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Protesty rolników

POWIAT Trwa protest rolników
przed Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów. Wprawdzie po chwilowym paraliżu komunikacyjnym Warszawa wróciła już do
stanu „normalności”, ale w
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przebywa w „zielonym
miasteczku” około 50 osób
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– wspólna sprawa
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POWIAT Seniorzy? Osoby starsze? Młodzi inaczej? Osoby w wieku poprodukcyjnym? Kim są seniorzy, jak
mogą spędzać wolny czas? Jak mogą być aktywni?
– o tym rozmawiano 11 lutego podczas seminarium
„Wyzwania i pomysły na działania na rzecz aktywizacji seniorów w powiecie grójeckim” w siedzibie starostwa w Grójcu. Doświadczenia wymieniali przedstawiciele grup seniorskich, instytucji, organizacji i samorządów z powiatu grójeckiego
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GRÓJEC Od 2 marca ruszają zapisy dzieci do Publicznych Przedszkoli w Grójcu. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 31 marca. W jaki sposób można zapisać dziecko do przedszkola?
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Huczny jubileusz Wilkonia
W czwartek, 12 lutego Józef Wilkoń – światowej sławy ilustrator, malarz, rzeźbiarz i historyk sztuki obchodził swoje 85 urodziny. O artyście pamiętało przy tej okazji wielu ludzi, na czele z pierwszą osobą w państwie
czość Józefa Wilkonia, organizując
wystawy i warsztaty dla mieszkańców Piaseczna. We wrześniu planujemy kolejną wystawę naszego wielkiego mieszkańca. Mam również
nadzieję, że z czasem uda się otworzyć stałą ekspozycję prac Wilkonia.

W dniu urodzin do domu Józefa Wilkonia w Zalesiu Dolnym dostarczono 85 róż i życzenia od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Było to bardzo miłe zaskoczenie dla jubilata i mimo, że ze
względu na przeziębienie nie czuł
się wówczas najlepiej, to ten miły
akcent dodał mu sił. Tego dnia artysta otrzymał także wiele życzeń
od przyjaciół i znajomych z całego
świata. W imieniu Centrum Kultury
w Piasecznie odwiedziły go Bogumiła Rososzczuk i Katarzyna Hernik.
- Pan Józef niesłusznie przez wiele
lat cieszył się większą popularnością
za granicą niż w Polsce, a przecież
prawie każdy z nas, będąc dzieckiem, miał w domu książeczki z ilustracjami mistrza – mówi Katarzyna
Hernik, pełniąca obowiązki dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie.
- Cieszę się, że coraz więcej osób
rozpoznaje już jego charakterystyczne rysunki i rzeźby. Centrum
Kultury, we współpracy z Fundacją
„Arka”, od kilku lat promuje twórR
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85 ilustracji na 85-lecie
Następnego dnia, 13 lutego w
Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej została otwarta z okazji jubileuszu wystawa pt. „85 ilustracji
Józefa Wilkonia”, którą – na prośbę kurującego się twórcy – otworzyła prezes fundacji jego imienia
Blanka Wyszyńska Walczak, wspólnie z dyrektorem Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Wojciechem Felksiakiem, zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy Mirosławem Sielatyckim, wicedyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Gabryellą Miłowską-Moląg, Ewą Listkowską z Biura Edukacji oraz kuratorem
wystawy Joanną Piątek. Ekspozycja
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przedstawia 85 ilustracji powstałych
w różnych okresach twórczości Józefa Wilkonia. Niektóre z nich ilustrowały książki napisane przez niego, ale
wydane za granicą, takie jak „Frau
Drosselmann” czy „Leophanter”.
- Warto by wznowić te wydania, aby polskie dzieci mogły zapoznać się z tymi pięknymi książkami
– uważa Blanka Wyszyńska Walczak.
Dużą atrakcją podczas wernisażu był tort czekoladowy, zrobiony
przez uczniów warszawskiej szkoły
gastronomicznej i udekorowany wykonanymi w lukrze ilustracjami Józefa Wilkonia. Wystawa w tym miejscu w sercu Warszawy, gdzie dzieci uczą się obcowania ze sztuką, to
piękny prezent dla artysty. Codziennie, przez cały czas trwania wystawy, prowadzone są w jej ramach
warsztaty dla najmłodszych.
Walentynki na cześć mistrza
W sobotę, 14 lutego w Pałacu w
Radziejowicach, tam gdzie w parku
stoi Arka, wspaniale uczczono Józefa Wilkonia. W muzycznym prezencie dla dostojnego jubilata wystąpił
Kwartet Saksofonowy Bednarska
oraz Dominik Stępiński z recitalem
chopinowskim. Uroczystości towarzyszyło również otwarcie wystawy
zatytułowanej „Wilkoniada”. Z tej
też okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska skierowała do Jubilata list, który w jej imieniu odczytała
Małgorzata Szeląg-Zalewska.
- Pozwolę sobie na refleksję, iż we
współczesnej polskiej kulturze dorobek tylko niewielu twórców jest tak
wyrazisty i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej, czego dowodem jest imponująca lista pana prestiżowych nagród przynoszących chlubę
polskiej sztuce – pisała pani minister.

