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Dieta cud dla leniwych..? Na tych
dietach trudno
schudnąć

POWIAT PRUSZKOWSKI

Sadownicy „wypędzeni”... do nowej siedziby
GRÓJEC Związek Sadowników RP
zmienił siedzibę. Z budynku
starostwa w Grójcu przeniósł
się na ul. Sportową 7. Nie były
to jednak normalne przenosiny. Sadownicy zorganizowali
uroczysty przemarsz, z rozwiniętym sztandarem organizacji, przemówieniami, ze śpiewem na ustach i przy dźwiękach orkiestry dętej
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Kolejce
brakuje pary...

Droga do Piekart
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POWIAT 11 września ubiegłego roku podpisano umowę notarialną, w której Polskie Koleje Państwowe nieodpłatnie przekazały gminom Piaseczno (68 proc. udziałów), Grójec
(30 proc.), Belsk Duży i Błędów (po 1 proc.)
majątek, jaki jeszcze pozostał po Grójeckiej
Kolei Dojazdowej. Od tamtego czasu odbyły
się dwa spotkania przedstawicieli samorządów i... nic się nie dzieje

Piersi, Margaret,
Poparzeni Kawą
– będzie się działo
na Targowisku
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Czytaj on-line
Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy
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25-lecie Ogrodu Botanicznego
Od dnia otwarcia, czyli 12 maja 1990 roku, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie odwiedziło około 2,7 miliona ludzi. Warszawski ogród uczci srebrny jubileusz, organizując w dniach 16-24 maja Festiwal Ogrodowy „Ogród Warszawie”. W programie obchodów 25-lecia są m.in. wykłady „Wszechnicy Ogrodu”, prezentujące badania służące głównie ochronie środowiska i przyrody oraz stanowiące nowe osiągnięcia biologii eksperymentalnej roślin, „Forum Ogrodnicze Dla Miłośników Roślin i Ogrodów” w formie prelekcji na temat uprawy roślin i popularyzujących zgromadzone kolekcje roślinne ogrodu.
Zorganizowane będą także wystawy przyrodnicze, wystawy sztuki inspirowanej przyrodą, a także plenerowe koncerty
muzyczne wśród kwiatów. Podczas majowych obchodów w „Galerii Fangorówka” będzie można obejrzeć m.in. wystawy malarstwa Adama Kunikowskiego, „Nie ma jak Warszawa” i Ryszarda Gbiorczyka „Wiatraki i młyny w pejzażu Mazowsza”. Dla sympatyków muzyki przygotowano „Wiosnę Muzyczną w Ogrodzie” - koncerty muzyki kameralnej i popularnej w wykonaniu pedagogów Autorskiej Szkoły Muzycznej Zofii Zwolińskiej UNISONO (sobota 16 maja, godz. 15.00), a także XX Międzynarodowy
Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne - Muzyka w kwiatach”. W ramach tego wydarzenia w niedzielę, 17 maja o godz. 15 odbędzie się koncert „Wśród azalii” w wykonaniu Anny Marii Stańczyk. Natomiast w niedzielę, 24 maja koncert Estrady Młodych
„W królestwie rododendronów” w wykonaniu Kandydatów na XVII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. F. Chopina.
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Szanowni Państwo!
Partie polityczne zawłaszczyły samorząd – polityka nie jest już środkiem do realizacji celów. Polityka stała się celem samym w sobie. Wyrosła
kasta polityków, oderwanych od rzeczywistości i od codziennym problemów Polaków. Doskonale jest to widoczne także u nas – w powiecie piaseczyńskim, gdzie ostatnie wybory wygrały partie polityczne. W pierwszym
kolejności liczy się interes i pozycja partii, a jak czasu wystarczy to może
jeszcze uda się zrobić coś dla społeczeństwa.
Całe życie starałem się robić swoje nie oglądając się na pomoc innych.
Jednak gdy rozpocząłem przygodę z samorządem zorientowałem się, że
tylko wspólnotowo można coś zrobić. Zawsze wierzyłem w ideały, nigdy
nie zmieniłem poglądów. Gdy do władzy doszły partie prawicowe bardzo
się z tego ucieszyłem myśląc, że hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jeszcze w
naszym kraju coś znaczy.
Niestety szybko się przekonałem, że hasła, nazewnictwo partii, program i realna działalność – żyją swoim własnym życiem. W partiach co innego się mówi, co innego się myśli, a jeszcze co innego robi. Dlatego nie wstąpiłem do żadnej partii i zdecydowałem, że dużo
więcej mogę zrobić w samorządzie jako osoba niepartyjna.
Przez moment wydawało mi się, że w naszym kraju będzie spokojniej i większość polityków skoncentruje się na rozwoju gospodarczym naszego kraju (było to wtedy gdy była szansa stworzenia tzw. PoPis-u ).Bardzo szybko okazało się, że pomimo wspólnych korzeni partie te kłócą się nie o Polskę tylko o wpływy i stanowiska. Okazało się, że te dwie partie wciągają Polaków w wyimaginowany spór ideologiczny mający odciągnąć uwagę od rzeczywistych problemów i potrzeb Obywateli.
Sam próbowałem w 2010 roku stworzyć w Powiecie Piaseczyńskim POPiS. Zarząd składający się z członków Platformy, PiS-u i bezpartyjnych radnych lokalnego stowarzyszenia NASZA GMINA-NASZ POWIAT. Niestety ten zarząd przetrwał tylko około dwóch lat .
Dziś w mediach i na portalach społecznościowych widzimy, że powstała ogromna przepaść zarówno ideologiczna jak i gospodarcza pomiędzy Platformą a PiS-em. Tymczasem w Powiecie Piaseczyńskim nastąpił istny cud. Połączyły się dwie skrajnie ideowo partie.
Nasuwa się więc pytanie - skoro nie łączy ich wspólny program gospodarczy a na pewno nie poglądy ideologiczne, to co ich połączyło?
Pozostawię je retorycznym, ale nie trzeba wielkiej wyobraźni by na nie odpowiedzieć.
W tym bałaganie i chaosie partyjnym gdzie nie wiadomo o co chodzi, a właściwie to wiadomo, że lewica buduje kapitalizm
a prawica socjalizm, zdecydowaliśmy się na założenie Ruchu Obywatelskiego pod nazwą Komitet Odbudowy Polski.
U nas nie będzie podziału na lewicowość i prawicowość. Dla nas każdy Obywatel Polski ma mieć równe prawa. Będziemy
dbać o dobrobyt naszych Obywateli ale jednocześnie chcemy przywracać wartości słowom Bóg, Honor, Ojczyzna.
Szanowni Państwo jesteśmy u kresu kampanii prezydenckiej. Chcemy aby Nasz Kraj rozwijał się bardziej dynamicznie, uznaliśmy że potrzeba nowej jakości w Polskiej polityce.

Dlatego 10 maja w wyborach na Prezydenta RP zagłosujemy na Pana Pawła Kukiza.
Wszystkich podobnie myślących, chcących zmieniać nasz kraj na lepszy proszę o kontakt: dabekjan@interia.pl
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Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS? Ola zdobędzie indeks?
POWIAT Maciej Dobrzyński złożył rezygnację z funkcji wicestarosty powiatu grójec- WARKA Aleksandra Krawiec, uczennica klasy III Technikum Architektukiego. To pierwszy taki przypadek w naszym regionie od czasu powołania samorządu ry Krajobrazu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
terytorialnego
Nowej Wsi, stoi przed szansą zdobycia indeksu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Wszystko za sprawą udziału w III Ogól- Moja wizja funkcjonowania
nopolskim Turnieju Szkół EKO
starostwa i jednostek podległych nie
znajdowała uznania u pozostałych
członków zarządu – powiedział Dobrzyński, tłumacząc powody rezygnacji.
Ubezwłasnowolniony..?
Od początku było wiadomo,
że kompromis zawarty przez Prawo i Sprawiedliwość oraz radnych
z komitetu wyborczego Nasze Czasy, jest bardzo kruchy. Maciej Dobrzyński, który został wcześniej
profilaktycznie (ma sprawę sądową)
wyrzucony z PiS, zgodził się na sojusz z byłymi kolegami partyjnymi
pod warunkiem objęcia funkcji wicestarosty. Nie przewidywał jednak,
że kierujący z zaplecza powiatem
poseł Marek Suski nie przewiduje dla niego żadnego pola do samodzielnego działania. Taki stan rzeczy objawił się już przy pierwszych
decyzjach Dobrzyńskiego. Próba
postawienia na czele Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu
członka jego Rady Nadzorczej, Artura Woźniakowskiego, spaliła na
panewce. – Byłem odpowiedzialny
za służbę zdrowia w powiecie – powie później Dobrzyński. – Tymczasem rozwiązanie, które zaproponowałem, moim zdaniem najlepsze w
danej chwili, zostało przez zarząd
powiatu odrzucone. Straciliśmy
dwa miesiące, które mogą się okazać już nie do odzyskania. Wiem, że
PCM idzie na dno.
Zrezygnowany..?
Dobrzyński zrezygnował wtedy
z opieki nad grójeckim szpitalem.
Sprawy PCM przejął starosta Marek Ścisłowski, który na tymczasowego (do czasu rozstrzygnięcia konkursu) prezesa spółki powołał Joannę Krzyżanowską-Janas. Konkurs właśnie rozstrzygnięto – zwycięzcą został dr Zbigniew Binio. Do
tej pory pełnił on funkcję ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Jak się dowiedzieliśmy, obawy Dobrzyńskiego
nie były pozbawione podstaw. Brana jest pod uwagę możliwość wyku-

