,PPOŻ kompleksowo 518 775 113

A-Z remonty wykończenia kompleksowo, 
tel. 512 660 990 

Wiosenna aeracja trawników, tel. 698 698 839

Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576

Hydraulik, tel. 535 872 455

Budowy domów tel. 798 836 860 

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Glazura, terakota, tel. 780 098 915

Brukarstwo tel. 609 755 190 

Kostka brukowa, ogrodzenia tel. 502 379 809 

Ogrodnictwo – pielęgnacja ogrodów, czyszcze-
nie nieużytków, tel. 501 193 382, 501 050 983

Wykończenia wnętrz, hydraulika, elektryka, 
k/g, terakota, glazura tel. 608 512 360

Elektryk, instalacje, awarie, dokumenty, 
tel. 602 876 843

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Pranie dywanów i tapicerki samochodowej, my-
cie tarasów, kostki i elewacji., tel. 506 449 992

Transport, tel. 603 304 250

Układanie kostki brukowej, elektryka. Hydrauli-
ka, wykończenia wnętrz, tel. 603 304 250

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny za-
kres, tel. 601 304 250

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Remonty, wykończenia wnętrz, trzyosobowa 
ekipa, doświadczenie, darmowa wycena, kon-
kurencyjne ceny, www.emkabud.pl, 
tel. 609 828 998

Transport, piasek, ziemia, wykopy tel. 501 231 980

Instalacje elektryczne, pomiary  tel.  601 41 88 01

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowa domów na działce klienta, stan pod 
klucz – 2000zł +Vat/m kw www.multiservis.
com.pl, tel. 22 72 73 094, 607 598 574

Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998

Budowa domów, rozbudowy, pokrycia dacho-
we tel. 730 358 998

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

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

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, 
www.kominkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666

Docieplanie budynków, malowanie elewacji, ta-
nio, solidnie, tel. 507 768 230

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Pogotowie dachowe, tel. 601 20 98 98

Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Remonty, tel. 505 970 480

Remonty od A do Z mieszkań i domów, 
tel. 509 855 420

Tanie remonty, tel. 721 448 278

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

Hydrauliczne, tel. 794 706 556

Dachy, tel. 601 20 98 98

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Domofony, tel. 603 375 875

Docieplenia – tanio, tel. 791 987 915

Remonty – tanio, tel. 791 987 915

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

 RÓŻNE 

DETEKTYW, TEL. 516 133 247

NIEODPŁATNIE WYWIOZĘ ZŁOM, stare pral-
ki, komputery, piece, kaloryfery itp.. Piasecz-
no, Konstancin i okolice, tel. 698 698 839

Rozbiorę starą stodołę, chatę – zapłacę, 
tel. 723 704 231

NAUKA 

Korepetycje, biologia, chemia, tel. 607 107 726

Angielski – polecam, tel. 721 406 227

Francuski tel. 607 924 999

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

ZDROWIE I URODA 

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

ZWIERZĘTA 

Oddam 2 letnią suczkę. Tel. 506 080 250

MATRYMONIALNE

Rencista, 50l., szuka uczciwej, wierzącej, sa-
motnej kobiety (48 – 53l) do przyjaźni i wza-
jemnego wsparcia, tel. 518 714 173

Do hurtowni warzyw i owoców kierowcę 
kat. C i magazynierów, Tarczyn, 
tel. 607 657 387

Zatrudnię Panie do sprzątania, Konstan-
cin - Jeziorna, godziny wieczorne, 
tel. 608 677 530 (po 15:00)

Pomocnik Kucharza Młody. Dobrze Płatne 
www.villajulianna.pl Tel. 693 121 313

Firma OFITEX wiodący producent profi-
li budowlanych z pcv zatrudni pracownika 
na stanowisko operatora wytłaczarek. Wy-
magane doświadczenie zawodowe i znajo-
mość przetwórstwa tworzyw sztucznych.  
Oferujemy zatrudnienie na umowe o pracę .  
Prosimy o wysyłanie CV mailem -
biuro@ofitex.pl  

