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Wśród najbogatszych gmin w Polsce
Ministerstwo Finansów sporządziło ogólnopolski ranking zamożności 
gmin, w którym na czołowych pozycjach są także miasta i miejscowości 
z powiatów piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego i grójeckie-
go. Spośród 28 gmin na terenie których ukazuje się Kurier Południowy, 
najlepiej wypadł Nadarzyn, zajmując 15. miejsce w kraju z dochodem 
wynoszącym 3829,23 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
 W zestawieniu sklasyfikowano 
2479 gmin z całej Polski. Spośród 
miast i miejscowości z powiatów 
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
grodziskiego i grójeckiego najwyż-
szy dochód w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca ma Nadarzyn (po-
wiat pruszkowski), który uplasował 
się na wysokim 15. miejscu z wy-
nikiem 3829,23 złotych. Natomiast 
najmniejszy odnotowała jedna z 
gmin powiatu grójeckiego – Gosz-
czyn (1665. miejsce – 831,62 zło-
tych). Na szczycie ogólnopolskie-
go zestawienia znalazła się gmi-
na Kleszczów (województwo łódz-
kie, powiat bełchatowski), w któ-
rej dochód w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca wynosi aż 33,560,89 
złotych. Natomiast na końcu ran-
kingu sklasyfikowano gminę Łu-
kowica (województwo małopol-
skie, powiat limanowski), w której 
na jednego mieszkańca przypada 
343,59 złotych. Warszawa, w któ-
rej dochód w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca wyniósł 2677,23 zło-
tych, zajęła 43. miejsce. 

Powiat piaseczyński
 Spośród gmin powiatu piase-
czyńskiego najwyżej znalazł się 
Konstancin-Jeziorna, który zajął 

21. miejsce w kraju (3516,38 zło-
tych), a na 24. pozycji uplasowała 
się Lesznowola (3405,67 złotych). 
Piaseczno (2272,74 złotych) zaję-
ło dopiero 67. lokatę. Natomiast w 
czwartej setce, na 306. miejscu w 
Polsce, z dochodem 1515,57 złotych 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca znalazła się Góra Kalwa-
ria. Dziewięć oczek niżej sklasyfi-
kowano gminę Tarczyn (1504,73  
złotych). Natomiast Prażmów za-
jął dopiero 698. miejsce z wynikiem 
1196,37 złotych.

Powiat pruszkowski
 W powiecie pruszkowskim naj-
wyższy dochód w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca odnotował 15. 
w Polsce Nadarzyn (3829,23 zło-
tych). Pierwszą trzydziestkę na 29. 
miejscu zamykają Michałowice z 
dochodem, wynoszącym 3216,49 
złotych. Raszyn zajął 52. miejsce 
(2426,58 złotych), a Brwinów zo-
stał sklasyfikowany na 133. pozycji 
z dochodem 1911,18 złotych. Prusz-
ków, w którym na jednego miesz-
kańca przypada 1826,94 złotych, 
zajął dopiero 155. lokatę. Najniżej z 
powiatu sklasyfikowano natomiast 
Piastów (1451,59 złotych), który za-
jął 357. miejsce w Polsce.

Powiat grodziski
 Na 25. pozycji w kraju sklasyfiko-
wano Podkowę Leśną, w której do-
chód na jednego mieszkańca wyno-
si 3250,57 złotych, a gmina Jaktorów 
(2692,78 złotych) zajęła 42. miejsce. 
W pierwszej setce zmieściły się jesz-
cze trzy gminy z powiatu grodziskie-
go: Milanówek (87. miejsce - 2130,50 
złotych), Żabia Wola (96. miejsce -  
2074,94 złotych) oraz Baranów (100. 
miejsce -  2059,25 złotych). Natomiast 
Grodzisk Mazowiecki (1821,28 zło-
tych) uplasował się na 161. miejscu.

Powiat grójecki
 W drugiej setce zestawienia zna-
lazły się dwie gminy z powiatu gró-
jeckiego: Belsk Duży (173. miejsce 
-  1787,16 złotych) oraz Pniewy (193. 
miejsce -  1731,42 złotych). Natomiast 
stolica regionu, Grójec pod wzglę-

dem dochodu na jednego mieszkań-
ca został sklasyfikowany dopiero na 
268. miejscu. W szóstej setce rankin-
gu znalazły się gminy – Nowe Mia-
sto nad Pilicą (530. miejsce – 1295,97 
złotych) i Warka (588. miejsce – 
1252,53 złotych). Dużo niżej uplaso-
wały się pozostałe gminy, w których 
dochód na jednego mieszkańca wy-
nosi ok. 1 tys. złotych: Błędów (1080. 
miejsce – 1032,06 złotych), Chynów 
(1163. miejsce – 989,36 złotych), Mo-
gielnica (1179. miejsce -  985,48 zło-
tych). Na 1498. miejscu uplasował się 
Jasieniec (885,18 złotych). Natomiast 
najniżej spośród wszystkich czterech 
powiatów, w których ukazuje się Ku-
rier Południowy, została sklasyfiko-
wana gmina Goszczyn. Zajęła 1665. 
miejsce z dochodem 831,62 złotych w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Grzegorz Traczyk

W przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina Nadarzyn może 
pochwalić się jednym z najwyższych dochodów w Polsce

Mazowsze zapłaci 
1,7 mln złotych

 Mazowsze zapłaci tylko tyle „jano-
sikowego”, ile pozostanie na jego ra-
chunku po zrealizowaniu zadań wła-
snych, czyli 1,7 mln zł. Poprzednie 
dwie raty – po 54 mln zł każda, samo-
rząd zapłacił w pełnej wysokości, za-
ciągając na ten cel kredyt.
 
„Janosikowe” pogrąża Mazowsze
 Od początku roku na konto Mazow-
sza podatnicy wpłacili 201 mln zł.  Tym-
czasem „janosikowe” wyniosło około 170 
mln zł – dwie raty po 54 mln zł i około 60 
mln zł z tytułu rat za ubiegły rok.
 Wpłatę styczniową, lutową, a tak-
że zaległe płatności udało się zrealizo-
wać tylko dzięki zaciągnięciu kredytu 
na rachunku bieżącym.
 Na początku marca sprawą „janosi-
kowego” zajął się Trybunał Konstytucyj-
ny, który uznał obowiązujące przepisy 
za niezgodne z konstytucją. Trybunał za-
kwestionował zarówno algorytm nalicza-
nia „janosikowego” dla województw, jak i 
sposób redystrybucji subwencji. Ponadto 
orzekł, że w wyniku źle skonstruowanego 
prawa Mazowsze nie jest w stanie realizo-
wać zadań, do których zostało powołane. 
 
Bezowocne spotkanie na szczycie
 W środę, 12 marca marszałek Adam 
Struzik spotkał się z ministrem fi nan-
sów Mateuszem Szczurkiem. Tematem 
spotkania był wniosek województwa o 
zaniechanie płacenia przez region „ja-
nosikowego” oraz o zaprzestanie dal-
szych egzekucji „niezapłaconych” w 
2013 r. rat. Pomimo korzystnego dla 
Mazowsza wyroku Trybunału, okazało 
się, że ministerstwo nie zamierza od-
stąpić od realizacji  przepisów ustawy 
o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego.

 TW/inf.
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Tragiczny wypadek 
na torach
GRODZISK MAZOWIECKI W poniedziałek, w pobliżu stacji PKP w Grodzi-
sku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Zginęła kobieta 
potrącona przez pociąg. Policja nie wyklucza samobójstwa

 Około 60-letnia kobieta znalazła się na torach w poniedziałek, 17 marca, 
po godzinie 12. Została potrącona przez pociąg podmiejskiej linii Warszawa 
Wschodnia-Grodzisk Mazowiecki. Skład jechał od strony stolicy. - Do zdarze-
nia doszło około 400 m od stacji w kierunku Milanówka – mówi asp. Katarzy-
na Zych, ofi cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. - Nie wykluczamy, że mogło to być samobójstwo. Obecnie badane są 
przyczyny wypadku oraz ustalana jest tożsamość kobiety. 
 Przez kilka godzin ruch pociągów kierunku Skierniewic był wstrzymany. 
Składy zmierzające do Warszawy jeździły z mniejszą prędkością. 

        WK 

Do zdarzenia doszło 400 m od stacji kolejowej 
w Grodzisku Mazowieckim

Komisja znów działa
PODKOWA LEŚNA Podkowiańscy radni, po kilku miesiącach, zdołali wyłonić spośród 
swojego grona skład komisji rewizyjnej rady miasta. Jej przewodniczącą została 
Anna Łukasiewicz

 Komisja rewizyjna przestała ist-
nieć w grudniu ubiegłego roku. Jej 
poprzedni skład, z wyjątkiem He-
leny Skowron, stanowili radni opo-
zycyjni wobec burmistrz Małgorza-
ty Stępień-Przygody. Długotrwały 
konflikt komisji z urzędem miasta 
spowodował, że wszyscy zrezygno-
wali z uczestniczenia w jej pracach. 
 Prób powołania nowego skła-
du było kilka. Początkowo jedyną 
zgłaszającą się była radna Anna 
Łukasiewicz, która na początku 
kadencji znalazła się w komisji re-
wizyjnej, ale wystąpiła z niej uwa-

żając, że procedury prowadzenia 
jej prac przez dotychczasowego 
przewodniczącego, radnego Ada-
ma Krupę, były niewłaściwe. W 
lutym swoją kandydaturę zgłosiła 
Helena Skowron oraz Bogusław 
Jesteadt, który jednocześnie zre-
zygnował z przewodniczenia całej 
radzie. Jednak komisji nie udało 
się powołać z powodu braku odpo-
wiedniej liczby chętnych. 
 W czwartek, 13 marca, sprawa 
wróciła ponownie pod obrady. Do 
prac w komisji zgłosiła się radna  
Anna Dobrzyńska-Foss.

