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Samoobrona rolników (bis), 
czyli blokady na drogach
GRÓJEC Przez całą Polskę przetaczają się 
protesty rolników. Dochodzi do blokad 
na newralgicznych trasach. 3 lutego rolni-
cy ze związku Solidarności Rolników Indy-
widualnych zablokowali ruch na trasie nr 
50 od Grójca do Słomczyna. Między godz. 
11, a 12  przez grójeckie rondo na skrzy-
żowaniu ul. Armii Krajowej z drogą nr 50 
przejechało zaledwie kilka samochodów

Mini kiwi – samo

zdrowie
POWIAT Wszyscy znamy kiwi. Owoc bez przeszkód możemy kupo-
wać właściwie we wszystkich sklepach z żywnością. Wielkością i 
kształtem przypomina trochę ziemniaki, z lekko włoskowatą, nie-
jadalną skórką. Natomiast mini kiwi (miniberry) to zupełnie inny 
gatunek charakteryzujący się – w przeciwieństwie do kiwi - zna-
komitą wytrzymałością na mróz (nawet do -30 st. C)

str. I

GRÓJEC Danuta Szafl arska, aktorka znana z fi lmów takich jak „Zakazane piosenki”, „Zemsta”, serialu „Lalka”, czy „Pora 
umierać” - świętuje 100. urodziny. Legenda polskiego kina urodziła się 6 lutego 1915 roku, jednak w jej ofi cjalnych do-
kumentach od lat fi guruje błędna data 20 lutego
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Mazowsze powoli uwalnia się od janosikowego
Planowane dochody w tegorocznym budżecie samorządu województwa mazowiec-
kiego wyniosą 2,61 mld złotych. Natomiast wydatki mają ukształtować się na poziomie 
2,58 mld złotych. W tym roku Mazowsze wpłaci do Skarbu Państwa znacznie mniejsze 
„janosikowe”, co pozwoli przeznaczyć większe środki fi nansowe na inwestycje
 - Powoli odzyskujemy możliwo-
ści inwestowania w rozwój nasze-
go regionu. „Janosikowe” nie jest 
wreszcie największą kwotą, jaką wy-
damy. Możemy wrócić np. do pro-
jektów drogowych, które były za-
mrożone przez ostatnie lata, m.in. 
budowy drogi do mostu na Wiśle w 
okolicy Solca – po uchwaleniu bu-
dżetu mówił marszałek Adam Stru-
zik. - Poza tym oddech łapią nasze 
instytucje kultury. Część kwoty, któ-
rą uzyskaliśmy dzięki mniejszemu 
„janosikowemu”, mogliśmy prze-
znaczyć na wsparcie bieżącej dzia-
łalności muzeów i teatrów. Przed 
nami także ważna inwestycja zwią-
zana z ochroną zdrowia. W tym 
roku rozpocznie się budowa nowego 
szpitala psychiatrycznego w Drew-
nicy – dodał marszałek. 
 Wydatki, jakie planują władze 
Mazowsza, w dużej mierze doty-
czyć będą infrastruktury drogowej 
(ogólnie 309,87 mln zł, z czego 130 
mln zł przeznaczonych będzie na 
nowe inwestycje), transportu ko-
lejowego (304,55 mln zł), a także 
ochrony zdrowia (197,3 mln zł), 

kultury (165,74 mln zł) i oświaty 
(135,17 mln zł). Pojawi się również 
wsparcie dla organizacji pozarzą-
dowych – 4,36 mln zł, ale będą one 
w najbliższym roku przeznaczo-
ne tylko dla NGO zajmujących się 
sportem wśród dzieci i młodzieży. 
Poza tym Mazowsze będzie mu-
siało w 2015 r. wpłacić do budże-
tu państwa 271,45 mln zł „janosi-
kowego”.
 Wśród inwestycji drogowych, 
które samorząd Mazowsza bę-
dzie realizował na terenie powia-
tów, w których ukazuje się Kurier 
Południowy, znalazła się rozbudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 683 w po-
wiecie piaseczyńskim (5 mln zł). 
Jest to 20-kilometrowy odcinek łą-
czący Prażmów z Dębówką. W tym 
roku województwo przebuduje rów-
nież drogę wojewódzką nr 730 – ul. 
Warecka w miejscowości Jasieniec, 
powiat grójecki (4,3 mln zł).
 Mazowieccy samorządow-
cy przewidzieli również fundusze 
na służbę zdrowia. Można wymie-
nić m.in. kontynuację projektu e-
Zdrowie (12,7 mln zł wkładu wła-

snego), a także budowę systemu 
energii odnawialnej (kolektory sło-
neczne w mazowieckich szpitalach) 
– ponad 15 mln zł. W budżecie prze-
widziane są również kwoty, które są 
wkładem własnym do trwających już 
projektów z unijnym dofinansowa-
niem: na termomodernizację z wy-
mianą oświetlenia budynków szpi-
tala dziecięcego przy Niekłańskiej w 
Warszawie – ponad 804 tys. zł, ter-
momodernizację jednego z pawilo-
nów szpitalnych w szpitalu spychia-
trycznym w Radomiu (ok. 253,6 tys. 
zł), modernizację oddziału przyję-
ciowego w szpitalu tworkowskim w 
Pruszkowie (21,9 tys. zł) i komplek-
sową informatyzację Szpitala Kole-
jowego w Pruszkowie (193 tys. zł).
 Sejmik województwa wygospo-
darował również pieniądze dla ma-
zowieckich instytucji kulturalnych. 
Ponad 500 tys. złotych będzie kosz-
towała przebudowa zabytkowego 
budynku Teatru Polskiego im. Ar-
nolda Szyfmana w Warszawie. Pra-
wie 11,85 mln zł stanowi wkład z bu-
dżetu województwa na rozbudowę 
i modernizację Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego/Bi-
blioteki Publicznej m.st. Warszawy. 
Inne planowane inwestycje to re-
witalizacja i modernizacja Cytade-
li Warszawskiej (oddziału Muzeum 
Niepodległości) – 997 tys. zł, budo-
wa centrum kulturalno-rekreacyjne-
go w Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu – 4,15 mln zł, adaptacja bu-
dynku kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w Wiączeminie Polskim 
na potrzeby skansenu osadnictwa 

nadwiślańskiego (projekt Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku – 247,4 
tys. zł, wyposażenie specjalistyczne 
dla Muzeum Azji i Pacyfiku w War-
szawie – 492,5 tys. zł i budowa pra-
cowni konserwacji drewna archeolo-
gicznego w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie – 1,5 
mln zł.

gt/inf.

Sejmik województwa uchwalił budżet Mazowsza na 2015 rok

Flis Festiwal nagrodzony
Flis Festiwal odbywający się w Gassach nad Wisłą w gminie Konstancin-Jeziorna zdo-
był kolejną ogólnopolską nagrodę turystyczną. Jego współorganizator, Fundacja Sze-
rokie Wody, otrzymała tym razem Nagrodę Przyjaznego Brzegu
 To już jedenasta edycja konkursu 
organizowanego przez Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze we współpracy z Polskim Związ-
kiem Żeglarskim i innymi partne-
rami. Laureatów wybrało jury, któ-

re oceniało zgłoszenia napływające 
z całej Polski. Werdykt ogłoszono 16 
stycznia. Wśród kilkudziesięciu na-
grodzonych nie mogło zabraknąć 
Fundacji Szerokie Wody. Docenio-
no ją w kategorii „Inicjatywy reali-
zowane przez organizacje pozarzą-
dowe” za wieloletnią organizację 
Flis Festiwalu nad Wisłą - jednego 
z najlepszych produktów turystycz-
nych Mazowsza.
 Uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie nagród odbę-
dzie się 14 lutego podczas Targów 
Sportów i Rekreacji „Wiatr i Woda” 
w Centrum Wystawienniczym w 
Warszawie przy ul. Marsa 56c. Po 
uroczystej gali odbędzie się trady-
cyjna debata „Co czynić, by polskie 
brzegi były bardziej przyjazne?”.
 Warto dodać, że Flis Festiwal - 
spotkanie kultur nadrzecznych na 
Urzeczu otrzymał już we wrześniu 
ubiegłego roku certyfikat „Najlepszy 
produkt turystyczny Województwa 

Mazowieckiego 2014”, stając się tym 
samym jedną z największych atrak-
cji regionu, przyciągającą uczestni-
ków z całego kraju i z zagranicy. 
 Tegoroczny IV Flis Festiwal od-
będzie się w dniach 7-10 maja. Po 
raz pierwszy w ramach festiwalu 
mają się odbyć żywe lekcje histo-
rii dla szkół. Uczniowie będą mo-
gli uczestniczyć w pracach kowal-
skich, powroźniczych i brać aktyw-
ny udział w procesie budowy łodzi 
tradycyjnej pod okiem szkutników. 
Mogą skorzystać z krótkich wycie-
czek łodziami po Wiśle z prelekcja-
mi na temat fauny i flory nadwiślań-
skiej czy zwyczajów, strojów i po-
traw łurzyckich. Zostanie przygoto-
wana również wiklinowo-drewnia-
na replika piętnastowiecznej szkuty 
wiślanej, która kilka lat temu zosta-
ła odkryta w Czersku. Nie zabraknie 
też innych nadwiślańskich atrakcji, 
które będą przygotowane na cztero-
dniowy festiwal.

 Natomiast na 24 maja są zapla-
nowane Zielone Świątki na Urzeczu. 
Jest to kolejny oryginalny pomysł 
Fundacji Szerokie Wody, która stara 
się odtworzyć flisackie obchody tego 
święta, łącząc mieszkańców całego 

Urzecza, leżącego na nadwiślańskich 
terenach powiatów otwockiego, gar-
wolińskiego, piaseczyńskiego oraz 
warszawskich dzielnic Mokotów, Wi-
lanów, Praga-Południe i Wawer.

