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Sceny jak z prawdziwego horroru
BŁĘDÓW Trudno uwierzyć w opis zajścia, jakie miało 
miejsce w jednej ze wsi gminy Błędów. Sceny takie 
oglądamy z napięciem przecież tylko w fi lmach. 
Ale to rozgrywało się naprawdę. W pewnym mo-
mencie doszło do sytuacji, gdy młoda kobieta z 
nożem w ręce groziła pracownikowi sądowemu, a 
w niebezpieczeństwie byli jej mąż i dziecko

Marian Woronin w Błędowie
BŁĘDÓW W czerwcu Publiczne Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie 
obchodzi swoje coroczne święto, po-
łączone z Dniem Sportu. Ponieważ pa-
tronem szkoły jest elitarne grono pol-
skich medalistów olimpijskich, ucznio-
wie mają możliwość spotkać się z wybit-
nymi sportowcami. W tym roku honoro-
wym gościem był sprinter, Marian Woro-
nin - wicemistrz igrzysk olimpijskich w 
Moskwie w 1980 roku



 

 Budowa odcinka drogi S8 od re-
jonu węzła „Opacz” na terenie gmi-
ny Michałowice do węzła „Paszków” 
wraz z łącznikiem do jeszcze obec-
nie drogi krajową nr 7 i skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 721 ma 
odciążyć Aleję Krakowską, przyno-
sząc ulgę i mieszkańcom i wszystkim 
kierowcom. 
 Zanim powstanie tzw. obwod-
nica Raszyna, zmotoryzowani mu-
szą uzbroić się w cierpliwość. Do 
ruchu wahadłowego i przynajmniej 
pięciominutowego postoju w Wy-
pędach zdążyli się już chyba przy-
zwyczaić, ale teraz czekają ich ko-
lejne utrudnienia. Aleja Krakow-
ska, która po oddaniu do użyt-
ku drogi ekspresowej, straci status 
drogi krajowej, jest modernizowa-
na na ponad kilometrowym odcin-
ku, w związku z czym pojawiła się 
zupełnie nowa organizacja ruchu. 
 Po pierwsze w rejonie Sękocina 
Nowego, Sękocina Starego i Sło-
mina, kierowcy muszą liczyć się z 
ograniczeniem prędkości do 50, a 
miejscami nawet 40 km/h z uwa-
gi na przełożenie dwóch pasów ru-
chu (w kierunku Krakowa) na dru-
gą stronę jezdni (w kierunku War-
szawy). Wprawdzie samochody 
nadal mają do dyspozycji łącznie 
cztery pasy w obie strony, jednak 

są one węższe i z wciąż starą, bar-
dzo zniszczoną nawierzchnią. 
 Skrzyżowanie „siódemki“ 
z ul. Słoneczną i ul. Braci Le-
śnej (droga wojewódzka nr 721), 
gdzie dotychczas ruchem „za-
rządzała“ sygnalizacja świetl-
na, właściwie przestało istnieć. 

Światła zostały wyłączone, zli-
kwidowano m.in. dotychczasowy 
zjazd w ul. Słoneczną w kierun-
ku Piaseczna. 
    W zamian za skrzyżowanie 
pojawiło się za to dwupasmowe 
rondo oraz zjazdy drogami serwi-
sowymi. Niestety kierowcy mają 
problem ze stosowaniem się do 

obowiązującej organizacji ruchu 
i momentami panuje na nim spo-
ry chaos. Ogromny problem mają 
też lokalne firmy,    którym – jak 
się skarżą - z dnia na dzień bez 
uprzedniej informacji zamknięto 
drogi dojazdowe do ich siedzib. 
 Mimo bardzo zaawansowanych 

prac wciąż nie wiadomo, czy w Sę-
kocinie Starym powstaną ekrany 
akustyczne, których nie chcą ani lo-
kalni przedsiębiorcy, ani mieszkań-
cy. W ich uniknięciu miały pomóc 
plany zagospodarowania prze-
strzennego. Rada gminy uchwali-
ła je pod koniec maja, jednak jak 
się dowiedzieliśmy, wobec jedne-

go z trzech dokumentów Wojewoda 
Mazowiecki miał zastrzeżenia i we-
zwał urząd do uzupełnienia doku-
mentacji. - Wojewoda, jak w przy-
padku każdego planu, prowadzi we-
ryfikację formalno-prawną – mówi 
Mirosław Chmielwski, pełnomoc-
nik wójta do Spraw Rozwoju Gmi-
ny Raszyn. - Otrzymaliśmy pismo z 
prośbą o uzupełnienie dokumentów 
o korespondencję z mieszkańca-
mi i Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Pozostałe dwa 
plany niebawem się uprawomocnią 
– dodaje Chmielewski.  
 

Zgodnie z harmonogramem inwe-
stycji utrudnienia w rejonie bu-
dowy drogi S8 i modernizowanej 
„siódemki“ mogą potrwać do koń-
ca roku. Całe zadanie, czyli ob-
wodnica Raszyna, ma być odda-
ne do użytku właśnie w grudniu. 
Następnie lokalne samorządy, to 
jest gmina Raszyn, Michałowice i 
Nadarzyn, przejmą ok. 37 kilome-
trów dróg, w tym m.in. Aleję Kra-
kowską. Szacuje się, że rocznie ich 
bieżące utrzymanie, w tym odśnie-
żanie zimą, kosztować będzie od 7 
do 8 mln złotych. 
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Zmiany i chaos na Alei Krakowskiej 
   Trwa budowa długo wyczekiwanej trasy S8 oraz modernizacja Alei Krakowskiej,    która po 
oddaniu do użytku „ekspresówki“,    straci status drogi krajowej. Obecnie na „siódemce“ 
pojawiła się nowa organizacja ruchu,    zlikwidowano m.in. duże skrzyżowanie tej drogi z 
ul. Słoneczną i ul. Braci Leśnej (droga wojewódzka nr 721),    a pojawiło się rondo

Anna Żuber
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Czy Warka będzie eko..?
WARKA Przywódcy UE zgodzili się na nowy pakiet klimatyczny, w którym Unia zobowiązuje się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (głów-
nie CO2, czyli dwutlenku węgla) o 40 proc. do roku 2030 (względem 1990 roku). Powiat grójecki wpisuje się w politykę europejską i w latach 2015 
– 2020 czynnie będzie wdrażać nowy pakiet klimatyczny. O możliwościach wdrożenia nowych technologii i planach w tym zakresie Leszek Świder  
rozmawia z burmistrzem Warki Dariuszem Gizką

Czy Warka będzie rzeczywiście do-
brym przykładem, że można „coś” 
z gospodarką niskoemisyjną u nas 
zrobić?
 Mamy taki zamiar. Wszyscy wie-
my, że powinniśmy wprowadzać 
nowe źródła energii, które nie powo-
dują emisji szkodliwych gazów i w 
rezultacie efektu cieplarnianego, ale 
ciągle te plany są odkładane najczę-
ściej ze względu na brak środków. 
Postanowiliśmy poważniej zastano-
wić się, co możemy zrobić od razu i 
w najbliższej przyszłości, aby sytu-
acja uległa zmianie. 
  
„Ziemia, nasza siostra, protestuje 
z powodu zła, jakie jej wyrządza-
my nieodpowiedzialnym wykorzy-
stywaniem i rabunkową eksplo-
atacją dóbr - napisał papież Franci-
szek w encyklice „Laudato si” (Po-
chwalony bądź), poświęconej - jak 
wyjaśnił - trosce o wspólny dom”. 
Czy to, co zamierzacie zrobić, jest 
odpowiedzią na encyklikę papieża 
Franciszka? 
 Z pewnością w jakiś sposób wią-
że się z przesłaniem papieskim, ale 
przecież temat nie jest nowy. Przy-
gotowujemy się do bardziej ekolo-
gicznej działalności od dawna. Ale, 
jak już wspomniałem, brakowało 
środków. Dzisiaj zyskujemy wspar-

cie z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowi-
sko, które pozwoli nam inwestować 
w nowe technologie. 
  
Powiedzmy więc konkretnie, jakie 
to będą działania?
 Gmina będzie inwestowała w 
nowe systemy grzewcze, nowocze-
sne źródła energii w obiektach 
publicznych. Planuje się wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł 
energii oraz inteligentnych syste-
mów wpływających na zwiększe-
nie oszczędności. Znacznie ob-
niżą się koszty utrzymania po-
szczególnych obiektów. Gmina 
będzie mogła w okresie do 2020 
roku pozyskać nawet do 85 proc. 
dofinansowania na projekty ma-
jące na celu poprawę efektywno-
ści energetycznej. Dotacja jest 
na tyle duża, że zainwestowane 
środki mogą zwrócić się nawet 
po 2 – 3 latach. 
  