pienia przez prywatną firmę części
akcji PCM, jeżeli nie uda się znaleźć
innego wsparcia finansowego oczywiście.
Kropla goryczy
Nie była to jedyna kontrowersja w łonie koalicji. Kroplą goryczy
jednak, która przepełniła miarkę,
był brak akceptacji przez zarząd powiatu kandydata rekomendowanego
przez Dobrzyńskiego i komisję konkursową na dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu. W procedurze konkursowej, spośród czterech kandydatów wyłoniony został
Jan Kazała, który pełnił dotychczas
funkcję kierownika grójeckiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Członkowie zarządu powiatu odrzucili tę kandydaturę, nie chcąc nawet nad nią dyskutować...
Votum nieufności
Tego było już dla Dobrzyńskiego zbyt dużo. Zaproponował dwie
niezwykle istotne dla funkcjonowania powiatu decyzje i obie zostały
odrzucone. Wyglądało to tak, jakby
pozostali członkowie zarządu złożyli mu nieformalne votum nieufR
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ności. - W sytuacji, kiedy nasze programy się rozchodzą, nie wyobrażam sobie, aby koalicja mogła nadal funkcjonować – stwierdził Dobrzyński.
Nie wiadomo jak w nowych realiach zachowa się jedyny radny z
ramienia Platformy Obywatelskiej
Andrzej Zaręba, który zdecydował
się na „egzotyczną” koalicję z PiS
(za funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu). Na razie przebywa w USA, ale po powrocie czeka go
trudna decyzja.
Epilog podczas sesji
Sprawa odwołania z funkcji wicestarosty Macieja Dobrzyńskiego, a raczej przyjęcia jego dymisji z
zajmowanego stanowiska, znajdzie
swój epilog podczas sesji rady powiatu 11 maja. Cieniem na decyzji
Macieja Dobrzyńskiego kładzie się
też jego sprawa sądowa. Wprawdzie
wyrok nie zapadł, ale już odzywają
się głosy, że był to ruch wyprzedzający ze strony wicestarosty. W końcu to sam poseł Suski pierwszy nie
uwierzył w niewinność członka swojego ugrupowania...

Leszek Świder

Turniej przeprowadzany jest
w trzech kategoriach – artystyczno-projektowej,
techniczno-inżynieryjnej i przyrodniczo-leśnej. Ola
przystąpiła do kategorii artystyczno-projektowej. W pierwszym etapie
konkursu przygotowała prezentacje multimedialną pt. „Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego?”. W przygotowaniu
prezentacji pomagały jej panie: Alina
Majewska – nauczyciel biologii i chemii oraz Magdalena Nowacka – nauczyciel geografii i przedmiotów zawodowych oraz Joanna Cieślik – nauczyciel przedmiotów zawodowych
architektury krajobrazu. Wysiłek włożony w tę pracę przyniósł efekt w postaci zakwalifikowania się do drugiego
etapu konkursu. Warto dodać, że do
tego etapu kwalifikowało się tylko po
dziesięć osób z każdej kategorii, a zatem jest czego gratulować Oli!
Drugi etap III Ogólnopolskiego
Turnieju Szkół EKO odbył się 17 kwietnia w trybie on-line.
Dla zwycięzców turnieju przewidziane są cenne nagrody, w tym przyjęcie
w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na
I semestr studiów. Ponadto wszyscy laureaci pierwszego etapu wezmą udział
w Letnim Obozie Naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem, który odbędzie się w malowniczej scenerii Borów Tucholskich. Trzymamy kciuki
za jej sukces w kolejnym etapie turnieju.
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Dieta cud dla leniwych..?
Na tych dietach trudno schudnąć

AKTUALNOŚCI GRÓJECKIE
CHYNÓW

Jak zachęcić do pójścia na wybory
Frekwencja wyborcza jest piętą achillesową mieszkańców gminy.
Dlatego też w miejscowym gimnazjum przeprowadzono akcję pro-frekwencyjną w ramach programu „Młodzi głosują”.
Akcję rozpoczęto od przedstawienia kandydatów na urząd prezydenta
RP i plakatów, sloganów informujących o akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” oraz do wzięcia udziału w wyborach. Akcja
pro-frekwencyjna polegała na zachęcaniu do wzięcia udziału w głosowaniu podczas apelu szkolnego, na którym przedstawiono problem niskiej frekwencji wyborczej (Polska zajmuje 186. miejsce na 194 państwa
naszego globu), uprawnienia prezydenta i wagę tego urzędu. Uczniowie ogłosili również konkurs na plakat lub slogan wyborczy zachęcający do wzięcia udziału w wyborach. Prace konkursowe zostały później przedstawione w holu szkoły. W czasie wyborów członkowie Komisji Wyborczej (po jednym przedstawicielu każdej z klas) zachęcali swoje klasy do wzięcia udziału w głosowaniu. Frekwencja wyborcza wyniosła 70 proc. Uczniowie i pracownicy szkoły głosowali podczas przerw
śródlekcyjnych.
W II etapie umieszczono ulotki, plakaty i slogany na terenie gminy.
Są to materiały CEO i prace konkursowe. Akcję rozpoczęto 30 kwietnia,
a zakończono 5 maja.

POWIAT

Niebieski marsz

29 kwietnia odbył się niebieski marsz ulicami Grójca wszystkich
tych, którzy solidaryzują się z osobami z autyzmem. Błękitny pochód
dotarł przed urząd miasta w Grójcu.
Burmistrz Jacek Stolarski wraz z pracownikami, ubrani w niebieskie
koszulki na znak solidarności z chorymi, pozdrowili zebranych. Następnie burmistrz odczytał fragment pamiętnika osoby z autyzmem. Marsz
został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu w ramach Obchodów Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie.

Info.
GRÓJEC

Dzień Ziemi

POWIAT Rzadko się zdarza, aby ktoś dobrowolnie rezygnował z przysługującego mu wynagrodzenia. A jednak są wyjątki...Radni z gminy Nowinka zrezygnowali z nich całkowicie. To wprawdzie daleko od naszego powiatu, ale i u nas odnotowano dwa takie przypadki – w Błędowie i Belsku Dużym. Przedstawiciele mieszkańców tych dwóch
miejscowości tak daleko się nie posunęli, aby rezygnować z diet całkowicie. Być może
obawiali się, że wyborcy będą mieli zastrzeżenia do ich wiarygodności...
O zmniejszenie swojej diety wystąpili przewodniczący Rady Gminy w Błędowie Mirosław Jakubczyk i przewodniczący Rady Gminy
w Belsku Dużym Bogusław Sikorski. Uchwały w obu tych sprawach
– choć zapewne radni mieli wątpliwości - zostały przegłosowane.
Kilkaset złotych mniej
Dietę Jakubczyka zmniejszono
do 1300 zł (z 1680 zł). Sikorski również będzie otrzymywał około 1300
zł, ale w jego przypadku oznacza to
mniej niż dotychczas o około 500 zł.
Przewodniczący - jak twierdzi – doszukał się błędu w obliczeniu diety
dla tego stanowiska i stąd wniosek o
weryfikację kwoty.
Szeregowi do szeregu...
Na tle funkcyjnych samorządowców, uposażenie pozostałych radnych w Błędowie nie przedstawia
się imponująco - wynosi zaledwie
200 zł (w Belsku tylko – 150 zł) za
uczestnictwo w sesji. Jeszcze mniej
otrzymują za udział w posiedzeniu
sołtysi - 100 złotych. W Belsku przewodniczący komisji stałych są wynagradzani dietą 180 zł, a wiceprzewodniczący rady gminy - 225 zł.
Diety jak na etacie
Ewenementem jest gmina Grójec, w której obowiązują najwyższe
stawki w powiecie i niemal maksimum tego, co można było uchwalić
dla radnych w mieście o tej liczbie
mieszkańców (od 15 do 100 tys.).
- Nie pamiętam, kiedy uchwalono
wysokość obowiązujących dzisiaj
diet – mówi przewodniczący rady
miasta Adam Siennicki. – Ja otrzymuję 1,9 tys. zł, a dwoje moich zastępców - po 1,8 tys. zł. Niewiele mniej, bo 1,7 tys. zł, przysługuje przewodniczącym komisji. O kolejne 100 zł mniej (czyli 1,6 tys. zł)
mają wiceprzewodniczący komisji.
Radni, którzy muszą pracować przy-

najmniej w jednej komisji, dostają
po 1,5 tys. zł w miesiącu. Oczywiście kwoty te są wypłacane w przypadku, gdy radny uczestniczył w sesjach i posiedzeniach komisji. Diety są zmniejszane za nieobecności
– dodał Adam Siennicki.
Przewodniczący rady miasta nie
przypomina sobie, aby podczas tej,
ani w poprzedniej kadencji ktoś zgłosił chęć zmniejszenia wysokości diety.
Ale zaraz dodał z uśmiechem, że jest
skłonny w każdej chwili – jeżeli taki
wniosek do niego wpłynie – poddać go
pod obrady...
Nie zrezygnują...
Sądzimy, że takiego wniosku
nie będzie. Sprawdziliśmy, czy podobne przypadki, jak w gminie Nowinka, miały miejsce gdzieś w Polsce. Otóż zdarzały się poszczególne
wnioski o dobrowolną rezygnację z
diet. Miał to być sprawdzian altruistycznej pracy dla lokalnej społeczności (pokażcie, że jesteście prawdziwymi społecznikami pracującymi dla dobra innych). Choć w podtekstach można się było doszukać
różnych motywacji (najczęściej urażona ambicja, zawiść itp).