Grzegorz Traczyk

Togoroczny IV Flis Festiwal zostanie zorganizowany w Gassach nad Wisłą w 
dniach 7-10 maja

Pomysłodawcą Flis Festiwalu jest 
mieszkający w Cieciszewie Andrzej 
Stański z Fundacji Szerokie Wody
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Czas skończyć z „janosikowym”
POWIAT Firmy, które wypracowują blisko 22 proc. polskiego PKB i płacą podatki na Ma-
zowszu, mają chyba prawo oczekiwać, że te pieniądze tu zostaną i będą pracować na roz-
wój regionu. Tymczasem wypracowane środki są przekazywane do innych województw. 
- Trzeba to zmienić – mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. 
- Dane GUS pokazujące potencjał Mazowsza oraz siłę działających na terenie wojewódz-
twa fi rm, są konkretnym argumentem w walce o zmianę ustawy o „janosikowym”

- Mieszkańców Mazowsza spotyka 
niesprawiedliwość – uważa Przybyt-
niak. - Pracując dla rozwoju regio-
nu, swoich firm, gospodarstw,  mu-
szą przekazywać na rozwój innych 
województw - zgodnie z ustawą o 
wyrównaniu dochodów mieszkań-
ców naszego kraju - ponad 6,5 mld 
podatku, tzw. „Janosikowego”. 
 To fakt, Mazowsze jest najbogat-
szym i najbardziej rozwijającym się 
województwem, mającym najwięk-
szy dochód PKB na jednego miesz-
kańca. Ale czy trzeba za to karać 
mieszkańców naszego wojewódz-
twa? Zasadność tego podatku w 
części  podważył już Trybunał Kon-
stytucyjny. Zabieranie z budżetu tak 
ogromnych kwot zachwiało wykona-
nie zadań własnych naszego samo-
rządu. Czy „haracz” (niektórzy na-
zywają to spłatą zadłużenia zacią-
gniętego w latach powojennych, gdy 
cały kraj pracował na odbudowę sto-
licy) można dzisiaj, po 70 latach od 
zakończenia II wojny światowej, na-
zwać sprawiedliwością społeczną?
Trzeba oczywiście wspomagać bied-
niejsze regiony kraju, ale ta pomoc 
nie może spoczywać wyłącznie na 
barkach Mazowsza,  nie może prze-
kraczać zdrowego rozsądku i pro-
wadzić do degradacji naszego woje-
wództwa. Wiemy już, że w najbliż-
szym czasie powinniśmy wydać na 
odbudowę i przebudowę dróg  po-
nad 1 mld zł.  Jakość naszego życia 
zależy od opieki zdrowotnej. Tym-
czasem szpitale toną w długach. 
Wielkość potrzeb inwestycyjnych i 
środków, które by mogły uzdrowić 
ten segment, można mierzyć w mi-
liardach. „Janosikowe” spowodo-

wało, że nasz samorząd musiał za-
ciągnąć kredyty, aby nie tylko dofi-
nansować inwestycje na terenie na-
szego województwa, ale żeby wy-
pełnić zobowiązania wynikające z 
ustawy. - Mamy ogromny potencjał 
przedsiębiorczości. Mamy też na-
dzieję, że Mazowsze nadal będzie 

liderem rozwoju wśród wszystkich 
województw.  Ale czas zastanowić 
się, czy zdjęcie „janosikowych wię-
zów” nie jest uzasadnione, nawet ze 
względów ekonomicznych... – doda-
je radny Leszek Przybytniak.

Leszek Świder

Oni już pracują... 
na własne konto
POWIAT Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, we 
współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej 
„Polska Wieś 2000” i Narodowym Bankiem Polskim, za-
proponowały projekt: „Na własne konto”

 Do udziału w projekcie zakwalifi kowało się Publiczne Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków w Błędowie.  Dwudziestu gimnazjalistów w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych uczestniczyło w zajęciach warsztatowych  przygotowanych tak, 
aby zdobywać wiedzę poprzez zabawę. Szukali odpowiedzi na pytania: jak mą-
drze inwestować, jak oszczędzać, jakie cechy powinna mieć osoba przedsiębior-
cza, jakie są korzyści z prowadzenia aktywności gospodarczej, jak przygotować 
dobry biznesplan. Tematów było zresztą znacznie więcej.

Pouczająca zabawa
 Zajęcia prowadzone były najczęściej w formie zabawy. Na przykład zdol-
ności negocjacyjne, cechy osoby przedsiębiorczej uczniowie mogli rozwijać 
dzięki grze „Rynek jabłek”, w czasie której wcielali się w role sprzedawców 
i kupujących.  Uczestnicząc w grze „Fabryka książek”, zdobywali wiedzę jak 
osiągnąć sukces w biznesie, zakładali drukarnię (wirtualną oczywiście). Jed-
nym z zadań, w którym młodzież bardzo chętnie uczestniczyła, było tworze-
nie zabawek, które następnie trzeba było tak zareklamować, aby zachęcić po-
zostałych uczestników do zakupu.
 Uczniowie poznali zasady tworzenia biznesplanu, a następnie wcielili się 
w role przyszłych przedsiębiorców.  Powstały  trzy ciekawe pomysły na biz-
nes: „Czekolada odchudzająca”, „Wehikuł czasu” i „Park linowy dla zwierząt”. 

„Włamanie” do skarbca
 W trakcie zajęć uczniowie odwiedzili oddział Banku Pekao SA. Podczas wi-
zyty pracownicy banku przedstawili prezentację o historii telefonii komórko-
wej i mobilnych lokatach. Mówili też, jak wygląda praca w banku. Jednak naj-
bardziej atrakcyjnym punktem wizyty było „włamanie” do skarbca depozyto-
wego, oczywiście za pełną aprobatą dyrekcji.
 Zupełnie inny charakter miało spotkanie z Januszem Małachowskim – 
właścicielem Domu Bankietowego BACCARA. Przedsiębiorca przedstawił hi-
storię powstania fi rmy.

Czytajcie bloga
 Projekt składa się z dwóch części - zajęć warsztatowych i pracy konkursowej (łącz-
nie 50 godzin), a na celu ma poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród młodzieży. Zdobycie wiedzy na ten temat pozwoli na plano-
wanie kariery zawodowej uczniom gimnazjów z obszarów wiejskich.
 Kolejny etap projektu rozpoczął się 2 lutego. W jego ramach uczniowie 
prowadzą bloga: http://www.nawlasnekonto.pl/blog/publiczne-gimnazjum-
w-bledowie-e3. Tam na bieżąco opisywane są  kolejne działania. 

SW/lś
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BELSK DUŻY

Młodzi strażacy z wizytą w Grójcu
 31 stycznia drużyna młodzieżowa 
OSP w Belsku Dużym odwiedziła Ko-
mendę Powiatową Publicznej Stra-
ży Pożarnej w Grójcu. Młodzi straża-
cy zwiedzili budynek, zapoznali się ze 

sprzętem. „Zawodowcy” opowiedzie-
li także o swoich zadaniach. Młodzi 
pożarnicy słuchali z uwagą wykładu 
kolegów z PSP w Grójcu, a także za-
dawali ciekawe pytania. PSP w Grójcu 

jest największą jednostką zawodową 
w naszym powiecie. W przeszłości w 
ich szeregach pracował m.in. naczel-
nik belskiej OSP –Tomasz Jasiński.

info

Lider - Mazowsze
 Mazowsze wypracowuje 21,9 proc. PKB. Na kolejnych 
miejscach znalazły się woj. śląskie (12,5 proc.), wielkopol-
skie (9,7 proc.), dolnośląskie (8,5 proc.), małopolskie (7,7 proc.) 
i łódz-kie (6,1 proc.). Na końcu stawki znalazły się takie woje wództwa 
jak: warmińsko-mazurskie (2,7 proc.), świętokrzyskie (2,4 proc.), podla-
skie (2,3 proc.), lubuskie (2,2 proc.) oraz województwo opolskie (2,1 proc.). 
PKB przypadające na jednego mieszkańca jest największe w wojewódz-
twie mazowieckim i wynosi 68 682 zł. To 159,1 proc. średniej krajowej. Po-
wyżej średniej krajowej, czyli 43 168 zł, znajdują się jeszcze woj. dolnoślą-
skie (ponad 48 tys. zł), woj. wielkopolskie (ponad 46 tys. zł) i woj. śląskie 
(blisko 45 tys. zł). Pozostałe regiony znala-zły się poniżej średniej krajo-
wej. Najmniejsze PKB przypadające na jednego mieszkańca jest w woje-
wództwach warmińsko-mazurskim (31 077 zł), podkarpackim (30 706 zł) 
i lubelskim (30 477 zł).
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Mini kiwi – samo zdrowie
POWIAT Wszyscy znamy kiwi. Owoc bez przeszkód możemy kupować 
właściwie we wszystkich sklepach z żywnością. Wielkością i kształtem 
przypomina trochę ziemniaki, z lekko włoskowatą, niejadalną skórką. 
Natomiast mini kiwi (miniberry) to zupełnie inny gatunek charaktery-
zujący się – w przeciwieństwie do kiwi - znakomitą wytrzymałością na 
mróz (nawet do -30 st. C)
 Poza tym jest znacznie mniejszy, 
wielkości orzecha włoskiego, małej 
śliwki  lub dużego winogrona, o ja-
dalnej skórce i doskonałym smaku. 
W Polsce aktinidię uprawia się już 
na około 30 ha.
 Podczas konferencji odmiano-
wej w Nowej Wsi dr hab. inż. Piotr 
Latocha ze Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie za-
chęcał plantatorów do uprawy tego 
owocu. On sam zajmuje się mini 
kiwi już 20 lat i w tym czasie zdołał 
wyhodować kilka odmian tych owo-
ców, które z powodzeniem można 
uprawiać w Polsce. 

Zainteresowanie mini kiwi
 - Aktinidia jest to pnącze – mó-
wił dr Latocha - które rośnie w na-
turalny sposób w lasach południowo 
– wschodniej Azji. Wspina się oplata-
jąc się pędami wokół podpór. W świe-
cie aktinidią zainteresowano się w la-
tach osiemdziesiątych w USA. Do Eu-

ropy owoc ten trafił w na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, a pierwsze plantacje powsta-
ły w Niemczech. Nie jest to więc wy-
mysł „szalonego naukowca” z SGGW, 
tylko trend światowy. Po prostu pro-
ducenci uznali, że jest to owoc, który 
może być bez przeszkód uprawiany w 
różnych strefach klimatycznych i do-
skonale nadaje się, ze względu na swe 
walory zarówno smakowe, jak i warto-
ściowy skład, do obrotu handlowego. 

Trudna premiera na rynku
 W Polsce tak naprawdę już w 
1989 r. były publikacje, że warto 
zwrócić uwagę na aktinidię, że war-
to w ten owoc zainwestować. Ale wy-
darzenia polityczne nie sprzyjały no-
watorskim działaniom i o mini kiwi 
na dłuższy czas u nas zapomniano. 
Przynajmniej, jeżeli chodzi o prak-
tyczne prowadzenie tego owocu do 
uprawy w naszych sadach. Doświad-
czalne poletka oczywiście powstały, 

ale w ówczesnych warunkach ekono-
micznych i możliwościach technicz-
nych nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów. 
 Dopiero nasze (SGGW) doświad-
czenia z przełomu lat dziewięćdzie-
siątych i dwutysięcznych sprawiły, 
że uprawa aktinidii mogła okazać się 
opłacalna. Ale wprowadzenie nowego 
owocu do uprawy, jego rozpropagowa-
nie i zachęcenie konsumentów do jego 
kupna – to już inna sprawa. Jak się oka-
zało – niezwykle trudna. - Jednak przy 
obecnych cenach hurtowych tych owo-
ców na rynku europejskim, potencjal-
ny przychód z 1 ha może wynosić na-
wet 200-250 tys. zł. – dodał dr. Latocha.