Zatrudnimy kosmetyczkę   z umiejętnością 
manicure/pedicure do Instytutu Dr Eris w 
Konstancinie w CH Stara Papiernia,
konstancin@instytut.eris.pl, tel 695 151 616

Dziewczynę do kawiarni w Konstancinie,
tel. 22 754 68 21

Poszukiwany elektromechanik do serwisu 
maszyn budowlanych. Z doświadczeniem. 
Stabilna praca. Tel. 501265139

Fryzjerka damsko/męska potrzebna do Insty-
tutu Dr Eris w Konstancinie CH Stara Papier-
nia, tel. 695 151 616

Budynek 600 m kw., produkcyjno – magazy-
nowo-mieszkalny, 5000zł/m-c, Konstancin, 
tel. 505 161 893

GLAZURA, GRES, TEL. 601 21 94 82

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

TRAWNIKI ZAKŁADANIE, TEL. 501 233 483

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, 
ostatnie wolne terminy 2015, lemonphoto.pl, 
tel. 692 569 927 

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

DOCIEPLENIA, tel. 601 200 388

Wykończenia wnętrz, hydraulika, elektryka, 
k/g, terakota, glazura tel. 608 512 360

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115 
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Układanie kostki brukowej, tel.  509 069 235

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  Od-
szkodowania za działki wydzielone pod 
drogi publiczne - skutecznie pomagamy w 
uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej 
wysokości tel. 508 743 620

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z do-
jazdem, tel. 881 966 833

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
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; 

tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI- CAŁE, 
USZKODZONE, SKORODOWANE, SZYBKO, 
SOLIDNIE. GOTÓWKA TEL. 510 357 529 

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

SKUP AUT, CAŁE I USZKODZONE, 
TEL. 604 168 147

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

SKUP AUT. Autokasacja, tel.  796 165 139, 
517 799 183 

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup aut, tel. 666 274 444

Skup aut wszystkie marki, całe, rozbite, skoro-
dowane, tel. 609 001 824

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJ-
NEGO.  ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI 
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE 
- SKUTECZNIE POMAGAMY W UZYSKANIU 
ODSZKODOWANIE MAKSYMALNEJ WY-
SOKOŚCI TEL. 508 743 620

Domy do 590 tys za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Sprzedam lub wynajmę 2 – pokojowe 44m 
kw., w Piasecznie, tel. 606 41 42 63

Atrakcyjne działki budowlane pod Konstanci-
nem tel. 787 380 200

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

 WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Prace ogrodnicze tel. 697 051 266

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

 Anteny TV/SAT. Montaż – Serwis, 
tel. 508 329 491 

Elewacje – docieplanie budynków – prace 
wykończeniowe – doświadczone ekipy, 
tel. 602 482 572

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96
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Mandaty będą znacznie droższe
W sobotę, 11 kwietnia weszło w życie rozporządzenie ws. 
wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń. Do-
stosowuje ono przepisy dotyczące mandatów do zmian 
w prawie, które nastąpiły w 2014 r. Czego dotyczy rozpo-
rządzenie? M.in. zwiększa wysokość mandatów za część 
wykroczeń popełnianych przez kierowców i rowerzy-
stów, a także pieszych
 Uregulowane zostały np. kwestie 
dotyczące mandatów dla nietrzeź-
wych rowerzystów. Wynika to ze 
zmiany w przepisach z październi-
ka 2013 r., zgodnie z którymi „kiero-
wanie na drodze publicznej, w stre-
fie zamieszkania lub strefie ruchu 
pojazdem innym niż mechaniczny 
przez osobę znajdującą się w stanie 
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila 
alkoholu we krwi) lub pod wpływem 
środka działającego podobnie do al-
koholu” nie jest przestępstwem, a 
wykroczeniem. Skutecznie – jak wi-
dać – walczyli o takie prawo niektó-
rzy parlamentarzyści.