Propozycja dla powiatu
Od kilku miesięcy przysłuchujemy się i oglądamy posiedzenia rady
powiatu i władz starostwa w Grójcu.
Jedno, co nam przychodzi do głowy,
to myśl, że radni i funkcjonariusze
samorządowi powinni pójść w ślady swych kolegów z Nowinki. Aby za
jałowe dyskusje, kłótnie, połajanki,
za swoją niekompetencję i brak chęci do działania dla wspólnego dobra
– po prostu przestali brać pieniądze.
Za dotychczasową pracę one im się
nie należą!
Nie są to wcale małe wynagrodzenia. Członkowie zarządu powiatu pobierają diety po 2252 zł.
Tyle samo otrzymuje przewodniczący rady powiatu. Jego zastępca niewiele mniej – 2 027 zł. Przewodniczących komisji wynagradza
się kwotą 1 689 zł. Radni otrzymują 1 238,73 zł, jeżeli pracują co najmniej w dwóch komisjach. Tylko jeden z radnych pobiera 901 zł, ale on
ograniczył swą aktywność do jednej
komisji.
Nie podajemy wysokości wynagrodzenia starosty i jego zastępcy
– oni przecież nie działają „społecznie”.

Leszek Świder

Diety radnych

W parku miejskim już po raz czwarty obchodzono 24 kwietnia
Dzień Ziemi. Imprezę zorganizowały: Tropy Przyrody przy współudziale Lasów Państwowych, Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz Grójeckiego Ośrodka Kultury. Program obfitował w różnorodne atrakcje skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Sporą popularnością cieszyły
się m.in. zajęcia z wyplatania wikliny, glinolepienie, robotyka, tworzenie witraży, warsztaty grania samby z Bloco Central. Zebrani mogli również obejrzeć przedstawienie teatru dla dzieci „Jaś i Małgosia”, jak również projekcję filmu „Był sobie las”.

Info.
PNIEWY

Ogródek warzywny w każdej rodzinie
Czwarty już raz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
rozdał nasiona warzyw, nawóz mineralny i środki ochrony roślin swoim podopiecznym. Wsparcie otrzymało 27 rodzin z terenu gminy. Wójt
Wiesław Nasiłowski zachęca do zakładania przydomowych ogródków
warzywnych. Własne, zdrowe i świeże warzywa są najsmaczniejsze.
Podczas zakończenia konkursu „Ogródek warzywny w każdej rodzinie”
najlepsi otrzymają nagrody za wkład i pracę dla dobra swojej rodziny.

Info.

W 2015 r. kwotę bazową dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe ustalono w wysokości
przysługującej tym osobom w 2008
r., czyli w wysokości 1766,46 zł. Oznacza to, że w 2015 r. maksymalna wysokość diet przysługujących zarówno radnemu powiatowemu, jak również radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie wynosi 2649,69 zł. W zależności od liczby mieszkańców w powiecie wynosi ona: powyżej 120 tys.

mieszkańców – 2 649,69 zł (100 proc.
maksymalnej wysokości diety); od
60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 2
252,24 zł (8 proc. maksymalnej wysokości diety; poniżej 60 tys. mieszkańców – 1 854,78 zł(70 proc. maksymalnej wysokości diety).
W gminie natomiast wynosi: powyżej 100 tys. mieszkańców – 2
649,69 zł (100 proc. maksymalnej
wysokości diety); od 15 tys. do 100
tys. mieszkańców – 1 987,27 zł (75

proc. maksymalnej wysokości diety); poniżej 15 tys. mieszkańców – 1
324,85 zł (50 proc. maksymalnej wysokości diety).
Diety radnych są rekompensatą
za zarobki utracone przez nich w czasie przerwy w pracy zawodowej. Są
wypłacane miesięcznym ryczałtem,
bez względu na liczbę posiedzeń w
miesiącu lub za każdą sesję lub posiedzenie komisji.

Laureat z Jeziora
W Warszawie odbył się ostatni etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, w którym uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze – Michał Koch
- uzyskał tytuł Laureata!
Konkurs organizowany jest co roku we współpracy z Ministerstwami: Edukacji Narodowej i Obrony Narodowej. W
jego centralnym etapie udział wzięło 130 uczniów z terenu całego województwa mazowieckiego. Uczniowie pisali test,
w którym analizowali i interpretowali teksty źródłowe, mapy, musieli wykazać się znajomością chronologii, a przede
wszystkim szeroko rozumianą wiedzą z zakresu historii Polski i Europy.
Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskają co najmniej 80 proc. punktów możliwych do zdobycia. Serdecznie gratulujemy Michałowi i życzymy wielu podobnych osiągnięć w następnych konkursach.

Info.
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Kolejce brakuje pary...
POWIAT 11 września ubiegłego roku podpisano umowę notarialną, w której Polskie Koleje Państwowe nieodpłatnie przekazały gminom Piaseczno (68 proc. udziałów), Grójec (30 proc.), Belsk Duży i Błędów (po 1 proc.) majątek, jaki jeszcze pozostał po Grójeckiej Kolei Dojazdowej. Od tamtego czasu odbyły się dwa spotkania przedstawicieli
samorządów i... nic się nie dzieje
Udziałowcy zaraz po przejęciu
majątku kolejki mieli uzgodnić, jakie
obowiązki dotyczące zasad współpracy i zarządzania szlakiem będą
spoczywać na poszczególnych gminach. Później zdecydowano, że lepiej poczekać na wybory i pozostawić decyzje nowym radom. Od kilku miesięcy mamy już nowe władze,
a mimo to w sprawie kolejki panuje
dziwna, by nie powiedzieć, przejmująca cisza. Zapytaliśmy burmistrza
Grójca Jacka Stolarskiego dlaczego?
Iskrzy między włodarzami
- Przyznam, że jestem trochę zaniepokojony całą sytuacją. Minęło
już prawie osiem miesięcy, a my nadal stoimy przed dylematem – jaki
kształt organizacyjny nadać związkowi naszych czterech gmin, aby w
przyszłości można było sprawnie zarządzać kolejką wąskotorową.
Opracowanie najbardziej optymalnej formy współpracy naszych samorządów zleciliśmy firmie w Piasecznie. W założeniu niejako jest,
że gmina ta będzie wiodła pierwsze szkrzypce – w końcu dysponuje prawie 70-procentowym udziałem. Przejmując majątek chyba nie
do końca zdawaliśmy sobie sprawę z
trudności, jakie nas czekają. Na razie nie możemy odpowiedzieć na tak
proste pytanie, czy Błędów, który ma
zaledwie 1 proc. udziałów, ma takim
sam głos, jak Grójec czy Piaseczno –
stwierdza Stolarski.
Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie jest powodem „iskrzenia” między włodarzami gmin. Miano ustanowić służebność dla rury gazowej
ułożonej w pasie torowiska dla Kozietuł i Ferrero w Belsku, co wiązało się z konkretnymi pieniędzmi – kilkaset tysięcy złotych. Kto je
ma otrzymać? W jaki sposób, skoro
gminy nie mają jeszcze nawet wspólnego konta...
- Dla gminy Grójec ważniejsza
jest kwestia własności majątku kolejki na naszym terenie – kontynuuje
Stolarski. - Budynek dworca przy ul.
Stacyjnej niszczeje w zastraszającym
tempie. Szybkiej naprawy, a przynajmniej prowizorycznego zabezpieczenia, wymaga dach. Zacieka przy każdych większych opadach, co może powodować zawilgocenie i w konsekwencji zagrzybienie budynku. Chętnie weszlibyśmy tam z pracami remontowymi, ale zgodnie z przepisami, gminie
nie wolno inwestować w coś, co nie jest
jej własnością. Tymczasem nie ma jasno określonej formy prawnej – wyjaśnia burmistrz Stolarski.
Stracone 8 miesięcy
To dość zaskakujące, że przez
osiem miesięcy zaledwie cztery gminy nie doszły w tej kwestii do porozumienia. Tym bardziej, że odbyły
się już dwa spotkania w tej sprawie.
Czyżby doszło do kolejnego sporu o
majątek?
- Rzeczywiście doszło do dwóch
spotkań (przedstawicielem Grójca w rozmowach jest wiceburmistrz
Karol Biedrzycki) – bez wiążących
decyzji – wyjaśnia Stolarski. - Jednak bez jasno sformułowanej formy
prawnej związku gmin, trudno cokolwiek wiążącego ustalić. Dlatego
musimy poczekać na operat kancela-

