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Warecki kiermasz świąteczny
WARKA W sali OSP w Warce odbył się „Wa-
recki Kiermasz Świąteczny”. W tym roku 
swoje „cudeńka” wystawiło aż 11 róż-
nych instytucji społecznych. Na stołach 
znalazło się całe mnóstwo kolorowych 
bombek, malowanych mikołajków i bał-
wanków, choinek z szyszek i makaronu, 
świątecznych kartek, stroików oraz in-
nych różnorodnych ozdób

Koniec dyskusji – teraz do pracy
POWIAT Nowym starostą powiatu grójeckiego został Marek Ścisłowski (Mogielni-
ca). Jego zastępcą wybrano Macieja Dobrzyńskiego z Warki (usunięty niedawno 
z PiS, ale sympatyk tego ugrupowania). Do zarządu weszli także: Wojciech Wojt-
czak (Błędów), Ireneusz Szymczak (Pniewy) i Paweł Siennicki (Grójec) - wszyscy 
reprezentują Prawo i Sprawiedliwość

WŁOSKI SPRZEDAWCA CHIŃSKICH JAPOŃCZYKÓW
    Markowy sprzęt po okazyjnej cenie.  Tylko teraz, 
    niepowtarzalna okazja,     właśnie uśmiechnął się 
do mnie los – tak pomyślał mieszkaniec Błędo-
wa,     któremu na stacji benzynowej w Piasecznie 
zaproponowano niecodzienny zakup. Jego ra-
dość nie trwała długo – został oszukany,     a dziś 
nie może sobie darować własnej łatwowierności



 Wtorek, deszczowy szary dzień, 
około godziny 10 rano. Tomasz Te-
likowski, mieszkaniec gminy Błę-
dów zatrzymał się by zatankować 
na stacji BP w Piasecznie przy ulicy 
Puławskiej. Od deszczu chroniła go 
zielona kurtka z włoskim napisem. 
Gdy zapłacił za paliwo i zmierzał w 
stronę swojego auta zaczepił go nie-
znajomy mężczyzna. Mówił po wło-
sku wskazując napis na kurtce. Pan 
Tomasz odpowiedział, że nie zna 
włoskiego, mężczyzna uśmiechnął się 
i zaczął mówić po polsku, z mocnym, 
włoskim akcentem. Zapytał gdzie pan 
Tomasz kupił kurtkę, ten odpowie-
dział, że dostał ją od ojca.  
 Zamieniwszy kilka zdań męż-
czyźni się rozeszli. Obcokrajowiec 
poszedł zapłacić za paliwo, a miesz-
kaniec Błędowa udał się do swoje-
go samochodu. Gdy jednak tylko 
zasiadł za kierownicą i zapalił sil-
nik, Włoch podbiegł do niego i za-
proponował mu trzy prezenty pod 
warunkiem, że zakupi czwarty. Pan 
Tomasz spojrzał podejrzliwie na ob-
cokrajowca, ale ten uprzejmie się 

przedstawił i wręczył mu wizytówkę, 
z której wynikało, że jest przedsta-
wicielem firmy Honda. 
 - Przyjechałem do Polski na tar-
gi. Z całego sprzętu, który wysta-
wialiśmy zostały mi tylko cztery 
rzeczy – tłumaczył Włoch. - Mógł-
bym je zabrać z powrotem do kra-
ju, ale wtedy będę musiał zapłacić 
za nadbagaż, 39 euro za każdy ki-
logram. Weźmie pan ode mnie cały 
ten sprzęt za 7800 złotych? – za-
proponował rzekomy przedstawi-
ciel Hondy i pokazał cztery pacz-
ki, które przewoził swoim samocho-
dem. Agregat prądotwórczy, pompa, 
spawarka i jeszcze czwarty pakunek, 
którego pan Tomasz nie zapamiętał.  
 - Na koncie mam tylko 4600 zło-
tych – powiedział pan Tomasz. 
Włoch się na chwilę strapił, ale w koń-
cu machnął ręką. - Niech stracę, nie 
chce mi się już tego wszystkiego cią-
gnąć z powrotem do kraju, a na ulicy 
przecież nie zostawię – powiedział. 
 Mężczyźni podjechali do Banku 
Spółdzielczego w Piasecznie. Tam się 
jednak okazało, że klienci banku spół-

dzielczego, do którego należy pan To-
masz nie mogą podjąć gotówki w Pia-
secznie. Podjechali więc do pobliskie-
go bankomatu, z którego mężczyzna 
wypłacił 2500 złotych. Więcej nie mógł 
bo taki miał ustalony limit dzienny. 
 Włoch spojrzał nerwowo na ze-
garek, zbliżał się termin odlotu jego 
samolotu. Mężczyźni pojechali do 
banku do Warszawy skąd pan To-
masz wypłacił pozostałe pieniądze 
i dopłacił za towar. Za kwotę 4600 
złotych kupił nowiutką pompę, agre-
gat prądotwórczy i spawarkę. Męż-
czyzna w poczuciu udanych zaku-
pów wrócił do domu. Gdy jednak 
zakupiony sprzęt zobaczył jego brat 
to aż złapał się za głowę. 
- Coś ty kupił? Przecież to jakieś 
chińskie podróby! 
 - Wszystko wygląda solidnie, jest 
logo Hondy, całość oryginalnie za-
foliowana – pan Tomasz przekony-
wał brata, ale sam zaczynał czuć, 
że przeświadczenie o oryginalności 
sprzętu zaczyna go opuszczać. 
 Bracia postanowili zweryfikować 
pochodzenie sprzętów u profesjona-

listów. Udali się do salonu firmowe-
go Hondy „Centrum Puławska”. Tam 
pozbawiono ich wszelkich złudzeń. 
Honda w ogóle nie produkuje spa-
warek, nie stosuje na swoim sprzę-
cie polskich napisów „włącz”, „wy-
łącz”. Nie ma cienia wątpliwości. Pan 
Tomasz zakupił tandetne podróby, 
zwykłe atrapy prawdziwego sprzętu. 
 - Takich przypadków jest bar-
dzo dużo – mówi Adam Olender, szef 
„Centrum Puławska”, który nie jest 
zaskoczony historią pana Tomasza. 
- Praktycznie raz w tygodniu zgłaszają 
się do nas oszukani ludzie, którzy za-
kupili podróbki oryginalnego sprzętu, 
opatrzonego logotypem Hondy. Do 
tego typu sytuacji dochodzi nie tyl-
ko na terenie powiatu piaseczyńskie-
go, oszuści zmieniają miejsca swoich 
działań. Często zaczepiają na stacjach 
benzynowych, pod hipermarketami 
i centrami handlowymi. Podają się 
za włoskich przedstawicieli handlo-
wych wracających z targów i pozby-
wających się sprzętu, by nie obciążał 
ich podczas drogi powrotnej do kra-
ju. Stanowczo odradzam kupowanie 
czegokolwiek od kogoś z samochodu. 
 Imię i nazwisko Tomasza Teli-

kowskiego – bohatera naszego arty-
kułu zostało zmienione. 
 - Nie chcę występować w arty-
kule pod swoim prawdziwymi imie-
niem i nazwiskiem i narażać się na 
kpiny znajomych, którzy przeczyta-
ją ten artykuł. Głupio mi, że dałem 
się oszukać w taki sposób, ale zwró-
ciłem się do was dlatego, żeby prze-
strzec innych – mówi mężczyzna. 
- Gdy się słyszy takie historie to trą-
cą one naiwnością pokrzywdzonych 
osób. Jednak gdy sprawę zgłosiłem 
na policję okazało się, że nie byłem 
pierwszą ofiarą tego oszusta. 
 Mieszkaniec Błędowa okazał się 
zbyt łatwowierny, ale zapamiętał nu-
mer rejestracyjny samochodu przed-
stawiciela „włoskiej Hondy”, a także 
wiele innych szczegółów, które po-
mogą policji w odnalezieniu oszusta. 
 Gdy przedświąteczna gorączka 
zakupowa sięga zenitu, pamiętaj-
my by zachować szczególną ostroż-
ność. Emocje nie są dobrym dorad-
cą w podejmowaniu decyzji, a rzeko-
me okazje często sprawiają, że póź-
niej żałujemy wydanych pieniędzy.  