Aktinidia w Grójeckim
 Przed kilku laty plantacja mini 
kiwi powstała w Bodzewie k. Grój-
ca.  – Plantacja zajmuje 3 ha – mówią 
właściciele Renata i Jacek Kostrzewo-
wie. - Większość krzewów zakupili-
śmy w szkółce, zaś reszta materiału 
pochodzi od dr hab. inż. Piotra La-
tochy. Rośliny posadziliśmy wiosną 
2011. Trzon plantacji stanowią dwie 
odmiany: Weiki i Geneva. Poza tym 
kilka rzędów zajmują inne odmia-
ny: Jumbo, Ananasnaya, Kens Red, i 
nowe selekty z SGGW. Ponadto bie-
rzemy udział we wspólnym projekcie 

badawczym ze Szkołą Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego, którego ce-
lem jest opracowanie technologii to-
warowej uprawy mini kiwi w warun-
kach Polski Centralnej.
 Ponieważ aktinidia jest rośliną 
dwupienną, bardzo ważne jest posa-
dzenie na plantacji roślin żeńskich i 
męskich – tu co siódmą roślinę w rzę-
dzie stanowi forma męska. Niedosta-
teczna ilość tych roślin i wyrastają-
cych na nich kwiatów męskich skut-
kowałaby słabszym zapyleniem, a w 
konsekwencji drobniejszymi owoca-
mi, lub niewielką ich liczbą. Upra-
wa prowadzona jest przy podporach 
w kształcie litery T. Teren, na którym 
sadzimy mini kiwi nie może być nara-
żony na późnowiosenne przymrozki, 
ponieważ młode liście i przyrosty są 
bardzo wrażliwe na ujemne tempera-
tury. Dlatego wskazane jest zamonto-
wanie instalacji antyprzymrozkowej.
 Aktinidia doskonale nadaje się 
do uprawy ekologicznej, gdyż rośli-
na nie wymaga stosowania ochrony 
chemicznej – kończą Renata i Jacek 
Kostrzewowie.
 Dodajmy, że podobna plantacja 
powstała także koło Nowego Miasta 
nad Pilicą. 

Opr. LŚ

Są dobre na wszystko
 Owoce aktinidii ostrolistnej mają wyjątkowo wysoką zawartość skład-
ników mineralnych głównie potasu, wapnia, fosforu, żelaza i magnezu. Za-
wartość witaminy C jest wyższa nawet niż w kiwi 70-400mg/100g sm. W 
skład owoców wchodzi także błonnik, pektyny i związki aktywne biologicz-
nie mające silne właściwości przeciwutleniające. Świeże owoce doskonale 
regulują pracę układu pokarmowego. Napar i sok z owoców jest znanym 
środkiem odfl egmiającym oraz przeciwbólowym. Działają także korzystnie 
na system odpornościowy, regulują ciśnienie krwi i pracę serca. Ponadto 
obniżają zawartość cholesterolu i chronią przed infekcjami. Jedzenie owo-
ców zaleca się szczególnie przy przeziębieniu i grypie, zwłaszcza dla dzieci, 
karmiących kobiet i ludzi starszych. Owoce najsmaczniejsze są w pełni doj-
rzałe (miękkie, a nawet pomarszczone) i schłodzone w lodówce, gdzie moż-
na je przechowywać około tygodnia. 

Samoobrona rolników (bis), czyli blokady na drogach
GRÓJEC Przez całą Polskę przetaczają się protesty rolników. Dochodzi do blokad na newral-
gicznych trasach. 3 lutego rolnicy ze związku Solidarności Rolników Indywidualnych zabloko-
wali ruch na trasie nr 50 od Grójca do Słomczyna. Między godz. 11, a 12  przez grójeckie ron-
do na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z drogą nr 50 przejechało zaledwie kilka samochodów
 W minioną środę fala protestów 
dotarła do Warszawy. Zaledwie po 
pół godzinie rozmów negocjacje rol-
ników z ministrem Markiem Sawic-
kim zostały zerwane. W minister-
stwie pozostały wprawdzie inne de-
legacje związkowe, ale szef opozycyj-
nego OPZZ Sławomir Izdebski opu-
ścił sale obrad. Zaraz potem wygło-
sił mowę: - Ten rząd pozna chłopską 
siłę. Skontaktujemy się z górnikami, 
którzy już szykują inwazję na stolicę. 
Rząd zdrajców musi odejść. 
Szczególnie chodzi o ministra rolnic-
twa Marka Sawickiego. 

Izdebski drugim Lepperem?
 Zastanawiające jest to, że rolnik 
Izdebski, były działacz Samoobro-
ny, bliski współpracownik Andrzeja 
Leppera – jak twierdzi poseł Andrzej 
Orzechowski - importuje zboże, han-
dluje węglem i to głównie rosyjskim. 
Dlaczego więc namawia rolników, a 
już szczególnie górników do prote-
stów? Po prostu Izdebski idzie w śla-
dy swego śp. mentora z Samoobrony. 
Chce „wyrobić” sobie nazwisko i po-
nownie zaistnieć w polityce...
Protestujący – jak twierdzą - walczą 
o fundusze dla naszego rynku trzo-
dy chlewnej, mleka i zbóż. Ich pikie-
ty mają zwrócić uwagę na nieskutecz-

ne wsparcie rządu i Unii Europejskiej 
w związku z rosyjskim embargiem, 
gdy tymczasem słychać doniesienia 
o możliwości rozmów dwustronnych 
państw Unii zmierzających do zniesie-
nia zakazu eksportu do Rosji. Rolnicy 
domagają się również uregulowań w 
zakresie obrotu ziemią rolną po 2016 
roku. Od 1 maja 2016 r bowiem będą 
ją mogli, bez większych ograniczeń, 
nabywać cudzoziemcy. Rolnicy chcą, 
żeby została ona przeznaczona na 
powiększenie polskich gospodarstw. 
Kontrowersje budzi również projekt 
prywatyzacji Lasów Państwowych. 

Władza walczy sama z sobą
 Wśród rolników blokujących ron-
do u zbiegu ul. Armii Krajowej z dro-
gą krajową nr 50 w Grójcu dostrzegli-
śmy... przewodniczącego Rady Powia-
tu Grójeckiego Leszka Kumorka. W 
ubiegłym roku, gdy podobny protest 
miał miejsce w tym samym miejscu, 
obecność Kumorka nie budziła żad-
nych zastrzeżeń. Był szefem tutejszego 
związku Rolników Indywidualnych. 
Ale sytuacja się zmieniła. W tym roku 
rolnik Kumorek stał się osobą publicz-
ną, funkcjonariuszem samorządo-
wym, przedstawicielem władzy w po-
wiecie. Domyślamy się, jaką musiał 
stoczyć walkę wewnętrzną, aby stanąć 

na czele protestu przeciwko... sobie.    

Nie damy ziemi...
 Wśród postulatów protestujących 
rolników znajdują się również bar-
dziej przyziemne sprawy. Pikietujący 
drogi zwracają uwagę na fakt, że wła-
ściwie żaden rodzaj ich działalności 
nie przynosi zysków. Kto jest winien? 
Rząd, bo nie broni ich interesów tak, 
jak inne kraje swoich rolników w Unii 
Europejskiej. A za przykład  podawa-
ne są nierówności w zakresie dopłat 
bezpośrednich (w nowej perspektywie 
mamy otrzymywać 170 euro do hekta-
ra, podczas gdy Niemcy 300 euro). 

Zerwane rozmowy 
 W resorcie rolnictwa odbyły się już 
przed tygodniem rozmowy ministra 
Marka Sawickiego z delegacją rol-
niczego OPZZ, na czele z przewod-
niczącym Sławomirem Izdebskim. 
Również wtedy po godzinie delegacja 
rolników opuściła ministerstwo. Iz-
debski stwierdził, że minister Sawicki 
nie ma kompetencji do rozmów z rol-
nikami, bo nic nie może... I zażądał 
spotkania z premier Ewą Kopacz.

12 postulatów
 Natomiast Marek Sawicki wyjaśnił 
na konferencji po spotkaniu, że z 12 po-

stulatów, stawianych przez protestują-
cych rolników, 7 jest załatwionych, 3 w 
trakcie realizacji, a w 2 przypadkach: w 
sprawie rekompensat za kwoty mleczne 
i sytuacji na rynku wieprzowiny -  bę-
dzie zwracał się do Komisji Europej-
skiej. - Dopóki nie mam odpowiednich 
decyzji, nie mogę udzielić żadnej gwa-
rancji i przyjąć na siebie żadnych zo-
bowiązań - powiedział. - Poprosiłem 
o zejście z blokad, nieprzeszkadzanie 
i nieutrudnianie życia innym ich użyt-
kownikom - podkreślił minister.

Będzie pozew zbiorowy?
 Wszystko więc wskazuje, że bloka-
da dróg się nie skończy. Tymczasem 
na rolniczych forach trwają gorące 
dyskusje dotyczące sytuacji chłopów.
„Jeśli pracujesz od świtu do nocy i do-
stajesz za swoje produkty zapłatę na 
granicy opłacalności albo i poniżej jej, 
to chyba normalne, że musisz doma-

gać się swojego poprzez protesty. Sytu-
acja utrzymuje się od jesieni, było do-
brze, jest źle i nikt się tym nie intere-
suje... Więc trzeba coś robić, żeby sza-
nowni politycy naprawili to, co zepsuli, 
bo embargo z nieba nam nie spadło” – 
pisze jeden z rolników. Inny proponuje: 
„Może to trochę szalone, ale czy moż-
na by złożyć pozew zbiorowy przeciw 
państwu za to, że za złą politykę do-
prowadziło do największego od lat kry-
zysu w polskim rolnictwie?” Paweł  Fo-
rowicz podkreśla, że bardzo dużo pie-
niędzy z UE jest „przeżeranych” przez 
biurokrację. „Idziesz np. cielaka zareje-
strować, siedzą cztery panie w pokoju i 
dyskutują, jak im sernik na święta wy-
szedł. Z łaską jedna zrobi to na jutro. A 
o prezesach i kierownikach znających 
się na rolnictwie, jak świnia na gwiaz-
dach, nie wspomnę” – dodaje.