rii z Piaseczna. Dzisiaj nie wiem, czy
to ma być spółka, związek, czy stowarzyszenie gmin. Być może oddamy kolejkę w drodze przetargu operatorowi na czas określony, ograniczając się jedynie do funkcji kontrolnej. Przyznaję, że jesteśmy dzisiaj w
stanie zawieszenia. Mam więc trochę żalu do gminy Piaseczno, która
miała być liderem naszego związku,
nadawać bieg sprawom związanym z
rewaloryzacją kolejki wąskotorowej –
dodał burmistrz Stolarski.
Do czerwca majątkiem kolejki,
jako operator dysponuje Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. Prawdopodobnie przed upływem tego terminu nie
nastąpią żadne zmiany. Wprawdzie
burmistrz Stolarski sugeruje, że już
w maju ogłoszony zostanie konkurs
na operatora szlaku, ale wydaje się to
mało prawdopodobne, skoro nie wiadomo, kto taki konkurs miałby ogłosić...
Wspomnienia po ciuchci
Przypomnijmy, że bez przerwy
organizowane są w niedziele turystyczne wyjazdy, a ich szczyt przypada właśnie na te miesiące. Przed
nowymi właścicielami piętrzy się
masa problemów. W dyspozycji
gmin znajduje się na razie znikoma
część taboru. Większość jest w posiadaniu powiatu piaseczyńskiego.
Czy trafi on w ręce nowych właścicieli? Wydaje się to sprawą oczywistą, gdyż PKP, które przekazało tabor starostwu, zastrzegło, że nie
może on być sprzedany, a jeżeli będzie zbędny – powinien wrócić do
PKP. Gminy są już niemal pewne, że
mimo wcześniejszej walki z powiatem piaseczyńskim o kolejkę, nowy
starosta przekaże im tabor nieodpłatnie. Niestety, na grójeckim szlaku nie pojawi się na razie lokomotywa parowa. Ta, która dojechała w
2009 r. do Grójca, została sprzedana (zabrakło pieniędzy na jej wykup
z prywatnych rąk). Jest wprawdzie
szansa na sprowadzenia takiej lokomotywy (lub wyremontowanie eksponatu muzealnego), ale z pewnością to sprawa dalszej perspektywy.
Na Mazowszu do niedawna jeździły
dwa takie parowozy, w Sochaczewie
i Piasecznie. Po piaseczyńskim ślad
zaginął, a sochaczewski stoi unieruchomiony przez awarię. Ciuchcia
więc będzie tylko z nazwy...
Obecnie w dyspozycji Towarzystwa są trzy lokomotywy spalinowe,
pięć wagonów pasażerskich, salonka
wernigerode i dwa wagony towarowe
oraz bardzo potrzebna do prac technicznych drezyna.

Dojechać do Modrzewiny
Niestety, ze szlaku Piaseczno –
Nowe Miasto nad Pilicą przejezdny jest jedynie odcinek z Piaseczna
do Tarczyna Ruda. Jakie są najpilniejsze prace związane z odbudową
szlaku? Z pewnością trzeba położyć brakujące 300 m szyn, aby dojechać do Tarczyna. Następnie naprawić most na Tarczynce, potem na Jeziorce. Odcinek z Tarczyna do Grójca jest bardzo zdewastowany przez
złodziei. Jego odbudowa pochłonie więc mnóstwo pieniędzy. Jest
szansa, że operator kolejki pozyska
brakujące elementy od PKP, z innych remontowanych właśnie odcinków torów. W podobnym stanie, albo
jeszcze gorszym, znajduje się szlak z
Grójca do Nowego Miasta nad Pilicą.
- Nie sądzę – mówi burmistrz Grójca Jacek Stolarski - aby w najbliższych latach można było uruchomić
cały szlak kolejki. Do odtworzenia są
nie tylko mosty i wiadukty, ale także
tory. Z wielu odcinków zniknęły szyny, a nawet podkłady. W wielu miejscach torowisko zostało zdewastowane. Do odtworzenia są również przejazdy, które po prostu zlikwidowano,
jak choćby na drodze nr 50 w Janówku (przed dwoma laty, gdyż zagrażał
bezpieczeństwu ruchu). Sądzę więc,
że Piaseczno będzie się starało w
pierwszym etapie odtworzyć linię do
Tarczyna, a my bardzo byśmy chcieli
uruchomić szlak turystyczny z Grójca
do Małej Wsi i rezerwatu Modrzewina. Można w tamtej okolicy stworzyć
ośrodek, który przyciągałby turystów
i był dla nich bazą. Wiem, że chętnie
wsparłby nas w tym zamyśle właściciel pałacu w Małej Wsi – Agrosimex
– zakończył burmistrz Stolarski.

Leszek Świder
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Sadownicy „wypędzeni”...
do nowej siedziby
GRÓJEC Związek Sadowników RP zmienił siedzibę. Z budynku starostwa w Grójcu przeniósł się na ul. Sportową 7.
Nie były to jednak normalne przenosiny. Sadownicy zorganizowali uroczysty przemarsz, z rozwiniętym sztandarem organizacji, przemówieniami, ze śpiewem na ustach
i przy dźwiękach orkiestry dętej

Prezes Mirosław Maliszewski
wyprowadził sztandar z budynku,
uroczyście odśpiewano Rotę, następnie hymn państwowy. Około
stu sadowników z transparentami
„Nie niszczcie polskiego sadownictwa” i naklejkami: „Bezdomny” oraz
„Wypędzony” w kolumnie marszowej przeszło ulicami miasta. Dlaczego związek zdecydował się na zorganizowanie tego happeningu?
To uderzenie w PSL
- Przez 16 lat naszego działania w tym budynku funkcję starosty pełnili różni ludzie, ale żadnemu
nie przyszło do głowy, aby nas stąd
wyrzucać. To uderzenie w związek – wyjaśnił nam Mirosław Maliszewski. – Nie mogę sobie inaczej
tłumaczyć decyzji starosty Marka Ścisłowskiego. To atak na PSL.
Była to chyba pierwsza decyzja nowych władz powiatu. Zapewne nie
do zniesienia dla PiS (w podtekście
zapewne dla posła Marka Suskiego) była sytuacja, aby pod jednym
dachem współżyć ze związkiem sadowników – dodał Maliszewski.
W ramach oszczędności
Sprawa ciągnęła się już od
kilku miesięcy. Władze powiatu (przypomnijmy, że po wyborach samorządowych władzę w

powiecie przejęło Prawo i Sprawiedliwość) w lutym wypowiedziały umowę najmu lokalu, który Związek Sadowników RP zajmował na I piętrze. Mimo protestu i kilku pism w tej sprawie, starosta pozostał niewzruszony. Oficjalnie tłumaczył wypowiedzenie
najmu koniecznością przeniesienia na ul. Piłsudskiego Powiatowego Zarządu Dróg. Na jednej z sesji rady powiatu starosta Ścisłowski wyjaśniał nawet, jak został rozdysponowany lokal zajmowany dotychczas przez sadowników i posła
Maliszewskiego (miał tam również
biuro poselskie).
Ucierpiała duma
W praktyce sadownicy chyba
nie stracili na przenosinach do nowej siedziby. Nowy lokal w budynku banku - znajdujący się niedaleko siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) – spełnia chyba wszystkie warunki nowoczesnego biura. Z pewnością jednak ucierpiała
duma ludowców, których potraktowano w starostwie jak nieproszonych gości. Lokalizacja też z
pewnością jest mniej prestiżowa.

LŚ

Droga do Piekart
GOSZCZYN Gmina Goszczyn podpisała umowę z firmą Zyko-dróg z Radomia na przebudowę drogi gminnej
w Goszczynie – ulicy Piekarskiej
Prace obejmą odcinek drogi o długości 1080 mb w kierunku Piekart w gminie Promna. W ramach inwestycji zostanie wykonane profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej i gruntowej, położenie warstwy odsączającej z pospółki o grubość 15 cm i warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o grubości 15
cm. Całość zostanie utrwalona emulsją asfaltową i grysem
kamiennym bazaltowym. Po obu stronach drogi zostaną
ułożone pobocza z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm.
Koszt prac wynosi 262 282 zł. Zgodnie z umową cały odcinek ma być gotowy do 31 lipca 2015 roku. Gmina podjęła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel z
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Info.
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Piersi, Margaret, Poparzeni Kawą
– będzie się działo na Targowisku
Z Grzegorzem Rejerem, dyrektorem Grójeckiego Ośrodka Kultury,
głównym organizatorem 56. Święta Kwitnących Jabłoni rozmawia Leszek Świder

Majowe święta
POWIAT W niedzielę, 3 maja, obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia
Konstytucji z 1791 roku. W Warce odprawiona została z tej okazji uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. W Błędowie uczczono rocznicę Konstytucji 3 maja biegami na różnorodnych dystansach. W Grójcu również odprawiona została msza św. Oficjalnych uroczystości w tym roku nie było

Natomiast zwolennicy SLD z powiatu grójeckiego demonstrowali 1 maja
na rynku z okazji Święta Pracy.

W tym roku Święto Kwitnących Jabłoni rozpocznie się 17 maja, a zakończy dwudniowym (23 i 24 maja)
festynem rodzinnym. Impreza miała się odbyć - jak w kilku poprzednich latach - na rynku miejskim w
Grójcu. Tymczasem zapraszacie na
plac targowy w Kobylinie... Czyżby
powrót do ludowych tradycji?
Powód jest banalnie prosty - z
powodu remontu ulicy Mszczonowskiej nie było możliwości zorganizowania wesołego miasteczka na zieleniaku. A trudno sobie wyobrazić
nasze święto bez tego elementu rozrywki dla dzieci. Przenieśliśmy więc
imprezę na plac targowy. Ma to i dobre strony – część gastronomiczna
będzie znacznie większa.
Święto Kwitnących Jabłoni zazwyczaj kojarzone jest z dwudniowym
festynem rodzinnym. Ale od kilku
lat Grójecki Ośrodek Kultury, główny organizator, stara się poszerzyć
formułę imprezy o wydarzenia kulturalne. Jakie niespodzianki czekają nas w tym roku?
Chcielibyśmy, aby nasze święto
przerodziło się w tygodniowy festiwal kultury naszego regionu. Mamy
pomysły, ale trzeba – niestety – mierzyć zamiary podług sił. Sądzę, że i
tak sporo nam się udało. Zaczynamy w niedzielę, 17 maja, o godz. 13
turniejem brydża sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Grójcu. Dzień później, o godz. 18
zapraszamy do Grójeckiego Ośrodka Kultury na wieczór francuski.
Yaga Kowalik (związana z Teatrem
Essaion w Paryżu) zaprezentuje największe przeboje z repertuaru Edith
Piaf. Mam nadzieję, że artystka zabierze nas na spacer po kafejkach
Montmartre’u; da nam „łyk” atmosfery kabaretów i urokliwych uliczek,
gdzie królowała paryska bohema.
Dodatkiem do wieczoru będą specjały francuskiej kuchni.
We wtorek, 19 maja o godz. 18 zapraszamy na koncert o miłości, marzeniach i tęsknocie poetycko opo-