Adam Braciszewski
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WŁOSKI SPRZEDAWCA CHIŃSKICH JAPOŃCZYKÓW
    Markowy sprzęt po okazyjnej cenie.  Tylko teraz,     niepowtarzalna okazja,     właśnie uśmiechnął się do mnie los – 
tak pomyślał mieszkaniec Błędowa,     któremu na stacji benzynowej w Piasecznie zaproponowano niecodzienny 
zakup. Jego radość nie trwała długo – został oszukany,     a dziś nie może sobie darować własnej łatwowierności
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Koniec dyskusji – teraz do pracy
POWIAT Nowym starostą powiatu grójeckiego został Marek Ścisłowski (Mogielnica). 
Jego zastępcą wybrano Macieja Dobrzyńskiego z Warki (usunięty niedawno z PiS, ale 
sympatyk tego ugrupowania). Do zarządu weszli także: Wojciech Wojtczak (Błędów), 
Ireneusz Szymczak (Pniewy) i Paweł Siennicki (Grójec) - wszyscy reprezentują Prawo 
i Sprawiedliwość
 Opozycja nie dostała więc nawet 
okruchów z samorządowego tortu, 
zresztą nawet o nie nie zabiegała. 
Jej przedstawiciele milcząco przyj-
mowali kolejne zgłoszenia kandyda-
tów. Jak powiedział nam przewod-
niczący grupy PSL, Krzysztof Am-

broziak: - Po co sobie strzępić język, 
gdy wszystko z góry wiadomo. PiS 
ma przewagę w radzie i ono przez 
najbliższe cztery lata będzie rządzić 
powiatem. Dodajmy przy wsparciu 
jedynego przedstawiciela Platfor-
my Obywatelskiej, Andrzeja Zaręby, 
któremu powierzono fotel wiceprze-
wodniczącego rady.

Kara za wejście do koalicji?
 Z tym sojuszem łączą się – jak 
wróble ćwierkają – burzliwe rozmo-
wy wewnątrz Platformy Obywatel-
skiej. Koalicja PO z PiS w Piasecz-
nie powstała z rozsądku - była ko-
nieczna, aby wyeliminować z gry 
starostę poprzedniej kadencji Jana 
Dąbka. Natomiast Zaręba wykazał 
się zbytnią samodzielnością w po-
dejmowaniu decyzji, za co grozi mu 
nawet relegowanie z partii. 

Jawne, a nawet tajne...
 Niestety, jak przewidywano, prze-
wodniczący rady powiatu Leszek 
Kumorek, niezbyt zorientowany w 
samorządowych procedurach spo-
wodował, że sesja rozpoczęła się od 
sporego zamieszania. Ustalenie po-
rządku obrad, co ma być przegłoso-
wane w pierwszej kolejności, czy po-
trzebne są zmiany w regulaminie 
głosowania – zabrało radnym nie-
mal pół godziny. Natomiast prób-
ką tego, co czeka radę w przyszłości, 
była sprzeczka o tajność wyborów. 
Radni PiS twierdzili, że nie mają nic 
do ukrycia i trzeba głosować jaw-
nie, z kartami wypełnianymi na sto-
le... Opozycja optowała za pójściem 
za kotarę - z tej prostej przyczyny, że 
wybory są tajne. Gdy radna Teresa 
Bednarska ostentacyjnie chciała wy-
pełnić kartę publicznie, radca praw-
ny starostwa ostrzegł, że każde zgło-

szenie naruszenia tajności wyborów 
spowoduje, że uchwała rady będzie 
nieważna... To wystarczyło, aby bły-
skawicznie osiągnięto porozumie-
nie, i głosowanie przebiegło szybko 
i sprawnie i tajnie.

Jeden, najlepszy kandydat
 Nie trzeba było zresztą zastana-
wiać się, ważyć zalet i ewentualnych 
wad kandydata na starostę. Po pro-
stu z sali padła tylko jedna propo-
zycja kandydata na starostę – Mar-
ka Ścisłowskiego. Opozycja milcza-
ła. Wynik głosowania i tak stano-
wił jednak pewnego rodzaju niespo-
dziankę. PiS teoretycznie dysponuje 
w radzie 13 głosami. Była  100-pro-
centowa obecność. Tymczasem na 
Ścisłowskiego oddało swe głosy tyl-
ko 11 radnych. Dwóch więc wyła-
mało się z koalicji. 
 Ustępujący starosta Marian 
Górski pogratulował wyboru Mar-
kowi Ścisłowskiemu, życząc mu po-
wodzenia w zarządzaniu powiatem.
Natomiast nowo wybrany starosta 
zadeklarował gotowość współpracy 
ze wszystkimi osobami, którym za-
leży na „stworzeniu lepszego wize-
runku starostwa”. - Dzisiaj zamy-
ka się okres dyskusji i zamiesza-
nia, a od jutra musimy przystąpić 
do ciężkiej pracy - powiedział Ma-
rek Ścisłowski.
 Pewnego rodzaju zaskoczeniem 
był też wynik głosowania do władz 
powiatu. Na wskazanego przez Ści-
słowskiego na funkcję wicestaro-
sty Macieja Dobrzyńskiego oraz 
na członków zarządu:  Ireneusza 
Szymczaka, Wojciecha Wojtczaka 
oraz Pawła Siennickiego – głosowa-
ło 15 radnych, przy 3 głosach prze-
ciw i 3 głosach nieważnych. 

 Jeszcze podczas sesji udało nam się namówić nowego starostę 
na krótką rozmowę.
 Mieszkańcy Pisza szukają nowo wybranego burmistrza, który nie 
chce objąć funkcji, gdy dowiedział się, że miasto jest zadłużone na 60 
mln zł. W tej sytuacji pan wykazuje się prawie bohaterstwem – Grójec 
ma do spłaty 42 mln zł i kilka „rozgrzebanych” inwestycji...
 Wiem, że finanse powiatu będą sprawą priorytetową. Musimy sobie 
poradzić z finansowaniem szpitali, a szczególnie SP ZOZ w Nowym Mie-
ście nad Pilicą i dokończyć rewaloryzację zespołu parkowo-pałacowe-
go w Warce (Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego). Jeżeli nie rozwiąże-
my tych kwestii pozytywnie, rzeczywiście może być źle. Już jutro więc 
siadam ze skarbnik Jadwigą Ostrowską i będziemy zastanawiać się, jak 
wyjść z tego kryzysu.  

Nie jest pan samorządowym nowicjuszem. Właściwie – jak usłysze-
liśmy od wójta Jasieńca Marka Pietrzaka – zna się pan na tej robo-
cie...
 Mam 54 lata, z których ponad 20 pracowałem w samorządzie tery-
torialnym. Byłem m.in. wiceburmistrzem i sekretarzem gminy Mogiel-
nica, radnym powiatowym w kadencji 2006 -2010. W tegorocznych wy-
borach ubiegałem się o fotel burmistrza Mogielnicy, ale w drugiej turze 
nie dałem rady Sławomirowi Chmielewskiemu. Nie sądzę więc, aby pra-
ca w starostwie czymś mnie zaskoczyła. Poza tym wiem, że mam mocne 
poparcie w radzie i doskonale zorientowanego w bieżących sprawach 
powiatu wicestarostę Maciej Dobrzyńskiego. 