 Kryzys w radzie został na razie 
zażegnany. Nowy-stary skład ko-
misji rewizyjnej stanowią reprezen-
tanci wszystkich komitetów wybor-
czych ubiegających się o mandaty 
w poprzednich wyborach samorzą-
dowych.  Z ulgą odetchnęła nowa 
przewodnicząca rady Alina Stencka 
oraz burmistrz Małgorzata Stępień-
Przygoda. Obie dziękowały radnym 
za zgłoszenie się do komisji, życząc 
wszystkim zrozumienia i dobrej at-
mosfery pracy. 

  Wawrzyniec Kornacki

Od lewej: Alina Stencka, przewodnicząca rady miasta, Anna Łukasiewicz – nowa przewodnicząca 
komisji rewizyjnej oraz radna  Anna Dobrzyńska-Foss
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Utrudnienia na drodze powiatowej!
POWIAT PRUSZKOWSKI 

 Do 31 maja zamknięta będzie ul. 36. Pułku Piechoty Legii Akademic-
kiej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Przyszłości w Pruszkowie.
 Jak informuje starostwo powiatowe, konieczność zamknięcia ulicy 
spowodowana jest pracami związanymi z budową drogi 3141 W – ul. Przy-
szłości w Pruszkowie i Parzniewie oraz z przebudową ul. 36. Pułku Piecho-
ty Legii Akademickiej.                                                                                                     ms
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KRONIKA POLICYJNA

Nielegalny handel lekami
GRODZISK MAZOWIECKI

 Ponad trzy tysiące tabletek na odchudzanie ukrytych w samochodzie 
znaleźli grodziscy mundurowi podczas rutynowej kontroli drogowej. Były 
to leki, których obrót jest zakazany w Polsce. Do aresztu trafił 43-latek roz-
prowadzający nielegalny towar. 
  Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej szybko ustalili, że mężczyzna od ponad roku trudnił się sprzedażą 
leków, zawierających w swoim składzie substancję psychotropową. 
- Podczas przeszukania miejsca pracy mężczyzny, policjanci znaleźli kolej-
ne opakowania z tabletkami oraz sfałszowane recepty na ten sam lek – 
informuje asp. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. - W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że 
zatrzymany od ponad roku trudnił się sprzedażą substancji i uczynił z tego 
stałe źródło dochodu. Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły na 
przedstawienie 43-latkowi 3 zarzutów i wystąpienie do sądu z wnioskiem 
o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 
 Jacek G. odpowie za posiadanie znacznej ilości tabletek zawierających 
substancję psychotropową, udzielanie ich wielu osobom i fałszowanie 
recept. Na poczet przyszłej kary zabezpieczono kwotę ponad 6 tysięcy zło-
tych. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanego.

Chemiczna bomba 
w centrum miasta?
MILANÓWEK Trwa rozbiórka jednej z byłych hal produkcyjnych fabryki Mifam, która przez 
wiele lat zajmowała się wytwarzaniem narzędzi medycznych, m.in. igieł, lancetów, ka-
niul. Mieszkańcy sąsiadujący z terenem zakładu alarmują, że jej pozostałości mogą 
zawierać szkodliwe substancje. Sprawą zajęła się płocka delegatura Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska
 Mifam przez dekady był wiodą-
cym producentem narzędzi medycz-
nych, jednocześnie największym 
zakładem, zatrudniającym wielu 
mieszkańców miasta i okolic. Fabry-
ka stopniowo zmniejszała zajmowa-
ną przez siebie powierzchnię, potem 
produkcję. Obecnie jest w stanie li-
kwidacji. 
 Trwająca rozbiórka jednej z hal 
produkcyjnych przy ulicy S. Dembow-
skiej odsłoniła pozostałości niepoko-
jące okolicznych mieszkańców. Na 
głównym placu znajduje się kilkana-
ście beczek o niewiadomej zawartości. 
 Jak udało nam się nieoficjalnie 
dowiedzieć od byłego pracownika 
Mifamu, pojemniki zawierają chło-
dziwo – oleje wymieszane z wodą. 
Są one sukcesywnie odbierane z 
terenu byłego zakładu przez firmę 
zajmującą się utylizacją niebezpiecz-
nych odpadów. Na miejscu jest ich 
jeszcze około 10-15 ton. Więcej in-
formacji mógłby udzielić likwidator 
Mifamu, ale ten pozostaje na razie 
nieuchwytny. 
 Mieszkańcy sąsiadujący z fabry-
ką zawiadomili swoich radnych. 
- Otrzymałam informację, że z te-
renu rozbiórki dobywa się mocny, 
nieprzyjemny, chemiczny zapach – 
mówi Katarzyna Słowik z rady mia-
sta Milanówka. - Zawiadomiłam 
odpowiednie służby, aby sprawdziły 
dokumentację i to, co znajduje się na 
terenie i ewentualnie pod ziemią by-
łych zakładów. 

 O pozostałościach poproduk-
cyjnych wie milanowski ratusz. W 
ubiegłym miesiącu odbyła się wizja 
lokalna, podczas której nie stwier-
dzono niczego niepokojącego. 
 W tym tygodniu, na miejscu roz-
biórki, pojawił się zawiadomio-
ny przez radną przedstawiciel Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. - Firma prowadząca 
rozbiórkę została wezwana do po-
kazania dokumentacji, umów z od-
bierającym niebezpieczne odpady – 
dodaje Katarzyna Słowik. - W cią-
gu dwóch tygodni ma być gotowy 
raport z rozpoznania miejsca roz-
biórki, stosunków wodnych. Miesz-
kańcy obawiają się o swoje zdrowie. 
W latach działania zakładu, w ro-

wach odwadniających pojawiała się 
woda o czerwonym kolorze. Na te-
renie Mifamu znajduje się ujęcie 
wody, a my nie wiemy, co znajdu-
je się w glebie. Dawniej nikt nie za-
wracał sobie głowy  utylizacją od-
padów. W czasie obrad komisji pra-
worządności jeden z mieszkańców 
przekazał nam informacje, że w la-
tach działalności zakładu zosta-
ły, gdzieś na jego terenie zakopane 
środki chemiczne. 
 Dzisiaj mieszkańcy zadają sobie 
pytanie: czy tereny pomifamowskie 
mogą okazać się chemiczną bombą 
zlokalizowaną w centrum miasta? 
Pozostaje czekać na raport i wnio-
ski WIOŚ.

  Wawrzyniec Kornacki

Jednogłośni w sprawie janosikowego
POWIAT PRUSZKOWSKI Rada powiatu pruszkowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę o skierowaniu wnio-
sku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przepisów tzw. „janosikowego”
 Potocznie nazywane „janosikowe” 
to  wpłata do budżetu państwa doko-
nywana na podstawie ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego.  Do 
jej uiszczania zobowiązanych jest po-
nad 150 samorządów w całej Polsce 
(gminy, powiaty, województwa). 
 - Dla nas to bardzo ważna spra-
wa, bo co roku w ramach „janosi-
kowego” wykładamy coraz większe 
pieniądze – tłumaczyła podczas 
wtorkowej sesji starosta Elżbieta 
Smolińska. - W ubiegłym roku z na-
szego budżetu przeznaczyliśmy na 

ten cel 27 mln złotych.
 W całej Polsce „janosikowe” pła-
ci ok. 30 powiatów, a w wojewódz-
twie mazowieckim osiem. Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, uchy-
lający przepisy o „janosikowym” 
wojewódzkim, powoduje, że prze-
staną one obowiązywać za 18 mie-
sięcy. Powstała koalicja dąży do 
tego, by uchylenie stwierdzono także 
właśnie wobec powiatów. W jej skła-
dzie znalazły się m.in. powiat legio-
nowski, warszawsko-zachodni, pia-
seczyński, wołomiński i grodziski.  
 W tegorocznym zestawieniu 

największych powiatowych płat-
ników, zobowiązanych ustawowo 
do uiszczania „janosikowego”, na 
drugim miejscu plasuje się powiat 
pruszkowski oddając ponad 24 mln 
zł. Wyprzedza go tylko starostwo z 
Piaseczna, które rocznie przekazu-
je daninę w wysokości ok. 36,5 mln 
złotych. Powiat grodziski odprowa-
dza ok. 8,7 mln złotych.
 Projekt uchwały, choć kwestio-
nowany przez radnego Przemysła-
wa Bryksę za zbyt ekspresowy tryb, 
przyjęto jednogłośnie.  Anna Żuber

aż

Dozór dla damskiego boksera
 Grodziscy mundurowi zatrzymali nietrzeźwego 55-latka, znęcającego 
się nad swoją rodziną. Pijany mężczyzna awanturował się, niszczył przed-
mioty domowe, wyzywał, bił pięściami i groził swojej żonie. 
 Podczas interwencji funkcjonariusze usłyszeli od zgłaszającej kobiety, że 
Tomasz W. uderzył ją, ciągnął za włosy i groził pozbawieniem życia. 
- Ofiara potwierdziła, że od kilku lat takie sytuacje często mają miejsce w 
jej rodzinie, a przemoc dotyczy także jej dorosłej córki – informuje asp. 
Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
 Badanie stanu trzeźwości zatrzymanego mężczyzny wykazało prawie 2 
promile alkoholu w jego organizmie. Zebrane materiały potwierdziły sto-
sowanie przez niego przemocy fizycznej i psychicznej wobec byłej żony i 
córki od ponad 6 lat. Tomasz W. usłyszał zarzut znęcania się nad rodziną i 
został objęty dozorem policyjnym.