Józef Wilkoń z 85 różami od Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego
- W tym uroczystym dniu
pragnę serdecznie pogratulować tych wszystkich wspaniałych
osiągnięć i życzyć wielu dalszych
twórczych satysfakcji.
Laudację wygłosili licznie przybyli na uroczystość przyjaciele artysty, w tym między innymi aktorka Ewa Błaszczyk i ksiądz Wojciech
Drozdowicz. Wśród gości była też
Teresa Żylis Gara, która jest rówieśnicą Józefa Wilkonia. Życzeniom
dla jubilata nie było końca, zaś licznie przybyli goście wypełnili salę
po brzegi. Występy artystów nagrodzone zostały gromkimi brawami, a
brawurowy koncert kwartetu saksofonowego zakończył się bisem.
Pracowity rok
Plany na jubileuszowy rok artysty zapowiadają się bardzo interesująco. W czwartek, 19 marca z
okazji 85. imienin Józefa Wilkonia
R
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w warszawskim Kinie Atlantic odbędzie się spotkanie autorskie, do
którego pretekstem będzie wydanie i promocja książki „Zbuntowany
elektron”. Na 9 kwietnia planowane
jest otwarcie wystawy w Książnicy w Płocku z ilustracjami mistrza.
W połowie maja w Wyższej Szkole Zarządzania i Ekologii w Warszawie otwarta zostanie ekspozycja
„Duchy Lasu”, gdzie zaprezentowane zostaną najnowsze rzeźby Józefa
Wilkonia. W czerwcu szykowana jest
z kolei wystawa we Wrocławiu, a w
lipcu - Festiwal Ilustracji i wystawa w Rabce, która będzie przez całe
wakacje, żeby dzieci, które przyjeżdżają na turnusy, mogły uczestniczyć w warsztatach organizowanych
tam wśród dzieł artysty. Na przełomie września i października odbędzie się natomiast wystawa jubileuszowa w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

GRÓJEC • WARKA • CHYNÓW • JASIENIEC • BELSK DUŻY • BŁĘDÓW • PNIEWY • GOSZCZYN • MOGIELNICA • NOWE MIASTO

Bezwzględna „gra” polskimi jabłkami
Rozmowa z prezesem Związku Sadowników RP,
posłem na sejm Mirosławem Maliszewski
W ostatnich miesiącach prowadził
pan bardzo intensywne rozmowy zarówno w Brukseli, jak i w Moskwie. Z jakim skutkiem?
Jeżeli mam być szczery – doraźnie niezbyt dużym. Często słyszę narzekania, że nasi ministrowie są dla zwykłego śmiertelnika
niedostępni. Mogę ich zapewnić,
że bardzo się mylą. Przed kilkoma
dniami wróciłem z Targów ProdExpo (9-13 lutego) w Moskwie,
gdzie w Kompleksie Wystawienniczym Expocentre, na powierzchni
ponad 100 tys. m kw. zaprezentowało się ok. 2000 wystawców z 64
krajów. Uczestniczyłem również
w rozmowach w Brukseli. Teraz
wiem, co znaczy określenie: dojść
do ściany.
Pojechał pan do Moskwy chyba z
czystej ciekawości..? Przecież Rosja wprowadziła embargo na nasze
produkty rolne już 1 sierpnia 2014
r., a 6 sierpnia rozszerzyła zakaz na
całą Unię Europejską.
To prawda, ale nie wolno zrywać
kontaktów tylko dlatego, że wymaga
tego polityka. Realizując kolejny rok
kampanię „Jabłka każdego dnia”
chcieliśmy, mimo embarga, uczestniczyć w targach.
Zapewne Rosjanie wykorzystali
okazję, aby podkreślić naszą „bezsensowną” politykę wobec Federacji Rosyjskiej?
Oczywiście, dali nam to wyraźnie do zrozumienia. Szczególnie podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, szeroko nagłaśnianej i emitowanej w
rządowym kanale „Rossija Siegodnia”. Gwoli prawdy muszę stwierdzić, że z podobnie chłodnym
przyjęciem spotkaliśmy się podczas spotkania z przedstawicielami rolniczej agendy Komisji Europejskiej Unii. W obu przypadkach nasze argumenty, jak bumerang odbijały się od ściany. Totalny brak zrozumienia w Brukseli, a
w Moskwie jawne sugerowanie, że
w najbliższym czasie – choć byśmy
mieli najlepsze jabłka na świecie nic nie wskóramy.

WARKA

Walczyli na
szachownicach
W Publicznym Gimnazjum nr 1,
odbył się 14 lutego III Warecki Turniej Szachowy. Wzięli w nim udział
uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjów. Sędzią głównym
był Adam Lasota. Podczas turnieju odbyło się 7 rund, które wyłoniły zwycięzców. Tytuł mistrza zdobył Igor Kowalski.
Klasyfikacja końcowa (zwycięzcy): klasy 0-3 szkół podstawowych
- Szymon Zborowski; klasy 4-6
szkół podstawowych - Michał Cybulski; gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - Igor Kowalski.