To pięknie brzmi, ale wprowa-
dzanie i wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii idzie w 
naszym powiecie jak po grudzie 
– właściwie nie powstał żaden 
taki obiekt...
 Zdajemy sobie sprawę, jak trud-
no jest przekonać mieszkańców do 

biogazowni, czy farm wiatrowych. 
Wszystko zależy jednak od dobrego 
przygotowania projektu i znalezie-
nia cosensusu. Nie zamierzamy nic 
wprowadzać na siłę. To są zresztą 
skrajne przypadki. Z pewnością lep-
szym rozwiązaniem na naszym te-
renie są ogniwa fotowoltaiczne, ko-
lektory słoneczne, czy pompy cie-
pła, które doskonale zdają egzamin 
w zrewitalizowanym pałacyku Puła-
skich. Może poszukamy źródeł geo-
termicznych?
  
Aby skutecznie pozyskiwać dotacje, 
gmina musi być w pełni przygoto-
wana. Kiedy rozpoczną sie prace nad 
Planem Gospodarki Niskoemisyjnej?
 Prace projektowe właściwie 
już się rozpoczęły. O dostępnych 
programach dotacyjnych nasza 
gmina poinformuje mieszkańców 
na stronach www oraz poprzez 
ogłoszenia.
 
 Głównym problemem więk-
szości gmin jest jednak emi-
sja CO2 z gospodarstw domo-
wych. Są one odpowiedzialne 
za 80% emisji dwutlenku wę-
gla. Należałoby likwidować 
paleniska węglowe lub przy-
najmniej zmniejszać ich zna-
czenie w bilansie energetycz-

nym budynków. Przedtem jed-
nak powinno się określić czy 
bilans energetyczny domu 
jest wystarczający. 
 Pamiętajmy bowiem, że 
w odnawialne źródła ener-
gii warto inwestować tylko w 
przypadku, gdy budynek jest 
dobrze docieplony. Nie w każ-

dym więc obiekcie inwesty-
cja będzie uzasadniona eko-
nomicznie. Jak się dowiedzie-
liśmy, tego rodzaju działa-
nia nie są planowane w zada-
niach gmin – przynajmniej w 
przypadku Warki.
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Marianna Czamara „Belfrem roku”
POWIAT W Radomskim Klubie Środowisk Twórczych Galerii Łaźnia odbył się fi nał IX edycji plebiscytu Bel-
fer Roku 2014/2015. W powiecie grójeckim najpopularniejszą nauczycielką okazała się Marianna Czamara z 
Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi, która otrzymała 6128 głosów

 Marianna Czamara uczy od 46 
lat, z których 40 przepracowała w 
Technikum Ogrodniczym w Nowej 
Wsi. Była wychowawczynią w 12. 
klasach. Dzięki niej uczniowie po-
znają tajniki uprawy roślin ogrod-
niczych. Przez długi czas opiekowa-
ła się trzema szkolnym szklarniami. 
Młodzież w sposób praktyczny po-
znawała tam organizację produkcji 
roślin od doboru podłoża, poprzez 
wysiew nasion, pikowanie rozsady, 
wykonywanie zabiegów pielęgna-
cyjnych, zbiór, na sprzedaży płodów 
kończąc. Współpracuje z ośrodkami 
doradztwa rolniczego, wydawnic-
twami, gospodarstwami szkolenio-
wymi. Jest niestrudzoną organiza-
torką wycieczek dydaktycznych. Jej 
uczniowie - z których wielu to dziś 
wybitni specjaliści - podkreślają, że 
jest fachowcem w swojej dziedzi-
nie, pracuje niezwykle sumiennie, 
ale odznacza się przy tym ogromną 
cierpliwością w wyjaśnianiu tajem-
nic ogrodnictwa. Pracuje z miłością, 
poświęceniem i pasją. Zawsze goto-
wa pomóc potrzebującym. O jej wy-
nikach nauczania świadczą olimpij-
czycy. Aż dziesięcioro uczniów, spo-
śród kilkudziesięciu przygotowywa-

nych przez panią Mariannę, otrzy-
mało indeksy na wyższe uczelnie. 
 Przez 37 lat laureatka krzewi-
ła również ideę honorowego krwio-
dawstwa. Nie tylko prowadzi-
ła Szkolne Kluby PCK i HDK, ale 
sama oddała 18 420 ml krwi. 
 Zaszczytny tytuł Belfra Roku 
2014/2015 jest potwierdzeniem 
uznania, jakie laureatka plebiscytu 
zyskała wśród kolegów, absolwen-

tów, uczniów i lokalnego środowi-
ska. Za zasługi dla rolnictwa otrzy-
mała dwie odznaki przyznane przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. Brązowym Krzyżem 
Zasługi odznaczona została przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego. 

BF/LŚ
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W Dniu Chynowa 
bawiła się cała gmina
CHYNÓW Wesołe miasteczko ze swymi atrakcjami, odpustowe stragany, estradowe wy-
stępy, rodzinna biesiada pod parasolami - podczas Dnia Chynowa dla każdego było coś 
miłego. Przez cały czas pogoda była jak na zamówienie

 Krążąc w rozbawionym tłumie, 
przepychając się między stoiskami 
i karuzelami, przypominały nam się 
słowa piosenki Janusza Laskowskie-
go o balonikach na druciku, cukro-
wej wacie i z piernika chacie. Moż-
na było i tu delektować się puszystą 
kulą z cukrowej waty, kupić obwa-
rzanki, ale były też oczywiście obo-
wiązkowe kiełbaski z rożna z kiszo-
nym ogórkiem, które popijano pi-
wem (tylko 5 zł). Tak więc elementy 
dawnego, swojskiego festynu prze-
mieszały się z nowoczesnością, bo 
jak nazwać grillowanie. 

Oddział Zamknięty
 Oficjalnego otwarcia Dnia Chy-
nowa dokonał wójt Tadeusz Za-
krzewski. Później trwała już zaba-
wa, która zakończyła się dobrze po 
północy. W międzyczasie na spe-
cjalnej scenie zaprezentowali się naj-
młodsi artyści z miejscowych szkół. 
Wystąpili także seniorzy z klubu 
emeryta „Pełnia życia”,  Chynowska 
Orkiestra Dęta i kapela Modulacja. 
Wszyscy jednak czekali na clou wie-
czoru - zespół Oddział Zamknięty. 
Miejscowi fani byli ciekawi chary-
zmatycznego Jarosława Wajka, któ-
ry dołączył do OZ na początku lat 
‚90, po reaktywacji zespołu przez 
Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskie-
go. Z Wajkiem Oddział nagrał wte-
dy dwie płyty - Terapia (1993) i Bez-
senność (1995). Ale w ostatnich la-
tach Wajk zarzucił muzykę i zajął się 
działalnością społeczną. Prowadził 
m.in. warsztaty z profilaktyki uza-
leżnień z młodzieżą szkolną – był 
przed kilku laty w tej roli w chynow-
skim gimnazjum. Nic dziwnego, że 
publiczność entuzjastycznie przyję-
ła koncert, a szczególnie wykonanie 
części starego repertuaru, m.in. „Ich 
marzenia” czy „Obudź się”. Po uda-
nym występie OZ bawiono się jesz-
cze przy dyskotekowych rytmach do 
późna w nocy.

Rodzinny festyn
 Jest już tradycją Dnia Chyno-
wa, że festyn łączy się z odpustem, 
czyli świętem patrona miejscowe-
go kościoła - dodajmy - najstarsze-
go na Mazowszu wybudowanego z 

modrzewiowego drewna (dzisiaj po-
zostały już tylko niektóre elementy). 
Bawiono się więc między murami 
kościoła i Orlikiem przylegającym 
do chynowskiego gimnazjum. I tak 
interes gminy doskonale współgrał z 
kościelnym. 
 Festyn ma rodzinny charakter. 
Karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie dla 
dzieci, stragany, w których moż-
na było kupić różności - przypomi-
nały starszym mieszkańcom daw-
ne, ludowe odpusty. Uwagę tłum-
nie wypełniających plac mieszkań-
ców, przykuwały występy na sce-
nie uczniów ze szkół z terenu gmi-
ny. Były pokazy tańca, dzieci śpie-
wały i recytowały. Nikomu nie prze-
szkadzało, że wszystko odbywało się 
w myśl zasady: każdy śpiewać może, 
czasem lepiej, czasem gorzej... na 
czym najwięcej stracili Beatlesi, któ-
rych piosenki wybrała większość 
małych artystów, niesamowicie mal-
tretując ich linię melodyczną. Naj-
ważniejsze jednak, że publiczność, 
a szczególnie dzieciarnia nic sobie 
nie robiły z wokalnych niedostatków 
i wszyscy doskonale się bawili.