Wpadł gang złodziei paliwa
 Czterech mężczyzn w wieku od 17 do 35 lat usłyszało łącznie 10 zarzu-
tów. Zostali zatrzymani jako sprawcy kilku włamań do pojazdów ciężaro-
wych i kradzieży z nich paliwa oraz włamania do domu. Grozi im teraz 
nawet po 10 lat więzienia.
 Kradzież paliwa zgłosił jeden z mieszkańców gminy Jaktorów. Grodziscy 
mundurowi po analizie zebranych informacji wytypowali podejrzewanego 
17-latka. Na jego posesji policjanci znaleźli przedmioty pochodzące z wła-
mania do domu, a także pojemniki i przewody wykorzystywane do kra-
dzieży paliwa. Mężczyzna został zatrzymany.
 Potem wpadli jego trzej wspólnicy. Już następnego dnia 20-latek, 
24-latek i 35-latek trafili do policyjnej celi. - W garażu jednego z nich funk-
cjonariusze znaleźli samochód przygotowany do kradzieży paliwa – doda-
je asp. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim. - Policjanci potwierdzili, że mężczyźni wspólnie brali udział 
w trzech włamaniach do baków pojazdów ciężarowych, skąd skradli 
ponad 400 litrów oleju napędowego, a także włamali się do domu.

Złapali fałszywych kuzynów
PRUSZKÓW

 Patrol mieszany (strażnik miejski i policjant) z Pruszkowa, przy pomocy 
pokrzywdzonej i jej rodziny zatrzymali dwoje młodych ludzi, którzy wyłu-
dzili 15 tysięcy złotych. 18-latek został objęty dozorem policyjnym, nato-
miast jego 16-letnia koleżanka  trafi do sądu rodzinnego. Mężczyźnie grozi 
do 8 lat pozbawienia wolności. 
 Około godziny 13 dyżurny komendy w Pruszkowie został powiadomio-
ny o tym, że doszło do oszustwa metodą na tzw. „wnuczka”. Sprawca poda-
jący się za kuzyna zabrał starszej pani 15 tys. złotych. - Na szczęście prawie 
natychmiast po zdarzeniu przyjechał w odwiedziny jej wnuk, który błyska-
wicznie zareagował – informuje kom. Dorota Nowak z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Ruszył na poszukiwania sprawców, 
informując jednocześnie policjantów o zdarzeniu.  Kwadrans później fał-
szywi kuzyni zostali ujęci przez patrol. - Jak się okazało para zamieszkuje 
na terenie Warszawy – dodaje kom. Dorota Nowak. - Kryminalni sprawdzą, 
czy zatrzymani mają na sumieniu inne tego typu przestępstwa.

Agresywni nieletni 
 Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali trzech nieletnich, którzy 
pobili na jednym ze szkolnych boisk chłopca. Dwóch z nich, decyzją sądu 
rodzinnego, najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku. Trzeci dostał szansę 
na zmianę zachowania.
 Agresywnymi nastolatkami zajęli się policjanci z zespołu ds. nieletnich i 
patologii. Pozyskali opinie ze szkoły i zaczęli przesłuchiwać świadków zda-
rzenia. - Zorientowali się, że dwóch 16-latków i 14-latek od dłuższego 
czasu robili, co chcieli – informuje kom. Dorota Nowak z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. - W zasadzie nie bywali w szkole, cały 
dzień spędzali na dworcach kolejowych i tam zaczepiali pasażerów. Kiedy 
potrzebowali pieniędzy „przypominali” sobie o kolegach i koleżankach, 
którzy ewentualnie mogli je przy sobie mieć. Pozwalali sobie nawet pod-
chodzić wieczorami do ich domów i wszczynać awantury z oburzonymi 
takim zachowaniem rodzicami.
 Wszyscy trzej trafili do komendy. Policjanci przedstawili im łącznie 17 
zarzutów i doprowadzili do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze nadal będą 
sprawdzać, czy chłopcy dopuścili się innych bezprawnych czynów. O swo-
ich ustaleniach poinformują sędziego.

Grzegorz Kasdepke w bibliotece
RASZYN We wtorek, 11 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Raszynie odbyło się spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, pisa-
rzem wielokrotnie nagradzanym za swoją twórczość
 Spotkanie z autorem popularnym książek dla dzieci w gminnej bi-
bliotece odbyło się po raz drugi. Tym razem pisarz pojawił na zapro-
szenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Raszynie. 
 Grzegorz Kasdepke spotkał się z uczniami dwóch klas trzecich. 
Twórczość  Kasdepke jest bardzo zróżnicowana, o czym można było 
się przekonać podczas jego wizyty. Autor porusza tematy bliskie do-
rastającym dzieciom i młodzieży, takie jak pierwsza miłość czy przy-
jaźń. Nie zapomina o zasadach dobrego zachowania, prawach dziec-
ka czy poznawaniu języka ojczystego. 
 W trakcie wtorkowego spotkania było niezwykle zabawnie, ale czasami 
także poważnie, momentami refl eksyjnie. Dzieci jak zwykle zadawały  mnó-
stwo pytań. Na koniec był czas na pamiątkowe zdjęcie oraz autografy.        aż

Twórczość  Grzegorza Kasdepke jest 
bardzo zróżnicowana, o czym można 
było się przekonać podczas jego dru-
giej wizyty w raszyńskiej bibliotece
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Park ze skateparkiem i placem zabaw
PRUSZKÓW Ruszyły prace budowlane – ostatni etap tworzenia parku miejskiego „Żwirowisko” na osiedlu 
Bolesława Prusa. Oprócz istniejącego już zagospodarowanego terenu pojawi się plac im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego oraz droga dojazdowa, plac zabaw i skatepark

 Budowa kolejnego parku miej-
skiego z niezbędną infrastrukturą 
została podzielona na dwa zadania 
inwestycyjne, aby łatwiej było ją re-
alizować ze środków budżetowych 
miasta. Już jesienią ubiegłego roku 
ukończono etap zagospodarowania 
stawów, alejek oraz budowy małej 
architektury. 
 Ze względu na dogodne warunki 
pogodowe ruszyły prace nad trzecim 
etapem inwestycji, obejmującym bu-
dowę drogi w północnej części parku 
– w dowiązaniu do placu im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
w części południowej, tj. pomiędzy 
koroną skarpy dużego stawu, a uli-
cą Brzozową. Powstanie oczekiwany 
przez młodzież skatepark i plac za-
baw dla młodszych. 
 Plac w pobliżu kościoła parafial-
nego będzie utwardzony, przystoso-
wany dla ruchu pieszego, ale także 
z wyznaczonymi miejscami postojo-
wymi dla samochodów. Z parkiem 
zostanie połączony schodami i po-

chylniami. Całość ozdobi fontanna, 
parkowe oświetlenie i zielone nasa-
dzenia. 
 Prace budowlane zakończą się 
w wakacje. Koszt całej inwestycji to 
niemal 4 mln złotych. Mieszkańcy 
Osiedla Bolesława Prusa zdążyli już 
poznać nowy wygląd dawnych żwi-

rowisk. Dla mieszkających w dal-
szych częściach miasta nowa od-
słona, dotąd zaniedbanych terenów 
Pruszkowa, powinna być dobrym 
pretekstem do wyjścia z domów na 
wiosenny spacer. 