Wielka polityka z jednej, a wyrachowana kalkulacja z drugiej
strony? Czy tak należy odbierać
wyniki rozmów w sprawie naszych produktów rolnych i rekompensat?
Dokładnie tak. Gra wielkich interesów zadecydowała o tym, że
wszystkie formy pomocy kierowane z Unii - nie sprawdziły się.
Duża ilość jabłek trafiła do przemysłu przetwórczego. A kto tym
przemysłem włada? Nie jest tajemnicą, że wielkie korporacje z
kapitałem niemieckim. W rozmowach nie owijano w bawełnę sugerując: - Macie doskonale rozwinięty przemysł przetwórczy. Możecie
bez trudu zagospodarować nadwyżki owoców, nie pozostawiając
ich w sadach, czy przeznaczając do
biogazowni. Nikt oczywiście nie
dodawał, że właściciele zakładów
będą rośli w siłę kosztem polskich
rolników... Komisja odrzuciła więc
nasz projekt, który przewidywał
wyższe rekompensaty za utylizację
owoców, ich pozostawienie w sadach, czy wykorzystanie w biogazowniach.
Ile zarobiły, na wymuszonych w ten
sposób przez Unię dostawach, zakłady przetwórcze?
Nikt nie prowadzi takiej statystki, ale szacuje się, że do zakładów już trafiło grubo ponad
1 mln ton owoców. A można
przypuszczać, że niewiele mniej
czeka jeszcze w naszych chłodniach i w ostateczności też w
części znajdzie się w przetwórniach. Oznacza to z pewnością
rekordową produkcję. Nie ma
wątpliwości, że „ktoś na tym dobrze zarobi”.
Wyjaśnijmy – to nie są jabłka tzw.
przemysłowe, tylko delikatesowe,
te które trafiały w ubiegłych latach
do Rosji?
Tak, nasze eksportowe owoce, których nie możemy wysłać
na rynek rosyjski, są przerabiane
na dżemy, konfitury, sok i znaczna część na koncentrat. Najgorsze
jest to, że nasze sadownictwo na
tym traci. Ceny bowiem są nieporównywalnie niższe, niż uzyskiwalibyśmy za jabłka eksportowane do Rosji.
Wróćmy jednak do rozmów w Moskwie...
Dobrze, że w ogóle do nich
doszło. Przez kilka miesięcy Rosjanie nas po prostu ignorowali. Każdą naszą próbę kontaktu
zbywali, twierdząc, że nie mamy
o czym rozmawiać. Po raz pierwszy więc mieliśmy okazję do spotkania z przedstawicielami wyższego szczebla władzy. Chciałbym bowiem zaznaczyć, że z importerami, handlowcami mamy
nadal dobre kontakty i często słyszymy, że nasze jabłka są najlepsze i gdyby nie polityka, zapewne ten sezon byłby rekordowy dla
obu stron...

Co więc się stało, że uzyskaliście
jednak zaproszenie..?
Proszę zauważyć, że nie była to
z naszej strony delegacja polityczna, nawet administracji państwowej. Występowałem jako prezes
Związku Sadowników RP, a byli
ze mną eksperci Paweł Paradowski i Krzysztof Czarnecki. A szczerze mówiąc, pojechaliśmy do Moskwy pod pretekstem podsumowania trzyletniej akcji promującej nasze owoce pod wspólnym hasłem
„Jabłka każdego dnia” na terytorium Rosji i Ukrainy. Dodać muszę, że kampania odbywała się za
środki z budżetu Polski i UE.
Co pan powiedział Rosjanom podczas tej konferencji?
Sporo, ale później oglądałem relację i – niestety – moja wypowiedź
została jednak nieco zniekształcona.
Czy zmanipulowana?
Chyba nie, gdyż ogólny sens
pozostał. Tytuł relacji był jednak
znamienny: Nasze embargo mocno zabolało polskich sadowników!
Tymczasem podczas spotkania
żadne takie stwierdzenie nie padło. Przeciwnie, usłyszeliśmy komplementy na temat polskich jabłek,
a my się nie skarżyliśmy... Powiedziałem po prostu, że kampania
„Jabłka każdego dnia” pozytywnie wpłynęła na postrzeganie polskich owoców na rynku rosyjskim i
– mamy nadzieję – że w niedalekiej
przyszłości będziemy mogli wznowić naszą współpracę. Każdy kryzys, nawet najtrudniejszy, kiedyś
się skończy. Jestem przekonany, że
już niebawem wrócimy do naszych
dobrych relacji, które mieliśmy do
sierpnia 2014 roku.
Nie dało się jednak uniknąć odniesienia do polityki...
Tak, usłyszeliśmy, że jeżeli nie
będzie zmiany stanowiska naszego rządu w stosunku do Federacji
Rosyjskiej, w kontekście ich działań na Ukrainie i w ogóle na arenie
międzynarodowej, nie ma mowy o
zniesieniu embarga.
Czy pod tą deklaracją można doszukiwać się drugiego dna? Ponieważ – jak już wspomnieliśmy - Rosja nałożyła na nas dwa embarga,
czy nawet po zniesieniu zakazu eksportu przez Unię, będzie on
utrzymany dla Polski?
Niestety, przewiduję właśnie
taką decyzję. Przypomnę, że Federacja Rosyjska nałożyła na nas
bezterminowe embargo ze względu na niedotrzymywanie warunków fitosanitarnych. Dlatego
musimy zrobić wszystko w kraju, aby spełniać najbardziej ostre
warunki eksportu, aby wytrącić
argumenty z rąk rosyjskich inspektorów.