Psy złapały „bandytę”
 Dużą atrakcją święta był pokaz 
„musztry” psów z pobliskiego Za-
kładu Kynologii Policyjnej w Sułko-
wicach. Podziwiano znakomite wy-
szkolenie owczarków, które potrafiły 
co do centymetra towarzyszyć przy 
nodze swemu przewodnikowi, wy-
konywać z nim zwroty i warować. 
Później udowodniły, że żaden ban-
dyta przed nimi nie ucieknie. Nawet 

pojedynczy pies potrafi przewrócić i 
mocno trzymać rosłego mężczyznę. 
Tak mocno, że z trudem odczepiono 
kły owczarka z odzieży „bandyty” 
dopiero poza Orlikiem, gdzie odby-
wały się pokazy. 
 Festyn uświetnili również moto-
cykliści z Klubu Motorowego Ma-
vericks. Wprawdzie większość mo-
tocykli przez nich prezentowanych 
jest dobrze znana na naszych dro-
gach, ale niektóre egzemplarze Har-
ley’ów Davidsonów prezentowały się 
wspaniale – jak choćby byłego wójta 
Chynowa Grzegorza Górskiego. Po-
goda dopisała, było ciepło i słonecz-
nie. Mimo zapowiedzi, w niedzielę 
nie spadła nawet kropla deszczu. 

Oderwali się od pracy
 - Festyn udał się wspaniale - po-
wiedział nam wójt Chynowa Ta-
deusz Zakrzewski. - Staraliśmy się 
tak zorganizować imprezę, aby była 
atrakcyjna zarówno dla dzieci i mło-
dzieży, jak i dla starszych nieco chy-
nowian. Na szczęście pogoda dopi-
sała, co zapewne miało wpływ na 
frekwencję. Jeszcze żaden festyn 
nie cieszył się tak wielkim powo-
dzeniem. Mogę chyba powiedzieć, 
że gościliśmy połowę wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Wspól-
ne biesiadowanie przy dobrej mu-
zyce pozwalało po prostu na chwilę 
oddechu, oderwania się od ciężkiej 
pracy. Takie chwile chynowianom 
się należą - dodał wójt Zakrzewski.

Leszek Świder

Sceny jak z prawdziwego horroru
BŁĘDÓW Trudno uwierzyć w opis zajścia, jakie miało miejsce w jednej 
ze wsi gminy Błędów. Sceny takie oglądamy z napięciem przecież tylko 
w fi lmach. Ale to rozgrywało się naprawdę. W pewnym momencie do-
szło do sytuacji, gdy młoda kobieta z nożem w ręce groziła pracowni-
kowi sądowemu, a w niebezpieczeństwie byli jej mąż i dziecko
 Błyskawicznie została powiado-
miona policja. Być może tylko dzięki 
szybkiej interwencji udało się zapo-
biec rozlewowi krwi. 

Z nożem na gardle
 Okazało się, że to żona próbowa-
ła rozprawić się ze swoim mężem i 
dzieckiem. Na szczęście, gdy emocje 
opadły, 31-latka na pierwsze wezwa-
nie policjantów odrzuciła nóż i... za-
częła płakać. Oprócz tych trzech osób, 
w domu przebywała również kurator-
ka Sądu Rejonowego w Grójcu.

Dramatyczna wizyta
 Trudno jednoznacznie określić 
powody zachowania, a właściwie 
furii, w jaką wpadła młoda kobie-
ta. Dowiedzieliśmy się, że decyzją sądu, mogła się ona spotykać z własnym 
11-letnim dzieckiem w mieszkaniu męża tylko w obecności kuratorki. 
 Z relacji kuratorki natomiast wynika, że przyczyną zachowania 31-latki jest 
po prostu choroba. Podczas widzenia matka dziecka chwyciła w pewnym mo-
mencie nóż i przyłożyła go kuratorce do gardła, krzycząc przy tym, że „goni 
ją mafi a” i jest „atakowana”. Na szczęście mąż zdołał wytrącić jej nóż i razem 
wszyscy wybiegli z domu. 

Chora psychicznie
 Dopiero po przyjeździe policji mąż agresywnej kobiety poinformował 
funkcjonariuszy, że żona cierpi na schizofrenię i leczy się psychiatrycznie. 
Chora została odwieziona do Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu. 

LŚ

Świetlica w Laskach będzie bogatsza 
o boisko i salę taneczną
WARKA Jednym z projektów „Działaj Lokalnie”, realizowanym na terenie gminy Warka, 
jest budowa przy świetlicy w Laskach boiska sportowego („W zdrowym ciele zdrowy 
duch…”). O powstaniu świetlicy, wspaniałej bezinteresownej pracy wielu ludzi pisali-
śmy w ubiegłym roku. Okazuje się, że na tym nie poprzestali...
 Niebawem zostanie wyrównany 
teren pod boisko piłkarskie przy bu-
dynku świetlicy. A następnie zain-
stalowane zostaną bramki. Trawnik 
z niebezpiecznymi dołami i pniami 
drzew, zmieni się w płytę z prawdzi-
wego zdarzenia. W tym samym cza-
sie, w budynku świetlicy zostanie 
przeprowadzony remont sali do za-
jęć rekreacyjno-tanecznych. Pomoc 
w pracach zapowiada lokalna spo-
łeczność, która zyska dwa obiekty 
do spędzania wolnego czasu. 
- Gdy tylko sala i boisko zostaną od-
dane do użytku, ruszą w Laskach 
cykliczne zajęcia sportowo-rekre-

acyjne – treningi piłki nożnej oraz 
zajęcia taneczne – mówi Monika 
Górniewicz, spirytus movens całe-
go przedsięwzięcia. - Dzieci i mło-
dzież będą mogły rozwijać swoje pa-
sje pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów. Będzie to świetna al-
ternatywa dla spędzenia czasu wol-
nego w czasie wakacji i po lekcjach w 
szkole. Aktywne zajęcia przyczynią 
się do poprawy kondycji psychofi-
zycznej lokalnej młodzieży, pozwo-
lą im na samorealizację i czerpanie 
satysfakcji ze zdobywanych umiejęt-
ności. W końcu… w zdrowym ciele 
zdrowy duch – dodaje Pani Monika.

 Podsumowaniem projekt bę-
dzie piłkarski Turniej Dzikich Dru-
żyn. Zawodnicy powalczą o nagro-
dy i pokażą zgromadzonym kibicom 
swoje umiejętności zdobyte podczas 
szkolenia. W przerwach między me-
czami młodzież zaprezentuje swo-
je najlepsze układy taneczne. Pod-
czas imprezy każdy zawodnik, kibic 
i tancerz będzie mógł również po-
smakować ciast oraz innych smako-
łyków przyrządzonych przez lokal-
nych społeczników. 

Info./LŚ
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Kolejny sukces MODERATO

Piknik Rodzinny

Koperta życia

 W Inowrocławiu odbył się w dniach 19-21 czerwca 43. Ogólnopol-
ski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Okazał się wielkim sukce-
sem również dla wareckiej miejskiej orkiestry MODERATO. Muzycy za-
prezentowali najbardziej widowiskową musztrę paradną, za którą zdo-
byli I miejsce w kategorii „Powyżej 35 muzyków” oraz II miejsce w tej sa-
mej kategorii za koncert estradowy, a także GRAND PRIX festiwalu i na-
grodę publiczności. Festiwal rozpoczął się paradą wszystkich orkiestr, 
co pokazało ogromną siłę tych formacji. W Inowrocławiu przez 3 dni 
rozbrzmiewała muzyka, a oprócz orkiestry wareckiej wysłuchać można 
było prezentacji grup z: Radzymina, Karczewic-Garnka, Tczewa, Przysu-
chy, Kozienic, Bydgoszczy i Kasek. Poziom tegorocznego festiwalu był 
bardzo wysoki i wyrównany.

 Wakacje, znów będą wakacje…” i trzeba to uczcić z należytym roz-
machem! Dlatego wszystkich zmęczonych całorocznym wysiłkiem w 
szkołach warecki dom kultury zaprasza na Kosmiczny Piknik Rodzinny 
w niedzielę 28 czerwca. Zaczynamy już o 13.00 na skwerze przy Dworku 
na Długiej, gdzie na dzieci czekać będą ogromne kosmiczne zjeżdżal-
nie, gry i zabawy animacyjne, konkursy z nagrodami, koncert miejskiej 
orkiestry Moderato pod batutą Artura Gębskiego, występy uczniów 
sekcji wokalnej i instrumentalnych Dworku na Długiej oraz Gala mini 
Warka Music Show. Ponadto będzie można ozdobić statek kosmicz-
ny według własnego pomysłu, spróbować swoich sił w grach planszo-
wych z Klubem WARG, a także wysłuchać ciekawych opowieści człon-
ków Grupy Rekonstrukcji Historycznej i zaznajomić się z ekwipunkiem 
dawnych żołnierzy.