  WK 

Wandale niszczą biletomaty
POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Przedstawiciele spółki Warszawska Kolej Dojazdowa alarmują, 
że w ostatnim czasie doszło do dewastacji automatów biletowych m.in. na przystanku „Otrębusy” a wcze-
śniej w milanowskich „Brzózkach”. Policja szuka sprawców wandalizmu

 Jak informują władze spółki, 
dewastacja urządzeń, za pośred-
nictwem których podróżni mogą 
w szybki i wygodny sposób za-
opatrzyć się w bilety na przejazd 
pociągiem WKD, jest w ostatnich 
miesiącach prawdziwym utrapie-
niem kolejarzy. W ubiegłym ty-
godniu na przystanku osobowym 
„Otrębusy” automat biletowy zo-
stał całkowicie zniszczony i nie 
nadaje się do dalszego użytko-
wania. - Do odwołania zostaje 
zawieszona możliwość nabycia 
na tym przystanku biletów za 
pośrednictwem tego urządze-
nia – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy spółki WKD. 
- Automat został wyrwany wraz 
z betonowym zakotwieniem z na-
wierzchni peronu i przemieszczo-
ny poza jego obręb. Jego operator, 
Mennica Polska S.A., w możliwie 
najkrótszej perspektywie czasowej 
powinien dostarczyć i zainstalo-
wać nowe urządzenie. Za wszelkie 
wynikłe z tego tytułu utrudnienia 
serdecznie przepraszamy.
 Sprawa została zgłoszona do 
komisariatu policji, jednak na ra-
zie nie udało się znaleźć spraw-
ców. - Trwa dochodzenie, ale póki 
co, nikt nie został zatrzymany – 
informowała w środę kom. Doro-
ta Nowak z komendy powiatowej 
policji w Pruszkowie. 
 W lutym doszło do trzech in-

nych przypadków zniszczeń bi-
letomatów, dwukrotnie na przy-
stanku osobowym „Brzózki” w 
Milanówku. – Najpierw podczas 
przygotowywania lokalizacji pod 
instalację z wyznaczonego miej-
sca wyrwano zakotwienia, za po-
mocą których automaty są trwale 
przytwierdzane do podłoża, a na-
stępnie kilka dni po ich zainsta-
lowaniu i uruchomieniu ktoś je 
podpalił – dodaje Krzysztof Ku-
lesza. - Kolejne zdarzenie odno-
towano na przystanku osobowym 
„Warszawa Zachodnia WKD”, na 
którym po naruszeniu stabilno-
ści automatu biletowego i znacz-
nym przechyleniu zaistniało ry-
zyko jego przewrócenia się i pod-
jęcia próby kradzieży. Ostatecz-
nie zadecydowano o przeniesieniu 
urządzenia w nową lokalizację na 
peronie.
 WKD apeluje do wszystkich 
podróżnych oraz osób przemie-
rzających okolice peronów stacji 
i przystanków osobowych o zwra-
canie uwagi na wszelkie podej-
rzane sytuacje mogące skutkować 
uszkodzeniem, bądź kradzieżą 
mienia mającego służyć wszyst-
kim pasażerom. Kolejarze proszą 
o zgłaszanie tego służbom po-
rządkowym lub pracownikom ko-
lejki. 

  Wawrzyniec Kornacki 

Przekaż paczkę dla Ukrainy
PRUSZKÓW Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przyjmuje paczki z darami, które 
trafi ą na Ukrainę
 W ramach akcji Poczty Polskiej 
wszyscy, którzy chcą pomóc miesz-
kańcom Ukrainy i wysyłać do nich 
paczki z żywnością czy odzieżą, 
będą mogli je nadać bezpłatnie. W 
przedsięwzięcie zaangażował się 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i 

Sportowych przy ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie, który częściowo wy-
ręczy ofiarodawców. Aby skorzystać 
z ich pomocy należy przynieść pacz-
kę do szkoły przy ul. Gomulińskie-
go w godz. 8-18 od poniedziałku do 
piątku. Przesyłkę należy podpisać 

imieniem i nzwiskiem oraz podać 
adres zamieszkania i numer telefo-
nu. Do paczki należy również dołą-
czyć listę rzeczy znajdujących się w 
przesyłce. 
 Akcja potrwa do 28 marca.  

aż

Efektowna aranżacja  
i integracja
PIASTÓW W Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego rodzice, nauczyciele i uczniowie odno-
wili wewnętrzną część budynku. Na ścianach pojawiła 
się aranżacja nawiązująca do Powstania Warszawskiego  

  „Akcja hol” to już tradycja w piastowskim gimnazjum. Po kawiarence 
oraz górnym i dolnym holu przyszedł czas na wiatrołap i główny korytarz na 
parterze. W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie, w tym także absol-
wenci, rodzice oraz kadra pedagogiczna. 
 - Pomysł na wystrój tradycyjnie podsunęła pani Halina Szulborska, która 
osobiście kierowała procesem nanoszenia projektu muralu na ściany, a po-
tem własnoręcznie go dopracowała – informuje Tomasz Osiński, dyrektor 
szkoły. - Farby i materiały budowlane zakupiła rada rodziców, a część poda-
rował pan Krzysztof Stelmaski. Rodzice wsparli też prace remontowe.
 Jak podkreśla dyrekcja szkoły, wspólne prace jeszcze mocniej zintegrowa-
ły społeczność gimnazjum, a efekty pracy przerosły oczekiwania wszystkich. 
Powstała efektowna aranżacja, nawiązująca do Powstania Warszawskiego.
 Co ciekawe, prace prowadzone były podczas ferii, a uczniom tak spodo-
bała się akcja, że planują już kolejne, mniejsze remonty, jeszcze w tym roku 
szkolnym.  

MS

Długo, ale zgodnie 
z przepisami
RASZYN - Nie ma innego sposobu na usunięcie kiosku – informuje Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tłumacząc trwającą bli-
sko półtora roku procedurę usunięcia szpecącego obiektu z chodnika 
przy Alei Krakowskiej w Raszynie

 Skargi na opuszczony i szpecący kiosk, którego właściciel pozostaje nie-
uchwytny, wpłynęły jeszcze w 2012 roku, a obiekt wciąż stoi. W ostatnim 
czasie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uchylił swoją decy-
zję „w zakresie określającym prawa i obowiązki kuratora”. Ponadto ponow-
nie orzekł o wymierzeniu kary pieniężnej właścicielowi kiosku i wezwał go 
do natychmiastowej rozbiórki obiektu.  
 - Postępowanie w sprawie rozbiórki kiosku toczy się zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami procedury administracyjnej – informuje Małgorzata Tarnow-
ska z GDDKiA. - Karę za bezprawne zajęcie pasa drogowego można wymierzyć 
wyłącznie właścicielowi kiosku. Nie ma innej możliwości na usunięcie obiektu. 
 Jak podkreśla Małgorzata Tarnowska, kuratorowi przysługuje nawet wnie-
sienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od 
dnia otrzymania ostatniej decyzji. - Na tę chwilę nie mogę wskazać terminu, 
ponieważ nie otrzymaliśmy potwierdzenia otrzymania decyzji – dodaje Tar-
nowska. - Musimy poczekać na wyczerpanie się drogi administracyjnej, bo nie 
wiadomo kiedy może się ujawnić właściciel. Jeżeli się nie pojawi, prawdopo-
dobnie GDDKiA zlikwiduje kiosk.
 Zgodnie z prawem usunięcie kiosku to zapewne kwestia kolejnych kilku, je-
śli nie kilkunastu miesięcy. Za efekt końcowy, czyli chodnik przy drodze krajowej 
bez paskudnego obiektu i tak najprawdopodobniej zapłacą wszyscy podatnicy.  

Anna Żuber
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Pelikan pokonany, 
czas na rewanż z Legionovią
PIŁKA NOŻNA II LIGA Znicz Pruszków pnie się w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce pokonał na 
wyjeździe Pelikana Łowicz 2:0, dzięki czemu wskoczyl na 5. lokatę. Do lidera – Siarki Tarno-
brzeg – traci zaledwie cztery punkty. W następnej kolejce pruszkowianie znów zagrają na 
wyjeździe, tym razem z Legionovią, która w rundzie jesiennej wygrała w Pruszkowie 1:0
 Jesienią w spotkaniu Znicza z Pe-
likanem w Pruszkowie zdecydowanie 
lepiej zaprezentowali się gospodarze, 
wygrywając 3:1. Wszystkie gole dla 
Znicza zdobył wtedy Adrian Palu-
chowski, który z 13 bramkami wciąż 
prowadzi w sklasyfikacji strzelców 
drugiej ligi grupa wschodnia. 
 Drugą rundę zdecydowanie 
optymistyczniejszym akcentem roz-
poczęli pruszkowianie. W pierw-
szym ligowym meczu po zimowej 
przerwie, wywalczyli w ostatnich se-
kundach cenne trzy punkty z Olim-
pią Elbląg (2:1). Z kolei łowiczanie 
tylko zremisowali z ostatnią druży-
ną tabeli Concordią Elbląg 1:1.