Czy nie obawia się pan, że powiat rządzony przez PiS może mieć 
trudniejszą drogę po wsparcie władz wyższego szczebla?   
 W działalności samorządowej przekonania polityczne nie powinny 
mieć większego znaczenia. Nie jestem wprawdzie aż tak dużym opty-
mistą, ale wierzę, że dobre projekty zawsze zyskają uznanie.

Rozmawiał Leszek Świder 

Stypendia najlepsze 
w ogólnopolskim
konkursie

WARKA

 Lokalny Fundusz Stypendialny 
W.A.R.K.A. realizowany od 4 lat na 
terenie gminy Warka dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, doceniony został na are-
nie ogólnopolskiej. 25 listopada w 
Warszawie odbyła się gala wręcze-
nia nagród w konkursie na najlepsze 
programy stypendialne „Dobre Sty-
pendia 2014”. Laureatem w katego-
rii „Lokalne programy stypendialne 
organizacji pozarządowych” zosta-
ło Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Nagro-
dę odebrał społeczny prezes organi-
zacji Andrzej Zaręba oraz jedna z te-
gorocznych stypendystek Dominika 
Szczepańska. Stowarzyszenie pro-
wadzi Lokalny Fundusz Stypendial-
ny od 2011 roku i od tego czasu przy-
znano już 106 całorocznych stypen-
diów o łącznej wartości 141 tys. zł. 

Miejsce na Twoją REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52
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Zagospodarowanie Słomczyna
jest najważniejsze
Z Jackiem Stolarskim, burmistrzem Grójca wybranym 
na kolejną kadencję, rozmawia Leszek Świder

Uzyskał pan ponad 60-procento-
we poparcie mieszkańców w wybo-
rach na burmistrza miasta i gminy 
Grójec. W radzie miasta opozycję 
reprezentuje zaledwie kilka osób. 
Dawniej powiedziano by, że zdobył 
pan władzę absolutną...
 Zdaję sobie sprawę, że pan żar-
tuje. W naszym systemie demokra-
tycznym to absolutnie niemożli-
we. Cieszę się oczywiście, że mam 
tak duże poparcie społeczeństwa. 
Liczę też na dobrą, konstruktyw-
ną współpracę z radą miasta. Po-
wiem szczerze, że byłem już tro-
chę zmęczony nieustanną wal-
ką przez poprzednie dwie kaden-
cje. Gdyby jeszcze opozycja wno-
siła jakiś pozytywny element do 
rozwoju miasta i gminy... Nieste-
ty, była to opozycja typu: nie, bo 
nie. Mam nadzieję, że w nadcho-
dzącym czteroleciu wszystkie siły 
będą skierowane na rozwój gminy, 
a nie na bezsensowne kłótnie, 
utarczki słowne i kłótnie.

Podstawą demokracji jest konstruk-
tywna opozycja. W przypadku Grój-
ca będzie to raczej iluzoryczne cia-
ło. Tym bardziej, że po mądrym (mó-
wiono też o przebiegłym) rozegra-
niu wyborów w radzie, tych kilku 
radnych, którzy uzyskali mandaty 
z innych, niż popierające pana ko-
mitety wyborcze, zostało „obłaska-
wionych” powierzeniem im funkcji...
 Powiem szczerze, że bur-
mistrz poradzi sobie z najtward-
szą i najbardziej krzykliwą opo-
zycją. Po prostu przepisy o samo-
rządach pozwalają mu rządzić nie-
mal samodzielnie, nawet gdy nie 
ma za sobą popierającej go rady. 
Zawsze też może odwołać się do 
woli mieszkańców w referendach, 
plebiscytach, czy budżetach oby-
watelskich. Mamy taki mandat 
od mieszkańców.  Nie muszę więc 
w jakiś przemyślny sposób zabiegać 
o głos radnych opozycyjnych.

To kłóci się nieco z pojęciem demo-
kracji...
 Oczywiście, głos rady jest dla 
burmistrza niezwykle cenny, ale 
nie wiążący. Nie ma jednak oba-
wy, że może wystąpić tak rażą-
cy konflikt interesów. Nawet w po-
przednich sześciu latach dochodzi-
liśmy do konsensusu, choć opozy-
cja na wszystko reagowała – to nie 
przejdzie... Po prostu, zarówno bur-
mistrz, jak i radni są co cztery lata 
poddawani społecznemu osądowi. A 

to najlepiej weryfikuje czy ktoś do-
brze pracował i spełniał oczekiwa-
nia mieszkańców.

Czy może pan określić swój poli-
tyczny profil – to znaczy jakie ugru-
powanie polityczne jest pańskim 
zapleczem?
 Wiązanie się z partiami po-
litycznymi dawno mam za sobą. 
Oczywiście działałem kiedyś, jesz-
cze w czasach PRL-u, w opozy-
cji. Później, gdy kandydowałem 
w wyborach samorządowych, by-
łem zwolennikiem teorii, że najlep-
szy jest kandydat, którego popiera-
ją wszystkie partie... I zasadę tę wy-
znaję do dzisiaj. 

W poprzednich wyborach popiera-
ło pana również Prawo i Sprawie-
dliwość. W tych partia ta wystawi-
ła własnego kandydata. Współpra-
ca została zerwana?
 Nie było żadnej współpracy, więc 
o zerwaniu nie można mówić. Są-
dzę, że PiS chciało po prostu zazna-
czyć swoją obecność w naszej gmi-
nie. Jeszcze raz podkreślę, że współ-
pracuję z ludźmi o różnych poglą-
dach, ale o poparcie żadnego z ugru-
powań politycznych nie zabiegam.

Chyba definitywnie wypadł z gry, 
przynajmniej na najbliższe czte-
ry lata, pana główny adwersarz 
w poprzednich i tych wyborach – 
Artur Banasiewicz. A – jak mówią – 
toporek opozycji, Dariusz Piątkow-
ski postanowił przenieść (skutecz-
nie zresztą) pole bitwy na forum 
rady powiatu.  Czekają pana w ratu-
szu 4 lata spokoju...
 W życiu nie ma pustki. Odcho-
dzą jedni, w ich miejsce zjawiają się 
inni. Jeżeli nawet w tej chwili nie 
widać opozycji, to – jestem o tym 
przekonany – szybko się pojawi. 
Była już taka sytuacja, że miałem 
poparcie 18 radnych. Wydawało się, 
że będzie miło i przyjemnie. Tym-
czasem w połowie kadencji ukształ-
towała się  twarda opozycja,  jakiej 
nikomu nie życzę.

Ale przyczyna, o ile wiem, leżała nie 
w pracach rady, ale w urzędzie...
 Ma pan rację – dotyczyła pracow-
ników urzędu, którzy zaczęli się bawić 
w politykę. Uważam, że urzędnik po-
winien być w swej działalności apoli-
tyczny. Niestety, miało to odzwiercie-
dlenie w obradach rady miasta.

Czy nie obawia się pan, że brak kon-

struktywnej krytyki może jednak 
prowadzić do zaniku samokrytycy-
zmu w działaniu władz?
 No cóż, mogę tylko przyrzec, że 
chętnie będę się poddawał ocenie 
społecznej, aby popełniać jak naj-
mniej błędów...