Rozmawiał Leszek Świder

„Wesoła krówka”
nie dla Rosjan
Zamiast rozmów o otwarciu rosyjskiego rynku dla polskich produktów
rolniczych, doczekaliśmy się... kolejnego embarga. Rosja wprowadziła je na
polskie sery. Federalna służba ds. nadzoru w sferze ochrony praw konsumentów (Rospotriebnadzor) poinformowała 23 lutego o wprowadzeniu zakazu
importu z Polski wyrobów serowych i seropodobnych. Obowiązuje on od
piątku, 20 lutego. Zakaz eksportu wprowadzono po przeprowadzeniu „ekspertyzy” wyrobu seropodobnego „Wesoła krówka” z zakładów Ostrowia Sp.
z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej. Zdaniem inspektorów fitosanitarnych, zakwestionowany wyrób narusza wymogi Unii Celnej (od 1 stycznia 2015 roku
przekształciła się ona w Eurazjatycką Unię Gospodarczą, w której są: Rosja,
Białoruś i Kazachstan oraz Armenia i Kirgistan).
7 sierpnia 2014 roku Rosja wprowadziła embargo na import owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z USA, Unii Europejskiej, Australii,
Kanady i Norwegii. W ten sposób odpowiedziała na sankcje zastosowane
wobec niej przez Zachód w związku z rolą Moskwy w konflikcie na Ukrainie.
Embargo to, które ma obowiązywać przez rok, obejmuje również sery.
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Z Comeniusem w Norwegii i na Słowacji
GRÓJEC Bratysława była miejscem kolejnego międzynarodowego spotkania grupy
uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie Comenius „Through Small Steps to
Giant Leaps”. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, koordynatora projektu, reprezentowała sześcioosobowa delegacja. Po pięciu kolejnych spotkaniach w
Polsce, Portugalii i Hiszpanii, Niemczech i Grecji - gospodarzem kolejnej wizyty była
szkoła pedagogiczna w Bratysławie
Wizyta miała miejsce w drugiej
połowie stycznia. Miesiąc wcześniej inna grupa uczniów LO odwiedziła Norwegię.
Prawa człowieka
Głównym tematem omawianym podczas spotkania w Bratysławie, były prawa człowieka. Uczniowie prezentowali instytucje działające lokalnie na rzecz innych ludzi.
Grupa z Polski przybliżyła zasady i
cele funkcjonowania następujących
placówek: Strzeżonego Ośrodka dla
Uchodźców w Lesznowoli, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach oraz Zespołu
Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Grójcu. Kolejne prezentacje dotyczyły współczesnych
przypadków łamania praw człowieka i sugestii, jak unikać podobnych
sytuacji. Uczniowie brali również
udział w warsztatach edukacyjnych,
wcielając się w rolę osób niepełnosprawnych, albo ucząc się jak pracować z takimi osobami.

Czasy komunizmu
Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia wystawy
na temat postaci historycznych ze
wszystkich krajów partnerskich,
które brały udział w walce o prawa człowieka. Informacje na ten
temat były przygotowane przez
uczniów przed wizytą. Sporą porcję wiedzy dostarczył także wykład na temat czasów komunizmu
w Słowacji w latach 70 i 80-tych
oraz wizyta w bunkrach Petrzalka
i przy Bramie Wolności. Oprócz
warsztatów, uczniowie mogli poznać bliżej kulturę słowacką oraz
nawiązywać przyjaźnie podczas
zajęć integracyjnych oraz wycieczek, m.in. po Bratysławie i do
Dubravki.
Zagrożenia internetowe
Jak już wspomnieliśmy, inna
grupa uczniów LO przeby wała
wcześniej w Norwegii. Spotkanie
dotyczyło zagrożenia zdrowotnego spowodowanego nadmier-

nym korzystaniem z komputera
i internetu. Podczas warsztatów
uczniowie pracowali w grupach
nad stworzeniem wspólnych produktów, którymi były filmy na
temat zagrożeń zdrowotnych
oraz sposobów przeciwdziałania tym problemom. Inspiracja i
treść pochodziła z badań prowadzonych przez uczniów przed i
podczas wizyty, w yników ankiety na temat internetu i aspektów
zdrowotnych, w ykładu profesora
z uniwersytetu w Bergen, wspólnej w ymianie wiedzy i doświadczeń oraz konsultacji z nauczycielami.
W szkole w Os, miejscowości
położonej w bliskim sąsiedztwie
Bergen, zorganizowano światow y Dzień Bezpiecznego internetu, podczas którego uczniowie
dyskutowali nad zagrożeniami
internetow ymi i omawiali różne
realne sytuacje mogące się przydarzyć młodym ludziom.

Nad fiordami
Uczestnicy wizyty mieli również możliwość poznania kultury
norweskiej, miejsc wartych zwiedzenia w okolicy Bergen, oraz historii tego narodu. Mieszkanie u
rodzin norweskich oraz obcowanie i praca podczas warsztatów z
młodzieżą z innych krajów, dało
wszystkim możliwość nawiązania
przyjaźni i ćwiczenia języka angielskiego. Pomimo deszczowej
pogody, widok fiordów z pewnością długo pozostanie w pamięci
grupy realizującej projekt.
Obecnie uczniowie przygotowują się do kolejnej wizyty - w Szwecji, której tematem jest „Bezpieczeństwo w sieci”. Więcej informacji

można znaleźć na stronie projektu:
www.sifaplus.eu lub stronie liceum:
www.logrojec.pl w zakładce Erasmus+ - Safe Internet For All. Info.
Strona internetowa
Obecnie uczniowie z liceum
grójeckiego przygotowują się do
wizyty na Węgrzech, która odbędzie się w czerwcu 2015 r. Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej projektu: http://comenius.logrojec.pl Więcej na temat
projektu można też dowiedzieć
się na stronie szkoły: w w w.logrojec.pl w zakładce „Comenius”.