Rywale pomogli 
 Początek meczu to dość wyrówna-
na gra. Pierwsza groźna sytuacja mia-
ła miejsce w 18. minucie po dośrodko-
waniu Marcina Rackiewicza, ale osta-
tecznie piłka minęła bramkę Pelikana. 
Dwie minuty później na bramkę ude-
rzał Adrian Paluchowski, jednak po-
nownie był to strzał niecelny. W 33. mi-
nucie obok słupka bramki Pawła Paz-
dana strzelał Michał Adamczyk. W 
końcówce meczu szansę na objęcie 
prowadzenia mieli gospodarze, jednak 
znów dobrze spisał się golkiper Znicza. 
 Pierwszy gol w spotkaniu padł 
tuż po wznowieniu gry. Piotr Koman 

źle podał do bramkarza Przemysła-
wa Perzyny, dzięki czemu piłkę prze-
jął Maciej Machalski i wyprowadził 
pewnym strzałem Znicz na prowadze-
nie. Po trzech minutach żółto-czerwo-
ni mieli na swoim koncie już dwa gole. 
Maciej Machalski wrzucał piłkę w pole 
karne, futbolówkę przeciął Krzysztof 
Brodecki, ale tak niefartownie, że wpa-
dła do bramki łowiczan. 

 W 68. minucie mogło być już 3:0 
dla zespołu trenera Roberta Kochań-
skiego, ale strzał Rafała Kośca z tru-
dem wybił  bramkarz Pelikana. Pięć 
minut później w sytuacji sam na sam 
znalazł się Krzysztof Kopciński. Jego 
strzał wybronił jednak Perzyna, a do-
bitka Adriana Paluchowskiego minę-
ła bramkę rywali. Oba zespoły koń-

czyły mecz w dziesiątkę. W 87. mi-
nucie za drugą żółtą kartkę z boiska 
wyleciał Konrad Kowalczyk, a już w 
doliczonym czasie gry „czerwień” uj-
rzał Rafał Kosiec. - Naszym zda-
niem sędzia źle ocenił jego interwen-
cję i będziemy chcieli odwołać się od 
tej decyzji – mówi Robert Kochański, 
szkoleniowiec Znicza.  
  
Po punkty do Legionowa
 Drugie zwycięstwo w rundzie wio-
sennej dało Zniczowi awans w ligowej 
tabeli. Pruszkowianie są już na 5. miej-
scu z 33 punktami na koncie. Do lide-
ra – tarnowskiej Siarki – tracą tylko 4 
punkty. Przy tak wyrównanym pozio-
mie i aż 10 zespołach przewidzianych 
do spadku, nie można jednak popadać 
w hurraoptymizm. Nad 9. w tabeli Stalą 
Rzeszów Znicz ma pięć oczek przewa-
gi. W perspektywie 14 kolejek nie jest to 
duża zaliczka, a w układzie tabeli jesz-
cze wiele może się zmienić. - Na pew-
no się „nie podpalamy”, w końcu roze-
graliśmy dopiero dwa mecze tej rundy 
– podkreśla szkoleniowiec Znicza. - Po-
twierdza się to, co mówiłem wcześniej, 
że ci, którzy będą walczyć o utrzymanie, 
będą też zainteresowani walką o awans. 
Nas interesuje przede wszystkim bez-
pieczny byt w drugiej lidze i dobra gra.
  W sobotę, 22 marca pruszkowia-

nie zmierzą się z Legionovią w Legio-
nowie. Najbliżsi rywale mają na swo-
im koncie 25 punktów i zajmują 11. 
miejsce. Jesienią to jednak Legiono-
via była lepsza w Pruszkowie, poko-
nując Znicza 1:0 po golu Sebastia-
na Janusińskiego w 12 minucie. Bę-
dzie to już druga potyczka tych zespo-
łów w tym roku. W styczniu rozegra-
ły one bowiem mecz sparingowy, w 
którym również lepsi byli legionowia-

nie, wygrywając 3:2. W dwóch pierw-
szych spotkaniach rundy rewanżowej 
Legionovia zdobyła cztery punkty. 
Najpierw pokonała na wyjeździe Stal 
Mielec 3:1, następnie zremisowała z 
Olimpią Elbląg 1:1.  
 – Nie ma jakiejś wyjątkowo sil-
nej mobilizacji na ten mecz – stwier-
dza trener Znicza. - Zawsze chcemy 
zagrać jak najlepiej, wygrać i zgarnąć 
trzy punkty.

Zawsze chcemy zagrać jak najlepiej, wygrać i zgarnąć trzy 
punkty – mówi Robert Kochański, trener Znicza

Pelikan Łowicz – Znicz Pruszków  0:2 (0:0)
 Pelikan Łowicz: Przemysław Perzyna – Konrad Kowalczyk, Krzysztof Brodecki, 
Mykoła Dremliuk (‚53 Daniel Bończak), Łukasz Derbich – Maciej Wyszogrodzki, Piotr 
Koman, Michał Gamla, Mariusz Solecki (‚67 Paschal Ekwueme), Michał Adamczyk – 
Patryk Bojańczyk (‚76 Adrian Świątek) 
 Znicz Pruszków: Paweł Pazdan - Michał Kucharski, Igor Biedrzycki, Andrzej Nie-
wulis, Marcin Bochenek - Rafał Kosiec, Artur Januszewski, Maksymilian Banaszewski, 
Maciej Machalski (‚78 Michał Zapaśnik), Marcin Rackiewicz (‚70 Krzysztof Kopciński) 
- Adrian Paluchowski (‚88 Karol Grudniewski).
 Ławka rezerwowych: Michał Bigajski, Karol Grudniewski, Michał Jaczewski, 
Krzysztof Kopciński, Daniel Nawrocki, Sebastian Olczak, Michał Zapaśnik.

Bramki: ‚47 Maciej Machalski, ‚50 Krzysztof Brodecki (sam.)
Żółte kartki: Maciej Wyszogrodzki, Konrad Kowalczyk - Andrzej Niewulis
Czerwona kartka: ‚87 Konrad Kowalczyk - ‚90 Rafał Kosiec

Drugie zwycięstwo w run-
dzie wiosennej dało Zniczo-

wi awans w ligowej tabe-
li. Pruszkowianie są już na 

5. miejscu z 33 punktami na 
koncie. Do lidera – tarnow-
skiej Siarki – tracą tylko 4 

punkty. Nad znajdującą się 
już w strefie spadkowej dzie-
wiątą Stalą Rzeszów mają na-
tomiast pięć oczek przewagi
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Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

DAM PRACĘ

Zatrudnię handlowca pochodzenia ukraiń-
skiego do sprzedaży samochodów cięża-
rowych z kat. C i praktyką kierowcy, Łazy 
k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Zatrudnię ekspedientki do sklepu „Grześ” 
Ustanów, tel. 601 953 432

Serwis opon,z doświadczeniem, ursynów,
tel. 22 648 48 39 

Prywatna Świetlica Edukacyjna w Józefo-
sławiu zatrudni młodego Pana z wykształ-
ceniem pedagogicznym lub pokrewnym 
kochającego pracę i zabawy z dziećmi. 
Mile widziana umiejętność gry na gitarze.
Tel. 503 121 230
 
Do kwiaciarni, z doświadczeniem, 
Konstancin tel. 606 10 59 22 

Zatrudnie kierowcę kat. C, okolice 
Złotokłos, tel. 501 574 697

Budokrusz zatrudni kierowców HDS z 
uprawnieniami, praca w Odrano Woli k./
Grodziska Mazowieckiego, tel. 519 063 376

Budokrusz zatrudni pracowników fizycz-
nych do przyuczenia przy produkcji pre-
fabrykatów betonowych, praca w Odrano 
Woli k./Grodziska Mazowieckiego, 
tel. 519 063 376 

Salon Urody nawiąże współpracę z leka-
rzem medycyny estetycznej, tel. 692 488 278

Zatrudnię brukarzy z okolic Piaseczna, 
tel. 518 475 516

Sprzedawczynię w delikatesach w Zalesiu 
Dolnym i Prażmowie,  atrakcyjne warunki 
pracy tel. 797 188 368

Firma „Hannah” z Piaseczna zatrud-
ni szwaczki do szycia maszynowego i 
ręcznego, sezonowo, możliwość pracy w 
domu, wynagrodzenie akordowe, 
tel. 22 716 83 33 

Przedstawiciela handlowego z doświad-
czeniem do firmy sprzątającej, 
tel. 609 750 950

Pilne – praca w sklepie do przyuczenia, 
okolice Piaseczna, tel. 508 588 862

5 kierowców od zaraz C+E - Teresin, wy-
magane doświadczenie, karta kierowcy, 
książeczka sanepid, tel. 600 450 786

Panie do pakowania potrzebne od zaraz. 
Miejsce pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii) 
CV na office@eipolska.pl tel. 512 494 564

PLATFORMA LOGISTYCZNA W GRÓJCU 
UL. ARMII KRAJOWEJ 49, POSZUKUJE 
MĘŻCZYZN NA STANOWISKA: MASZYNI-
STA CHŁODNICZY, MECHANIK - KONSER-
WATOR MASZYN I URZĄDZEŃ. INFORMA-
CJE POD NUMEREM TELEFONU 48 664 10 
43 LUB E-MAIL rekrutacja@pol-agro.com.pl

AGENCJA OCHRONY zatrudni: MĘŻCZYZN 
do 50 lat na terenie obiektów handlowych.
Tel. 603 150 601

AGENCJA OCHRONY zatrudni DOWÓDCĘ 
zmiany. System pracy 24/48
Stawka: 8, 00 zł netto /h, Tel. 603 150 601