Przejdźmy do rzeczy ważniej-
szych... Jakie są strategiczne plany 
rozwoju gminy i miasta na najbliż-
sze 4 lata?
 Jest oczywiście program, któ-
ry przedstawiłem startując w wy-
borach. Proszę tego nie traktować 
jak cynizm z mojej strony, ale to ra-
czej ogólny zarys tego, co zamie-
rzam wykonać. Będę namawiać radę 
miasta, aby wybrać kilka propozy-
cji z tego programu, którym nada-
my charakter priorytetowy. Wiado-
mo, że będziemy robić drogi, łatać 
w nich dziury, poprawiać chodni-
ki, oświetlenie, będziemy robić ka-
nalizację, utrzymywać szkoły – to 
robi się zawsze i nie zamierzam tych 
spraw zaniedbać, gdyż wpływają na 
jakość życia codziennego. Ale są też 
inwestycje bardzo ważne, właści-
wie żywotne dla gminy. Za najważ-
niejszą uważam zagospodarowanie 
Słomczyna. Ileś tam lat temu uda-
ło mi się ściągnąć do Grójca Faure-
cię, co miało zbawienny wpływ nie 
tylko na nasz rynek pracy, ale też 
wzmocniło gminną kasę (podatki). 
Przyciągnięcie inwestorów do Słom-
czyna, stworzenie tam tzw. stre-
fy przemysłowej Grójca, jest zada-
niem pierwszoplanowym. Wiąże się 
to z pracą dla ludzi i dochodami dla 
gminy. Poza tym pozwoli na rozwi-
niecie infrastruktury, wzmocni po-
zycję i atrakcyjność naszego regio-
nu. Na tym się skupię w tej kadencji.
Jest też kilka rzeczy w mieście nie-
zbędnych. Zaliczam do nich zwięk-
szenie liczby miejsc do parkowania 
samochodów. Plac między ul. Mo-
gielnicką i Mszczonowską ideal-
nie się do tego celu nadaje. Przed-
tem jednak trzeba ten plac wykupić. 
Druga rzecz – amfiteatr. Tu jednak 
nie ruszymy z pracami bez wspar-
cia starostwa (toczy się proces sądo-
wy o ustalenie własności tego tere-
nu). Istnieje też plan budowy nowej 
hali widowiskowo-sportowej. Mamy 
sporo małych sal gimnastycznych 
przy szkołach i Hale Spartakus Gró-
jeckiego Ośrodka Sportu, ale oka-
zuje się, że to wszystko nie wystar-
cza. Na większe imprezy sportowe 
i widowiska przydałaby się większa 
i bardziej nowoczesna hala. Być 

może znajdzie ona miejsce przy 
Szkole Podstawowej nr 1.

To priorytety dla miasta, a dla gminy?
 Ze wszystkich stron docierają do 
mnie prośby o poprawę stanu dróg. 
I w tej kadencji będzie to dla mnie 
najważniejsza sprawa, podobnie jak 
rozbudowa kanalizacji. Na inwesty-
cje przeznaczamy w tym roku około 
12 mln zł. Ale, jak wiadomo, budżet 
może zmieniać się wiele razy w roku.
 
Podkreśla pan przy każdej okazji 
dobry stan finansów gminy. Jakie 
są więc możliwości zaciągania kre-
dytów? Może się przecież zdarzyć, 
że zdobędziecie dużą dotację unij-
ną i trzeba będzie dołożyć do inwe-
stycji z własnej kieszeni...
 Zadłużenie wynosi 22 proc. do-
chodów własnych miasta i gminy, 
a więc jesteśmy bardzo wiarygodni 
dla banków. 

Nową kadencję rozpoczął pan od 
dwóch kontrowersyjnych decyzji. 
Na funkcję wiceburmistrza powo-
łał pan Karola Biedrzyckiego, a na 
stanowisko dyrektora Zakładów 
Wodociągów i Kanalizacji przesu-
nął pan dotychczasowego zastęp-
cę – Janusza Gawła. 
 Biedrzycki przez sześć lat pra-
cy w Dziale Promocji doskonale się 
sprawdził na tym stanowisku i po-
znał specyfikę pracy w urzędzie. Ma 
duży potencjał, a jego sporym atu-
tem jest młodość. 

Skoro tak wysoko ceni pan pracę 
Karola Biedrzyckiego, dlaczego za-
trudnił pan, jako swego doradcę 
Pawła Ciacha. Przecież powierzył 
mu pan niemal te same obowiązki, 
do wypełniania których zobowią-
zany był Biedrzycki...
 Te dwie funkcje w pewnym sensie 
rzeczywiście dublują się. Mam jed-
nak prawo do zatrudnienia dwóch 
doradców. Paweł Ciach, który ma 
olbrzymie doświadczenie z zakresu 
public relations, pomaga nam m.in. 
we współpracy z mediami, kreowa-
niu wizerunku i  kontaktów z za-

granicą. Przygotował bardzo ład-
ny folder o naszym mieście i gminie. 
Mogę tylko dodać, że z jego 4-letniej 
pracy dla naszego urzędu jestem za-
dowolony.

Wróćmy na chwilę do Janusza Gaw-
ła. Wielu grójczan zastanawia się, 
dlaczego pana zastępca w ubiegłej 
kadencji został mianowany dyrek-
torem Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Grójcu (zastąpił na tym 
stanowisku Małgorzatę Błędziń-
ską, przesuniętą na wicedyrektora). 
Zwykle na takie stanowisko obo-
wiązuje konkurs...
 Janusz Gaweł został radnym po-
wiatowym i w świetle obowiązujące-
go prawa nie może pełnić funkcji za-
stępcy burmistrza. 

W „mieście” krąży anegdota, że Ja-
nusz Gaweł dowiedział się o tym, 
że startuje w wyborach na radnego 
powiatowego, od mieszkańców...
 Grójec jest więc – jak widać i sły-
chać – lepiej poinformowany od nas 
samych... Ale poważniej – po kontroli 
w Zakładzie Wodociągów i Kanali-
zacji postanowiłem dokonać zmian 
personalnych na kierowniczych 
stanowiskach. Uzyskanie manda-
tu radnego powiatowego przez Ja-
nusza Gawła decyzję tylko ułatwi-
ło i przyspieszyło. Przepisy pozwa-
lają mi na przenoszenie pracowni-
ków pomiędzy jednostkami gmin-
nymi za ich zgodą.

Pana drugi zastępca, przemiły 
zresztą człowiek, Tadeusz Krzyża-
nowski na koniec kadencji będzie 
mieć... 71 lat.
 Każdemu życzę takiego usposo-
bienia i kompetencji. O ile jednak 
wiem, Tadeusz wybiera się na wio-
snę przyszłego roku na emeryturę. 
Ten czas potrzebny jest na zgroma-
dzenie odpowiednich dokumentów.

Życzymy powodzenia i... (mimo 
wszystko) dotrzymania obietnic 
wyborczych.

Rozmawiał Leszek Świder

R E K L A M A

Miejska Wigilia
GRÓJEC 

 Burmistrz Grójca serdecznie za-
prasza na Miejską Wigilię na rynku. 
Świąteczne spotkanie odbędzie się 
21 grudnia (niedziela) o godz. 15.W 
programie: świąteczne życzenia, 
grójecki opłatek, przekazanie Betle-
jemskiego Światła Pokoju przez har-
cerzy Hufca ZHP Grójec, koncert ko-
lęd w wykonaniu zespołu instru-
mentalno-wokalnegoparafi i Miło-
sierdzia Bożego w Grójcu, Orkiestry 
Dętej OSP Grójec oraz chóru Publicz-
nego Gimnazjum w Grójcu. Nie za-
braknie też gorącego poczęstunku. 