Info. LO

Dopingowali z klasą Aktywizacja seniorów
– wspólna sprawa

BELSK DUŻY Ach co to był za mecz! Skra Bełchatów pokonała
włoskie Cucine Lube Banca Marche Treia i awansowała do
1/3 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Sukces drużyna wywalPOWIAT Seniorzy? Osoby starsze? Młodzi inaczej? Osoby w wieku poprodukcyjnym? Kim
czyła dzięki, w maleńkiej mierze oczywiście, kibicom z... Belsą seniorzy, jak mogą spędzać wolny czas? Jak mogą być aktywni? – o tym rozmawiaska Dużego i okolic
no 11 lutego podczas seminarium „Wyzwania i pomysły na działania na rzecz aktywizacji seniorów w powiecie grójeckim” w siedzibie starostwa w Grójcu. Doświadczenia
wymieniali przedstawiciele grup seniorskich, instytucji, organizacji i samorządów z powiatu grójeckiego
Podczas spotkania mówiono
m.in. o dotychczasowych sukcesach
grup seniorskich z powiatu grójeckiego oraz o możliwościach, jakie
dają nowe programy ministerialne.
Główną część spotkania stanowił
kreatywny warsztat, podczas którego „co i jak zrealizować” wypracowywali sami uczestnicy spotkania
- przy wsparciu ekspertów pracujących z seniorami.

Mecz zgromadził na trybunach około 13 tys. widzów. Wśród nich było blisko 500 fanów z powiatu grójeckiego. Wyjazd zorganizował Krzysztof Małachowski, który jest prezesem Stowarzyszenia Kibicujemy z Klasą im. Jakuba
Ławeckiego.
Na trybunie łódzkiej Atlas Areny zasiedli uczniowie oraz opiekunowie
z belskich szkół: PSP im. Jana Pawła II oraz PG im. ks. Zdzisława Jastrzębiec
Peszkowskiego oraz wiceprzewodniczący rady gminy –Andrzej Adamczyk i
dyrektor GZEAS – Maria Walewska-Żółcik. Oprócz nich siatkarzy do boju zagrzewała duża grupa mieszkańców Belska.
Nasi uczniowie wywiesili flagę Polski z napisem Belsk Duży. Jeździ ona ze stowarzyszeniem od początku jego istnienia. Jest to doskonała promocja nie tylko Belska Dużego, ale także całej gminy.
Mecz był fantastyczny. Skra grała koncertowo, choć były też dramatyczne momenty. Pierwszy set nasz zespół wygrał „na przewagi” 26:24. W drugiej partii podopieczni Migueala Angela Falaski grali nieco gorzej - przegrali
19:25. Trzeci był jednak popisem gospodarzy – zwyciężając 25:22. Po tej partii było już wiadomo, że Skra - jako drugi polski zespół - awansowała do 1/3 finału Ligi Mistrzów. Mimo to nasi siatkarze nie spoczęli na laurach i pokonali
Włochów 3:1.
Teraz na bełchatowian czeka kolejny przeciwnik z Italii - Skra zmierzy się z
włoską Perrugią. Dodajmy, że Włosi w poprzedniej rundzie odprawili z kwitkiem Jastrzębski Węgiel.

Info

Przedstawiciele samorządów
Spotkanie integrowało osoby, instytucje, grupy i organizacje działające na rzecz seniorów.
Jak się okazało, zainteresowani
tematem byli również przedstawiciele samorządów lokalnych. Do
starostwa przybyli m.in. wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio i
wójt Goszczyna Sławomir Słabuszewski. Pełna sala świadczyła o
potrzebie i zainteresowaniu sprawami aktywności osób starszych.
Seminarium było okazją do
przypomnienia 2 lat akty wności
na rzecz liderów i grup seniorskich, sukcesu realizacji takich
przedsięwzięć jak Dzień A kty wności Seniora, A kademia Lidera
Seniora, Inicjaty w y seniorskie.
Mówiła o tym Dorota Lenarczyk
ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
(organizator spotkania).

dowych, spotkały się informacje o
przyjętych niedawno programach
ministerialnych – m.in. „Senior –
Wigor”, który daje możliwości samorządom tworzenia miejsc aktywizacji dla seniorów. Małgorzata Czerwińska ze starostwa
w Grójcu przekazała seniorom,
że samorząd powiatowy będzie
wspierać seniorów w miarę swych
możliwości, że są oni ważną grupą, która wymaga uwagi i życzliwej troski.

Programy ministerialne
Z dużym zainteresowaniem –
szczególnie instytucji samorzą-

Praca w grupach
Ale najważniejsze było potem... Uczestnicy wspólnie za-

stanawiali się i dyskutowali nad
możliwościami, planami i celami, które chcą osiągnąć w najbliższym czasie poprzez nowoczesną metodę „open space”,
moderowaną przez doświadczoną trenerkę i animatorkę Annę
Żelazowską-Kosiorek.
Polega
ona na kreatywnej pracy w grupach nad wybranymi tematami.
Uczestnicy chętnie, aktywnie i
z humorem podejmowali wspólne działania, które zaowocowały
wieloma pomysłami. K ilka z nich
przedstawiamy.
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Schody modne i wygodne
W domach, segmentach czy większych mieszkaniach często znajdują zastosowanie
schody, które mogą mieć różną konstrukcję i kształt. Warto zadbać o to, aby były funkcjonalne, a sposób ich wykończenia komponował się z wystrojem wnętrza lokalu
Schody mogą być proste i
skromne, ale także wystawne i eleganckie. W mieszkaniach zwykle
mamy na nie mało miejsca. Jeśli
kupimy lokal ze schodami żelbetowymi, z powodzeniem można wykończyć je drewnem, ale także kamieniem lub gresem oraz wyposażyć w balustradę. Coraz częściej
stosowanymi materiałami są rów-