Ochrona Juwentus zatrudni dowódcę zmia-
ny oraz kobiety i mężczyzn. Miejsce pracy: 
Mory koło Bronisz. Tel. 605 998 223

Zatrudnię ogrodników na teren zewnętrzny, 
tel. 739 001 230

Młodego do serwisu opon, z doświadcze-
niem, Piaseczno, tel. 505 040 047

Zatrudnimy ekspedientkę w sklepie spożyw-
czym, Konstancin, tel. 602 126 840

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię mechanika (z doświadczeniem) 
samochodów osobowych i dostawczych na 
terenie Piaseczna. CV proszę kierować na: 
darek@darko.com.pl lub 502 211 761

Zatrudnię kucharza do baru w Piasecznie, 
tel. 667 348 672
 
Firma z Piaseczna zatrudni kierowcę kat. C, 
kraj tel. 783 001 315 

Zatrudnię mechanika, samochody ciężaro-
we Piaseczno tel. 783 001 315
 
Fryzjerkę i uczennicę, tel. 501 333 649

Zatrudnię kucharza i kierowcę z własnym sa-
mochodem tel. 697 612 714 

Młoda, dyspozycyjna, bez doświadczenia, 
odzież używana, CV – Puławska 13, Piaseczno 

Fryzjerka, Konstancin, tel. 501 333 956

Do wulkanizacji, warsztat samochodowy, 
tel. 506 362 025

Kosmetyczkę i fryzjerkę w Piasecznie, 
tel. 503 37 04 21

Elektryków, tel. 600 499 826

Ekspedientkę do sklepu spożywczego z do-
świadczeniem. Przy PKP Ustanówek, 
tel. 602 512 677

Zatrudnię do kwiaciarni z doświadczeniem, 
Piaseczno, tel. 502 088 097

Pracownika obsługi restauracyjno-hotelowej  
Konstancin tel. 603 342 813

Do zakładu kamieniarskiego polerowników 
ze stażem, liternika i do montażu nagrob-
ków, Warszawa, tel. 607 149 243

Fryzjera/kę do salonu, okolice Piaseczna, 
dużo pracy, tel. 604 66 11 80 

Przyjmę do pracy w delikatesach, 
Nowa Iwiczna, Pilnie, tel. 502 159 936

Tapicerów do produkcji krzeseł,foteli biuro-
wych. Konstancin-Jeziorna, tel. 530 516 974

Ochrona, tel. 22 665 32 13

Ze względu na dynamiczny rozwój Firma 
Provident zatrudni Doradców Klienta. Mile 
widziani kandydaci w każdy wieku. Osoby 
zainteresowane współpracą prosimy o kon-
takt telefoniczny lub sms o treści praca na 
numer 600 400 338

Podnajmę biuro agentowi ubezpieczeniowe-
mu. Tel. 669 222 720

Zatrudnimy przedstawiciela handlowego. 
Warunek konieczny osoba ta musi być zare-
jestrowana w PUP w Piasecznie Góra Kalwa-
ria 506-416-414

SZUKAM PRACY

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio za-
awansowany, dobra prezencja, zamiłowa-
nie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Opieka nad dzieckiem, tel. 664 789 711

Tanatokosmetyka, tel. 510 901 500

Młoda mama zaopiekuje się dzieckiem, 
Piaseczno, tel. 501 468 175

Zaopiekuję się osobą starszą, tel. 796 054 619

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, 
tel. 788 934 562

Asystent osoby starszej lub niepełnospraw-
nej tel. 504 79 33 33 

Polka – sprzątanie, referencje, tel. 534 073 033 

Sprzątanie, prasowanie, Piaseczno, 
tel. 698 174 449

Niania, tel. 505 73 84 43

 SPRZEDAM

Drewno dł. 120 cm:brzozowe po 160 zł/m 
kubiczny, sosnowe po 125 zł/m kubiczny 
(dostawa gratis od 5m),  Tel. 504 091 797

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Tanio sprzedam używane, metalowe przę-
sła ogrodzeniowe, brama, furtki z demon-
towanego parkingu na Ursynowie 
tel. 605 077 537

Ekogroszek – producent sprawdzony 
z gwarancją za rozsądną cenę. Prażmów, 
tel. 22 727 07 00

Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Opryskiwacz polowy, 400l., tel. 607 914 256

Opony Uniroyal letnie 165/70/R13, prawie 
nowe, na alufelgach, tel. 515 626 796

Sprzedam tanio świerki do posadzenia 
wys.1,5m-2,0m tel 502 561 394

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

Palnik olejowy dużej mocy, Super Gnom, 
tel. 602 242 730

Płyty szklane 35 x 15 cm, 35 x 35 cm i 35 x 55 
cm na ladę – gablotę, taniutko, 
tel. 500 464 096

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Tuje - Szmaragd, Braband, świerki, jałowce, 
tanio, Gołków, tel. 501 679 121

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Brykiet, drewno kominkowe sezonowane, 
tel. 607 133 222

Demag 3,5 t, tel. 661 854 476

KUPIĘ

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

Skupujemy opony, tel. 505 040 047

Kupię stare ule i mini gołębnik, tel. 692 329 174

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

Skup aut – wszystkie marki, tel. 605 333 662

Opla, Volkswagena, Toyotę tel. 604 157 703

Golfa, Lanosa, Seata, tel. 502 968 566

Każde auto, tel. 519 455 452

AUTO-MOTO SPRZEDAM

CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP I AK-
CESORIÓW”: przyczepy , podzespoły, spe-
cjalne, servis.  www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601 449 898

Opel Meriva, 2003, 1,7CDTI, doskonały stan, 
tel. 601 777 230

Volvo V70 1998r., 2,5 TDI, tel. 503 120 686

Uno, 1.0, 1993r., opłacony, 899 zł, 
tel. 511 289 555

Opony letnie Federal, Super Steel 595, 
215/45 r 17 87 W, nowe, tel. 602 242 730

Skuter Piaggio, 125 cm3, tel. 503 956 291

Berlino z kratką, 2000r, pierwszy właściciel, 
diesel,  czerwony, bezwypadkowy 
tel. 512 70 30 27, 514 813 367

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

SPRZEDAM DOM W BASZKÓWCE
POW.100M/2 UMEBLOWANY NA DZIAŁCE 
1000M/2.CENA 690TYS. TEL 501 225 731

1240m kw, media, Dobiesz tel.661 885 525  

2 pokoje/ 32 m kw. + loggia/ 8 m kw. 
- oszklona, I piętro, umeblowane, Piasecz-
no, bezpośrednio, tel. 731 509 168

Prażmów 1000m kw, 13 km od Piaseczna, 
woda, prąd, asfalt, 50 tys. zł, 
tel. 502 232 559

Działka budowlana 1000 m kw, Józefo-
sław, bezpośrednio tel. 500 618 821 

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

Bezpośrednio nowy dom, Piskórka, 
160/1200 m kw., 470 tys. zł, tel. 600 546 397

Działki k. Płońska, 2,40 ha do podziału + 
0,30 ha, tel. 666 504 652

Dom na działce z linia brzegową Narwi, 
tel. 600 284 250

sprzedam ziemię rolną 2,8 ha, tel. 600 284 250

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., 
media przy działce,  tel. 501 297 558

Sprzedam piękną, uzbrojoną działkę 
pod Piasecznem 
TANIO, tel. 602 340 549

Super działka w SIEDLISKACH  - piękną 
tanio, tel. 604 624 875

Najpiękniejsze Działki w CHYLICACH, 
tel. 602 340 549 

Działkę budowlaną 1000 m kw., Henryków 
Urocze, tel. 602 396 266

Atrakcyjne mieszkanie, 52 m kw., w Piasecz-
nie, tel. 601 273 099

Mieszkanie w Piasecznie 54m kw, 
tel. 606 492 420 

32 m kw., balkon, garaż, Piaseczno,  184 tys. 
zł,   tel. 512 691 867

Działki budowlane po 40 zł za m kw  pod 
Warszawą, tel.  604 624 875 

ROLNE I BUDOWLANE,OKOLICE TARCZY-
NA BEZPOŚREDNIO, 
TEL. 603 106 000, 22 727 03 26

Dzialka 5900 mk.,w dom 180 m kw., 180 tys zł, 
tel. 883 355 793

Działka budowlana 700 mkw, tel:. 883 355 793

Dom za Górą Kalwarią, tel;. 883 355 793
 
100 m kw., z podwójnym garażem + mini 
ogródek w Nowej Woli, tel. 783 848 584

3500 m kw., rolna, tel. 796 796  985

Okazja! Działki 5 x 1300 mkw, + 1,9 ha do 
podziału,  sprzedam w całości lub części, 
Krzaki Czaplinkowskie, tel. 501 13 00 00

Mieszkanie w Piasecznie 54m kw, 
tel. 606 492 420 

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 950 
m kw.,, cena: 185 zł/m kw., pilnie 
sprzedam. Tel. 514 004 444