LŚ
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Profilaktyka zwiększająca popyt czyli 
„Jedz witaminy i wracaj do zdrowia” 

 Dwuletnia kampania pt. „Jedz wi-
taminy i wracaj do zdrowia” realizo-
wana w ponad 40 szpitalach na terenie 
całego kraju właśnie dobiegła końca. 
5 grudnia 2014r. w Szpitalu Dziecięcym 
im. prof. Dr J. Bogdanowicza odby-
ła się konferencja prasowa podsumo-
wująca kampanię, której pomysłodaw-
cą i realizatorem był Związek Sadow-
ników RP. Termin i miejsce konferen-
cji nie były przypadkowe. Grudzień to 
Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, 
w związku z tym szczególnym czasem 
przygotowaliśmy dla dzieci hospita-
lizowanych w tym szpitalu mnóstwo 
niespodzianek i prezentów. Konferen-
cja odbyła się właśnie w tym szpitalu, 
ponieważ od samego początku brał on 
udział w kampanii. 

Kampania realizowana była na trzech 
płaszczyznach w postaci:
- Działań edukacyjnych - wyproduko-
wane zostało łącznie ponad 120 tys. 
egzemplarzy książeczek, kolorowa-
nek, plakatów, podkładek pod kubecz-
ki,  oraz ulotek,  w których kolorowo 
i zabawnie przedstawiono jakie dane 
warzywo lub owoc posiada właściwo-
ści zdrowotne i odżywcze, oraz w jaki 
sposób wpływają one na nasze zdro-

wie.  Interesującym gadżetem, któ-
ry niezwykle przypadł do gustu ma-
łym pacjentom były płyty z filmem pt. 
„ Ciocia Jabłonka i Wujek Seler z Kra-
iny Witaminy”, który nagrywany był w 
placówkach szkolnych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, łódzkiego i 
lubelskiego. Głównym bohaterem każ-
dego odcinka był inny owoc lub wa-
rzywo. Dzieciaki pod okiem kamery 
własnoręcznie przygotowywały sałat-
ki, desery i przekąski. To było dla nich 
podwójne przeżycie, bowiem niektó-
re z nich po raz pierwszy miały oka-
zję zrobić to samodzielnie. A jeszcze 
większą frajdą był fakt, że mogą zo-
baczyć efekty swojej pracy w telewizji. 
- Działań promocyjnych - dostarczono 
ponad 70 ton owoców. Były to głów-
nie jabłka, ale także truskawki, grusz-
ki, borówki i brzoskwinie. Wszystkie 
owoce pochodziły od lokalnych pro-

ducentów, dlatego docierały do szpi-
talnych stołówek w doskonałej jakości. 
Owoce kupowane były w ramach bu-
dżetu kampanii, jak również dostarcza-
ne bezpłatnie przez grupy producenc-
kie. W tym miejscu głównie w imieniu 
dzieci hospitalizowanych składamy ser-
deczne podziękowania za owoce i za-
angażowanie firmom: Activ, Agroserw, 
Apple Team, Elfruit, Elpa Fruit, Euro-
sad, Jabłko Siedleckie, Nasz Sad, Po-
lfrut, Rajpol, Skowronki, oraz Sunsad. 
W ramach działań promocyjnych wy-
produkowane zostały również wykroj-
niki do jabłek, kredki, a także maskot-
ki imitujące głównych bohaterów fil-
mu, czyli Ciocię Jabłonkę i Wujka Se-
lera. Wszystkie gadżety zostały rozdane 
dzieciom i ich rodzicom. 
- Działań lobbingowych, w ramach 
których dietetyk odwiedzał szpitale i w 
formie pogadanek uświadamiał dzie-

ci i rodziców jak prawidłowo zapla-
nować codzienną dietę. Wielu z nich 
nie zdawało sobie sprawy jak ogrom-
ny wpływ ma to na zdrowie, a także 
powrót do zdrowia. 
W naszym odczuciu wzrost świado-
mości o walorach owoców i warzyw 
wpłynął na zwiększenie zainteresowa-
nia krajową ofertą i popytem, a  tym 
samym na zwiększenie zakupów . To 
bardzo ważne szczególnie teraz, kiedy 
sadownicy mają problemy z zagospo-
darowaniem zebranych plonów - mówi 
Mirosław Maliszewski, prezes Związ-
ku Sadowników RP. Dla sadowników 
była to bardzo udana akcja. - Chcieli-
byśmy kontynuować te działania w la-
tach kolejnych, jeśli pozyskamy środki 
finansowe - dodaje.
Janina Ewa Orzełowska, wicemarsza-
łek Województwa Mazowieckiego oraz 
Elżbieta Lanc, członek zarządu Woje-

wództwa Mazowieckiego potwierdzi-
ły, że popierają pomysł kontynuowania 
kampanii w kolejnych latach.
Mamy nadzieję, że każdy owoc zje-
dzony przez dzieci przebywające na 
szpitalnych oddziałach w ramach 
Kampanii „Jedz witaminy i wracaj do 
zdrowia” wywołał uśmiech na twarzy 
dzieci i przybliżył je do szybszego po-
wrotu do zdrowia. I właśnie taki efekt 
w naszym odczuciu to największy suk-
ces tej kampanii.

Agnieszka Dywan

Kampania sfinansowana ze środ-
ków Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw



 

Każda z ozdób była jedyna w swoim 
rodzaju, niepowtarzalna a przez to, 
że wykonana przez dzieci, młodzież 
lub seniorów z organizacji działają-
cych na rzecz lokalnej społeczności – 
niezwykła. Kupując świąteczne deko-
racje można było wesprzeć Lokalny 
Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A., 
Szkolne Koło Wolontariatu działają-
ce przy PG w Warce, Świetlicę Opie-
kuńczo-Wychowawczą działającą 
przy CeSiR, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Przedszkole Samorządowe w 
Warce, Publiczną Szkołę Podstawo-
wą w Michałowie, Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 1 w Warce, Publicz-
ną Szkołę Podstawową nr 2 w War-
ce, Publiczną Szkołę Podstawową we 
Wrociszewie, Świetlicę w Laskach 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 Podczas kiermaszu kolędy i pa-
storałki wykonywali laureaci gru-

dniowego mini Warka Music Show, 
uczestnicy sekcji wokalnej Dworku 
na Długiej oraz stypendyści Lokal-
nego Funduszu Stypendialnego. Była 
też szansa na to, by zabłysnąć wiedzą 
z zakresu świątecznych tradycji przy 
okazji planszowej gry bożonarodze-
niowej przygotowanej przez Stowa-
rzyszenie ANIMATOR.
 Podobnie jak w ubiegłym roku, 
uczestnicy kiermaszu wzięli udział w 
głosowaniu na najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową. Owoce ich pra-
cy można podziwiać w holu Urzędu 
Miejskiego w Warce do 22 grudnia.

Kolędowanie w Dworku
 Przed kilkoma dniami „Dworek 
na Długiej” w Warce gościł wspa-
niałych wokalistów biorących udział 
w konkursie „mini Warka Music 
Show”. Niemal pięćdziesięcioro wy-
konawców zaprezentowało najpięk-
niejsze polskie i zagraniczne kolędy i 
pastorałki  tworząc wspaniały, świą-
teczny nastrój. Po kilku godzinach 

„kolędowania” nikt już nie miał wąt-
pliwości, że święta zbliżają się wielki-
mi krokami.
 Komisja konkursowa wytypowa-
ła zwycięzców: przedszkola i zerówki 
- Kinga Lisowska; klasy I – III szkół 
podstawowych: Maja Teresiak, Wik-
toria Bogumił (ex aequo); klasy IV – 
VI szkół podstawowych: Hanna Ber-
naciak; gimnazjum: Julita Zawodnik.