Opr. LŚ

GRÓJEC

Pelchen i Kawalec
najlepsi
 Tomasz Pelchen (sporto-
wiec) i Piotr Kawalec (trener) 
zwyciężyli w Plebiscycie na 
najlepszego sportowca i tre-
nera gminy i miasta Grójec. Na 
Pelchena głos oddały 1132 oso-
by, natomiast na Kawalca padły 
743 głosy. Do organizatorów 
napłynęło 30 zgłoszeń - 16 na 
sportowca i 14 na trenera. Do 
fi nałowej rozgrywki zakwalifi -
kowali się lekkoatleta Tomasz 
Pelchen, koszykarz Michał Ko-
ziński oraz karateka Jacek Cha-
łupka. Natomiast wśród tre-
nerów największymi rywala-
mi Piotra Kawalca byli: szkolą-
cy lekkoatletów Ireneusz Woj-
ciechowski oraz zajmujący się 
fi tness Bartosz Radzio. Za Pel-
chenem, który wygrał tę rywa-
lizację zdecydowanie, uplaso-
wał się Michał Koziński - 601, a 
trzeci był Jacek Chałupka - 277 
głosów. Natomiast wśród tre-
nerów Kawalec pokonał Bar-
tosza Radzia (712 głosów) i Ire-
neusza Wojciechowskiego (555 
głosów). W Plebiscycie wzięło 
udział 4 296 osób.
 Po raz pierwszy honoro-
wy patronat nad plebiscytem 
sprawował burmistrz Gminy i 
Miasta Grójec Jacek Stolarski. 

LŚ

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
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Kultura – najcenniejszy eksponat 
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
WARKA Malutka scena sali bibliotecznej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce go-
ściła w miniony piątek wspaniałą artystkę scen operowych Alicję Węgorzewską. Towa-
rzyszył jej Bogdan Kierejsza na skrzypcach. Był to pierwszy „Wieczór z Kulturą”, który 
rozpoczął cykl spotkań organizowanych w pałacu na Winiarach
 Koncert „W krainie musicalu 
i operetk i” (chyba nie do koń-
ca adekwatny) rozpoczęła oczy-
wiście „Carmen” George’a Bi-
zeta. Niezwykle si lny, o pięknej 
barwie mezzosopran pani Ali-
cji wkrótce wypełnił salę i wibro-
wał aż do najbardziej odległych 
pomieszczeń muzealnych. Śpie-
wając arię Carmen, trudno po-
wstrzymać ruch charakterystycz-
ny dla habańery. Nic dziwnego, 
że wiszący tuż nad śpiewaczką 
kryształowy żyrandol znalazł się 
w niebezpieczeństwie. Na szczę-
ście wzniesiona ręka pani Alicji 
tylko musnęła wisiory. 

Smyczkiem po żyrandolu
 W o wiele większym niebezpie-
czeństwie był żyrandol podczas 
wstępu Bogdana Kierejszy. Skrzy-
pek kilka razy podczas swych bar-
dzo dynamicznie wykonywanych 
utworów, bliski był „ustrzelenia” 
smyczkiem kandelabru. Ale dar rad-
nych powiatowych (za 4200 zł), na 
szczęście, pozostał nietknięty.

Awaria orkiestry
 Jak czasem bywa podczas recita-
li, zawiodła elektronika. Kilkakrot-
nie – pięknie to wyraziła Alicja Wę-
gorzewska – orkiestra musiała się 
zebrać od nowa. Część orkiestrowa 
była bowiem odtwarzana z płyt. I 
to one właśnie zawodziły. Artystka 
i skrzypek potrafili jednak anegdo-
tami i historyjkami ze światowych 
scen wypełnić czas tak, że publicz-
ność bawiła się znakomicie.

Sole Mio w mezzosopranie
 Wydawało się, że clou progra-
mu będzie znakomite i zaskakują-
ce „Sole Mio” Eduardo Di Capui. 
Zaskakujące, gdyż ta neapolitań-
ska piosenka napisana jest dla te-
nora (lub sopranu). Tymczasem 
Alicja Węgorzewska – przypomi-
namy, mezzosopran - tak ją zapo-
wiedziała: Chciałam tę piosenkę 
wykonać na jednym z wielkich kon-
certów. Wtedy reżyser uciął dysku-
sję: Jak będziesz miała własny reci-
tal – to sobie zaśpiewasz. To ja so-
bie teraz zaśpiewam... teatralnym 
szeptem zapowiedziała piosenkę 
pani Alicja. Po jej wykonaniu pu-
bliczność biła brawo na stojąco...
 Dla koneserów jednak finał na-
stąpił... w finale recitalu. Alicja Wę-
gorzewska zaśpiewała przejmującą 
„Summertime lyrics” George Ger-
shwin’a.

Stawiamy na Kulturę
 - „Wieczór z Kulturą” to na-
sza nowa propozycja – mówi dy-
rektor Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego Iwona Stefa-
niak. Chcemy, oprócz naszych 
normalnych zadań muzealnych, 
wyjść do ludzi z ofertą wielkiej 
Kultury (dlatego przez wiel-
kie K). Będziemy się starali raz 
na miesiąc zapraszać do pała-
cu w Winiarach znane osobisto-
ści – ludzi teatru, fi lmu, muzy-
ków, kompozytorów, aktorów, 
w ogóle ludzi znanych, którzy 
wnoszą coś istotnego w nasze 
życie kulturalne. Niestety, bę-

dzie to przedsięwzięcie komer-
cyjne, gdyż musimy się przyzwy-
czajać, że takie placówki, jak na-
sze Muzeum, odnowione, a wła-
ściwie od podstaw zrewaloryzo-
wane, będą też musiały na siebie 
zarabiać. 
 Niezależnie od tego, chcieli-
byśmy, aby wokół naszego Mu-
zeum tworzyła się grupa ludzi 
światłych, co tu dużo mówić – 
elita kulturalna tego regionu.

Są już następni goście
 - Zaprosiliśmy – kontynuowa-
ła dyr. Stefaniak - już kilku arty-
stów na kolejne „Wieczory z Kul-
turą”. 20 marca, czyli w Wiel-
ki Post, wystąpią u nas artyści z 
Piwnicy pod Baranami z Aleksan-
drą Maurer na czele. Na 12 kwiet-
nia jesteśmy już umówieni z Emi-
lianem Kamińskim, który obie-
cał zabrać ze sobą żonę Justynę 
Sieńczyłłę. Będą śpiewać bal-
lady i romanse oczywiście, ale 
nie tylko. Na maj natomiast za-
prosil iśmy sąsiada zza miedzy 
(Niwy Ostrołęckie) Krzesimi-
ra Dębskiego. Zapewne wystą-
pi z zaproszonymi przez siebie 
przyjaciółmi. Rozmawiamy tak-
że z Katarzyną Groniec, któ-
ra wydała ostatnio płytę z pio-
senkami Agnieszki Osieckiej. 
Mamy też pomysł na „pogadu-
chy o sztuce” z Krystyną Jandą. 
Te dwie ostatnie propozycje są 
na razie w sferze załatwiania...

Leszek Świder

Alicja Węgorzewska
 Urodzona w 1967 roku. Podczas nauki w szczecińskim liceum muzycznym, 
uczestnicząc w obowiązkowych zajęciach w chórze szkolnym, odkryła u sie-
bie talent wokalny. Po maturze przez trzy miesiące śpiewała w chórze Opery 
Szczecińskiej, po czym podjęła studia wokalne w gdańskiej Akademii Muzycz-
nej. Ukończyła w 1993 r., ale już na wydziale wokalnym w Akademii Muzycznej 
im. Chopina w Warszawie, w klasie prof. M. Witkiewicza.
Debiut sceniczny artystki miał miejsce w 1996 r. na scenie kameralnej Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Wiosną 1999 r. rozpoczęła zagra-
niczną karierę, została zaangażowana do Wiedeńskiej Opery Kameralnej. W 
Wiedniu śpiewała także w Neue Oper Wien. 
 Węgorzewska-Whiskerd ma w swoim repertuarze kilkanaście partii ope-
rowych. Uczestniczy w wielu międzynarodowych festiwalach i galach opero-
wych. W 2003 r. brała udział w prestiżowych koncertach w Berlinie, w sali Kon-
zerthausu oraz w Amsterdamie w Concertgebouw. Wystąpiła w gali operowej z 
okazji 750-lecia Bredy oraz w koncercie na scenie Theater an der Wien z okazji 
narodzin 6-miliardowego obywatela świata.
 Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, w tym I nagrody w Rheinsber-
gu. Brała udział w Festiwalu Muzyki Dawnej w Insbrucku oraz w Donaufestwochen w 
Wiedniu. Wykonała partie mezzosopranowe na ścieżce dźwiękowej do fi lmu Wiedź-
min. W latach 2011-2012 zasiadała w jury programu TVP2 Bitwa na głosy. Za udział w 
show nominowana była do nagrody Telekamery 2012 i 2013 w kategorii Juror.
 - Nie chcę zamykać sztuki operowej nawet w najpiękniejszych teatrach i sa-
lach – mówi Węgorzewska. - Świat się zmienia, opera w nim odnajduje się z 
trudem. Dlatego z dumą reprezentuję ją w popularnych mediach, przed sze-
roką publicznością. Pisuję felietony o operze; założyłam i prowadzę Funda-
cję STARTSMART, która zajmuje się świadomą i szeroko pojętą edukacją dzie-
ci oraz rozwijaniem ich potencjałów językowych i artystycznych. Fundacja pro-
wadzi „ Żłobek i Przedszkole ”Aniołowo”, a także funduje stypendia i dofi nan-
sowuje czesne w tej placówce. Angażuję się w projekty artystyczne wspierają-
ce charytatywne działania społeczne i promocję młodej, uzdolnionej młodzie-
ży. Miałam zaszczyt zostać dyrektorem 47 Festiwalu im. Jana Kiepury w Kryni-
cy-Zdroju – zakończyła Węgorzewska.
 Dodajmy, że artystka bez powodzenia kandydowała do sejmu w wybo-
rach w 2011 r., startując z 3. pozycji na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w okręgu stołecznym. Ma córkę Amelię.