wiedzianych przez Annę Stankiewicz - wokal, Janusza Strobela - gitara klasyczna, Andrzeja Jagodzińskiego – fortepian i akordeon. Najpiękniejsze piosenki Jonasza Kofty i
Jana Wołka zostały ukryte pod tytułem „Trzeba marzyć”. 21 maja odbędzie się wystawa malarstwa studentów i absolwentów Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. 22 maja
gościć będziemy Adama Woronowicza – aktora znanego z roli ks. Popiełuszki. O godz. 18 wystąpi on na
scenie GOK w spektaklu „Miłość”
(opartym na wierszach ks. Jana
Twardowskiego). Będziemy na stacji kolejowej „Miłość”, na której nie
zatrzymują się pociągi. Czy Wędrowiec znajdzie odpowiedzi na pytania o sens życia i podstawowe wartości? Czy odnajdzie samego siebie?
Miał być jeszcze – jak słyszeliśmy występ Teatru Rodzinnego z Grójca. Publiczność już się szykowała
na spektakl „Śniadanie dla głupca”.
Niestety, musieliśmy odwołać
przedstawienie. Jeden z aktorów będzie w tym czasie nieobecny.
Clou programu Święta Kwitnących
Jabłoni będzie oczywiście festyn
na targowych błoniach. Co ciekawego nas czeka?
W sobotę (23 maja) od godz. 9
zapraszamy na mecz „ulicznej” koszykówki. Po południu - o godz. 15
w Kobylinie zaprezentują się motocykliści z klubu „Boruta MC Poland” oraz członkowie innych klubów. W ramach akcji Moto serce
będzie można oddać krew. W ubiegłym roku na naszym święcie wystąpili artyści z gminy Warka, w tym od
godz. 16.30 do 18 zaprezentują się w
sobotę gminy Chynów i Belsk Duży.
Publiczność ściągają gwiazdy. Na
kogo przyjdziemy w sobotę?
O godz. 18.15 jako pierwszy zagra zespół „Akurat”, który gościł
już w Grójcu podczas Zakończenia
Lata 2014. Artyści określają swoją
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muzykę, jako poezję ska-kaną, czyli doskonale wpadającą „w ucho”.
Następnie, o godz. 19.30 wystąpi
Asocjacja Hagaw z Andrzejem Rosiewiczem. Grupy nie trzeba chyba przedstawiać – wystarczy przypomnieć przeboje: „Najwięcej witaminy”, „Czy czuje pani cza-czę”,
„Chłopcy radarowcy”, czy „Czterdzieści lat minęło” z serialu „Czterdziestolatek”. Usłyszymy też standardy jazzowe z lat 50 i 60. ubiegłego wieku. O godz. 21.30 zapraszamy
na występ popowo-rockowego zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Kapela złożona jest m.in. z dziennikarzy
Radia Zet i RMF FM (m.in. grają
w niej Wojciech Jagielski oraz Jarosław Kret). Wszyscy znamy ich piosenki: „Byłaś dla mnie wszystkim”
czy „Wezmę Cię”.
Na Targowisku podczas Święta Kwitnących Jabłoni występowały już największe gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej – Krystyna
Prońko, Dżem, Ich Troje, Perfekt z
Markowskim, Patrycja Markowska,
Feel, Ewelina Flinta i inni. Kogo zaprosiliście tym razem?
Z pewnością do wymienionych już sław można będzie dołączyć Margaret. Młoda artystka popularność zdobyła w 2013 roku, kiedy to ukazał się jej debiutancki singel „Thank You Very Much”. W 2014
roku szczyty list przebojów zyskały jej kolejne piosenki: „Wasted” i
„Start a Fire”. Margaret wystąpi
oczywiście w finale naszej imprezy
w niedzielę.
Przedtem zobaczymy i usłyszymy nasz miejscowy zespół Sektor
A (godz. 15). Po nim zaprezentują
się laureaci festiwali organizowanych
przez Grójecki Ośrodek Kultury. Od
17.30 na scenie występować będzie Stasiek Wielanek z Kapelą Warszawską.
O 19.30 zagra zespół „Piersi”, w
którym występował (do 2013 r.) - ubiegający się obecnie o fotel prezydenta
RP i zdobywający coraz większe poparcie wyborców - Paweł Kukiz.

Manifestacja SLD
Nie było wprawdzie pochodu z rozwiniętymi flagami, ale około 50-osobowa grupka starszych ludzi spotkała się na pl. Wolności, aby zamanifestować
wierność dawnym ideałom. W przemówieniu przewodniczącego Andrzeja
Wendy znalazła się krytyczna ocena innych partii, a szczególnie sposobu rządzenia państwem. Przewodniczący dodał, że wprawdzie SLD przechodzi wewnętrzne przeobrażenia, ale w wyborach parlamentarnych wystartuje z nową
siłą. Potem złożono wieńce pod pomnikiem. Na manifestacji obecni byli m.in.
zastępca burmistrza Grójca Karol Biedrzycki i radny powiatowy Janusz Gaweł.
Dzień Strażaka

Ze znacznie większą pompą świętowano 4 maja, który w kościele katolickim
jest dniem wspomnień o św. Florianie, a którego strażacy obrali sobie na patrona. Straż pożarna to najbardziej wszechstronna z naszych służb ratowniczych. Niemal każde zdarzenie zagrażające zdrowiu, życiu czy bezpieczeństwu naszego mienia wiąże się z przyjazdem straży pożarnej.
W wigilię tego wydarzenia, 3 maja, świętowali strażacy z Jasieńca. W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach odbyła się uroczysta msza św.
z udziałem pocztów sztandarowych wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj. z Boglewic, Ryszk, Zbroszy Dużej, Gośniewic i Jasieńca, pocztów sztandarowych szkół podstawowych z Jasieńca i Zbroszy Dużej oraz strażaków, którzy w asyście Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Jasieniec pod batutą Michała Balcerowicza, dumnie przemaszerowali przed zebranymi gośćmi.
Przy okazji święta strażaków, wójt Jasieńca, Marek Pietrzak wspomniał o
Konstytucji 3 maja, zacytował słowa z jej kart, które oddają hołd rolnikom:
„Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą
kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jak
i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy (...)”.
Po uroczystościach kościelnych strażacy uroczyście przemaszerowali do
siedziby OSP w Boglewicach, gdzie tamtejszy naczelnik OSP druh Maciej Sobieraj złożył uroczysty meldunek wójtowi gminy Jasieniec. Następnie przy
akompaniamencie orkiestry odśpiewano hymn państwowy.
8 maja w kilku miejscowościach powiatu grójeckiego odbędą się uroczystości
związane z zakończeniem II wojny światowej.
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KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 16 (574)/2015
DAM PRACĘ
Mechanika samochodowego w Piaseczno,
tel. 601 238 245
Hotel Dwór Konstancin w Konstancinie Jeziornie poszukuje Kucharza z doświadczeniem oraz osoby na stanowisko recepcjonistki/recepcjonisty. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
monikawrochna@dworkonstancin.pl
Firma spożywcza zatrudni pracowników fizycznych. Praca zmianowa. Dawidy k. Raszyna, praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 125
Panią do sprzątania centrum handlowego w
Piasecznie. Praca 6 dni w tygodniu, 2 zmiany
6:00-14:00, 14:00-22:00, tel. 604 795 217
Mechanika samochodowego do warsztatu,
ok Piaseczna, tel. 783 245 478
Murarzy, tel. 513 024 029
Pomocnika lakiernika, tel. 607 348 271
Duża firma zatrudni od zaraz osoby do
sprzątania obiektu w rejonie Konstancina-Jeziornej. Praca w systemie dyżurów 12-godzinnych, co drugi dzień. Zwracamy koszty dojazdów do pracy. Kontakt: 510-012-549 lub
510-014-898
Zatrudnimy kosmetyczkę z umiejętnością
manicure/pedicure do Instytutu Dr Eris w
Konstancinie w CH Stara Papiernia,
tel 695 151 616
OCHRONA CENTRUM HANDLOWE 7-8 ZŁ
PIASECZNO ,TEL. 690 101 269
Firma co-packingowa zatrudni osoby do pakowania kosmetyków w Lesznowoli,
tel. 601 691 210
Przyjmę do pracy do warsztatu samochodów
ciężarowych mechanika i ślusarza, Łazy
k. Magdalenki, tel. 604 626 444
Ekspedientkę do sklepu spożywczego Gołków, tel. 506 16 36 36
Kierowca kat. B i C z uprawnieniami na HDS i
magazynier, Piaseczno, ul. Mostowa 11,
tel. 609 115 711

Opiekunka osób starszych w Niemczech, legalne zatrudnienie, atrakcyjne zarobki, Interkadra,
tel. 668 826 239

KUPIĘ
Skup bursztynów, tel. 509 447 601
Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, szable, książki, pocztówki,
tel. 504 017 418