Wigilijny stół
 Z czym kojarzą Wam się Świę-
ta Bożego Narodzenia? Ze stajenką 
betlejemską i Pasterką?
 A może z choinką i prezentami? 
Są też tacy, którym święta kojarzą 
się przede wszystkim z dobrym je-
dzeniem. Takim, które tylko ten je-
den raz w roku gości na naszych sto-
łach, jak kapusta wigilijna z grzyba-
mi, kutia czy korzenne ciasteczka 
pięknie dekorowane przez najmłod-
szych domowników.

 Opr. LŚ

„13” nie była 
szczęśliwa 
dla lotniska
NOWE MIASTO NAD PILICĄ Agencja 
Mienia Wojskowego podjęła 12 grud-
nia 13 już próbę sprzedania terenów 
w Nowym Mieście nad Pilicą. Podob-
nie jak poprzednie – nieskuteczną
 Do przetargu – jak poinformo-
wała nas specjalistka w Dziale Za-
gospodarowania Nieruchomości 
AMW Beata Mikulska – po prostu 
nikt się nie zgłosił. Tak więc blisko 
500 hektarów ziemi w Nowym Mie-
ście nad Pilicą, za które wyznaczono 
cenę wywoławczą 20 mln zł, za mie-
siąc znów zostanie wystawione na 
sprzedaż. Dodajmy, że w tym roku 
był to drugi przetarg. Poprzedni od-
był się 1 lipca.
 Teren po byłym lotnisku wojsko-
wym obejmuje, jak wspomnieliśmy, 
około 500 ha ziemi, z betonowym 
pasem startowym i 76 budynkami 
o łącznej powierzchni blisko 25 tys. 
m kw. Wśród nich są: garaże, ma-
gazyny, budynki administracyjne, 
stacje benzynowe, wartownia, ko-
tłownia, remiza strażacka, budyn-
ki koszarowe, budynek sztabowy, 
biuro przepustek, hotel, chlewnie, 
schrony, warsztaty, stołówka, spa-
dochroniarnia, hangar, domek pilo-
ta, obiekty techniczne. Oczywiście 
większość budynków istnieje tylko 
z nazwy, gdyż w ciągu ostatnich 10 
lat została doszczętnie zdewasto-
wana i rozgrabiona. 
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Jabłko – produkt polityczny
WARKA /POWIAT Jabłka to najpopularniejsze owoce dostępne przez cały rok. Ostatnio ich jedzenie stało się 
nawet formą „patriotycznego” obowiązku. Jedna sztuka to około 70 kcal., pokrywa 12 proc. zapotrzebowa-
nia na błonnik pokarmowy oraz 18 proc. zapotrzebowania na witaminę C. Owoc ten zawiera też pewne ilo-
ści witamin z grupy A i B oraz potas
 Skoro mamy taki cenny owoc, 
w dodatku w olbrzymich ilościach (ze-
brano w tym roku około 3,7 mln ton), 
dlaczego wokół niego takie zamiesza-
nie? Po prostu w chłodniach naszych 
sadowników przechowywanych jest 
około 1 mln 200 tys. ton jabłek z tego-
rocznych zbiorów, z którymi nie wia-
domo co zrobić. To konsekwencje em-
barga, jakie na polski eksport warzyw i 
owoców nałożyła Rosja.

Na rosyjski gust
 W ubiegłym roku wyeksportowa-
no w ogóle 1,2 mln ton jabłek, a do 
Rosji trafiło z tego bezpośrednio 750 
tys. ton. Ponieważ Białoruś i Kazach-
stan tworzą z Rosją unię celną, moż-
na śmiało stwierdzić, że tylko jakaś 
marginalna część z tych 1,2 mln ton 
trafiła na inne rynki. Łatwość z jaką 
opanowaliśmy rynek rosyjski spowo-
dowała, że większość sadowników 
przystosowała sady do gustów rosyj-
skich odbiorców. Rosja była partne-
rem handlowym, który nam bardzo 
odpowiadał ze względu na ilość im-
portowanych jabłek o określonej ja-
kości i względnie taniego i szybkiego 
transportu (praktycznie przez cały 
rok). Przewidywaliśmy więc, że nasz 
eksport będzie systematycznie wzra-
stać. O krachu w kontaktach handlo-
wych z Federacją Rosyjską nikt nie 
myślał. Dzisiaj mamy więc drama-
tyczną sytuację, z którą nasi sadow-
nicy i władze muszą się zmierzyć.

Co zrobić, aby przeżyć?
 Temu zagadnieniu poświęcona była 
7. Konferencja Odmianowa w Nowej 

Wsi (gm. Warka). Na szczęście nie roz-
trząsano przyczyn wprowadzenia em-
barga przez Rosjan, tylko zastanawiano 
się, co w tej sytuacji robić, aby sadowni-
cy przeżyli dwa następne lata, a ich go-
spodarstwa nie popadły w ruinę.
 O aktualnej sytuacji na rynku ja-
błek i o perspektywach na najbliższe 
miesiące i lata mówił prof. Eberhard 
Makosz z Towarzystwa Rozwoju Sa-
dów Karłowych. Prezes Związku Sa-
downików RP, poseł Mirosław Mali-
szewski przedstawił starania naszych 
władz w zdobywaniu nowych ryn-
ków zbytu. Okazuje się, że możliwo-
ści są raczej niewielkie – przynajmniej 
w najbliższym czasie. Maciej Lipecki 
ze Stowarzyszenia Polskich Szkółka-
rzy ostrzegał sadowników przed zbyt 
łatwym uleganiu trendom i dostoso-
waniu poszczególnych odmian do wa-
runków glebowo – klimatycznych oraz 
specyfiki danego gospodarstwa.  

Certyfikat po 10 latach
 Chyba najciekawszą prelekcją było 
wystąpienie Keesa Pouwera z Fru-

itConsult Holandia. Przedstawił on 
drogę holenderskich sadowników na 
rynek chiński. Powiedzenie, że była to 
droga przez mękę – to mało. Holendrzy 
zaczęli się starać o możliwość ekspor-
tu swych gruszek (konferencja) do Chin 
już w 2004 r. Musieli wytypować gospo-
darstwa, które cały czas były szczegóło-
wo monitorowane. W ostatnim roku  w 
sadach kilkakrotnie gościły chińskie de-
legacje, przeprowadzając dokładne kon-
trole. Producenci musieli zastosować się 
do kilkunastu uwag, jakie Chińczycy 
zgłosili. Na przykład, że owoce do wy-
sokości 50 cm, nie będą eksportowane 
do ich kraju (zwiększona możliwość za-
każenia). Dopiero w listopadzie – a więc 
po 10 latach starań - Holendrzy otrzy-
mali certyfikat potrzebny do wysłania 
pierwszej partii owoców. 
 Czy podobna procedura czeka 
naszych sadowników? Prezes Mali-
szewski uspokoił zebranych mówiąc, 
że nasze polityczne kontakty z Chi-
nami pozwolą na skrócenie tego cza-
su do... trzech, czterech lat. 