R E K L A M A
WARKA

II etap konkursu „Dwa 
oblicza Pułaskiego”
 Do II etapu IV edycji konkursu 
„Dwa oblicza Pułaskiego” zakwali-
fi kowały się następujące osoby (w 
kolejności punktowej): Piotr Barań-
ski - LO Warka, Aleksandra Dywan 
- LO Grójec, Karolina Nowak - LO 
Warka, Adam Ławniczek - LO Gró-
jec,  Angelika Tkaczuk - LO War-
kam, Mariola Pachocka - ZSP Gró-
jec, Piotr Pater - ZSP Grójec, Kamil 
Szpak - ZSP Grójec, Mateusz Kołacz 
- LO Grójec, Ewelina Mossakowska- 
CKZiU Nowa Wieś, Daria Zgieb - LO 
Warka, Paulina Kołodziejska - LO 
Grójec, Weronika Uliasz - LO War-
ka, Marek Bojarski- ZSP Warka, Ka-
tarzyna Dobrowolska - LO Warka, 
Kamil Wysocki - LO Grójec, Jakub 
Bartoszewski - ZSP Grójec, Paulina 
Cupryjak - CKZiU Nowa Wieś, Da-
niel Karpiński - LO Grójec, Damian 
Piwowarski - ZSP Jasieniec.
 Wszyscy zakwalifi kowani do 
II etapu konkursu przygotowują 
prezentację multimedialną na te-
mat „Dwa oblicza Pułaskiego” w 
programie MS Power Point. Pre-
zentacje należy nagrać na płytę 
CD lub DVD i złożyć w Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego w War-
ce (budynek zastępczy przy ul. 
Pułaskiego 10) do 20 lutego br. do 
godz. 16 (szerzej o wymaganiach 
dotyczących prezentacji w regula-
minie konkursu). 

Info

POWIAT

Wnioski o zwrot akcyzy
 Rolnicy mogą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędo-
wy używany do produkcji rolnej. Rolnik, aby otrzymać zwrot podatku 
akcyzowego, powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 
sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Limit zwrotu podatku w 2015 r. wy-
nosi: 81,70 zł - ilość ha użytków rolnych (aby otrzymać powyższą kwotę 
należy przedstawić faktury za zakup oleju napędowego w ilości 86 l na 
1 ha użytków rolnych). Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2015 r. 
w urzędach gmin.

GRÓJEC

Bezdomny Związek Sadowników RP
 Związek Sadowników RP otrzymał wypowiedzenie umowy najmu 
lokalu (znajduje się w tym miejscu od 15 lat) w budynku starostwa po-
wiatowego w Grójcu. Sadownicy podejrzewają, że decyzja ma charak-
ter polityczny. Natomiast starosta Marek Ścisłowski twierdzi, że urząd 
chce obniżyć koszty własne i przenieść do tego pomieszczenia Powia-
towy Zarząd Dróg. 
 Obecnie PZD musi wynajmować lokal i płacić wysoki czynsz. Zwią-
zek Sadowników otrzymał propozycję wynajęcia innego lokalu po ce-
nach preferencyjnych – twierdzi starostwo.

Nowy komendant 
Nowym komendantem Powiatowej Policji w Grójcu został podinspek-
tor Wojciech Brandt. Podinspektor Brandt służbę w policji rozpoczął 
w 1994 roku w II Komisariacie Rejonowym Policji w Radomiu. W czasie 
służby w Radomiu związany był z pionem kryminalnym. W 2006 roku 
został zastępcą komendanta I Komisariatu Policji w Radomiu. Rok póź-
niej został Komendantem Powiatowym Policji w Przysusze. Nowy ko-
mendant ma 41 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skło-
dowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

inf

inf

inf



IV nr 5 (563)/2015AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

100-lecie Danuty Szaflarskiej
To było wspaniałe rande - vous
GRÓJEC Danuta Szafl arska, aktorka znana z fi lmów takich jak „Zakazane piosenki”, „Zemsta”, serialu „Lal-
ka”, czy „Pora umierać” - świętuje 100. urodziny. Legenda polskiego kina urodziła się 6 lutego 1915 roku, 
jednak w jej ofi cjalnych dokumentach od lat fi guruje błędna data 20 lutego
 Przy okazji projekcji filmu „Pora 
umierać”, aktorka spotkała się z kino-
manami w Grójeckim Ośrodku Kultu-
ry. Było to niezapomniane spotkanie, 
które pani Danuta sama określiła jako 
wspaniałe rende – vous. Dzisiaj war-
to chyba przypomnieć randkę z panią 
Danutą, choć od tamtych chwil minę-
ło już kilka lat... Tym bardziej, że ar-
tystka nie udziela już wywiadów.
 - Nie zmienia się pani od lat – pa-
dło wtedy z sali na przywitanie Danu-
ty Szaflarskiej w klubie DKF „Jasmi-
num”. Aktora spojrzała oczami Bazy-
liszka w stronę widowni i odpowiedzia-
ła: - Radzę wybrać się do okulisty…

Wspaniała kreacja
 Byliśmy na projekcji filmu „Pora 
umierać”, w reżyserii Doroty Kę-
dzierzawskiej, w którym główną 
rolę zagrała Danuta Szaflarska. To 
osnuta na prawdziwej historii opo-
wieść o starszej kobiecie, której nie-
codzienne poczucie humoru oraz 
specyficzny dystans do świata i lu-
dzi sprawiają, że życie nabiera zu-
pełnie nieoczekiwanych walorów. 
Czy Szklarska zagrała samą siebie? 
Pytanie narzucało się samo. Ale od-
powiedź była zaskakująca - Nie, ja 
tylko grałam tę staruszkę. Odtwa-
rzanie siebie na scenie, jest niecie-
kawe - stwierdziła. Dodajmy więc, 
że była to jedna z najlepszych kre-
acji naszego kina w ostatnich latach. 
A przecież Szaflarska przez długie 
lata swej kariery rzadko znajdowała 
uznanie reżyserów. 

Tort na jubileusz
 Szaflarską przywitano w Grójcu 
niemal po królewsku. Wprawdzie nie 
było czerwonego dywanu, ale z oka-
zji 94. urodzin (aktorka obchodziła 
je dzień wcześniej) na salę wjechał 
olbrzymi tort ze świeczkami. Były 
też prezenty i kwiaty. 
 Aktorka od razu chyba uprze-
dziła kolejne pytania o postać Anie-
li, gdyż stwierdziła, że w następnej 
roli (teatr Rozmaitości) będzie grała 
osowiałą staruszkę na inwalidzkim 
wózku, która czasami ględzi coś od 
rzeczy. Szaflarska jest więc w znako-
mitej formie i nadal nie daje się za-
szufladkować. 

Wspomnienia dobre i złe
 Od współczesnych obrazów 
przeszliśmy do wspomnień. Szaflar-
ska dużo opowiadała o szkole ak-
torskiej, jak została do niej przyjęta 
wraz z Hanką Bielicką i Jerzym Du-
szyńskim. Choć była już po pierw-
szym roku Wyższej Szkoły Handlo-
wej w Krakowie, za namową przy-
jaciół, przyjechała do Warszawy i z 
marszu poszła na egzamin. - Coś 
tam wyrecytowałam, ale o teatrze 
nie wiedziałam nic. Wyszedł za mną 
Aleksander Zelwerowicz i tak mnie 
objechał, że z butów omal nie wy-
skoczyłam. - Kiedy pani chce wyje-
chać - spytał. - Wtedy, gdy dowiem 
się, że zdałam - odparowałam. Ka-
zał iść do biblioteki i uczyć się. Za 
kilka dni wyznaczył egzamin po-
prawkowy. Hanka i Jerzy znaleźli się 
w podobnej sytuacji. Wracamy po 
kilku dniach na uczelnię. Zgłaszamy 
się do komisji i słyszymy od Zelwe-
rowicza: Zdaliście, tylko chcieliśmy, 
abyście łyknęli trochę wiedzy o te-
atrze. On po prostu lubił ludzi z tu-
petem - dodała Szaflarska. 

Wojenne przeżycia
 Później mówiła o swojej pierw-
szej pracy w teatrze w Wilnie. Miała 
wystąpić w sztuce „Szczęśliwe lata”, 
ale przecież był to wrzesień 1939 r. 
Wojna. Reżyser zmienił więc tytuł 
na „Zielone lata”. - Podczas jednego 
z przedstawień zaczęły dobiegać z 
zewnątrz wybuchy bomb i strzelani-
na. My graliśmy dalej. Na widowni 
w trzecim akcie pozostały trzy oso-
by. Jedną z nich był Czesław Wołłej-
ko. Okazało się, że wkroczyli Rosja-
nie - wspomina aktorka. 
 Okupację przeżyła w Warszawie, 
choć wojenne przypadki rozpoczęła 
już w drodze z Wilna do stolicy. 
 - Przeszliśmy z narzeczonym po-
nad 30 km. Dalej już nie mogłam, 
więc zaczęłam zatrzymywać samo-
chody. Podnoszę rękę, a oni w aucie 
też podnoszą rękę. Zorientowałem 
się, że pozdrawiamy się po niemiec-
ku. Wtedy zaczęłam po prostu ma-
chać. Zatrzymuje się jeden taki. Mó-
wię mu, że chcemy jechać do War-
szawy. Oni odstawiali samochody 
do przeglądu. Pojechaliśmy. Pierw-
szą granicę minęliśmy bez problemu. 
Po drodze opowiadali mi, że wraca-
ją spod Stalingradu. Że tam jest pie-
kło. Mają tego dość. Pokazali zdjęcia 
rodzin. W Małkini stanął przed nami 
taki z trupią czaszką i wrzeszczy: zu 
rik! Wyskoczyłam z tego samocho-
du, stanęłam naprzeciw, podparłam 
się pod boki i wrzeszczę: - Jaki zu rik. 
Jestem aktorką z Warszawy i musia-
łam dwa lata siedzieć z komunistami 
w Wilnie. Jak już przyszliście, to teraz 
mogę chyba wrócić do Warszawy!? 
A on najczystszą polszczyzną mówi: 
- Proszę bardzo. I tak dojechałam do 
Warszawy - wyjaśnia Szaflarska. 

Warszawo ma...
 - W czasie Powstania Warszaw-
skiego oficjalnie byłam łączniczką, 
ale prawdę mówiąc to ganiali mnie 
pod różne adresy - opowiadała ak-
torka. - Nie mogłam występować w 
powstańczym teatrze, gdyż nie mia-
łam repertuaru estradowego. Na po-
ważniejsze sztuki nie było czasu i ra-
czej zapotrzebowania. To był straszny 
czas. Jeszcze mam w oczach te wąwo-
zy ulic wypełnione gruzem, jakimiś 
szczątkami ludzkimi i ten potworny 
odór. Gdy któregoś razu wracaliśmy 
z akcji zaopatrzeniowej z magazynów 
Haberbuscha i Schielego zobaczyłam 
na takim wypalonym skrawku mię-
dzy zwalonymi kamienicami starszą 
kobietę, która na skleconym z cegieł 
palenisku smażyła coś na patelni i od 
czasu do czasu to coś podrzucała, 
aby odwrócić na druga stronę. Wokół 
rozciągało się rumowisko i leżały roz-
kładające się ciała. Wtedy pomyśla-

łam, że Warszawa będzie istnieć. Bo 
życie musi toczyć się dalej. 