Najwygodniejsze są schody jednobiegowe o nachyleniu do 30 stopni.
Stopnie powinny mieć wysokość do 17
cm, głębokość nie mniejszą niż 25 cm
i szerokość minimum 80 cm
nież tworzywo sztuczne i szkło.
Hitem są schody kute, które efektownie wyglądają i zajmują stosunkowo niedużo miejsca, ale są niestety bardzo drogie.
Jakie schody do jakiego lokalu?
W mieszkaniach zwykle nie ma
tyle przestrzeni co w wolno stojącym domu. Dlatego tutaj znakomicie sprawdzą się schody w kształcie spirali. Jeśli miejsca jest więcej, automatycznie pojawia się więcej możliwości. Wówczas schody
mogą być albo proste, albo dwubiegunowe. Można też zrobić spocznik i niskie szerokie stopnie, które są niezwykle wygodne w użytkowaniu. Schody zabiegowe w dowolnym kształcie zajmą pewnie
najwięcej miejsca, ale za to dodadzą naszemu domowi bądź segmentowi oryginalności.

E

K

czej do pomieszczeń o charakterze
industrialnym. Jeśli nie są pokryte specjalną wykładziną, nie tłumią
odgłosów stąpania.

Kiedy pomyśleć o schodach?
Schody można wykonać albo
na etapie budowy domu (mieszkania), albo podczas jego wykańczania ( już po ułożeniu podłóg
i wykonaniu tynków). Wszystko
zależy tu oczywiście od rodzaju
schodów. Na etapie budowy wykonuje się schody betonowe płytowe (potrzebny jest do nich odpowiedni szalunek) oraz schody wspornikowe (mocowane do
ściany albo belki nośnej centralnej lub „zatopionej” w ścianie),
przeznaczone do późniejszego
wykończenia. Najtańszym sposobem wykończenia schodów betonowych jest elastyczna i miła
w dotyku wykładzina dywanowa, która dobrze dopasowuje się
do kształtu stopni. Można także
pomalować je specjalnymi farba-

Robione na zamówienie
lub z supermarketu
Wykonanie lub wykończenie schodów wewnętrznych zwykle zleca się specjalistycznym firmom. Jednak proste modele schodów można też kupić w markecie
budowlanym lub zamówić przez
internet. Schody drabiniaste składane kosztują kilkaset złotych i
można zamontować je na przykład w otworze prowadzącym na
strych, z kolei schody wspornikowe kręcone znajdą zastosowanie
w niewielkich pomieszczeniach.
Są one łatwe w montażu, niedrogie i praktyczne.
Integralną częścią większości
schodów jest balustrada. Ułatwia
ona wchodzenie i schodzenie, pełniąc jednocześnie funkcję dekoracyjną. Aby balustrada spełniała
swą rolę i podnosiła bezpieczeństwo domowników, powinna mieć
przynajmniej 90 cm wysokości.
Podobnie jak schody, wypełnienia
i poręcze balustrad mogą być wykonane z różnych materiałów.

Schody drewniane mogą być albo
wolno stojące lub przylegać do ściany
mi do betonu i ciekawej strukturze, wyłożyć gresem czy płytkami. Droższym, ale też bardziej
eleganckim materiałem jest drewno. Z kolei schody pokryte różnego rodzaju kamieniami dobrze
jest zaimpregnować. Mocowane
do ściany schody wspornikowe
również można wykończyć klejonym drewnem, ale także szkłem,
kamieniem czy gresem.
Schody kręcone, modułowe
z regulacją wysokości stopni czy
kute kupuje się później, na etapie
wykańczania domu, segmentu lub
mieszkania. Schody kręcone lub
kute wykonane są przeważnie z metalu, zwykle stali nierdzewnej, węglowej lub żeliwa. Metalowe mogą
być całe schody bądź sam szkielet – wówczas wypełnienie stanowią inne materiały. Schody takie są
niezwykle trwałe, ale nadają się ra-

Wnętrze rustykalne i nowoczesne
Najbardziej
uniwersalnym
materiałem jest drewno, które
będzie pasowało w zasadzie do
każdego pomieszczenia. Schody metalowe i szklane (mogą
być podświetlone diodami LED)
znakomicie sprawdzą się natomiast we wnętrzach nowoczesnych. Duże znaczenie ma tak że
konstrukcja samych stopni i balustrad. Schody bez podstopnic
(ażurowe) dodadzą wnętrzom
R

lekkości, zaś schody zabudowane, najlepiej z balustradą sprawią, że wnętrze zyska bardziej
luksusow y charakter.
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Wiosenne ożywienie nieruchomości
Wiosna przeważnie przynosi ożywienie na rynku nieruchomości. Raczej nie należy się spodziewać zbyt dużych zmian cen, które obecnie zarówno w przypadku mieszkań, jak i domów oraz działek są korzystne dla kupujących. Jednak wielu deweloperów planuje czasowe promocje, których
już teraz warto poszukać, a w agencjach nieruchomości nie brakuje „okazji”
Według większości ekspertów analizujących rynek nieruchomości, 2015 rok zapowiada
się dość korzystnie dla kupujących. Ma się utrzymać stabilizacja, która trwa już od kilku lat.
Niewielki spadek cen mogą spowodować nowe kryteria kredytowe. Od 1 stycznia każdy, kto
chce uzyskać kredyt na kupno
mieszkania, musi dysponować
większym wkładem własnym co najmniej 10 proc. wartości
mieszkania. Jeśli bankowe obostrzenia drastycznie wpłyną na
liczbę kupujących, niektórzy deweloperzy mogą nieco obniżyć
ceny, by zachęcić klientów.
Średnie ceny nowych mieszkań pod Warszawą wahają się od
4,5 tys. złotych do 7 tys. złotych
za metr kwadratowy. Natomiast
lokale na rynku wtórnym wahają się między 5 a 5,5 tys. złotych.
Największym zainteresowaniem
cieszą się niewielkie mieszkania o
powierzchni od 30 do 55 m kw.,
najlepiej dwa pokoje z kuchnią.
W przypadku nowych mieszkań
istotne jest jednak, by budynek był
już gotowy i można było obejrzeć
mieszkania. Najlepiej sprzedają
się najmniejsze metraże, ponie-