LŚ

R E K L A M A

Przedszkolaki 
na wielkiej scenie
GRÓJEC W Grójeckim Ośrodku Kultury odbył się XVIII Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej. Patronat nad imprezą sprawował przewodniczący Rady Miejskiej, 
Adam Siennicki, który był również fundatorem nagród i upominków

 Po wysłuchaniu 21 piosenek konkursowych jury przyznało następujące 
nagrody: I miejsce: Zuzanna Oziemska z Przedszkola nr 2 w Grójcu za pio-
senkę „Laleczka z saskiej porcelany”; II miejsce: Krzysztof Papis z Przedszkola 
ZCMN w Grójcu za „Wesoły pociąg”; Martyna Wróblewska z Przedszkola nr 4 
w Grójcu za „O zwierzętach domowych”; Amelia Ścisłowska z Niepublicznego 
Przedszkola Baśniowy Pałacyk za „Idzie kot”; III miejsce – Zuzanna Zawadz-
ka z Przedszkola nr 4 w Grójcu za „Wyścig rowerem”; Bartosz Golec z Przed-
szkola nr 4 w Grójcu za „Mój tata jest strażakiem”; duet Magda Laskowska i 
Sandra Szydłowska z PSP nr 1 w Grójcu za „Zimowa poleczka”. Wyróżnienia:  
Oliwia Ciszewska  z Przedszkola nr 2 w Grójcu za „Święty Mikołaj”; Maja Lis z 
Przedszkola nr 4 w Grójcu za „Jesienne zapasy”; Matylda Wójcik z Przedszkola 
ZCMN w Grójcu za „Co powie tata”; Zuzanna Kwiatkowska z Przedszkola ZCMN 
w Grójcu za „Smokolokp”; Ernest Faure z Przedszkola nr 2 w Grójcu za „Dbaj-
my o przyrodę”; Julia Surmacz z Przedszkola nr 2 w Grójcu za „Święty Mikołaj”.
Jedną z głównych atrakcji imprezy – jak się okazało - był Święty Mikołaj, który 
na scenę GOK wprowadził prawdziwie świąteczny nastrój. 

Info

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Warecki
kiermasz
WARKA W sali OSP w Warce odbył 
się „Warecki Kiermasz Świątecz-
ny”. W tym roku swoje „cudeńka” 
wystawiło aż 11 różnych instytu-
cji społecznych. Na stołach znala-
zło się całe mnóstwo kolorowych 
bombek, malowanych mikołajków 
i bałwanków, choinek z szyszek i 
makaronu, świątecznych kartek, 
stroików oraz innych różnorod-
nych ozdób
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DAM PRACĘ

DO OCHRONY PIASECZNO PEŁNY ZUS! TEL. 
690 101 269

Zatrudnię Panów do sprzątania , Piaseczno 
Konstancin, wiek do 55 lat tel. 501 163 228

Zatrudnię kierowców autobusu z ok. Prażmo-
wa, Ustanowa, Zalesia Górnego, tel. 606 536 651

Serwis sprzątający zatrudni mężczyznę  
z doświadczeniem, tel. 502 129 189

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

½  etatu w Delikatesach pod Dębem w Piasecz-
nie, tel.  694 451 562

Pracownicę do sklepu Globi w Złotokłosie, 
tel. . 797 188 368

Sprzedawczynię w delikatesach w Zalesiu 
Dolnym  tel. 797 188 368, 22 737 35 83

Zatrudnię kucharza/rkę  i kelnerkę z do-
świadczeniem, możliwość zamieszkania,  
Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna, 
tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Pomocnik mechanika do warsztatu samocho-
dowego Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Przyjmę handlowca do sprzedaży samocho-
dów ciężarowych z kat. C, Łazy k. Magdalen-
ki, tel. 604 626 444

Lakiernika do stolarni, tel. 508 215 611

Pomocnika do stolarni, tel. 508 215 611

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

Do cukierni z doświadczeniem, tel. 790 765 880

K&W Trans zatrudni mechanika do samochodów 
ciężarowych w okolicy Piaseczna, tel. 665 541 000, 
22 757 47 77
 
Restauracja Aromat w Gołkowie zatrudni pomoc 
kuchni, kelnerów, tel. 501 361 347

Apteka Anamedica  w Piasecznie zatrudni techni-
ka farmacji, tel.  299 29 30, 667 152 313, 
apteka@anamedica.eu

Przyjmę do pracy lakiernika samochodowego, 
okolice Głoskowa tel. 501 781 984.

Podnajmę stanowisko lub zatrudnię  kosmetycz-
kę, fryzjerkę, dietetyczkę i masażystkę, 
Piaseczno, tel.503 370 421  

Szwaczki overlock dwuigłówka, w Piasecznie – 
pilnie zatrudnię, ul. Dworcowa 4, tel. 22 757 26 00

Sprzedam firmę handlowo-usługową w Piasecz-
nie tel. 602 463 705 

Zatrudnię fryzjera/kę, Wólka Kozodawska, 
tel. 608 58 94 12

Elektryków, tel. 600 499 826

Zatrudnię doświadczonego mechanika samo-
chodowego, Piaseczno, tel. 506 362 025

Praca w ochronie: Piaseczno, Góra Kalwaria, 
Wilcza Góra 24/48 h, tel 22 319 88 77

Do robót malarskich, wykładzin podłogowych, 
tel. 602 230 452

Grafik/operator dtp. CV prosimy przesłać 
na adres: praca@galia.net.pl

Panie z ksiązeczką sanepid poszukiwane do pa-
kowania kosmetyków w Nadarzynie.
Zadzwoń 22 713 81 97

Elektryk-montażysta z uprawnieniami i prawem 
jazdy kat.B do pracy w firmie reklamowej w Pia-
secznie CV sekretariat@plastica.net.pl 
Tel. 691 400 042 

Praca w ochronie: Pruszków, Moszna, 
tel. 695 155 927 

Praca w ochronie: Wólka Kosowska, Baszkówka, 
tel. 783 833 346 

Praca w ochronie: Sękocin Nowy, Macierzysz, 
Wolica, Reguły, Duchnica, tel. 667 676 007 

Praca w ochronie: CH Janki, Żabia Wola, 
tel. 667 676 261 

Praca w ochronie: Łazy, tel. 695 804 224 

Praca w ochronie: Grójec, Kajetany, 
tel. 723 120 667 

Praca w ochronie: Żyradów, Radziejowice, 
tel. 605 890 193

Firma sprzątająca zatrudni pracownika w godzi-
nach 09.30 do 13.30
Praca w Jankach. Tel. 501 366 037

Poszukujemy pracowników do pracy przy kom-
pletowaniu zamówień w Piasecznie. 
2 zmiany. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 519 301 108

Hurtownia medyczna z Piaseczna pilnie zatrudni 
szwaczki i osobę do pakowania. CV prosimy wy-
syłać na adres rekrutacja@neomedpolska.pl 

Przyjmę murarzy od zaraz, tel. 513 024 029

Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem, możli-
wość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Kon-
stancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Kucharkę z doświadczeniem do przedszkola 
niepublicznego w Piasecznie, tel. 696 418 116

SZUKAM PRACY 

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

Brygada spawaczy-monterów instalacji sa-
nitarnej i gazowej podejmie współpracę
 tel. 531 817 710 

Sprzątanie, tel.889 975 129

Sprzątanie, Ukrainka, okolice Piaseczno 
tel. 886 163 743 

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601 

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, od-
znaczenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

Pług dwuskibowy i opryskiwacz sadowniczy, 
tel. 515 486 338

SPRZEDAM

Niedrogo, regały drewniane, ciemne 100cm 
x 210cm – 4 szt, 70cm x 210 cm – 2szt oraz 
kożuch damski z kapturem tel. 604 998 314 

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

Sprzedam garaż w Tarczynie przy ul. Oszkie-
la. Dolna kondygnacja. Tel. 502 439 486

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno kominkowe i opałowe, 
tel. 791 394 791

Profesjonalny kombajn stolarski  (z odlewów) 
:piła, heblarka, grubościówka, wiertarka, tokar-
ka (sprawny), cena 8000 zł, tel. 664 754 484

Drewno kominkowe, Głosków, tel. 602 520 450

Karp, amur, hodowla własna, tel. 608 819 074

Drewno kominkowe: dąb, brzoza, 
tel. 608 230 959

Drewno kominkowe, suche tel. 665 008 357 

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 

Kopaczkę, tel. 515 486 338

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, 
remonty, przeróbki . www.przyczepy.waw.pl , 
tel 601 449 898