Ucieczka z łapanki
 - Najbardziej nieprawdopodob-
ny przypadek spotkał mnie jednak w 
Krakowie - wspominała Szaflarska. 
-Trafiłam tam już po Powstaniu War-
szawskim. Właśnie zostawiłam męża 
z dzieckiem. Miałam do załatwienia 
jeszcze kilka spraw, więc wsiadłam 
do tramwaju. Nie ujechałam jeszcze 
dwóch przystanków, a tu łapanka. 
Chciałam czmychnąć, ale żandarm 
wepchnął mnie w tłum. Zobaczy-
łam w bramie drzwi i dalej pomiesz-
czenie z Niemcami. Jakby nigdy nic, 
poszłam do nich. Zanim zdążyli za-
reagować - mówię: Jestem z Warsza-
wy, nie mam żadnych dokumentów, 
mam roczne dziecko. Jeżeli pójdę da-
lej przez tę bramę, Niemcy mnie zabi-
ją. Widziałam w ich oczach konster-
nację. W końcu taki starszy z pałką w 
ręku odwrócił się i szepnął - uciekaj. 
Wyprowadzili mnie na Planty. Czy to 
nie cud? - kończy wzruszona. 

Spełniona w życiu i na scenie
 Obraz „Pora umierać” jest jakby 
klamrą zamykającą czas filmu w życiu 
Danuty Szaflarskiej. Rozpoczęła go 
„Zakazanymi piosenkami”, filmem w 
pierwszych powojennych latach (1946) 
przynoszącym uśmiech. Przypominał 
on ludziom, że walczono na różne spo-
soby z hitlerowskim okupantem. Czę-
ścią tej walki był również humor i pio-
senka, które podtrzymywały na duchu 
w tych ciężkich czasach. 
 Od maja 2010 r. aktorka należy do 
zespołu TR Warszawa. Wystąpiła tam 
w wystawionej przez reżysera Grzego-
rza Jarzynę sztuce Doroty Masłow-
skiej „Między nami dobrze jest” (2009) 
w roli Osowiałej Staruszki Na Wózku 
Inwalidzkim, za którą otrzymała m.in. 
ufundowaną przez ZASP Nagrodę im. 
Jacka Woszczerowicza. Na podstawie 
sztuki Masłowskiej powstał 2014 r. film 
„Między nami dobrze jest”.
 - Dzisiaj czuję się spełniona za-
równo na scenie, jak i w życiu pry-
watnym. „Pora umierać” przyniosła 
mi chyba rolę życia. W dwóch miej-
scach, które szczególnie sobie uko-
chałam, wybudowałam domy - w 
Kosarzyskach w Nowosądeckiem, 
gdzie się urodziłam i spędziłam 
pierwsze lata swego życia oraz we 
wspaniałej Warszawie. 
 W dniach 17-21 lutego TR War-
szawa organizuje imprezę „Fenomen 
- Szaflarska. Przegląd filmów z udzia-
łem Danuty Szaflarskiej”. Widzowie 
przypomną sobie m.in. „Skarb” (po-
kaz 17 lutego, po projekcji spotkanie z 
Szaflarską) i „Inny świat”.

Leszek Świder

Biegiem przez pustynię
GRÓJEC Pod koniec stycznia biegacze z Grójca: Marceli Bińkowski i To-
masz Siedlecki wzięli udział w zawodach organizowanych w Dubaju. 
Wyniki tym razem nie były najważniejsze. Tym bardziej, że nasi spor-
towcy startowali w zupełnie nietypowych dla siebie warunkach, przy 
temperaturze sięgającej 36 st. C

 - Wystartowaliśmy w dwóch biegach: na 10 i na 4 km, a więc nie w marato-
nie – mówi Marceli Bińkowski. - Dystans był wprawdzie krótki, ale temperatura 
w czasie trwania konkurencji dochodziła do 36 st. C.  i wszystkim dawała się we 
znaki. Wszystkim, to znaczy 25 tys. uczestnikom zawodów. W  sumie bowiem 
w tych dwóch biegach i maratonie tylu wystartowało – dodaje Bińkowski.

Emiraty w „pigułce”
 Nasi biegacze mieli bardzo napięty program pobytu, o co zadbał, jak na 
każdym ich wspólnym wyjeździe, Tomek Siedlecki. - Zdawaliśmy sobie spra-
wę, że to jedyna tego rodzaju szansa na zwiedzanie, choć w „pigułce” tego re-
gionu – wyznaje Bińkowski. 
 Zaczęli od najwyższego budynku na świecie - Burj Khalifa (828 m). Wjazd 
na 124 piętro zajął im około 45 sekund. Na górze ich „zamurowało” – przed 
nimi rozciągała się fantastyczna panorama miasta. Następnie przenieśli się do 
nie mniej fascynującego Centrum Handlowego Dubai Mall.
 - Tam naszą uwagę przykuło ogromne akwarium z różnorodnymi rybami – 
opowiada Bińkowski. - Właściwie był to fragment rafy przeniesiony pod dach Cen-
trum, z całą jej różnorodnością, m.in. rekinami. Zastanawialiśmy się przez moment 
– bo taka możliwość istniała - czy tam nie za nurkować... oczywiście w bezpiecznej 
klatce. Po namyśle odstąpiliśmy jednak od tego zamiaru – śmieje się Bińkowski. 

Złotych klamek nie było
 Hotele Atlantis de Palm, czy Burj Al Arab Jumeirah – są na całym świecie zna-
ne z luksusu. Nasi rodacy oczywiście nie przegapili okazji, aby je zwiedzić. Apar-
tamenty, ich umeblowanie i wyposażenie poznali jedynie z folderów; ale hol, re-
cepcja, restauracje, bary, a nawet toalety świadczyły, że petrodolary „otwierają 
drogę do nieba” – jak usłyszeli od jednego z europejskich gości hotelu.  

Plaża w środku zimy
 - Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w środku zimy nie skorzystali z uro-
ków plaży i kąpieli w morzu o temperaturze wody dochodzącej do 25 st. C – konty-
nuuje grójczanin. - Wylegiwanie się na leżakach w bezpośrednim sąsiedztwie ogrom-
nych wieżowców, robiło niesamowite wrażenie. Tak samo jak niemiłosiernie przygrze-
wające słońce. Błyskawicznie „złapaliśmy” piękną brązową opaleniznę – słyszymy.

Auta warte fortunę
 Dubaj charakteryzuje się tym, że na ulicach spotyka się bardzo mało lu-
dzi, ale za to na jezdniach zobaczyć można najdroższe samochody świata. W 
dodatku ferrari, bugatti,bentley, rolls roys, porsche, lamborghini, aston mar-
tin, nie przejeżdża tu co jakiś czas. One jadą właściwie jeden za drugim... Obaj 
biegacze byli więc pod dużym wrażeniem motoryzacyjnych rarytasów.

Piasek na asfalcie
 - Byliśmy również w Abu Dabi, gdzie zwiedziliśmy meczet, trzeci co do 
wielkości na świecie, stadion Sport City Zaied, Ferrari World (to królestwo 
włoskiej fi rmy samochodowej, a właściwie park rozrywki dla fanów motory-
zacji) i tor samochodowy Yas Marina Circuit – mówi Bińkowski. 
 Dodajmy, że podczas rozgrywanych tam wyścigów, największe niebezpie-
czeństwo stwarza kierowcom nie szybkość, zakręty, czy walka z rywalami, ale... 
piasek, który przy najmniejszym podmuchu zalega niezauważalną warstewką na 
asfalcie. Z pewnej perspektywy wygląda to, jakby jezdnię posypano srebrem...
 - Piasek zresztą – przyznaje Bińkowski – jest tam wszechobecny. Często nie tylko 
wyczuwaliśmy go w różnych zakamarkach ciała, ale też w ustach... W centrum handlo-
wym Mall of Emirates przypomniano nam jednak o zimie. Znajduje się tam wspaniały 
stok narciarski. A w czasie naszego tam pobytu, stoiska miały świąteczny wystrój. 

Samochodowe safari 
 - Jedną z większych atrakcji - oprócz udziału w biegach oczywiście - była 
wyprawa na pustynię. Hammery i land cruisery spisywały się znakomicie pod-
czas jazdy po wydmach. Przekonaliśmy się w tym pustynnym mini rajdzie, jak 
trudny i groźny jest z pewnością Rajd Dakar. My jednak mogliśmy wieczorem, 
po jeździe, w wiosce na pustyni spróbować regionalnych potraw oraz podzi-
wiać występy lokalnych artystów – zakończył Marceli Bińkowski.
 Jak widać, wyprawa do Dubaju i Abu Dabi zrobiła na naszych biegaczach 
ogromne wrażenie. Dodajmy, że ich wyjazd był możliwy dzięki pomocy Kor-
poracji Międzynarodowej Security-Service. 