Dom z noclegami, tel. 728 758 738

Osobę na stoisko z kwiatami, Konstancin,
tel. 606 10 59 22
Zatrudnię Pana do sprzątania obiektu, wiek do
50 lat, Konstancin Jeziorna tel. 721 228 094

Przyjmę bardzo duże karpy drzew 502 561 394
Kupię agregat prądotwórczy ok 2 kW,
tel. 698 698 839

3-pokojowe, centrum Piaseczna, 47 m kw., bezpośrednio, tel. 604 617 576

Zatrudnię panią do sprzątania obiektu, wiek do
50 lat, 721 228 094
Zatrudnię fryzjerkę i manikiurzystkę w salonie
w Mrokowie tel. 512 106 502
Zatrudnię panią do pracowni krawieckiej
w Skolimowie, tel. 605 081 740
Pomocnika z doświadczeniem, w warsztacie
ślusarskim przy balustradach ze stali nierdzewnej, Sierzchów, tel. 515 121 109
Zatrudnię mężczyznę w pracowni sitodruku.
Doświadczenie mile widziane. Piaseczno
tel. 22 756 81 85
Pracownik placowy, firma paletowa, Lesznowola, tel. 722 224 567

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86
Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959
Profesjonalna chemia, środki czystości dla
firm oraz klientów indywidualnych. Atrakcyjne ceny, tel. 504 899 840
Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809
Drewno kominkowe. Tel. 510 694 550
Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Lekarza medycyny pracy, pielęgniarkę, do
przychodni na Mokotowie, 22 651 70 75,
609 373 582, 605 440 831

Sprzedam 30m/2 trawnika z rolki 502 561 394
Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

Murarzy, tel. 513 024 029
Ślęza i inne sprzęty, tel. 608 303 093
Manicurzystce wynajmę gabinet, Złotokłos,
tel. 603 602 477
Stolarza zatrudnię, tel. 504 166 952
Ekspedientkę do sklepu spożywczego przy
PKP Ustanówek, tel. 602 512 677

Stemple budowlane tel. 605 094 400
Sprzedaż i transport obornika z pieczarek,
tel. 603 685 588
Opony Michelin, komplet, 225/55/17,
tel. 602 325 394

Manicurzystka, pedicurzystka, tel. 691 953 607
Mgr farmacji do apteki w Zalesiu Dolnym,
tel. 694 451 563
Sprzedam firmę handlowo-usługową w Piasecznie tel. 602 463 705
Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, tel. 502 159 936
Elektryka z doświadczeniem do warsztatu samochodów ciężarowych, stała pensja + prowizje, CV mail: rekrutacja@rekrutacja.mail.pl;
tel. 22 737 77 00

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Seat Leon 1.9 Tdi, 2001 r., 110 kM, srebrny,
tel. 693 338 671
Hyundai Santa Fe, 2007r, tel. 604 454 539
VW Polo, 1,4 benzyna, 97r , 115 tys. km,
tel. 604 275 341

AUTO - MOTO KUPIĘ

Mechanika i/lub elektromechanika i/lub elektryka z doświadczeniem w branży samochodów
ciężarowych, atrakcyjne warunki, CV mailem:
rekrutacja@euro-truck.pl; tel: 22 737 77 00

SKUP AUT, CAŁE I USZKODZONE, SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI
TEL. 604 168 147

Zatrudnimy Specjalistę ds. marketingu,
branża wydawnicza, Piaseczno. oferty:
redakcja@seidel-przywecki.pl

„Złotą Rączkę”, fachowca na etat, mail: rekrutacja@rekrutacja.mail.pl, tel. 601 55 22 77

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

Przyjmę ucznia do warsztatu samochodowego, najchętniej na pełny etat, tel. 502 328 510

Restauracja w Józefosławiu zatrudni Panią na
stanowisko pomoc kuchenna/zmywak i kierowce z własnym samochodem, tel. 504 250 587

KUPIĘ KAŻDE AUTO, TEL. 502 327 971

Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik
produkcyjny. Masarnia, tel. 22 756 79 82

Zatrudnię pokojówkę, kucharza i pomoc kuchenną Rusiec tel. 609 80 20 33
Spokojna Przystań w Baniosze zatrudni kucharkę, tel. 501 182 362
Pracownika z doświadczeniem do produkcji
okien i drzwi, tel. 602 219 688
Mężczyzna, na stałe z zamieszkaniem, w gospodarstwie rolnym tel. 735 704 962
Samodzielnych stolarzy. Miejsce pracy: Kolonia Mrokowska, tel. 501 868 657
Do pralni z doświadczeniem i do przyuczenia, na cały i pół etatu 605 332 585
Firma transportowa poszukuje: kierowców
C+E, transport krajowy i zagraniczny, Piaseczno, tel. 668 499 758
Firma transportowa poszukuje: mechanika
pojazdów ciężarowych, w szczególności ciągnik siodłowy+naczepa, możliwość zakwaterowania, Piaseczno, tel. 668 499 758
Manicurzystkę do salonu w Łazach,
tel. 503 018 891
Zatrudnię GROOMERA, tel. 665 701 968
Apteka w Piasecznie zatrudni magistra i technika farmacji na pełen etat tel. 667 152 313,
apteka@anamedica.eu
Spawacz – ślusarz – praca piaseczyńskie,
tel. 601 449 898 lub 500 701 785
Pracowników ochrony Wólka Kosowska,
tel. 513 291 188
Do zakładu fryzjerskiego w Górze
Kalwarii zatrudnię fryzjerkę, tel. 512 449 345
KARCZMA KRESOWA w Piasecznie zatrudni
kucharza, pomoc kuchenną oraz kelnera
tel. 500 115 972

Kierownika robót energetycznych ,
brygadzistę elektromonterów z prawem jazdy
kat.C, tel. 506 274 413

Samodzielnego mechanika do serwisu Pruszków, tel. 502 799 866
Firma budowlana zatrudni hydraulika w Grodzisku Mazowieckim, tel. 505 159 621
Gabinet Stomatologiczny w Zalesiu Górnym
poszukuje asystentki stomatologicznej po
kursie/szkole asystentki stomatologicznej.
CV na:fryszczyn@gmail.com
Pracownik na Stacji Paliw Orlen w Tarczynie
(kierunek W-Wa), tel. 605 276 594
Zatrudnię elektromechanika (pensja 5000 zł )
i blacharza w Piasecznie, tel. 607 383 353
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym
Konstancin, tel. 502 431 371
Zatrudnię ekspedientkę, Ustanów sklep spożywczy, tel. 601 95 34 32

Do wykończenia wnętrz, tel. 507 191 295
Zatrudnię kierownika sklepu mięsnego w Piasecznie. Wymagamy: doświadczenie na podobnym stanowisku, biegłej obsługi komputera. CV proszę wysyłać na adres:
deli@sobsmak-deli.com.pl
Do sklepu spożywczego w Nadarzynie,
tel. 698 261 469

Salon „Jola” w Piasecznie zatrudni kreatywnych fryzjerów. tel. 22 797 07 75
Do biura; prace finansowo - księgowe i rozliczenia, biuro@atsdigital.pl
Cukiernika, pomoc cukiernika, kierowcę,
tel. 608 079 659
Zatrudnię kierowcę kat C + E na przewozy krajowe, tel. 601 097 505
Firma Radeton Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Piasecznie, poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. handlowych. Do zadań
pracownika będzie należeć: pozyskiwanie nowych Klientów biznesowych oraz obsługa dotychczasowych, wyjazdy na terenie Polski w
celu prezentacji produktów, zrozumienie potrzeb Klienta, a następnie przygotowywanie
ofert handlowych, rozbudowę sieci partnerów
handlowych. Nie wymagamy doświadczenia.
Prosimy o przesyłanie drogą mailową aplikacji
(CV): biuro.info@radeton.pl

Do wykończenia wnętrz, tel. 507 191 295
Zatrudnię pilnie fryzjerkę, tel. 794 571 833
Pracownika gospodarczego z prawem jazdy
kat „B” tel. 607 651 623
Przyjmę do pracy młodego stolarza 502 561 394
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych,
tel. 601 33 65 40
Magazynier / kierowca kategorii „C” mile widziane uprawnienia HDS, obsługa wózka widłowego na skład budowlany w Bobrowcu. CV prosimy przesyłać na maila: praca@tomasz.biz.pl
Telepizza w Piasecznie zatrudni osoby do pracy w lokalu oraz dostawców z własnym samochodem (praca na stałe lub dodatkowa),
tel. 500 219 754

Wycinka drzew, oczyszczanie działek,
tel. 519 874 891
Zakładanie trawników, prace ogrodnicze,
tel. 519 874 891
Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA
TEL. 792456 182

Działka Ustanów, 5200 m kw., blisko PKP,
tel. 601 892 543

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

Zakładanie trawników, tel. 572 488 103

Oryginalnie zaaranżowane mieszkanie, 3 pokoje, Józefosław, przy Al. Wilanowskiej, cena 399
tys. zł, tel. 604 691 641

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Remonty, tel. 505 970 480

Działkę nr 16 – 300 m kw., w ROD „Nad Jeziorką II” w Wólce Kozodawskiej, gm. Piaseczno,
tel. 698 982 222

ELEWACJE TEL. 572 910 770
STANY SUROWE TEL. 572 910 770

Działka budowlana w Błoniu, gm. Prażmów,
5500 m kw., lub 5 x 1000m kw., 50 zł/m kw.,
tel. 604 823 665