 Urzędy gmin informują o akcji mającej za zadanie pomoc dla senio-
rów, ludzi starszych i samotnych. KOPERTA ŻYCIA - to jest plastikowa ko-
perta oznaczona naklejką. Należy do niej włożyć wypełnioną ankietę i 
włożyć do lodówki, a na drzwiach umieścić naklejkę informującą o tym, 
że właśnie tu znajduje się koperta życia. Informacja zawarta w Koper-
cie może uratować życie, jest bardzo ważna przede wszystkim w przy-
padku ludzi starszych, żyjących samotnie. Koperty są bezpłatne i tra-
fi ą do każdej zainteresowanej osoby w wieku senioralnym lub trwale 
zmagającej się z chorobą. W ankietę muszą się znaleźć informacje na te-
mat stanu zdrowia: chorób przebytych i tych na, które obecnie osoba 
choruje, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń oraz co bar-
dzo istotne - telefony do opiekunów i osób bliskich. Prosimy wszystkich 
o zgłaszanie się do urzędów gmin celem odebrania zestawu.
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Marian Woronin w Błędowie
BŁĘDÓW W czerwcu Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie ob-
chodzi swoje coroczne święto, połączone z Dniem Sportu. Ponieważ patronem szkoły 
jest elitarne grono polskich medalistów olimpijskich, uczniowie mają możliwość spo-
tkać się z wybitnymi sportowcami. W tym roku honorowym gościem był sprinter, Ma-
rian Woronin - wicemistrz igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku

 Marian Woronin to rekordzista 
świata i pierwszy biały człowiek, któ-
ry złamał barierę 10 sekund (jego czas 
to 9,992 sekundy); wielokrotny mistrz 
Polski i Europy. Zdobył pięć złotych 
medali mistrzostw Europy z rzędu, 
czego nie dokonał nikt przed nim. 
Warto przypomnieć, że Marian 
Woronin jest też pomysłodawcą 
Czwartków Lekkoatletycznych - cy-
klicznej imprezy dla dzieci w wieku 
10-12 lat.
 Ten wyjątkowy dzień w błędow-
skim gimnazjum rozpoczął się od kon-
kursu Jeden z Dziewięciu. Pytania 
obejmowały zakres wiedzy z różnych 
dziedzin nauki i sportu. Zwyciężyła Al-
dona Strulak – uczennica klasy IIIb.
 W następnej części sprawdzano 
sprawność sportową, m.in. szybkość, 
siłę, celność, zwinność i współpracę 
w drużynie. Tu również najlepsi oka-
zali się trzecioklasiści. Po podsumo-
waniu punktacji mistrzami szkoły 
zostali uczniowie z klasy IIIa. Zma-
gania sportowe obserwował oczywi-
ście Marian Woronin. To wzmacnia-
ło w uczniach ambicję, aby pokazać 
się z jak najlepszej strony.

 Tradycyjnie w części podsumo-
wującej święto szkoły uczniowie klas 
drugich prezentują sylwetki wybra-
nych olimpijczyków. Tym razem spo-
łeczność szkolna poznała drogę do 
sukcesów sportowych Mai Włosz-
czowskiej i Szymona Kołeckiego.
 Dzień pełen radości i emocji za-
kończyło spotkanie z mistrzem olim-
pijskim – Marianem Woroninem, 
który osobiście wręczył zwycięzcom 
nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Opowiedział też o swojej przygodzie 
ze sportem, zachęcał wszystkich do 
aktywności sportowej. Podkreślał, 
jak ważne w drodze do sukcesów 
sportowych są wytrwałość i wiara w 
siebie. Każdy miał możliwość zada-
nia pytania i zrobienia sobie pamiąt-
kowego zdjęcia z mistrzem. 

Info.

Lekcja samorządności
BŁĘDÓW W maju i w czerwcu uczniowie klas II Publicznego Gimnazjum 
w Błędowie uczestniczyli w lekcjach samorządności zorganizowanych 
w Urzędzie Gminy w Błędowie, w czasie których zobaczyli jak w prak-
tyce działa ta instytucja

 Te niecodzienne lekcje samorządności poprowadził sekretarz gminy Ja-
cek Adamski. Uczniowie dowiedzieli się co to jest gmina, jak funkcjonuje naj-
mniejsza jednostka podziału terytorialnego Polski, kto sprawuje w niej w wła-
dzę i kto tę władzę wybiera, jakie sprawy może załatwić obywatel w urzę-
dzie gminy. W trakcie zajęć o swojej pracy opowiedziały także urzędniczki z 
Urzędu Stanu Cywilnego i referatu podatkowego. Uczniowie mieli możliwość 
zwiedzić gabinet wójta gminy, Marka Mikołajewskiego oraz zająć miejsca rad-
nych w gabinecie przewodniczącego Rady Gminy, Mirosława Jakubczaka. Na 
zakończenie zajęć każda z grup otrzymała foldery promujące gminę Błędów. 
Wizyta gimnazjalistów zorganizowana została w ramach przedmiotu Wiedza 
o społeczeństwie. 

Info.

36 uczniów uczestniczyło 
w Misji Przyroda
CHYNÓW Jak uwrażliwić młodzież na przyrodę, rozwijając przy tym ich pasje i talenty?
W jaki sposób efektywnie kształtować postawy proekologiczne od najmłodszych lat, 
a zdobytą wiedzę skutecznie wykorzystać w życiu codziennym? W odpowiedzi na te 
pytania powstał projekt edukacji przyrodniczej „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w 
Parkach Narodowych”
 36 uczniów z klas 4-6 wzięło 
udział w projekcie Misja Przyroda. 
Pomysł poparły władze gminy Chy-
nów, a także rodzice dzieci. Kwalifi-
kacja do udziału w projekcie również 
się powiodła.

Szacunek dla przyrody
 Misja Przyroda to projekt, któ-
ry ma na celu uczyć młodych ludzi 
szacunku dla otaczającej ich przy-
rody. Młodzież ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów w czasie zielonej 
szkoły w parkach narodowych, wcie-
la się w rolę odkrywców i każdego 
dnia poznaje skarby przyrody. Pro-
jekt jest realizowany przez Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej – www.efrwp.pl i dofinan-
sowany ze środków funduszy EOG 
pochodzących z Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii.

Trzy etapy zajęć
 Uczniowie Szkoły w Sułko-
wicach uczestniczyli w Zielonej 
Szkole w Kampinoskim Parku Na-
rodowym. Pieniądze pozyskane 
dzięki udziałowi w Projekcie, w 
całości pokryły koszty transportu 
na zieloną szkołę, zakwaterowa-
nia i wyżywienia, ubezpieczenia 
uczestników (uczniowie i nauczy-
ciele), wynagrodzenia dla nauczy-
ciela-koordynatora za 12 godz. dy-
daktycznych w I i III etapie. Zaję-
cia bowiem odbywały się w trzech 
etapach: I etap to zajęcia przygo-
towujące do wyjazdu do parku na-

rodowego – 2 godziny dydaktycz-
ne w szkole wprowadzające w fa-
bułę projektu; II etap - to 5-dnio-
wy wyjazd do Parku Narodowego, 
w ramach którego uczniowie wzię-
li udział w zajęciach terenowych 
i doświadczeniach terenowych, z 
których przedstawiali relacje na 
stworzonej do tego celu stronie na 
facebooku; III etap – to 10 godzin 
dydaktycznych po powrocie z par-
ku narodowego przygotowujących 
do wykonania pracy konkursowej.

Zielona szkoła
 Najciekawszym etapem dla 
uczniów był oczywiście wyjazd na 
zieloną szkołę Misja Przyroda. Za-
jęcia edukacyjne w formie ćwiczeń i 
zabaw prowadzone były przez do-
świadczonych i przeszkolonych 
nauczycieli i pracowników Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. 
Na miejscu na nudę nie było cza-
su. Organizatorzy zadbali, aby na-
sze dzieci nie tylko aktywnie uczy-
ły się, ale i wypoczywały. Na uwagę 
zasługiwały warunki lokalowe, za-
kwaterowanie w schronisku mło-
dzieżowym, jak również wyżywie-
nie. W ramach zajęć dydaktycz-
nych uczniowie na podstawie przy-
gotowanych materiałów rozpozna-
wali, fotografowali i oznaczali ga-
tunki fauny i flory zamieszkujące 
obszar parku oraz prowadziły ba-
dania wodne na terenie lokalnej 
oczyszczalni ścieków. Miały rów-
nież możliwość poruszać się po 

parku na podstawie opracowanej 
mapy, ucząc się przy tym korzystać 
z kompasu. Wszystko to oczywi-
ście pod bacznym okiem doświad-
czonych opiekunów. W ramach ak-
tywnego odpoczynku, obcując z la-
sem, nasi podopieczni mogli rów-
nież rozwijać swoje zmysły wzro-
ku, słuchu i węchu. Rozwijali wraż-
liwość artystyczną komponując m. 
in. mieszanki zapachowe i kolory-
styczne, tworzyli kompozycje pla-
styczne, wykorzystując dary lasu. A 
wszystko to w miłej i zabawowej at-
mosferze. 