waż przy udzielaniu kredytu każdy
metr jest na wagę złota. Na cenę
wpływają również dostępność komunikacji, lokalizacja oraz standard mieszkania.
W tym roku równie korzystne mają być też ceny domów i
działek budowlanych. Z informacji agencji nieruchomości wynika, że w podwarszawskich powiatach największym zainteresowaniem cieszą się niewielkie
działki o wartości nieprzekraczającej 200 tys. złotych i domy nie
droższe niż pół miliona. Co z kolei sprawia, że więcej warte nieruchomości w wyniku negocjacji można nabyć za kwotę znacznie niższą niż cena ofertowa (nawet o 20-30 proc). Trudno określić średnią cenę działek i domów, ponieważ ich wartość zależy od wielu czynników (m.in.
media, infrastruktura). Ponadto ceny ofertowe zazwyczaj są
znacznie wyższe od ostatecznej
kwoty transakcji. Zdarza się, że
jest ona niższa nawet o 40 proc.
Dlatego warto wytrwale negocjować. W centrum podwarszawskich miast zazwyczaj średnie
ceny wahają się od 600 do 1000
złotych za m kw. Na obrzeżach

miast nieruchomości wycenia się
na ok. 200-300 zł za m kw. Natomiast działki poza miastami
kosztują ok. 100-180 zł za m kw.
Właściwie z każdym kilometrem,
dzielącym nieruchomość od miasta, spada jej cena.
Fachowcy zgodnie przyznają, że obecnie ceny gruntów spadły do poziomu sprzed kilku lat i
opłaca się zainwestować w działkę. Ponadto ten trend ma się
utrzymać również w kolejnych
miesiącach tego roku. Zainteresowani zakupem nieruchomości,
zarówno mieszkań z rynku wtórnego, jak i domów oraz działek
powinni bacznie obserwować
oferty agencji nieruchomości. Na
rynku bardzo często pojawiają
się bowiem niezwykle atrakcyjne okazje. Nagła obniżka ceny
nieruchomości o 20-30 proc. natychmiast przyciąga klientów i to
takie domy, działki czy segmenty
najczęściej się sprzedają. Dlatego też niezwykle ważne, by zainteresowani zakupem, uzbroili się
w cierpliwość, poświęcili czas na
monitorowanie rynku i nie podejmowali pochopnych decyzji.

Grzegorz Traczyk
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TARGI NOWY DOM NOWE MIESZKANIE
W dniach 7 i 8 marca na warszawskim Torwarze swoją ofertę prezentuje blisko 100 wystawców - deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wystawcy przedstawią najnowsze realizacje i zaoferują atrakcyjne rabaty, niedostępne na co dzień w biurach sprzedaży. Prawie połowa mieszkań z targowej oferty ma być oddana do użytkowania jeszcze w tym roku. Promocje zapowiadane są we wszystkich targowych stoiskach. Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE o kompleksowy przegląd
stołecznej oferty domów i mieszkań - nowych i „z drugiej ręki”, a także okazja do uzyskania informacji o aktualnych warunkach kredytowych.
Powiało optymizmem…
Ceny mieszkań utrzymują się na
stałym poziomie, deweloperzy zamierzają wprowadzić na rynek więcej nowych inwestycji, a klienci...
przy podobnej cenie za metr kwadratowy poszukują większych mieszkań
i o tej samej liczbie pokoi. Banki zapowiadają przyznawanie większej
liczby kredytów, przy utrzymującym
się poziomie stóp procentowych. A
na targach zawsze można kupić nie-

ruchomość na specjalnych, korzystnych warunkach. Oferujący prześcigają się w opracowywaniu strategii
promocyjnych: niższe ceny, bonusy
w postaci garażu, balkonu lub innego pomieszczenia, wykończenie pod
klucz, własne programy dopłat do
rat kredytu czy nowe inwestycje oferujące rachunek powierniczy zgodny z wymogami ustawy, aranżacja
wnętrza i wiele innych. Każdy znaj-

dzie coś dla siebie. Promocje zapowiadane są we wszystkich targowych
stoiskach.
Marcowa edycja targów to nie
tylko prezentacja oferty mieszkań
z rynku pierwotnego, po raz kolejny pod patronatem Warszawskiego
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami funkcjonuje Centrum Rynku Wtórnego, w którym agencje nieruchomości prezentują oferty mieszkań, domów, dzia-

łek i gruntów, lokali użytkowych i
biurowych, czy nieruchomości komercyjnych we wszystkich dzielnicach Warszawy i okolicach. W Centrum Rynku Wtórnego swoją ofertę
prezentują m.in.: sieć agencji nieruchomości RE/MAX: Top, Alfa, Profit, City, Rec, Centrum, agencje: ArtDom, Terranum/Eol Inwestycje czy
Akces Nieruchomości.