Opr. lś 
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DAM PRACĘ

Przyjmę do pracy mechanika do warsztatu 
samochodów ciężarowych Łazy k. Magda-
lenki, tel. 604 626 444

Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza do 
warsztatu samochodowego, Łazy k. Magda-
lenki, tel. 604 626 444

Specjalista do spraw zarządzania systemów 
jakością w produkcji spożywczej, Firma Bo-
gutti, Henryków Urocze, bg@bogutti.com, 
tel. 885 956 466

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

Zatrudnię stolarza tel. 503 606 578,

Firma transportowa poszukuje: kierow-
ców C+E, transport krajowy, Piaseczno, 
tel. 668 499 758

Przyjmę do pracy kierowcę kat. C+E + karta 
kierowcy. Tel. 603 983 607

AVON poszukuje konsultantek, tel. 609 227 525

Zatrudnię uczennicę w salonie fryzjerskim- 
Zalesie Dolne, tel. 507 600 570

Potrzebna uczennica – fryzjerstwo, Piasecz-
no tel. 22 756 93 22

Zatrudnię pielęgniarkę z ok. Tarczyna, 
(2h dziennie), tel. 602 637 732

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami 
tel. 602 253 763

Firma z okolic Piaseczna poszukuje ślusarza.
Kontakt (604 555 377) w dni robocze w go-
dzinach 8-16

Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik 
produkcyjny. Masarnia, tel. : 22 756 79 82, 
22 757 52 15

Zatrudnię panią do sprzątania klatek scho-
dowych w Konstancinie na 6 godzin dzien-
nie, tel. 882 724 030

Panów do ochrony osiedla w Konstancinie 
tel. 608 636 959

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego w Julianowie, najchętniej z doświad-
czeniem, tel. 504 035 416

Zatrudnimy księgową/ samodzielną księgo-
wą z doświadczeniem, firma z okolic Janek 
rekrutacja@euro-truck.pl

Panów z II grupą inwalidzką do serwisu sprzą-
tającego w Piasecznie, umowa o pracę, przyja-
zna atmosfera, dofinansowanie do leków i opie-
ki medycznej. Tel. 22 329 25 06 i 22 329 25 05

Stacja Paliw w Tarczynie (kierunek W-WA) za-
trudni pracownika. Tel. 605 276 594

Sklep spożywczy Piaseczno/Gołków zatrudni 
sprzedawców, tel. 668 48 22 50

Supermarket w Konstancinie, zatrudni sprze-
dawców, tel. 668 48 22 50

 Do pralni w Konstancinie i Warszawie z do-
świadczeniem i do przyuczenia na cały i pół 
etatu tel. 605 332 585

Przyjmę  do pracy na stanowisko ekspedientka/
sprzedawca/kasjer/kasjerka/kierownik sklepu,  
w Mrokowie, cv na delikatesy15@gmail.com, 
tel. 507 182 926

Zatrudnię kasjera/sprzedawcę do sklepu ogól-
nospożywczego w Konstancinie, 8-10zł/h,  
tel. 515 103 389

Doświadczoną fryzjerkę w K.Jeziornie, 
tel. 606 817 356

Zajazd w Tarczynie zatrudni recepcjonistkę,
tel. 509 198 920

Zatrudnię Pana do sprzątania obiektu, wiek do 
50 lat, Konstancin tel. 721 228 094 

Kierowcę C+E z okolic Piaseczna, wymaga-
ne doświadczenie w transporcie krajowym, 
tel. 507 796 120

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn  do pracy 
w Wólce Kosowskiej, tel. 519 112 478

Firma produkcyjna w Solcu zatrudni kierowce 
kat.B tel. 508 694 326 

Firma produkcyjna w Solcu zatrudni samo-
dzielną księgową. Mile widziana osoba na 
emeryturze, godziny pracy do uzgodnienia 
tel. 508 694 326 

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

Zatrudnię manicurzystki z doświadczeniem, 
centrum Piaseczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię ślusarza, spawacza, wiek do 35l., 
Prażmów, tel. 693 653 165

Zatrudnię kierowcę kat. C do robót wod-kan. 
CV kierować na adres biuro@rmichalak.pl

Do cukierni : cukiernik i pomoc, tel. 728 706 502

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go w Ustanowie, tel. 604 851 885

Zatrudnię kierowcę na przewozy krajowe kat. C 
+ E, tel. 601 097 505

Kierowca kat. C + E kraj, tel. 515 211 155

Stolarzy, lakierników –mail: biuro@atsrekama.
pl lub osobiście: Piaseczno ul. Nadarzyńska 
53, tel: 602 424 170

Pomoc kuchenna do pracowni garmażeryjnej 
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Do montowania i skręcania mebli na wymiar.
Piaseczno. tel.  794 594 508

SZUKAM PRACY 

Hydraulik z doświadczeniem przyjmie zlece-
nia, prowizja tel. 888 969 048

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

Polka – sprzątanie, referencje  tel. 534 073 033 

Opiekunka- referencje tel. 507 049 636

Polka – sprzątanie, referencje  tel. 534 073 033 

Sprzątanie, tel. 505 837 002

Sprzątanie, tel. 889 975 129

Kucharka, tel. 513 431 633

Sprzątanie, tel. 727 824 358

KUPIĘ

Każde elektronarzędzia  i narzędzia , tel. 535 
395 588, www.hold.waw.pl

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601

Ślęzę, tel. 515 486 338

Motocykle wfm shl wsk junak ryś żak komar, 
tel. 694 963 793

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

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Brykiet dębowy, drewno kominkowe, 
tel. 886 417 778

TANIO ALUFEGI GALAXY ,SHARAN DRZEWO, 
TEL. 605 419 073

Pszenicę, Bobrowiec tel. 605 855 155 

Barak na działkę, 1000 zł, tel. 502 278 765

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

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

Drewno kominkowe: akacja, dąb, kasztan, 
tel. 509 920 388

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

AKUMULATORY rozruchowe, przemysłowe, 
żelowe. Sprzedaż, diagnostyka, wymiana. Pia-
seczno, Chyliczkowska 2, tel. 780 020 262; Gró-
jec, Laskowa 19, tel. 798 676 974

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

Toyota, RAV4, 2002r., cena do uzgodnienia, 
tel. 504 437 897

Toyota, RAV4, czarna, 2004r., cena do uzgod-
nienia, tel. 603 807 453

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 666 274 444

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

Golfa III kombii, 1,8,  tel. 668 171 639

Golfa, Opla, Passata, tel. 604 157 703

Kupię auto marka obojętna całe rozbite 
skorodowane do naprawy, tel. 690 513 365

Toyoty, tel. 668 171 639

Skup aut, tel. 509 475 323

Skup aut, tel. 519 455 452

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Sprzedam tanio 1,9 ha w Krzakach Czaplin-
kowskich, tel. 666 344 466

Sprzedam 2 działki rekreacyjne, leżące obok 
siebie, na terenie ogrodów działkowych, Pi-
skórka, przy głównej drodze, posiadają księ-
gę wieczystą. Razem 830 m.kw. Cena - 50 
000 zł. za obie. Tel. 602 489 649

3-pokojowe 56 m w. Z garażem, strzeżone 
osiedle,  Ursus, tel. 505 82 82 14

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

Działkę usługowo - mieszkaniową Uwieliny 
tel. 603 862 559

Działkę usługowo - mieszkaniową Uwieliny 
tel. 603 862 559

Dwupokojowe, 48,5 m w., I piętro, widna 
kuchnia, garaż, Wydminy koło Giżycka, 110 
tys. zł, tel. 87 42 10 406 po 20-tej

Mieszkanie 56 m kw., 2 pokoje, kuchnia, łazienk
a, centrum wsi, dookoła kilka jezior,lasy,piekna 
okolica,Żałe k/Rypina,85tys, tel.601 540 436

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 55 m kw., 
trzy pokoje, przy ul. Kusocińskiego cena 240 
tys., tel. 666 851 301 

Sprzedam siedlisko w Pęcławiu, tel. 602 421 611

Sprzedam mieszkanie w centrum Grójca o 
pow.47 m kw. Tel. 691 708 213

Sprzedam hale 300 m kw. działka 1200 lub wy-
najme Stara Iwiczna, tel. 602 383 108 

Piękna, budowlana 1500 m kw., media, Do-
biesz k.Piaseczna, tel. 601 38 16 40

Sprzedam lub wynajme pawilon w cen-
trum Konstancina, koło poczty i banku 
tel. 501 923 358 

Sprzedam działkę narożną, przy głównej ulicy, 
Zalesie Dolne tel. 501 156 766

Mieszkanie dwupokojowe , Piaseczno 
tel. 512 166 735

Mieszkanie w centrum Piaseczna, 50 m kw 
tel. 537 062 045

55 m kw., Ip., winda, Piaseczno, tel. 22 756 99 99

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

Działki budowlane 950m kw i ok.1300m kw - z 
pozwoleniem na budowę, 110 zł/ m kw.,Miesz-
kowo k. Piaseczna,  tel. 509 584 598 

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

2 – pokojowe, Piaseczno, tel. 519 470 497

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym cen-
trum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i w 
Grójcu, tel. 792 248 219

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę wyposażony zakład fryzjerski, Kon-
stancin – Mirków, tel. 609 209 879

Pokój z kuchnią i łazienką z osobnym wej-
ściem, Konstancin, tel. 661 095 124
Pawilon w Piasecznie ul. Szkolna tel. 693 440 622 

Pawilon handlowy, 28 m kw. Piaseczno, Pasaż 
pod Kopułą, ul. Szkolna 13/c, tel. 509 86 72 38

Domek wolnostojący, całoroczny, 48 m kw., (2 
pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój), Zalesie 
Górne, tel. 607 509 996

Mieszkanie dwupokojowe , Piaseczno 
tel. 512 166 735

Mieszkanie trzypokojowe w Piasecznie ok. 70 
mkw, 3 piętro, na osiedlu zamkniętym -  mo-
nitorowanym, umeblowane, nieopodal PKP 
tel. 668 499 758

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Piasecz-
nie, 48m kw z tarasem,parter,  spokojna okoli-
ca, na osiedlu zamknięte, blisko dworca PKP 
tel. 668 499 758

Pokój oraz domek 60 m kw. , 300 m od PKP i 
MZA Piaseczno, tel. 666 283 858

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio pomieszczenia magazynowe o pow. 
110 m kw., w centrum Piaseczna, tel. 22 757 09 56

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pomieszczenia biurowe w centrum 
Piaseczna (przy Rynku), tel. 22 757 09 56

Kwatery , Chyliczki tel. 509 310 592 

Pawilon 30 m kw., bazarek, Piaseczno, 
tel. 609 18 04 79

 Kwatery, tel. 728 899 673

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mię pawilon usługowo-handlowy w centrum Pia-
seczna o pow. 54 m kw., tel. 22 757 09 56

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Lokal biurowo-usługowy 150 m kw. Mysiadło-
,Słowicza 1K, przy Auchan,tel. 513 430 159

Centrum Pruszkowa, Kościuszki 7, lokal usługo-
wy, 56 m kw., tel. 601 731 690

Magazyny w Antoninowie. Ochrona całodobo-
wa. tel. 604 470 270, 604 470 370

Pokój, kuchnia, łazienka, tel. 794 582 314

Dom w Głoskowie na cichą działalność bądź 
inne, tel. 697 086 066

Dwupokojowe mieszkanie na Ursynowie, 
tel. 601 293 500

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

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

Osoba prywatna poszukuje mieszkania na 
terenie Piaseczna w cenie ok. 150 tys. zł, 
tel. 508 724 457

USŁUGI

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

Elektryk - uprawnienia, tel. 501 236 987

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

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ , www.do-
brybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Studnie, tel. 601 231 836 

Glazura, malowanie, remonty,  tel.  798 828 783

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Remonty, tel. 667 356 939 

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Budowa domów, ogrodzenia tel. 604 265 720

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

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

Brykiet dębowy, drewno kominkowe, 
tel. 886 417 778

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Glazura, malowanie, remonty, tel. 798 828 783