Lekcje historii
 Nie zabrakło również lekcji hi-
storii. W ramach dnia kulturowego 
uczniowie naszej szkoły odwiedzili 
miejsca uświęcone krwią Polaków i 
zabytki historii. Do miejsc tych na-
leżały: Palmiry – muzeum i cmen-
tarz w miejscu masowych mordów, 
kościół i klasztor o. Kapucynów w 
Zakroczymiu oraz olbrzymi obiekt 
militarny Twierdza Modlin poło-
żony na przepięknych nadwiślań-
skich terenach. 
 Wszyscy uczestniczy „Misji 
Przyroda” wrócili do domów wypo-
częci, a przede wszystkim bogatsi o 
nowe doświadczenia i uwrażliwieni 
na otaczającą nas przyrodę. Z pew-
nością jeszcze długo żyć będą wra-
żeniami i przeżywać atrakcje minio-
nego już tygodnia. 

Info.

MIR nie interesuje rolników?
POWIAT Odbyły się wybory do powiatowych rad Izb Rolni-
czych. Radę, tak jak w całej Polsce, utworzyło w naszym 
regionie po dwóch przedstawicieli każdej z gmin. Trud-
no jednak stwierdzić, że jest to prawdziwa reprezentacja 
rolników. Frekwencja była katastrofalnie niska - w kilku 
gminach nie przekroczyła nawet 1 proc.
 Natomiast w gminach: Gosz-
czyn, Belsk Duży, Błędów, Chynów 
i Grójec o 2 miejsca w powiatowej 
radzie Mazowieckiej Izby Rolniczej 
(MIR) ubiegało się tylko 2 kandyda-
tów, a więc głosowanie było formal-
nością. Jedynie w Warce, doszło do 
rywalizacji... wystartowało bowiem 
5 kandydatów.

Nowe, stare władze
 16 czerwca odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowo wybranej Rady Po-
wiatowej Mazowieckiej Izby Rolni-
czej w Grójcu. W tajnym głosowaniu 
funkcję przewodniczącego Rady Po-
wiatowej MIR ponownie powierzono 
Jackowi Pruszkowskiemu. Delegatem 
na Walne Zgromadzenie MIR jedno-
głośnie został wybrany przedstawi-
ciel gminy Warka, Jan Madej.

Lepsza informacja
 Radni zaproponowali by sesje 
odbywały się nie tylko w starostwie, 
ale także w poszczególnych gmi-
nach, przy udziale mieszkańców. 
Zaproponowano również, aby infor-
macje na temat działalności oraz bu-
dżetu i finansów były przekazywane 
do urzędów gmin i tam umieszczane 
na stronach internetowych. 

Odszkodowania
 Przy udziale starosty i Nadle-
śnictwa Grójec ma dojść do spo-
tkania z przedstawicielami kół ło-
wieckich z naszego terenu, na któ-
rym określona zostanie właściwa 
gospodarka łowiecka, w szczególno-
ści w odniesieniu do regulacji popu-

lacji dzików i odszkodowań za wy-
rządzone przez nie szkody. Podjęto 
też uchwałę o potrzebie kontynuacji 
- w ramach pomocy sadownikom 
poszkodowanym w wyniku embar-
ga Federacji Rosyjskiej - Rozporzą-
dzenia Delegowanego Komisji Eu-
ropejskiej 1731\2014 na dalsze lata, 
z sugestią wprowadzenia nacisku na 
kierunki eliminowania z rynku nad-
miaru owoców poprzez utylizację, 
zmiany plonu referencyjnego na plon 
rzeczywisty szacowany przez ARR 
w każdym gospodarstwie. A także 
wprowadzenia pełnych stawek zwro-
tu oraz kontynuacji możliwości wy-
cofywania z rynku przez gospodar-
stwa niezrzeszone w organizacjach 
producentów. 

Opr. LŚ
Poszczególne gminy reprezentują:
Belsk Duży: Anna Kander, 
Jacek Pruszkowski
Błędów: Wojciech Wojtczak, 
Sławomir Rzeźnicki 
Chynów: Zbigniew Grudzień, 
Stanisław Pilacki 
Goszczyn: Szczepan Maciak, 
Andrzej Ślusarski 
Grójec: Krzysztof Łuczak, 
Dariusz Piątkowski 
Jasieniec: Krzysztof Rogalski, 
Sławomir Zieliński 
Mogielnica: Sylwester Ciepieniak, 
Marta Jaworska 
Nowe Miasto: Monika Olborska, 
Grażyna Stępniewska 
Pniewy: Iwona Chwalibóg, 
Urszula Lesiak 
Warka: Jan Madej, Dariusz Wróbel 
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MKS Grójec najlepszy 
w Pierwszym Koszykarskim Kroku
GRÓJEC - Właśnie się obudziłem, ale łzy w oczach mam do tej pory. I to nie dlatego, że 
wygraliśmy, ale dlatego że spełniło się moje marzenie – hala w Grójcu ożyła... po raz 
pierwszy, kiedy ja tam byłem – napisał następnego dnia po fi nale Pierwszego Koszy-
karskiego Kroku w Grójcu trener Dariusz Fijałkowski
 I dalej dodaje: - To był niesamo-
wity mecz! Niesamowity turniej! Je-
stem dumny, że jestem grójczani-
nem! Mecz był po prostu cudowny i 
niech żałuje każdy, kto nie poświęcił 
tego popołudnia na to, aby przyjść i 
oglądać go z nami. Przegrywaliśmy 
do przerwy 19 punktami, ale chłop-
cy pokazali grójecki charakter. To 
była niesamowita pogoń i... zwycię-
stwo 48-46!

O krok od porażki
 Radość trenera była uzasadnio-
na. Wprawdzie w pierwszym spo-
tkaniu grójczanie rozgromili UKS 
OSiR Trójkę z Żyrardowa 66:41, ale 
finałowym rywalem okazał się MKS 
Piotrkówka z Radomia. Chłopcy z 
Piotrkówki sprawili niespodziankę 
pokonując w spotkaniu eliminacyj-
nym „Czarne koszule”, czyli, war-
szawską Polonię. 
Wydawało się, że gospodarze nie mają 
większych szans w starciu z radomską 
drużyną. Do przerwy wynik sugerował 
nawet, że może dojść do pogromu. Nie 
wiemy, co powiedział młodym koszy-
karzom trener, jak zmobilizował ich do 
walki, ale na drugą połowę wyszła zu-
pełnie odmieniona drużyna. 

Wspaniała pogoń
 Tak jak napisał już szkolenio-
wiec, to była wspaniała gra, szaleń-

cza pogoń zwieńczona sukcesem. 
Nie trzeba chyba opisywać, co dzia-
ło się na widowni, a później na par-
kiecie hali Spartakus. Takich emo-
cji, tak wyrażanej radości i sponta-
nicznego szczęścia młodych koszy-
karzy i ich rodziców w tej hali chy-
ba jeszcze nie było...

Najlepsi
 Dodajmy tylko, że MVP turnie-
ju został Dawid Orzechowski. W 
pierwszej piątce imprezy znaleźli się 
Marcel Dąbkowski i Jaś Kozłowski. 

Najlepszym zawodnikiem drużyny 
wybrano Norberta Kalicińskiego, a 
MVP w poszczególnych meczach: 
Artura Niemca i Jakuba Pakułę. 
 W przerwie między spotkaniami 
rozegrano turniej rzutów do kosza. 
Jego zwycięzcą wśród chłopców zo-
stał Antek Juraszewski. Oczywiście 
nie rzucano z linii rzutów osobi-
stych, tylko prawie spod kosza, aby 
szkraby mogły dorzucić piłkę do ob-
ręczy.

LŚ/Info.

Olimpijczyk z indeksem
JASIENIEC W Olsztynie odbył się fi nał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Mło-
dzież, która zdobywa w nim laury, zapewnia sobie jednocześnie indeks wyższych 
uczelni, patronujących konkursowi. W tym roku indeks zdobył m.in. Piotr Słupek z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

 Piotr zajął w konkursie IV miej-
sce, ustępując zaledwie o pół punk-
tu konkurentom z pierwszej trójki. 
Świadczy to jak zacięta była ry-
walizacja. Wraz z indeksem Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Piotr dostał 
roczne stypendium fundacji BGŻ 
Optima. Laureaci odebrali rów-
nież wartościowe nagrody rzeczo-
we ufundowane m.in. przez mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Marka 
Sawickiego. 
 Słowa uznania i podzięko-
wań należą się także opieku-
nom ucznia, a zwłaszcza Rena-
cie Zwolińskiej. To dzięki ich sta-
raniom i ciężkiej pracy samego 
olimpijczyka, zwyciężył on naj-
pierw w warszawskich elimina-
cjach okręgowych, a następnie 
został laureatem na szczeblu ogól-
nopolskim. 