Działkę budowlaną 3000 m kw., Martynów 
k.Warki, tel. 887 510 510

Sprzedam działki, 1000 m kw., - 50 tys.zł w 
Woli Prazmowskiej, tel. 505 019 904

Nowy dom w Sochaczewie, 150 m kw., 399 
tys., tel. 608 174 892

Mieszkanie 65 m kw. Piaseczno sprzedam 
lub zamienie na mniejsze kom. 501 195 198

Sprzedam mieszkanie w Centrum Grójca o 
pow.49 m kw..Po remoncie,2 pokoje,kuch-
nia,łazienka,balkon,piwnica.Tel. 508 392 706

Sprzedam pięcioletni dom 120 m kw. z użyt-
kowym poddaszem. Działka 989 m kw. za-
lesiona Konstancin Czarnów. 900 000 pln. 
Możliowść dokupienia działki obok 1000 m 
kw. z domkiem 70 m kw. po preferencyjnej 
cenie!. Tel: 601 287 641

Wilga 2500 m kw., rekreacyjna, starodrzew, 
tel. 500 701 785

Rekreacyjna, pod lasem 1950 m kw., przy 
trasie Mniszew- Magnuszew, tel. 500 701 785

9500 m kw ziemi rolnej, okolice Puszczy Ko-
zienickiej, gm, Głowaczów, tel. 7988 43 625 

USTANÓWEK - sprzedam działki budowlane 
w atrakcyjnym miejscu, naprzeciw peronów, 
tel. 507 551 429

Grunt rolny 2 ha, działki budowlane, działki 
rekreacyjne, działka budowlana 3000 m kw. 
z pozwoleniem na budowę, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Gospodarstwo rolne 9 ha w jednym kawał-
ku, ogrodzone, zmeliorowane, nawodnione, 
z budynkami, gmina Jasieniec. 
tel. 669 444 033

Dom 120 m kw/ 686 m kw w Piasecznie, 
tel. 798 175 963

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

2 – pokojowe, metro Natolin, tel. 509 562 566

Kwatery Raszyn, 10zł/doba  tel.732 839 463 

Kwatery Piaseczno, 10zł/doba 
tel. 733 84 26 23 

Pawilon fryzjerski 36 m kw. + zaplecze 13 
m kw., z kompletnym wyposażeniem i wła-
snym parkingiem  w Piasecznie, 
tel. 601 27 48 08 

Wynajmę 55 m kw na działalność 
gospodarczą, tel. 600 284 250

Biuro do wynajęcia, 127 m kw po kancela-
rii adwokackiej w centrum Piaseczna, 
tel. 22 727 10 36

Biuro do wynajęcia, 60 m kw, 6 pomiesz-
czeń, Piaseczno, tel. 22 727 10 36

Piaseczno, biuro: 23,6m kw., umeblowa-
ne, klimatyzowane, z Internetem; II piętro, 
ul. Jana Pawła II 10 cicha, sprzyjająca pra-
cy przestrzeń, recepcja, dostępność salki 
konferencyjnej, kuchni, tel. 22-727-10-36

Biuro do wynajęcia 17m kw I piętro, Piasecz-
no ul. Jana Pawła II 10, tel. 22-727-10-36

Piaseczno, biuro 34 m kw., I piętro, 
ul. Jana Pawła II 10, tel. 22-727-10-36

Wynajmę ogrodzona działkę 5500 m kw., 
na każda działalność, tel. 600 284 250

2-pokojowe, 44 m kw., umeblowane, 
Piaseczno, tel. 609 209 980, 609 997 949
 
Lokal usługowy 67 m kw., Józefosław, 
ul. Wilanowska, tel. 502 474 923

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Wynajmę kawalerkę 28 m kw., Piaseczno, 
tel. 608 866 830, po 16-tej

Mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, 43 m kw. 
Konstancin, tel. 608 156 484

Łbiska, Dom 90 m kw., dwie kondygnacje, od 
zaraz, tel. 696 794 495

Samodzielne mieszkanie na poddaszu 35m 
kw, oddzielne wejście, w Piasecznie, 
tel. 508 421 225 

Pokój w Piasecznie, tel. 501 103 273

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Mieszkanie, Wilcza Góra, tel. 601 23 52 64

Lokal usługowy 40 m kw., na bazarku 
w Piasecznie, tel. 606 391 592

Sklep - 1/2 lub całość, Konstancin, tel. 504 740 300

3 - pokojowe z garażem, 1400 zł, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

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

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Lokal usługowo-biurowy. Piaseczno, 
tel. 669 847 726

Wynajmę 2 pokoje -52 m Pruszków, ul. Pro-
myka, umeblowane ,nowe, cena z mediami 
1650 zł, tel: 501 555 821 w godz.7-20

2 pok., 57 m kw., Piaseczno, tel. 502 203 468

Magazyny 200, 300, 500 m kw. w Antonino-
wie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym 
wejściem, tel. 785 147 211

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia domu na kwatery 
pracownicze, Piaseczno, Raszyn lub oko-
lice tel. 530 828 371 

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kupię ziemię rolną 1,2 ha lub więcej. 
Tel. 722 268 838

USŁUGI

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

Glazurnictwo, tel. 503 318 519

Kompleksowo remonty, tel. 509 226 078

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Pranie dywanów i wykładzin, tel. 668 101 920

Prawnik, doradca podatkowy, duże do-
świadczenie, sprawy trudne, tel. 666 344 466

Remontowo – budowlane od a do z, 
tel. 504 100 418

Glazura, terakota, tel. 664 136 268

Remonty, wykończenia, hydraulika, elek-
tryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpi-
nistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Malowanie dachów, elewacji, tel. 500 579 772

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Hydraulik, kompleksowo, tel. 502 326 580

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

AGD naprawa zmywarek lodówek pralek 
piekarników płyt ele. tel. 511 204 952

Studnie, tel. 694 869 194

Księgowe, tel. 517 083 951

Docieplenia budynków - elewacje - 16 lat do-
świadczenia - gwarancja - tel : 602 482 572 

Naprawy,Krycie dachów, rynny.
Tel. 603 308 185

Remontowo-wykończeniowe, tel. 786 166 681

Balustrady, bramy, ogrodzenia 
www.kowart.pl tel. 601 367 832

Ogrodzenia montaż doświadczenie 
referencje, tel. 793 047 004

OGRODY. WIOSENNE PORZĄDKI. 
tel. 504 008 309

REMONTY, tel. 609 926 758

ODWODNIENIA LINIOWE. tel. 504 008 309

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

BRUKARSTWO. PODJAZDY. CHODNIKI. 
OPASKI. tel. 504 008 309

GLAZURNIK, tel. 609 926 758

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Tynki, tel. 508 690 268

Stolarstwo, www.mirex-stolarstwo.pl, 
tel. 533 011 829

Kraty, bramy, wiaty, balustrady, 
ogrodzenia i inne konstrukcje stalowe. 
tel. 601 351 670

WIERCENIE STUDNI, tel. 608 190 290 

Remonty, wykończenia, 3 osobowa ekipa, do-
radzamy szybko, solidnie, tanio, tel. 532 107 186

Budowa domów, tel. 694 401 711

Dachy - krycie, tel. 601 20 98 98

Posadzki cementowe i anhydrytowe 
z agregatu, tel. 603 633 529

Docieplanie budynków, poddaszy, malowa-
nie elewacji - kilkunastoletnie doświadcze-
nie,  tel. 501 62 45 62

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solid-
nie, tel. 502 053 214

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Dachy - remonty, tel. 601 20 98 98

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

Docieplanie budynków, podbitki, tanio, 
solidnie, tel. 507 768 230

Budowa i rozbudowa domów, więźby 
dachowe, tel. 518 420 242

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. 
tel. 507 740 469

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Tynki agregatem - profesjonalnie, 
tel. 608 444 405

Dachy - przecieki, tel. 601 20 98 98

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - okna, tel. 601 20 98 98

Sufity, ścianki k/g, malowanie, panele, 
elewacje, ocieplenia, tynki, glazura, gładzie 
bezpyłowo, tel. 885 397 821

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, 
budowa domów, tynki. Kierownik budowy. 
tel. 602 23 86 20

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Malowanie, gipsy, tel. 517 477 531

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

Remonty,wykończenia tel. 730 030 115

Gładzie i malowanie tel. 730 030 115

Brukarstwo, solidnie. Tel. 696 437 501

Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrody tel. 506 755 983

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Domofony, tel. 603 375 875

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Budowa domów z wykończeniem, 
tel. 504 100 418

Piaskowanie bram, ogrodzeń, części 
samochodowych i szkła tel. 697 204 993 

Tanie remonty tel. 511 153 292 

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Geodeta, tel. 602 211 889 
www.geomarek.pl

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Remonty, wykończenia tel. 502 57 42 76

Glazura, panele, malowanie itp. 
Tel. 502 57 42 76

Hydraulika, domy, tel. 692 857 639

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wyburzenia i rozbiórki, tel. 602 308 365

Wycinka drzew, sadów, rębakowanie, 
tel. 603 685 588

Dekarskie papą termozgrzewalną, 
tel. 601 229 860

Malarskie, tel. 696 120 208

ANTENY TELEWIZJA montaż serwis, 
tel. 534 10 20 10

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Usługi remontowo-budowlane, tel. 698 676 877