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE
SUFITY TEL. 572 910 770

Piękna, budowlana 1500 m kw., media, Dobiesz k.Piaseczna, tel. 601 38 16 40

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770

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

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697
Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw.,
media, asfalt, tel. 602 463 705
Dom jednorodzinny 165/1000 m kw., Krzaki
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714
Sprzedam działki w centrum Złotokłosu, ok 900
m kw., www.ZloteDzialki.pl, tel. 793 04 12 84
Działka 3000 m kw z pozwoleniem na budowę;
działka rekreacyjna 1000 m kw Prażmów,
tel. 602 770 361

OGRODZENIA PANELOWE,
TEL. 508 867 884

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

Tanie remonty tel.794 706 556

Glazurnicze, tel. 660 130 799
Dach – papa termozgrzewalna
tel. 530 731 484
Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235
Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809
Brukarstwo, tel. 609 755 190
Glazura, terakota, tel. 502 379 809
Układanie kostki brukowej, doświadczenie,
konkurencyjne ceny, tel. 505 079 023
Prace ziemne mini koparką, tel. 506 929 819

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581
Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest,
ostatnie wolne terminy 2015, lemonphoto.pl,
tel. 692 569 927
Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Usługi remontowe, gładzie bezpyłowe, glazura,
terakota, kuchnie, łazienki kompleksowo, malowanie, tel. 795 64 81 60
Hydraulika, domy, tel. 692 857 639
Układanie kostki brukowej, elektryka. Hydraulika, wykończenia wnętrz, tel. 603 304 250
Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, tel. 601 304 250
Transport, tel. 603 304 250

Grunt rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha Prażmów,
tel. 602 77 03 61
Dom, 210 m kw., na działce 2000 m kw., Prace
Duże, tel. 509 433 768

Prace ogrodnicze tel. 697 051 266
Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529

12.000 m kw., Milanówek, tel. 502 207 206

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874
Skup aut, tel. 793 304 091
Przyczepkę samochodową, tel. 509 447 601

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Poszukuję lokalu usługowego na ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie, tel. 790 590 603

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Konstancin, nowoczesny dom, 6 pokoi, 4 łazienki, wynajmę bezpośrednio, tel. 601 55 22 77
Biura,magazyny,garaze.Rozne powierzchnie.
Konstancin-Jeziorna, tel. 721 554 688

PROFESJONALNE DEKARSTWO,
TEL. 507 595 394
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620

Ogrodnictwo – pielęgnacja ogrodów, czyszczenie nieużytków, tel. 501 193 382, 501 050 983
Naprawa pralek, tel. 605 112 216
Remonty, wykończenia wnętrz, trzyosobowa
ekipa, doświadczenie, darmowa wycena, konkurencyjne ceny, www.emkabud.pl,
tel. 609 828 998

Toyoty, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Pilnie, atrakcyjne działki budowlane pod Konstancinem tel. 787 380 200
Domy do 590 tys za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040
Sprzedam ziemię rolną o pow. 1 ha w miejscowości Krupia Wólka, tel. 601 600 269
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 dom,3 budynki gospodarcze+działka budowlana 3300 m Jasieniec
k.Grójca, tel. 797 767 142

Dwupokojowe, 40 m kw., Ip. w pełni nowocześnie wyposazone, garaż, Piaseczno, ul. Grochowskiego, tel. 608 428 547
Brwinów. Wynajmę 100 m kw. 4 pokojowe
mieszkanie w domu dwurodzinnym + ogród.
Wysoki standard. Tel. 888 981 386
Bezpośrednio:usługowy, 120 m kw, wysokość
3,6m, witryna i wejście ul. Młynarska 19 w Piasecznie.Wszystkie funkcje usług. Cena 3.200 zł/
mies. Tel. 606 678 000
3 pok., 54 m kw., IIp.. Na zamkniętym osiedlu w
Sękocinie Las, 1200 zł/ + media, tel. 691 942 539
Mieszkanie 40 m kw., centrum Piaseczna
tel. 698 034 688
Pokój 1, 2 osoby, Gołków, ul. Łąkowa 11c,
tel. 664 771 606
Warsztat samochodowy 200 m kw., na działce
1500 m kw lub sprzedam, Piaseczno,
tel. 505 79 59 62

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764
Urządzone mieszkanie w Piasecznie, 35 m
kw., bezpośrednio, tel. 601 21 24 53
Działkę budowlano – inwestycyjną w Wólce
Kozodawskiej, tel. 503 622 447
Budowlana 1250 m kw., media, Dobiesz
k. Piaseczna, tel. 661 885 525
Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw.,
tanio, Siedliska, przy głównej ulicy,
tel. 605 726 356

Wynajmę halę 400 m kw., pod produkcję wyrobów garmażeryjnych, rozbiór kurczaka itp., okolice Konstancina - Jeziorny, tel. 22 727 53 85,
728 347 349
Mieszkanie, Piaszeczno, tel. 698 491 981
Ładny pokój dla 2 osób, tel. 666 283 858
Salon fryzjerski, wyposażony, Piaseczno,
tel. 501 249 530
Piaseczno. Pokoje gościnne. www.spanie24h.pl

Dom bezpośrednio 270/1198 – Jastrzębie,
cena 770 zł do negocjacji tel. 602 100 104

Wynajmę na biuro lokal 16 m kw, Piaseczno
ul. Kościuszki tel. 501 245 118

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie, 45 m kw. 2
pokoje, widna kuchnia. Tel: 508 589 210

Lokal biurowo-usługowy w Piasecznie,
tel. 664 225 017

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

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234
Kawalerka w Piasecznie, ul. Strusia, tel. 697 565 729

Dom,150 m kw., dobre materiały, lasy, jeziora,Huta Osada Mlynnik K/Rypina, tel. 601 540 436

Kwatery, tel. 728 899 673

2 pokoje 42 m kw., na parterze, Piaseczno,
ul. Strusia. Tel. 662 434 506

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

Bezpośrednio mieszkanie pod klucz 106 m kw.
4 pokoje ogródek 2 miejsca garażowe Józefosław, tel. 605 260 030

Wynajmę garaż podziemny w Pruszkowie,
ul. Bolesława Prusa 35, tel. 504 076 236

Sprzedam mieszkanie w centrum Grójca o
pow.48 m kw. Tel. 691 708 213

Magazyny 300 i 500 m kw. w Antoninowie,
tel. 604 470 270, 604 470 370
Pokój, kuchnia, łazienka, tel. 794 582 314

Sprzątanie, pomoc w domu, tel. 733 854 378

Dom 900/100m kw., Dąbrówki, tel. 505 510 988

Tanie sprzątanie, tel. 502 213 486

Rolne przy zalewie, 0,3 – 10 ha.,Bolimów, 5 – 11
zł/m kw., tel. 608 051 955

3 pokoje z kuchnią + pomieszczenia na działalność gospodarczą, Chylice, tel. 516 228 558
Wynajmę lokal o pow. 70 m kw lub 210 m kw. w
Grójcu. Tel. 691 708 213
5.000 m kw., Milanówek, tel. 502 207 206

Rolne, Prażmów, 0,3 – 0,5 ha, 7 – 10 zł/m kw.,
tel. 22 717 21 08
Baszkówka, budowlana, 1172 m kw.,89 tys zł.,
tel. 608 051 955
Działka rekreacyjna ROD Głosków, tel. 501 166 894

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Małe mieszkanie, Piaseczno, okolice,
tel. 500 212 876

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616
Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507
Domofony, tel. 603 375 875
Ogrodnicze, tel. 661 920 022
Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl
Malowanie, tapety, remonty, tel. 787 231 129
Wylewki betonowe agregatem,
tel. 668 327 588

Wycinka drzew, tel. 661 920 022
Ogrodzenia, tel. 661 920 022
Nawadnianie ogrodów - kompleksowe. Malowanie od 7 zł, tel. 601 767 180
Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Starsze, dostawcze, tel. 668 171 639

Ukrainka- sprzątanie, mycie okien, prasowanie,
tel. 886 185 792

Zaopiekuje się osobą starszą lub poprowadze
dom, tel. 793 797 579

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

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

32 m kw. lokal użytkowy w Piasecznie os. Lech
sprzedam, tel. 886 195 006

Sprzątanie, prasowanie, pomoc domowa,
tel. 572 488 101

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

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

SZUKAM PRACY

Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem,pomogę w domu. Tel. 609 454 207

TYNKI, TEL. 502 507 495
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Działki budowlane 1000 i 1650 m kw. W Tomicach, tel. 511 398 617

Tanie kwatery tel. 725 453 664

Kelnera, kelnerkę Wólka Kosowska
ul. Nadrzeczna 3 B, tel. 22 708 98 96

Kierowcę C+E z okolic Piaseczna, transport
krajowy, tel. 507 796 120

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy na bazarku, Konstancin – Jeziorna, tel. 22 727 53 85,
728 347 349

GLAZURA, GRES, TEL. 601 21 94 82

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

Skup aut wszystkie marki, całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

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

Juwentus zatrudni: emerytów, rencistów do
ochrony terenów rekreacyjnych w Komorowie.
Stawka 6,50 zł netto/h. Tel. 603 150 601

Atrakcyjna działka budowlana , Zalesie Dolne,
2800m kw. Możliwość podziału na 2-3 działki
po 80m kw tel. 605 580 403

USŁUGI

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

Praca w ochronie, Ursynów/ Kabaty - Pn -Pt (
recepcja) j. angielski, Nadarzyn – dzień, Józefosław, k. Piaseczna, Wilcza Góra 24/48, Kabaty 12/24 – tel. 609 097 913

Firma reklamowa zatrudni asystenta/-kę do
działu handlowego, biuro@atsdigital.pl

Do piekarni – piekarza i kierowcę, Zalesie Dolne, ul. Dworska 1, tel. 536 008 009