Info./LŚ

Puchar Sielanki dla Mazowsza
POWIAT Nie dali też szans rywalom inni młodzi (rocznik 2005) sportow-
cy z Grójca. Trampkarze (tak się kiedyś mówiło na piłkarski narybek) z 
Mazowsza wygrali III Piłkarski Piknik w Sielance. W fi nale pokonali Pu-
ławiaka Puławy 3:1. W spotkaniu o trzecie miejsce Lider Lipsko wygrał 
z UKS Młodzik 18 Radom 4:2.

 W wareckim turnieju wystartowało 10 drużyn, które podzielono na dwie 
grupy. W tej fazie rozgrywek Mazowsze, po 4 wygranych meczach, bezapela-
cyjnie zajęło pierwsze miejsce strzelając 20 bramek. Grójczanie pokonali kolej-
no: 4:0 UKS Orlika I 14 Radom, 8:0 UKS Orlika II 14 Radom, 3:2 Proch Pionki, 5:1 
Lidera Lipsko. W półfi nale Mazowsze zwyciężyło 6:0 UKS Młodzika 18 Radom. 
 Wszystkie zespoły otrzymały nagrody, trzy pierwsze puchary ufundowa-
ne przez Polski Związek Piłki Nożnej, Radomski Okręgowy Związek Piłki Noż-
nej oraz Sielankę.
Nagrody indywidualne zdobyli: najlepszy strzelec - Wiktor Kacprzak (Mazow-
sze Grójec), najlepszy bramkarz - Filip Rusin (Lider Lipsko), nagroda fair play 
- UKS Orlik II 14 Radom. 
Mazowsze wystąpiło w składzie: Jakub Łukasik, Jan Kozłowski, Wiktor Kac-
przak, Olek Dulemba, Kacper Skarzyński, Filip Dmochowski, Filip Górecki, Ma-
ciej Zieja, Wojciech Wyleziński, Filip Poradzki, Karol Sztubiński, Jakub Hawrus. 

LŚ

Jasieniec zwycięzcą
„Sułkowice Cup”
CHYNÓW/JASIENIEC Na boisku sportowym „Ligówki“ koło Zakładu Ky-
nologii Policyjnej w Sułkowicach, rozegrano turniej sportowy „Sułko-
wice Cup 2015“. W zawodach wzięło udział 14 drużyn piłkarskich oraz 
12 par zawodników siatkówki plażowej

 Rozgrywki grupowe wyłoniły 8 drużyn piłkarskich „szóstek”. Obrońca ty-
tułu - reprezentacja piłkarzy z Jasieńca - w półfi nale wyeliminowała preten-
denta do zwycięstwa - Akkę Warka. W drugim z półfi nałów Tęcza Augustów, 
która podczas turnieju zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, wyelimi-
nowała Dream Team. 
 W meczu fi nałowym między drużynami z Augustowa oraz Jasieńca zaraz 
po gwizdku sędziego rozpoczęło się „badanie“ piłkarskich możliwości swo-
jego przeciwnika. Ale długo brakowało bramek. Zawodnicy Tęczy sprawia-
li wrażenie, że panują nad sytuacją - utrzymywali się przy piłce, wymieniali 
dużo podań. Jednak nie znajdowali recepty na szczelną obronę piłkarzy z Ja-
sieńca. Tymczasem jeden kontratak jasienieckiej drużyny okazał się skutecz-
ny. I gol ten zadecydował o zwycięstwie w całym turnieju i obronie mistrzow-
skiego tytułu. W spotkaniu o III miejsce Akka wygrała z Dream Team’em. 
 Zawodnikami wyróżnionymi w turnieju zostali: (piłka nożna) najlepszy za-
wodnik - Jarosław Marek (Tęcza Augustów), najlepszy strzelec - Andrzej Ro-
goziński (Jasieniec, drugi raz z rzędu!), najlepszy bramkarz - Konrad Chruściń-
ski (Jasieniec); (siatkówka plażowa): za zajęcie I miejsca w turnieju - Piotr Fili-
powicz/Rafał Faryna, II miejsce - Przemysław Kiljański/Michał Słyk, III miejsce 
- Bartłomiej Bołądź/Karol Fijałkowski; kobiety: I miejsce - Paulina Romanow-
ska/Weronika Jastrzębska. 

Info.

R E K L A M A

CHYNÓW

Zawody strażackie
Na stadionie w Drwalewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze jednostek OSP z terenu gminy Chynów. Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Grójca. Rywalizacja drużyn była bardzo 
zacięta, zarówno w sztafecie, jak i konkurencji bojowej. 
W ogólnej klasyfi kacji jednostki OSP uplasowały się na następujących 
miejscach z wynikami - drużyny męskie: 1. OSP Drwalew - 97pkt., 2. OSP 
Chynów - 111,1pkt., 3. OSP Machcin - 112,90pkt., 4. OSP Janów - 136pkt., 
5. OSP Watraszew - 169,3pkt.: drużyny kobiece: 1. OSP Drwalew - 
121,1pkt., 2. OSP Chynów - 160,4pkt. Dla zwycięskiej drużyny OSP Drwa-
lew wójt Tadeusz Zakrzewski przekazał czek na doposażenie jednostki. 

info.
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DAM PRACĘ

Przyjmę pomocnika do pracy w biurze komi-
su samochodów ciężarowych, prawo jazdy 
kat. C, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Zatrudnimy pomoc do kuchni w przed-
szkolu w Józefosławiu. CV ze zdjęciem: 
biuro.pn@o2.pl  

Poszukuję do pracy w chłodnictwie 
klimatyzacji i wentylacji z doświadczeniem 
tel. 502 357 899

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

Zatrudnię kucharza/rkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropol-
ski, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 
605 033 103

Ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Nowej Iwicznej tel. 509 974 521

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym. Dobre warunki pracy, 
tel. 501 105 411

Zatrudnię stolarza, tel. 503 606 578

Poszukuję osoby do współpracy, z działalno-
ścią gospodarczą, sp. Z o.o., kapitałem lub 
bez. Cel: uruchomienie biura, pozyskiwanie 
kontraktów na terenie UE (Niemcy), 
tel. 795 690 350

Zatrudnię od zaraz ekspedientki do sklepu 
ABC  w Julianowie,  tel. 504 035 416

Pomoc kucharki, tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Zatrudnię ekspedientkę  do spożywczego 
w Nowej Woli TEL. 698 560 525

Zatrudnię pokojówkę i pomoc kuchenną 
Rusiec, tel. 609 80 20 33

Zatrudnię mężczyzn do ochrony obiektów, 
Kontancin-Jeziorna, z kwalifikacjami lub 
bez, od 7 zł/h, tel. 534 354 701

Krawcowe,szwaczki do zakładu Ursynów, 
tel. 603 675 411

Zatrudnie ekspedientkie sklep spożywczy 
Cieciszew k/Konstancina, tel. 508 084 245

Ogólnopolska Firma Ochrony poszukuje: 
AGENTÓW OCHRONY na OSIEDLA MIESZKA-
NIOWE -Ursynów , Ochota system pracy 24/48   
tel.22/422-75-00 HOTEL- Okęcie system 12-tki 
stawka 8,00 zł netto. Tel. 605-998-223

Ogólnopolska Firma Ochrony poszukuje:A-
gentów Ochrony i Dowódcę . Miejsce :GALE-
RIA HANDLOWA Ursynów, różne systemy pra-
cy , stawka od 8.00 zł netto/h  TEL. 605-998-247 
Tel. 605-998-159

POSZUKUJĘ DOKŁADNEJ PANI DO SPRZĄ-
TANIA 3 KLATEK SCHODOWYCH W NOWYM 
BLOKU  PIASECZNO. TEL. 505 969 569

Pani do sprzątania, Polka, tel. 535 122 224

Opiekunce z Piaseczna do starszej Pani, dzwo-
nić tylko w godzinach 9:00-10:00, tel. 501 571 574

Uczennicę do salonu fryzjerskiego, 
tel. 501 333 956

Przyjmę na staż do myjni samochodowej 
i wulkanizacji w  Piasecznie tel. 602 302 494 

Poszukuję kosmetyczki – manicurzystki do 
współpracy w salonie fryzjerskim w Piasecznie, 
tel. 535 80 70 80

Przedszkole w Piasecznie zatrudni pomoc, 
tel. 501 059 813

Praca dla Panów - magazyn/produkcja w Nada-
rzynie. Kontakt: kinga.matysiak@partnerpraca.pl, 
22 713 81 97

Praca na magazynie, przy pomocach budowla-
nych - Wólka Kosowska kontakt: 22 713 81 97, 
dominika.kosak@partnerpraca.pl 

Pracownik na Stacji Paliw w Tarczynie (kierunek 
W-Wa) 605 276 594 waldek0682@gmail.com

Sprzątanie klatek schodowych na terenie osie-
dla w Józefosławiu. Tel.: 502 456 929

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

Zatrudnię pomoc do kuchni do Przedszkola na 
pograniczu Ursynowa i Piaseczna. Praca na 
pełny etat.Tel. 601 778 504