Tynki maszynowe gipsowe i cementowo 
wapienne, tel. 502 788 561

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Remonty, tel. 535 872 455

Docieplenia, tel. 726 497 676

Prace ogrodnicze, zakładanie trawników, 
tel. 519 874 891

Trawniki zakładanie, tel. 501 233 483

ZDROWIE I URODA

Masaże, tel. 510 771 333

Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Masaż klasyczny na terenie Piaseczna,  
tel. 731 710 578, 603 304 250

Odchudzanie tel. 602 690 229

NAUKA

Angielski, polecam, tel. 721 406 227

Matematyka tel. 667 415 381 

Matematyka, tel. 609 560 736

Fizyka, chemia, tel. 505 739 629

Matematyka z dojazdem, tel. 507 270 759

Francuski, tel. 607 924 999

Koreański tel. 602 690 229

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Markowa karma dla Psów, w super cenach, 
możliwy dowóz, tel. 508 34 44 51

Psy i koty do adopcji, tel. 533 109 039

RÓŻNE

Sklep Wędkarski u Janka, Chyliczki, ul. 
Śniadeckich 1, sprzedajemy również na al-
legro (sklepjanek63), niskie ceny, solidna 
obsługa, tel. 698 713 287, 509 307 014

Oddam używaną budkę parkingową
tel. 605 077 537

Oddam gruz tel. 503 675 902 

Przyjmę drewno, tel. 508 34 44 51

Wróżka, tel. 693 76 52 83

Zamów ogłoszenie 
drobne

tel. 22 756 79 39

Salon urody z Piaseczna nawiąże współpra-
cę z masażystą, refleksologiem, 
tel.692 488 278 

Praca na produkcji Łubna: operatorów 
maszyn, pakowaczki, telefon 22 713 81 97 
joanna.krupa@partnerpaca.pl

AUTO SKUP –UCZCIWIE  Z LAT 1997-2012, 
GOTÓWKA, tel. 608  174 892

SKUP AUT – WSZYSTKIE MARKI, 
TEL. 605 333 662

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Skup aut – wszystkie marki, tel. 605 333 662

Skup aut. Autokasacja 
tel.  796 165 139, 517 799 183 

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

Corsa C, 3-drzwiowa, 2002 r., przebieg 140
tys., cena tylko 6200 zł,  tel. 508 34 44 51

1200 m kw., Prażmów budowlana, bezpo-
średnio, 70 zł/m. kw., tel. 502 232 559

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

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Sprzedam halę produkcyjno-magazynową 
w Piasecznie, tel. 607 376 722 

2 – pokojowe, nowe, umeblowane, przy ul. 
Poniatowskiego, Piaseczno, tel. 519 831 770

Lokal usługowo-biurowy, 170m kw, 
Piaseczno, 501 615 244

Noclegi, tel. 502 222 555

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA,  REMONTY, 
TEL. 600 604 547

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

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

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie
tanio, tel. 501 120 289

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, 
tel. 695 04 22 88

Generalne wykonawstwo powierzchni 
brukowych, tel. 537 700 609, 792 875 412

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa.  Tel. 508 329 491 

Kominki, tel. 509 916 548

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Naprawa, regulacja i smarowanie okien, 
wymiana szyb, tel. 697 051 266

Docieplanie budynków, konkurencyjne 
ceny, tel. 795 96 96 96

TYNKI, TEL. 513 008 131

Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2014, 
lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927 

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875 

Remonty, tanio tel .882 579 808 

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

Pranie, sprzątanie  tel. 797 822 868 

Układanie kostki brukowej, chodniki, podjazdy,  
tel. 603 304 250

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, 
elewacje, tel. 601 304 250

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

Matematyka tel. 602 690 229

Pozwy rozwodowe tel. 508 743 620

Renta hipoteczna - umów się z doradcą 
na spotkanie, tel. 533 31 32 31

Skup aut – wszystkie marki, 
tel. 605 333 662

Skup aut za gotówkę. osobowe dostawcze 
ciężarowe, tel. 666 274 444

Skup samochodów, wysokie ceny, dojazd, 
wycena – gratis  tel. 501 830 898

Naprawa, krycie dachów, tel. 511  928 895

Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje 
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486



 Do końca marca wszystkie gmi-
ny z Mazowsza muszą przekazać 
marszałkowi województwa mazo-
wieckiego sprawozdania za 2013 r. z 
realizacji zadań z zakresu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. 
Ciągle rosnąca liczba śmieci to je-
den ze skutków współczesnego spo-
sobu życia, a także szybko postępu-
jącego rozwoju gospodarczego. 

Polacy wytwarzają mało śmieci
 Z roku na rok produkujemy co-
raz więcej odpadów. Przeciętny 
obywatel Unii Europejskiej wytwa-
rza ich ok. 0,5 tony rocznie. Liczba 
ta waha się w różnych państwach 
członkowskich od 300 do 700 kg. 
Na szczęście Polacy w tej niechlub-
nej statystyce wypadają dobrze. 
Według danych Eurostatu z 2012 
r., plasujemy się w dole rankingu z 
315 kg śmieci wytwarzanymi przez 
jednego mieszkańca. To jeden z naj-
niższych wskaźników wśród krajów 
europejskich dający Polsce drugie 
miejsce, zaraz po Estonii. Nieste-
ty większa część wytwarzanych w 
Polsce śmieci, bo aż 62 proc., tra-
fiała dotychczas na wysypiska. Do-
datkowo na naszą niekorzyść dzia-
ła fakt, że zmieszane odpady komu-
nalne stanowiły aż 90 proc. wszyst-
kich zebranych śmieci. 

Rewolucja śmieciowa 
i powszechna segregacja
 Zmienić tą tendencję mają 
nowe przepisy, zgodnie z który-
mi odpowiedzialność za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi przejęły gminy. Wprowadzone 
w lipcu zeszłego roku zasady kła-
dą większy nacisk na segregację i 
selektywną zbiórkę odpadów. We-
dług sprawozdania za 2012 rok od 

900 tys. mazowieckich właścicie-
li nieruchomości odebrano prawie 
1,4 mln ton odpadów komunal-
nych. Największą część w tej licz-
bie stanowią śmieci niesegregowa-
ne. Zgodnie z danymi było ich aż 
1,1 mln ton, w tym prawie 1 mln 
ton wytworzyli mieszkańcy tere-
nów miejskich. 
 W subregionie warszawskim 
zachodnim wytworzono ok. 182 
tys. ton odpadów niesegregowa-
nych. Mieszkańcy subregionu se-
gregowali m.in. odpady metalo-
we. Zebrano 370 ton metalowych 
opakowań, do ponownego użytku 
przygotowano prawie 2 tony mate-
riałów. Najwięcej tej frakcji śmie-
ciowej odebrano w Pruszkowie, bo 
aż 107 ton. Z 82 ton metali odda-
nych w całym subregionie – 16 ton 
zgromadzono w Grodzisku Mazo-
wieckim. Ponadto zebrano prawie 
7 tys. ton odpadów papierowych i 
tekturowych, a także opakowań z 
takich materiałów, z czego najwię-
cej w Piasecznie. 

Restrykcyjne przepisy unijne
 Unijne dyrektywy zobowiązu-
ją Polskę do utworzenia (najpóź-
niej do 2015 r.) systemu selektywne-
go zbierania odpadów co najmniej 
papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szkła. Jako członek wspól-
noty jesteśmy ponadto zobowiąza-

ni m.in. do wypracowania do koń-
ca 2014 r. 60 proc. poziomu odzy-
sku odpadów opakowaniowych, a 
w 2020 r. masa odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji po-
winna osiągnąć poziom 35 proc. w 
stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. Do koń-
ca 2020 r. co najmniej cztery frak-
cje odpadów pochodzących z go-
spodarstw domowych powinny być 
w 50 proc. poddawane recyklingo-
wi. Niewypełnienie unijnych zobo-
wiązań będzie skutkować nakłada-
nymi przez UE na samorządy kara-
mi pieniężnymi.
 – Ochrona środowiska przed 
odpadami jest jednym z prioryte-
towych zadań wyznaczonych Pol-
sce przez Unię Europejską. Wie-
loletnie zaniedbania w tym zakre-
sie powodują, że rozwiązanie tego 
problemu będzie możliwe tylko 
dzięki dużym nakładom finanso-
wym, odpowiednim inwestycjom, 
ale też szerokiej akcji edukacyjnej. 
Musimy przede wszystkim zmie-
nić nasz sposób myślenia. Nie tyl-
ko wiedza o tym, ile odpadów po-
wstanie i gdzie będą składowane, 
jest ważna. Musimy wiedzieć, jak 
je segregować. – podkreśla Adam 
Struzik, marszałek województwa 
mazowieckiego
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Gminy liczą śmieci
W 2012 roku mieszkańcy województwa mazowieckiego wytworzyli w sumie 1,4 mln 
ton śmieci. To mniej więcej tyle, ile ważyłyby dwa Pałace Kultury i Nauki. Czy w ze-
szłym roku odpadów przybyło, czy ubyło – okaże się niebawem