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA 
TEL. 601 219 482 

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

REMONTY  tel. 608 500 205 

GLAZURNIK tel. 608 500 205

MALARZ tel. 608 500 205 

Malowanie, tel. 601 767 180

Malowanie Gładzie Gipsowea Solidnie, 
tel. 512 340 210

Usługi hydrauliczne! Tel. 668 006 120

Wykończenia wnetrz,remonty kompleksowo-
,duże doświadzczenie gwarancja na uslugi,
tel. 515 793 930

Malowanie od 7 zł za m kw., szybko i solidnie, 
tel. 788 882 780

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Glazura, remonty,  tel. 503 004 639

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Remonty, tel. 505 970 480 

Tanie remonty tel. 721 448 278 

Pranie dywanów, obić mebli, czyszczenie tara-
sów i kostki brukowej, tel. 506 449 992

Usługi glazurnicze tel. 664 136 268 

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

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

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

Sprzątanie, wystawiam rachunki, tel. 730 509 629

Remonty, tel. 505 970 480

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

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

Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998

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

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

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

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

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

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Domofony, tel. 603 375 875

 Glazura, terakota, tel. 502 379 809

 Remonty od A do Z, tel. 609 755 190

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

Pogotowie dachowe, tel. 601 20 98 98

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy, tel. 601 20 98 98

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

Pranie dywanów, tel. 501 277 407

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

 RÓŻNE 

Pożyczki pod hipotekę, tel. 517 337 516

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pral-
ki, komputery, kuchnie, piece, kaloryfery itp, 
Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i bliskie ok. 
tel. 698 698 839

Wycinka drzew, w rozliczeniu drewno 
tel. 603 932 159 

NAUKA 

Angielski, polecam tel. 721 406 227 

FIZYKA MATEMATYKA DOKTOR, 
TEL. 695 397 597

Matematyka, gimnazjum, liceum – mgr.inż., 
W.Franczak, tel. 501 071 023

Francuski tel. 607 924 999 

Angielski-podstawówka, gimnazjum, dorośli. 
Dojeżdżam, tel. 606 663 153

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

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

Kosmetyczka tel. 663 694 935 

ZWIERZĘTA

Rosyjski Toy, szczenięta, najmniejsze pieski 
świata, 512 256 860

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Pies w typie owczarka niemieckiego, miły, ła-
godny, szuka ciepłego domu. Tel. 797 168 509

KOMUNIKAT

Proszę o zgłoszenie się świadka uszkodzenia 
zaparkowanej, czarnej skody przy ul. Wojska 
Polskiego przez biały samochód ciężarowy w 
dn. 11.02.2015 w godz. 10:30 – 10:45, nagroda, 
tel. 501 008 555

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Firma spożywcza zatrudni pracowników fi-
zycznych. Praca zmianowa. Dawidy k. Ra-
szyna, praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125

Dam pracę magistrowi farmacji w aptece w 
Chynowie 601 278 399 

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

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

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182  

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

GLAZURA, TERAKOTA,  REMONTY,
TEL. 600 604 547

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

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

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

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

Kompleksowe remonty , glazury, hydroizola-
cje, profesonalnie tel. 601 374 558 

Tynki tradycyjne, maszynowe, wylewki, 
tel. 604 415 352

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

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

Tanie lakierowanie, busy, osobowe, dostaw-
cze, tel. 530 540 555

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojaz-
dem, tel. 881 966 833

26.01 ( w poniedziałek) znaleziono klucze 
pod redakcją Kuriera Południowego w Prusz-
kowie (Al. Wojska Polskiego 16A lok. 41). 
Zguba jest do odbioru w biurze redakcji 
(w godzinach 9-17). 

Kupię każde dostawcze i osobowe, płacę go-
tówką tel. 604 502 426 

Auto Skup, gotówka, tel. 501 830 898
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Numer ratunkowy, 
nie infolinia
Ponad 3 mln zgłoszeń w ubiegłym roku odebrali operato-
rzy numeru alarmowego 112 w województwie mazowiec-
kim. Aż 45 proc. z nich stanowiły połączenia zbędne i po-
myłkowe. Odsiew fałszywych połączeń to jedna z głów-
nych zalet uruchomienia centrów powiadamiania ratun-
kowego. CPR-y obsłużyły każdą dzwoniącą osobę, średni 
czas oczekiwania na połączenie wynosił 11 sekund
   Miniony rok był testem sprawności działania ogólnopolskiego syste-
mu powiadamiania ratunkowego,   który w pełni uruchomiono w listopa-
dzie 2013 roku. Numer 112 to pewność szybkiego połączenia z operatorem 
- średnio dzwoniący oczekiwał 9-12 sekund. Automatyczne lokalizowanie 
(w ciągu 8 sekund) osoby wzywającej pomocy,   dzięki systemowi GPS,   uła-
twia ustalenie miejsca zdarzenia.
   Dzięki selekcji fałszywych połączeń straż pożarna,   policja,   czy pogoto-
wie ratunkowe – do których przekierowywane są zgłoszenia z CPR - nie są 
obciążone ich weryfi kacją. Takich telefonów jest średnio 45 proc. Na przy-
kład funkcja „SOS” w telefonie,   służąca do wzywania pomocy,   jest traktowa-
na jak pomoc techniczna przy zablokowaniu karty SIM. Często niestety zda-
rzają się sytuacje zamawiania pizzy lub taksówek. Warto pamiętać,   że tele-
fon bez karty SIM również wykona połączenie 112,   o czym rodzice często 
zapominają,   dając dzieciom telefon do zabawy. 
   - Numer alarmowy został uruchomiony,   aby ratować ludzkie życie,   więc ko-
rzystajmy z niego tylko w uzasadnionych wypadkach – mówi Jacek Kozłowski, 
  Wojewoda Mazowiecki.
   Od listopada 2013 r. w województwie mazowieckim – jako jedynym w Polsce 
- działają dwa centra powiadamiana ratunkowego. Obsługują w sumie 15 proc. 
zgłoszeń w skali kraju. CPR w Radomiu zatrudnia 71 operatorów (13-14 na zmia-
nie),   którzy odbierają połączenia z województwa mazowieckiego z wyłączeniem 
Warszawy. W ciągu doby przyjmuje 3,  5 – 5,  5 tys. zgłoszeń a zarządzany jest przez 
Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Połączenia ze stolicy ob-
sługuje CPR,   zarządzany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go m.st. Warszawy (BBiZK). Pracuje w nim 40 operatorów (8 na zmianie),   którzy 
przyjmują ponad 3 tys. zgłoszeń na dobę.
   Operatorzy numeru 112 weryfi kują każde zdarzenie (proszą m.in. o podanie 
dokładnego miejsca zdarzenia,   liczby osób poszkodowanych,   danych personal-
nych osoby dzwoniącej) i przekazują do odpowiednich służb. 
   - System identyfi kuje także dzwoniących z zagranicy według kraju pochodze-
nia i łączy bezpośrednio z operatorem,   który mówi w danym języku obcym – mówi 
st. bryg. Józef Galica,   komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej. 
  - Każde zgłoszenie jest odebrane,   bo w razie ewentualnej awarii lub zbytniej ku-
mulacji połączeń ogólnopolski system automatycznie przekierowuje je do inne-
go centrum – zapewniła Ewa Gawor,   dyrektor BBiZK m.st. Warszawy.
   W ubiegłym roku najwięcej zgłoszeń przekazano do policji (Mazowsze – 55 
proc.,   Warszawa – 59) oraz pogotowia ratunkowego (odpowiednio 39 i 35 proc.).
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Będzie gorzej, żeby mogło być lepiej
W ciągu najbliższych tygodni PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisze umowę na mo-
dernizację trasy Warszawa Okęcie-Czachówek. Przez dwadzieścia miesięcy osoby ko-
rzystające z kolei będę musiały liczyć się z utrudnieniami

 - Trudno mi w tej chwili spekulo-
wać na temat utrudnień – mówi Ma-
ciej Dutkiewicz z wydziału prasowe-
go PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
- Wszystko zależy od ustaleń z prze-
woźnikami i harmonogramu robót, 
który poznamy dopiero po zawarciu 
umowy z wykonawcą modernizacji. 
 W ciągu najbliższych dwudzie-
stu miesięcy pasażerowie pociągów 
mogą zostać poddani ciężkiej pró-
bie. Jak ciężkiej? Dziś PKP uchy-
la się od odpowiedzi, zapowiadając 
konferencję prasową po podpisaniu 
umowy z wykonawcą modernizacji. 
 Po zakończeniu moderniza-
cji trasy, pasażerowie zyskają nowe 
perony, wyposażone w ławki, wia-
ty, oświetlenie i gabloty na rozkła-
dy jazdy. Infrastruktura będzie też 
przystosowana do obsługi osób 

niepełnosprawnych, opiekunów z 
dziećmi w wózkach, rowerzystów. 
Powstaną windy lub pochylnie.
W Czachówku nowe przejście pod-
ziemne umożliwi dojście do pero-
nów i połączy podzieloną torami 
miejscowość. Budowa dodatkowego 
toru odstawczego w Piasecznie po-
zwoli na uruchomienie nowych po-
łączeń, kluczowych dla poprawy ru-
chu aglomeracyjnego między stolicą 
a Piasecznem.
 Modernizacja obejmie inwestycje 
drogowe w sąsiedztwie linii kolejowej. 
W stolicy zostanie dobudowana kład-
ka dla pieszych przy stacji Warszawa 
Okęcie. Przejście pozwoli bezpiecznie 
przekraczać szeroką arterię komuni-
kacyjną w drodze na perony. Na Ursy-
nowie, w ciągu ulicy Karczunkowskiej, 
wybudowany zostanie wiadukt drogo-

wy. Takie rozwiązanie umożliwi stwo-
rzenie węzła przesiadkowego przy po-
bliskim przystanku Warszawa Jeziorki.
 Znacznie dłużej przyjdzie pocze-
kać na zakończenie przebudowy po-
zostałej części trasy z Czachówka 
do Radomia. W ubiegłym roku PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. odstą-
piło od umowy z projektantem mo-
dernizacji fragmentu linii kolejowej 
nr 8 Warszawa - Radom. 
 - Powodem było rażące opóźnie-
nie wykonawcy, które uniemożliwia 
rozpoczęcie planowanej w tym roku 
przebudowy ok. 20 km trasy  - mówi 
Maciej Dutkiewicz - Modernizację 
kolejnych odcinków planujemy prze-
prowadzić z wykorzystaniem środ-
ków unijnych na lata 2014 -2020.

Adam Braciszewski