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską, salon 
„taboo” Tarczyn. Tel. 518 759 872

Dam pracę dla kierowcy międzynarodowego 
kat.B, tel. 607 780 548

Sklep spożywczy w Stefanowie k/Mrokowa 
zatrudni ekspedientki na cały etat i również 
tylko na weekendy. Tel. 22 756 10 60

Kierowca kat.C, tel. 510 481 715

Do sprzątania hal na weekendy w Belsku 
Dużym, 10 zł/h netto. Tel 22 329 25 06

Firma sprzątająca zatrudni w Belsku Dużym, 
pon-pt lub pon-sob, 8 zł/h netto, tel 698 698 071

Zatrudnię 2 kobiety do pralni na Ursynowie 
i Piasecznie tel. 570 960 451

Poszukuje montażystów do konstrukcji 
aluminiowo-szklanych do firmy budowlanej,
ewentulanie do przyuczenia, najlepiej z 
własnym sprzętem, tel. 698 097 222

Fryzjerkę damsko-męską w Piasecznie 
tel. 607 230 981

Zatrudnię do prac ogólnobudowlanych 
(wykończeniówka w środku budynku) – 
teren Niemiec, tel. 570 161 092

Elektromonter, tel. 501 236 987

Zatrudnię młodą dziewczynę do pracy biurowej 
na okres wakacyjny (praca w Gołkowie), 
tel. 691 505 107

Zatrudnię stolarza, pomocnika, lakiernika 
meblowego – możliwość zakwaterowania, 
Tarczyn, tel. 788 335 367

Kierowca kat C. młody, stała praca, dobre 
zarobi, umowa, tel. 609 492 392

Ekspedientki do sklepu mięsno-spożywczego 
w Piasecznie, na stałe, tel. 787 767 737

Kucharz sushi do restauracji w Piasecznie na 
rynku przy fontannach, atrakcyjne wynagro-
dzenie, tel. 531 388 288

Ucznia do piekarni, Konstancin, 
tel. 601 28 20 71

Pomoc operatora wózka widłowego. Praca w 
Piasecznie, zapewniamy bezpłatny dojazd. 
Umowa o pracę tymczasową, 14 brutto + pre-
mia 493zł. 4 brygadówka. Cv na adrespraca@
hrprogress.com.pl, tel. 698 698 539

Pomoc operatora produkcji. Praca w Piasecz-
nie, zapewniamy bezpłatny dojazd. Umo-
wa o pracę tymczasową, 2500 brutto + pre-
mia 493zł. 4 brygadówka. Cv na adrespraca@
hrprogress.com.pl, tel. 698 698 539

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kie-
rowców samochodów ciężarowych – TIRY. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 
0 501 207 252

Na dachy, tel. 601 20 98 98

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 501 143 827

Manicurzystka, pedicurzystka, tel. 691 953 607

Kierowca kat. C + E kraj, tel. 515 211 155
Zatrudnię mechanika i elektromechanika sa-
mochodowego w Piasecznie, tel. 607 383 353

Pracowników do ochrony osiedli w Warszawie, 
tel. 601 586 387

Pomoc kuchenną i kelnera, kelnerkę, Wólka 
Kosowska, Nadrzeczna 3 B, tel. 22 708 98 96

Fryzjera zatrudnię do Barber Shopu 
w Piasecznie, tel. 503 330 713

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659
 
Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków 
widłowych z doświadczeniem. Kontakt od po-
niedziałku do piątku w godz. 8 - 12 pod nr 
tel. 600 404 293

Cukiernika do piekarni - cukierni w Piasecznie. 
piekarniawzorowa@gmail.com, tel. 22 756 71 76

Pracownika na 1/2 etatu, mile widziany emeryt. 
Praca fizyczna, pakowanie paczek, przyjmowa-
nie dostaw; prawo jazdy; praca w Piasecznie, 
tel. 785 384 799

SZUKAM PRACY 

Budowlaniec, tel 505 432 147

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawan-
sowany, dobra prezencja, zamiłowanie do lu-
dzi i sztuki tel. 881 966 833

Sprzątanie, tel. 88 00 95 057

Polka – sprzątanie, referencje  tel. 534 073 033 

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Pomogę w prowadzeniu domu i opiece 
nad osobą starszą tel. 793 797 579 

KUPIĘ

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601

SPRZEDAM

UWAGA! Dnia 1 sierpnia w godzinach 10-14 
WIELKA WYPRZEDAŻ używanych profesjo-
nalnych narzędzi i urządzeń ogrodniczych! 
Głosków- Baszkówka ul.Polnych Maków 17, 
tel. 502 561 394

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drzewo z budowy remontów na opał sprze-
dam z transportem. Tel.602 33 98 51

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

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Keyboard Yamaha, tanio tel. 602 314 337

Urządzenia małej gastronomi, lodówka, zmy-
warka, stoły, krzesła, lady oszklone nierdzewka 
(inne rzeczy kuchenne)okap, z wyciągiem opa-
rów – tanio. Tel. 501 923 358

Drewno kominkowe, tel. 510 694 550

Figurki ogrodowe, krasnale i zwierzątka,  
Łazy Al. Krakowska  217 

Rury miedziane tel. 608 337 886

Drewno kominkowe i opałowe, stemple 
budowlane tel. 605 094 400

Tuje duże, tel. 880 479 679

Beczki plastikowe, 100 i 120 litrów, ceny od 
30 zł, tel. 883 658 328

Wióry olcha na brykiet i pod konie, tel. 504 477 302

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, 
tel. 504 477 302

Drewno kominkowe, tel. 606 212 603

Drewno kominkowe, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Opla, Volkswagena. Tel. 604 157 703

Japońskie i koreańskie, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Plac 1720 m kw., dom gratis, Siedlska, 
tel. 605 726 356

Działka ok. 3 ha, częściowo odrolniona, pod 
budownictwo jednorodzinne, Szymanów, 
tel. 605 674 706

Działka budowlana, Gabryelin  tel. 604 210 219 

Działka 24.000 m² Kopana Gm. Tarczyn. Bu-
dynek mieszkalny stan surowy. Budynek go-
spodarczy 717 m². Wszystkie media. Studnia 
głębinowa z atestem. Sprzedam lub wydzier-
żawię. Tel. 22/7277161 lub 500098400

Trzypokojowe, 48 m kw., III piętro, Piaseczno, 
ul. Powstańców Warszawy, tel. 694 809 799

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

Działki 1000 m kw. Fabryczna Łoziska,
tel. 501 406 191

3 – pokojowe, 60 m kw., Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

W pięknym miejscu, na skraju puszczy Kozienic-
kiej do sprzedania 8 ha ziemi, tel. 888 243 286

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

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

Mieszkanie 2-pok Tarczyn, tel. 603 984 509

Sprzedam działkę inwestycyjną w Górze 
Kalwarii 13 300 m tel. 604 179 400 

Działki budowlane bezpośrednio Uwieliny, 
15 km od Piaseczna tel. 603 862 559

Atrakcyjne mieszkanie 60 m kw. w Pruszkowie, 
gotowe do zamieszkania sprzedam, 
tel. 510 358 373

Hala 300 m kw. Działka 1200 m kw. lub do 
wynajęcia, tel. 602 383 108

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal biurowy 150 m kw., w No-
wej Iwicznej, od sierpnia, tel. 502 159 936

3 – pokojowe, Warszawa – Mokotów, 
tel. 508 298 134

Biura, magazyny; rożne powierzchnie. 
Dobra lokalizacja.Konstancin-Jeziorna, 
tel. 721 554 688

Lokal 100 m kw,  na działalność gospodarczą, 
Piaseczno, tel. 22 750 19 20

Kwatery pracownicze,tanio, tel. 604 274 417

Kawalerka, 40 m kw., ładna z garażem, 
Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

3 – pokojowe z kuchnią, Chylice tel. 516 228 558 

Poszukuję lokalu na terenie Piaseczna i oko-
lic – branża fryzjerska, lokal wyposażony lub nie, 
tel. 795 690 350

Lokal 220 m kw, działka 1500m kw, wszystkie 
media, na warsztat, hurtownię, magazyn itp. 
Lub sprzedam, Piaseczno tel. 505 79 59 62 

2 pokojowe, 38 m kw., Piaseczno, 
ul. Gen. Grochowskiego, tel. 603 373 697

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

Wynajmę pokój obok PKP MZA w Piasecznie, 
tel. 666 283 858

Kwatery, tel. 728 899 673

Powierzchnie usługowo-biurowe, w nowym bu-
dynku z windą, ścisłe centrum Piaseczna, I i II 
piętro, po 430 m kw., internet światłowodowy, 
tel. 508 079 099

Do wynajęcia duży, ładnie urządzony pokój 
w Zalesiu Górnym 500m 
od stacji PKP, tel. 607 031 851 