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

Układanie kostki. Tarasy. Odwodnienia.
Gwarancja. tel. 504 008 309

Auto skup, tel. 535 661 903

Myjnia w Konstancinie Jeziorna poszukuje pracownika myjni ręcznej, wymagane doświadczenie. Tel. 665 000 421

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

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

Mazury, 2 atrakcyjne działki nad jeziorem Śniardwy k/Pisza, tel. 795 041 054

Praca w ochronie dla kobiet w Pruszkowie.
Tel. 695 155 927

Green Hunters zatrudni pracownika serwisu
sprzątającego - Mysiadło. Kontakt: 607 401 576

Trawa z rolki, tel. 789 329 923

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

Ogrodnicze. Wiosenne porządki. Trawniki.
tel. 504 008 309

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

Agencja ochrony zatrudni do pracy (pnpt)w magazynie w Piasecznie kobiety i
mężczyzn. Tel. 668 661 442

Kupię konstrukcję wiaty lub hali, tel. 509 447 601

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

Salon strzyżenia psów w Piasecznie zatrudni
fryzjera kom. 607 767 024

Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. „C”,
Złotokłos, tel. 501 574 697

Kelner/ka i kierowca do restauracji sushi w Piasecznie, tel. 531 388 288

Mieszkanie 56 m kw., Zamienie gm. Lesznowola, tel. 796 125 028
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OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Hydraulik, tel. 535 872 455
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222

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

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

BRUKARSTWO OGRODY OGRODZENIA
TEL: 508562385
WWW.LEWGARDENBRUK.COM. PL

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

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, Piaseczno, tel. 506 167 562
www.naprawy-agd.pl
Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562
Hydraulik, tel. 884 016 690
Brukarstwo, tel. 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Kominki ciepłe z szamotu,
www.kominkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666
Docieplanie budynków, malowanie elewacji, tanio, solidnie, tel. 507 768 230
Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Remonty, tel. 505 970 480

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

Tanie remonty, tel. 721 448 278

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322
Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

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

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, Piaseczno, tel. 506 167 562
www.naprawy-agd.pl
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Studnie, pompy ciepła, tel. 508 84 16 16,
www.wiertnik.pl
Remonty tel. 667 356 939
Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629
Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870
Elektryk, tel. 666 890 886
Organizujemy przyjęcia ogrodowe i u Klienta:
chrzciny, komunie, pikniki, imieniny, urodziny,
tel. 533 938 338,www.smakiprowincji.pl

Hydrauliczne, tel. 794 706 556
Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531
Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600
Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407
Glazura, panele, terakota, hydraulika, gres, elektryka, malowanie, roboty murarskie, gipsowanie,
płyty g-k, ogrodzenia klinkierowe, tel. 603 485 726

RÓŻNE
Przygotowywanie pozwów rozwodowych,
alimentacyjnych - sprawy rodzinne
tel. 508 743 620
Tarot. Wróżka Luna tel. 700 588 488

NAUKA

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860
Studnie, tel. 601 231 836
MEBLE NA WYMIAR Z LITEGO DREWNA,
TEL.502 561 394

Matematyka , tel. 602 690 229
Angielski – polecam, tel. 721 406 227
Francuski tel. 607 924 999

Ocieplanie pianką, tel. 531 834 414
Elektryk, tel. 539 669 889
Wycinka drzew alpinistycznie, prace na wysokości tel. 505 483 700

ZDROWIE I URODA
Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51
Mgr. Inż. Dietetyk szuka pracy tel. 669 780 792

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 fachowo. Email: adek178@vp.pl tel.518 334 356
Konstrukcje stalowe, hale, magazyny,
tel. 511 301 750
Układanie kostki brukowej. tel. 694186103

Protezy zębowe, 380 zł, tel. 508 35 73 34

ZWIERZĘTA
5 letni labrador szuka domu. Miły, dobrze
wychowany dogaduje się z psami i kotami,
czeka na Ciebie, tel. 504 899 840
Do adopcji 1,5 roczny pies w typie owczarka francuskiego beauceron (matka rodowodowa, ojciec nn), zna podstawowe komendy, miły, przyjacielski i oddany, tel. 511 769 366, 503 932 671
Oddam młode psy, tel. 501 087 859
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KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 16 (574)/2015

Polska pobiła Macedonię
URSYNÓW W sobotę, 18 kwietnia w hali Arena Ursynów odbyła się międzynarodowa impreza sportów walki DSF Kickboxing Challenge, w której wydarzeniem wieczoru był
mecz międzypaństwowy pomiędzy Polską i Macedonią. Biało-czerwoni nie pozostawili rywalom złudzeń co do tego, kto lepiej radzi sobie w ringu, zwyciężając całe spotkanie 3:0. Swoje walki wygrali kolejno Łukasz Wichowski, Kamil Ruta i Dorota Godzina
Grzegorzewskiego (Human Białystok) przez decyzję 3-0.
Zdecydowanie najmniej pozytywnych emocji tego wieczoru było
podczas pierwszej walki turnieju
wagi ciężkiej, gdzie prezentacja zawodników trwała... dłużej niż sam
pojedynek. Tomasz Klimiuk (Human Białystok) pokonał bowiem
Wojciecha Stawickiego (Spartakus
Świdwin) przez nokaut techniczny
(zatrzymanie sędziego) już w pierwszej rundzie, co spotkało się z wyraźnym niezadowoleniem publiczności. Zdaniem wielu obserwatorów
ta, nieźle zapowiadająca się walka,
mogła być bowiem spokojnie kontynuowana. W kolejnej konfrontacji Michał Bławdziewicz (Palestra
Warszawa) pokonał Patryka Proszka (Gwardia Zielona Góra) przez
niejednogłośną decyzję 2-1.
Temperatura na widowni podniosła się jednak wyraźniej dopie-

Impreza w Arenie Ursynów była
sprawnie zorganizowana i cieszyła
się naprawdę dużym zainteresowaniem. Na początek obejrzeć można
było tradycyjnie walki rankingowe.
W Pro-Am Daniel Kolasiński (Palestra Warszawa) pokonał Marcina
Marciszewskiego (TKKF Siedlce)
przez decyzję 3-0, Jan Lodzik (Tajfun Legionowo) okazał się być lepszy od Michała Królika (Paco Team
Katowice) przez niejednogłośną decyzję 2-0. W rywalizacji Pro Kamil
Szłapka (Our Team Poznań) pokonał z kolei Michała Benbena przez
niejednogłośną decyzję 2-1, Radosław Paczuski (Radość Boxing
Team) - Mateusza Rycerskiego (SKS
KB Victoria Szydłowiec) przez decyzję 3-0, Kamil Jenel (Paco Team Katowice) - Bartosza Dołbienia (Palestra Warszawa) przez niejednogłośną decyzję 2-1, a Maciej Garbaczewski (TKKF Siedlce) - Macieja
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ro podczas finałowego meczu Polska – Macedonia. Łukasz Wichowski pokazał tego wieczoru znakomite przygotowanie taktyczne i kondycyjne. Po pierwszej rundzie w walce z Dimitarem Gjorgijevem obaj
zawodnicy badali swoje wzajemne możliwości, natomiast w kolejnych rundach coraz wyraźniejsza
była przewaga Polaka. Zwycięstwo
3-0 nikogo więc specjalnie nie zdziwiło, a warto podkreślić, że Łukasz
zwyciężył w końcu nie byle kogo, bo
dwukrotnego mistrza świata. Jeszcze bardziej widoczna przewaga
umiejętności była w pojedynku, w
którym Kamil Ruta pokonał Miki
Ivanovskiego (Macedonia) przez
nokaut techniczny (niskie kopnięcie) w drugiej rundzie. Reprezentant
Polski ruszył, w swoim stylu, do zdecydowanego natarcia na rywala już
od pierwszych sekund konfrontacji
i ta taktyka okazała się być jak najbardziej skuteczna.
W walce wieczoru wystąpiły tym
razem kobiety. Utytułowana Dorota Godzina przez cały czas kontrolowała walkę i bez większych problemów pokonała Kristinę Stojchevską (Macedonia) przez decyzję
3-0. Trzeba jednak przyznać, że zawodniczka z Macedonii, choć mocno „oberwała” już w pierwszej run-

Łukasz Wichowski w walce z Dimitarem Gjorgijevem
dzie, wytrzymała dzielnie do końca i
nie pozwoliła się znokautować.
- Mój przeciwnik był zdecydowanie trudniejszym rywalem niż ten, z
którym walczyłem wcześniej w Piasecznie – powiedział po zakończeniu gali Łukasz Wichowski, na co
dzień zawodnik klubu X-Fight Piaseczno. - Dobrze poruszał się na nogach, starał się unikać moich ciosów i początek pierwszej rundy faktycznie był wyrównany. Tak naprawdę dopiero od trzeciej rundy zacząłem przyciskać go na tyle, ile mogłem. Trafiłem go mocniej chyba ze
dwa razy, ale skleił, przytulił się i nie
dało się skończyć walki przed czaR
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sem. A jak oceniam pojedynki swoich kolegów? Przyznam, że nie widziałem w całości walki Kamila, ale
podobno noga jego przeciwnika została „zniszczona” przez low kicki.
Dorota, jak zwykle, wygrała zdecydowanie. Jej warunki fizyczne, długie ręce i nogi, są jej podstawowym
atutem, który zawsze wykorzystuje. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z DSF i jeśli będzie się ona dalej rozwijać, to
będzie bardzo fajnie.

Grzegorz Tylec

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