Pijany rowerzysta zapłaci 500 zł 
 Zgodnie więc z obowiązującym 
od 11 kwietnia rozporządzeniem, 
nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł 

zostać ukarany mandatem w wyso-
kości 500 zł. Podobne kary mają być 
stosowane w przypadku osób pod 
wpływem  środków działających po-
dobnie do alkoholu.

800 zł za parkowanie „na kopercie”
 Ponieważ kary dotychczas sto-
sowane za bezprawne zajmowanie 
miejsc dla niepełnosprawnych (po-
sługiwanie się kartą parkingową wy-
stawioną dla innej osoby) nie od-
noszą pożądanego skutku - od 11 
kwietnia łamiący to prawo kierow-
cy będą płacić mandat w wysoko-
ści 800 zł. Kierowca, który zaparku-
je na „kopercie” dla osób niepełno-
sprawnych i będzie się przy tym bez-
prawnie posługiwać kartą parkin-
gową wystawioną dla osoby niepeł-
nosprawnej, może dostać mandat 

nawet w wysokości do 1000 zł. Za 
samo posługiwanie się w nieuprawnio-
ny sposób taką kartą grozi 300 zł man-
datu, za parkowanie na „kopercie” lub 
miejscu zastrzeżonym - 800 zł.

Mają za dużą masę
 Więcej zapłacą też ci kierow-
cy, którzy zignorują ograniczenia 
wjazdu pojazdów o określonej ma-
sie. Chodzi o kierowców m.in. cięża-
rówek, którzy albo wjadą na ulicę z 
zakazem wjazdu dla ciężarówek lub 
złamią zakaz dotyczący wjazdu po-
jazdów o masie większej niż określo-
na w zakazie. Dotąd można było za 
to wykroczenie dostać mandat w wy-
sokości 350 zł, teraz będzie to 500 zł.

Kamizelka obowiązkowa
 Ustalona została również wyso-

kość mandatów za brak odblasków - 
do 100 zł. Chodzi o obowiązek uży-
wania takich elementów, w sposób 
widoczny dla innych uczestników 
ruchu, przez pieszych poruszających 
się po drodze po zmierzchu i poza 
obszarem zabudowanym (chyba że 
jest to chodnik lub droga przezna-
czona wyłącznie dla pieszych). Obo-
wiązek taki wprowadziła pod koniec 
sierpnia nowelizacja ustawy Prawo 
o ruchu drogowym.

 Od soboty 100 zł za brak kasku 
ochronnego zapłacić będą musieli nie 
tylko motocykliści i motorowerzyści, 
ale też kierowcy czterokołowców, czy-
li m.in. quadów. Stuzłotowy mandat 
będą mogli też dostać za przewożenie 
pasażera bez kasku. Taka sama kara 
grozi rodzicom, którzy bez upraw-
nień, będą przewozić dzieci coraz po-
pularniejszym wózkiem rowerowym. 

PAP/lś
R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

DSF Kickboxing Challenge
W najbliższą sobotę, 18 kwietnia w Arenie Ursynów odbędzie się Gala 
DSF Kickboxing Challenge: Polska vs Macedonia
 W walce wieczoru Dorota Godzina zmierzy się z Kristiną Stojchevską o 
pas CHAMPION DSF Challenge, w co-main event Kamil Ruta będzie wal-
czyć z Miki Ivanovskim, a  w walce ekstra Łukasz Wichowski podejmie Di-
mitara Gjorgijeva.
 Dodatkowo tego wieczoru odbędzie się również turniej wagi super cięż-
kiej w K-1 Rules z udziałem m.in. Michała Bławdziewicza, Patryka Proszka i 
Tomasza Klimiuka, a także kilka starannie wyselekcjonowanych pojedynków 
rankingowych PRO i PRO-AM. Bilety na galę można zakupić za pośrednic-
twem dystrybutorów internetowych. Początek imprezy o godzinie 19.

Tyl.