Lokale o pow. 42 m kw. I 70 m kw. do wynajęcia 
w Grójcu. Tel. 691 708 213

Magazyny 300 i 500 m kw. w Antoninowie, ochro-
na całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370

Podnajmę pomieszczenie na stylizację paznokci 
w salonie fryzjerskim (mała kosmetyka), 
tel. 501 143 827

2 pokoje Piaseczno, tel. 530 835 290

Lokal gastronomiczny w Magdalence, 
tel. 508 092 657, 501 719 637

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

Działki 1000 m kw. Fabryczna Łoziska, 
tel. 501 406 191

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 692 837 083

Kwatery pracownicze, Mysiadło, tel. 512 979 582

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Konstrukcje wiaty lub hali, tel. 509 447 60

Kupię działkę budowlaną za około 100 tys. zł 
przy trasie Pruszków-Grodzisk PKP, WKD, 
tel. 537 765 058 (po 19)

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

USŁUGI

GLAZURA, GRES, TEL. 601 219 482

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

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

Remonty i inne, tel. 667 356 939 

Glazura, malowanie, remonty,  tel.  798 828 783

Studnie, pompy ciepła, tel. 508 84 16 16, 
www.wiertnik.pl

Remonty,glazura, tel. 796 664 599

Studnie, tel. 601 231 836 

Murarz, tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Brukarstwo, tel.  509 069 235

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, 
dachy, remonty, tel.  501 386 629

Zakładanie  trawników, tel. 572 488 103

Strzyżenie psów u mistrza tel.665 701 968

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

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

Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576
Systemy automatycznego podlewania ogrodu, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

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

Wycinka drzew, oczyszczanie działek. 
Tel. 519 874 891

Koszenie trawy, prace ogrodnicze. 
Tel. 519 874 891

Dachy-krycie, naprawa,podbitka.
Tel. 518 334 356

Wycinka oraz skracanie drzew i krzewów. 
Tel. 510 694 550

Dachy, Docieplenia, Okna-Sprzedaż-Montaż, 
tel. 22 757 84 09, 606 920 791

BHP PPOŻ kompleks., tel. 518 775 113

Koszenie trawników, tel. 510 694 550

Ocieplanie pianką, tel. 531 834 414

Wycinka drzew alpinistycznie, prace 
na wysokości tel. 505 483 700

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Hydraulika, domy, tel. 692 857 639

Glazura, panele, terakota, hydraulika, gres, 
elektryka, malowanie, roboty murarskie, gipso-
wanie, płyty g-k, ogrodzenia klinkierowe, 
tel. 603 485 726

Budowy domów tel. 798 836 860 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Transportowe, tel. 502 129 161

Ocieplanie poddaszy, izolacje piano Pur, 
tel. 531 834 414

Tanie remonty tel.794 706 556

Remonty, tel. 505 970 480 

Glazurnicze, tel. 660 130 799 

Spawacz, z doświadczeniem  tel. 794 146 099

Stolarstwo meblowe, tel. 533 011 829

Koszenie i zakładanie trawników, 
tel. 518 452 245

Mini-Ładowarka, BobCat, tel. 518 452 245

Rębak do gałęzi, tel. 518 452 245

Rynny. Czyszczenie  i naprawa, tel. 518 452 245

Wycinka drzew alpinistycznie i z podnośnika, 
tel. 518 452 245

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

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

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Domofony, tel. 603 375 875

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, 
dokumenty, 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 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 papą, tel. 605 606 914

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

dachy-ebos.pl

Docieplenia, tanio, montaż parapetów  gratis, 
tel. 791 987 915

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DRO-
GI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzy-
skaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości. 
ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESO-
WE. tel. 508 743 620

Porady z tarotem, tel. 510 249 503

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

Psy do adopcji, tel. 533 109 039

TURYSTYKA

Zatrudnię kierowców kat.C, 
tel. 660 316 730, 799 104 484

Firma z Piaseczna zatrudni hydraulików, 
tel. 502 621 200

Przyjmę murarzy od zaraz, tel. 513 024 029

Duża firma zatrudni od zaraz osoby do sprzą-
tania w szpitalu w Konstancinie-Jeziornej 
(Chylice). Praca w systemie dyżurów 12-go-
dzinnych. Kontakt: 510-013-121.

Panią do sprzątania centrum handlowego 
w Piasecznie. Praca 6 dni w tygodniu, 2 zmia-
ny 6:00-14:00, 14:00-21:00, tel. 604 795 217

Pilnie fryzjerkę do salonu w Konstancinie, 
tel. 606 118 850

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJ-
NEGO.  ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI 
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE. 
Odwołania, zażalenia, pisma procesowe. 
TEL. 508 743 620

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

TYNKI, TEL. 502 507 495

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

TRANSPORT KRAJOWY – PRZEPRO-
WADZKI, 1,5T., TEL.795 690 350

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

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

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

Naprawa Krycie Dachów, tel. 511 928 895 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów. 
Trawniki. tel. 504 008 309

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

Malowanie Dachów – Tanio, tel. 514 611 016 

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

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

Moskitiery - profesjonalnie, tanio, tel. 888 168 057, 
602 238 620

Wynajem podnośników koszowych, 
tel. 602 413 952

Tapetowanie, malowanie, remonty, 
tel. 502 062 131

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

www.heban-meble.com.pl Tel. 501 697 968 

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

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

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

Przygotowywanie pozwów rozwodowych, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne 
tel. 508 743 620 

NIEODPŁATNIE WYWIOZĘ ZŁOM, stare 
pralki, komputery, piece, kaloryfery itp.. 
Piaseczno, Konstancin i okolice, 
tel. 698 698 839

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,
z dojazdem, tel. 881 966 833

Kolonia 10 dni, Czechy 998 zł, www.cais.pl

Matematyka – poprawki , tel. 602 690 229

Elewacje tel. 572 910 770 

Kwatery pracownicze,tanio, tel. 604 274 417

Wtryskarka Kuasy 800/250, wykonam wypra-
ski z PCV do 350 g z własnego surowca, 
tel. 500 135 688

Kupię słomę: żytnią, przenżyto. Na pniu. 
Tel. 506 030 150

KUPIĘ KAŻDE AUTO, TEL. 502 327 971

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

Auto skup, tel. 535 661 903

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529 

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

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

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

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

W dniach 29 czerwca - 10 lipca redakcja Kuriera Południowego W dniach 29 czerwca - 10 lipca redakcja Kuriera Południowego 
w Pruszkowie czynna będzie w godzinach 10:00-16:00w Pruszkowie czynna będzie w godzinach 10:00-16:00

Do redakcji w Piasecznie zapraszamy w stałych godzinach: 8:00-18:00 (pon-pt)Do redakcji w Piasecznie zapraszamy w stałych godzinach: 8:00-18:00 (pon-pt)

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



R E K L A M A

4 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

Trybunał uratował budżet województwa
Radni sejmiku województwa mazowieckiego udzielili absolutorium zarządowi – za 
głosowało 30 radnych, przeciw – 17, nikt nie wstrzymał się od głosu. Marszałek Adam 
Struzik i skarbnik Marek Miesztalski w swoich wystąpieniach podkreślali, że ubiegły 
rok minął pod znakiem skutecznych działań na rzecz zmniejszenia „janosikowego”, 
choć był to czas trudny dla budżetu województwa
 Podczas sesji marszałek Stru-
zik odniósł się do wniosków skła-
danych przez różnych radnych. 
- To był rok przetrwania trudnych 
sytuacji, ale był to przede wszyst-
kim rok, w którym stoczyliśmy 
ogromną batalię z „janosikowym” 
- podkreślał marszałek. - Gdyby 
ten temat był rozwiązany wcze-
śniej, może nie musielibyśmy się-
gać po kredyty, borykać się z pro-
blemami, które mamy od kilku lat. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go wiele zmienił, ale jeszcze przez 
ponad rok musieliśmy dochodzić 
swoich praw przed sądami admi-
nistracyjnymi. Nie odpuszczamy 
– podkreślał Adam Struzik.
 Samorządowi województwa, 
mimo wielu trudności, udało się nie 
tylko zrealizować zaplanowany bu-
dżet, lecz także, pod koniec 2014 r., 
zwiększyć dotację dla instytucji kul-
tury. Podczas obrad sejmiku skarb-
nik Marek Miesztalski poinformo-
wał radnych, że 21 kwietnia 2015 r. 

RIO zaopiniowała pozytywnie wy-
konanie budżetu województwa. 
- Jeszcze w ubiegłym roku musieli-
śmy zaciągnąć pożyczkę z budżetu 
państwa na spłatę „janosikowego”. 
Jednak dzięki zmianom wynikają-
cym z orzeczenia Trybunału Kon-

stytucyjnego nie musieliśmy brać ko-
lejnych pożyczek, nasze wpłaty zma-
lały i sytuacja finansowa wojewódz-
twa zaczęła się poprawiać – podsu-
mowywał skarbnik.

gt/inf.