AUTO-MOTO KUPIĘ

Toyoty, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

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

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

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

Sprzedam ziemię rolną o pow. 1 ha w miej-
scowości Krupia Wólka, tel. 601 600 269

Budynek stan surowy 207/ 1400 m kw. Nowy 
Prażmów c. 260 tys. zł, tel. 602 770 361

Funkcjonalny dom w atrakcyjnej okolicy 
140/1000 m kw. do wykończenia, Głosków, 
tel. 697 086 066

Grunt rolny Prażmów 0,5 i 2 ha, tel. 602 770 361

Okazja! Zalesie Górne, działka 2100 m kw  z do-
mem o pow. 200M kw tel. 782 346 861 

Działka, Zalesie Górne- wyżyny, 1800 m kw, do-
bra cena, 330tys zł   tel. 502 517 996 
 
Działkę 2000 m kw., Piaseczno, uzbrojoną, 
dwufrontową, tel. 502 708 797

Łoś, działka 1300 m kw., z budynkiem do ada-
ptacji - 84 m kw.,  ogrodzona, prąd, woda,  
120 tys zł, tel. 501 120 310
 
Mieszkanie 60m kw, Piaseczno - lub zamienię 
mniejsze dwupokojowe tel. 519 871 388, 
508 604 136 

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764

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

Sprzedam lub wynajmę halę 300 m kw., 
Stara Iwiczna, tel. 602 383 108

Dom 170 m kw. Piaseczno/Zalesie Dolne. Dział-
ka 503 m kw. Tel: 692 402 746

Warka-Winiary, sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną 804 m kw. Wszystkie media, znako-
mita lokalizacja. Tel: 889 775 681

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Sprzedam lub wynajmę lokal 54 m kw., 
Piaseczno, tel. 513 044 216

Plac utwardzony, 800 m kw., Centrum Jezior-
ny obok Orlenu, tel. 606 409 054 
lub 22 756 34 55

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

2-pokojowe, 60 m kw., wszystkie media, 
tel. 601 304 250
 
2 pokojowe , umeblowane w Piasecznie, 
na dłużej, tel. 694 236 965

Kwatery pracownicze, Chyliczki tel. 509 310 592 

Piękny dom w Konstancinie, 4500zł,  
tel. 794 379 429

Mieszkanie, 40 m kw., pokój, kuchnia, łazienka, 
Łoziska, 550 zł, tel. 697 327 449

48 m kw., parter, garaż + taras 24 m kw., 
Piaseczno, tel. 515 165 525

Pawilon 25 m kw., tel. 501 277 407

Magazyny w Antoninowie o pow. 80, 200, 300, 
500 m kw. Ochrona całodobowa. 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Mieszkanie dwupokojowe przy stacji metra Ur-
synów tel. 601 293 500 

16 m kw., centrum Piaseczna, 1p., wynajmę na 
biuro lub inne, tel. 501 245 118 

Lokal usługowo-handlowy, Józefosław 
tel. 660 477 348 

Mieszkanie 42 m kw, Piaseczno, 1200zł  opłaty 
tel. 504 022 605 

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764

Lokal biurowo-użytkowy, Piaseczno, 
tel. 664 225 017

Pawilon handlowy 25 m kw., ul. Szkolna 13 w 
Piasecznie, tel. 691 437 500

Lokal usługowy 40 m kw., bazarek, Piaseczno, 
tel. 606 391 592

Mieszkanie 47m kw , nowe , umeblowane, Pia-
seczno tel. 517 126 925

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARAN-
CJA. tel. 504 008 309

Remonty tel. 667 356 939 

    Glazura,     malowanie,     remonty,      tel.  798 828 783

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Pranie dywanów i wykładzin, tel. 668 101 920

Elektryk, tel. 666 890 886

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, da-
chy, remonty, tel.  501 386 629

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Studnie tel. 601 231 836

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

ODŚNIEŻANIE POSESJI DACHÓW, PIASECZ-
NO i okolice, tel. 601 304 250

FRYZJER A-STUDIO, UL. FABRYCZNA 39, PIA-
SECZNO, www.piaseczno-fryzjer.pl,  
TEL. 022 373 02 72

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR, 
WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

Tynki maszynowe gipsowe pod malowanie, 
tel. 507 927 858

Docieplanie budynków, poddaszy, remonty od 
A do Z, tel. 603 722 837

Hydraulik, tel. 535 872 455

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne 
www.budax.pl - 511 529 965

Transport, przeprowadzki, sprzątanie, garaży, 
piwnic, tel.  603 304 250

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Remonty, tel. 505 970 480 

 Glazurnicze, tel. 660 130 799 

Naprawa pralek i piekarników, 
tel. 605 112 216

Instalacje elektryczne, pomiary  tel.  601 41 88 01

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Geodeta – podziały, mapy, inwentaryzacje, wy-
tyczenia, tel. 607 229 133

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

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

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

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

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

Elewacje, remonty, dachy, tel. 602 238 620

Wulkanizacja bez kolejki, tel. 501 277 407

Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Biuro rachunkowe, tel. 606 126 597

Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

 NAUKA 

Matematyka, korepetycje, tel. 602 62 03 32

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Francuski tel.607 924 999 

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

Masaże różne, tel. 572 650 662

Ośrodek opiekuńczy dla osób starszych, 18 lat 
doświadczenia, Piaseczno - Zalesie Dolne, 
lekarz. tel. 607 081 930

Manicure i pedicure w salonie lub z możliwo-
ścią dojazdu do klienta tel. 509 310 592 

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

ZWIERZĘTA 

Oddam małe szczeniaki, tel. 501 087 859

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Hodowla TiamanT z wieloletnim doświadcze-
niem posiada na sprzedaż psy rasy Angielski 
Springer Spaniel.Jesteśmy hodowlą domową 
maluchy są starannie zaopiekowane i wychowy-
wane z dziećmi.Zapraszam do kontaktu 
516 041 457

Psy i koty do adopcji, tel. 533 109 039

RÓŻNE

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biurze 
w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl

Kucharz, dobrze płatna, tel. 605 311 033, 
www.villajulianna.pl

CHOINKI Z PLANTACJI, CENY OD 30 
DO 50 ZŁ, SZANOWNY KLIENCIE ŚCI-
NAM PRZY TOBIE, GŁOSKÓW, UL. LIPO-
WA 2, CZYNNE: OD 19 DO 24 GRUDNIA W 
GODZ.: 13:00-16:00, TEL. 601 547 707

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

Matematyka – egzaminator maturalny, 
tel. 602 690 229

Zatrudnię fryzjerki i uczennice w centrum 
Piaseczna tel. 601 520 044 

Dam pracę magistrowi farmacji w aptece w 
Chynowie 601 278 399 

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

SKUP AUT.  CAŁE, JEŻDŻĄCE I USZKO-
DZONE. GOTÓWKA  TEL. 604 168 147

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Skup aut, tel. 666 274 444

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182 

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY 
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 18

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

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

Instalacje hydrauliczno – gazowe, 
kompleksowo, tel. 784 363 960

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

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

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szyb-
ko, tanio, tel. 605 079 907

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

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

KONSULTACJE – PORADY – WNIOSKI w 
sprawach odszkodowania za działki przeję-
te pod drogi tel. 508 743 620 

Detektyw, tel. 600 781 365

Wróżka, tel. 693 76 52 83

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

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

W dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. oraz 2 i 5 stycznia 2015 r.  
redakcja Kuriera Południowego będzie zamknięta 

W dniach 22-23 oraz 29-30 grudnia  
zapraszamy w godzinach 9-17 

  
Kolejne wydanie Kuriera Południowego ukaże się 16 stycznia 2015 r.