Największym zainteresowaniem
cieszą się nadal mieszkania dwu- i
trzypokojowe, których poszukiwało aż 61% ankietowanych na Targach Mieszkaniowych. Przy czym
ponad połowa z nich oczekiwała, że
będzie to mieszkanie w granicach
40-60 metrów kwadratowych. Preferowana cena metra kwadratowego
to 6 tys. (ponad 40% wskazań). Najczęściej dochody w badanych gospodarstwach domowych oscylują miesięcznie wokół: 3-4 tys. (blisko 26%
wskazań) oraz 4-5 tys. (ponad 16%
wskazań). 33% respondentów deklaruje maksymalną, miesięczną spłatę
raty kredytu na poziomie 1-1,5 tys.
zł, blisko 26% deklaruje 1,5-2 tys. zł.
Zdecydowana większość osób planuje kupić mieszkanie dzięki kredytowi (60,2% wskazań) oraz własnym
oszczędnościom (49%).

Wykłady, warsztaty,
bezpłatne porady
Część wystawiennicza jest uzupełniona programem merytorycznym: wykładami, specjalistycznymi poradami, raportami nt. rynku
mieszkaniowego. W trakcie wykłaR
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dów nie brakuje dużej porcji wiedzy
z zakresu prawa, szczególnej uwadze polecane są spotkania poświęcone umowie deweloperskiej w świetle przepisów prawa w tym klauzulom niedozwolonym. Omawiane będą także: tajemnice kredytu
mieszkaniowego, rozliczenia podatkowe przy sprzedaży i najmie nieruchomości i bezpieczny zakup nieruchomości na rynku wtórnym - dlaczego w wyborze lokum warto skorzystać z pomocy pośrednika.
W Strefie Porad na potrzebujących czeka sztab konsultantów.
Funkcjonować będą punkty doradcze: porady finansowe, podatki,
prawo, zakup mieszkania na rynku wtórnym, wycena nieruchomości, architektura wnętrz i stylizacja. Z projektantami wnętrz odwiedzający targi unikną błędów przy
projektowaniu własnego mieszkania, dowiedzą się ile kosztuje wykończenie wnętrza nowego mieszkania i jak nowe technologie zmieniają
przestrzeń życiową, poznają sprytne
rozwiązania dla małego mieszkania
i przyszłość wnętrz mieszkalnych. W
stoisku Warszawskiego Stowarzy-

szenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami można uzyskać porady prawne i poznać zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zorientować
się w bieżącej sytuacji na wtórnym
rynku mieszkaniowym.

WSTĘP NA TARGI
7 i 8 marca (sobota-niedziela)
w godzinach: 10.00–17.00
COS TORWAR, ul. Łazienkowska 6a
odwiedzający otrzymają m.in.:
mapy inwestycji mieszkaniowych
w aglomeracji warszawskiej, katalog Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe, w którym zamieszczone są
prezentacje inwestycji znajdujących
się aktualnie w sprzedaży z podziałem na dzielnice, dokładne informacje o cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku.
Oraz przewodnik targowy – czytelną
broszurę ułatwiającą poruszanie się
po stoiskach wystawców i programie
wydarzeń towarzyszących.
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IV Konferencja Sadownicza Ziemi Chynowskiej
Sady nie mogą czekać na zniesienie embarga
POWIAT Mamy jeszcze kalendarzową zimę, ale śniegu jak na lekarstwo. Kilka stopni mrozu
w nocy daje nam od czasu do czasu złudzenie, że zima trzyma. Ale okres szkoleń sadowników rozpoczął się już w styczniu. W Jasieńcu odbyła się Konferencja Truskawkowa i Jagodowa, podczas której uczestnicy zapoznali się z ochroną roślin jagodowych przed chorobami i szkodnikami. Natomiast 18 lutego wiedzę na temat jak chronić owoce przed parchem,
mączniakiem i chorobami przechowalniczymi zdobywali sadownicy z Chynowa i okolic
Natomiast w Błędowie rolnicy
zdobywali w ostatnich dniach wiedzę z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym (prowadzenie rachunkowości). Doświadczenie i intuicja nie są w dzisiejszych czasach
wystarczające do prowadzenia efektywnie funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Konieczne jest odwoływanie się do aktualnej wiedzy
technologicznej, prawnej, rynkowej i
ekonomicznej. Ważnym źródłem informacji, dla podejmowania decyzji w gospodarstwie, jest prowadzo-

na rachunkowość. Dostarcza ona
danych dla sporządzenia rachunku ekonomicznego, który jest podstawowym instrumentem wspierania procesu podejmowania decyzji
w gospodarstwie rolnym, w tym decyzji związanych z zarządzaniem finansami. O tym właśnie dyskutowano w Błędowie.
Gdzie sprzedać jabłka?
Chynowskie spotkanie, choć
mówiono na nim przede wszystkim
o ochronie roślin przed chorobami,
zdominował jednak przewodniczący
Związku Sadowników RP Mirosław

Maliszewski. Dla okolicznych rolników nie ma bowiem dziś ważniejszego tematu, niż ten: gdzie sprzedać
jabłka. Jak wynikało z naszych rozmów z sadownikami, każdy z nich
ma jeszcze w chłodniach około połowy ubiegłorocznych zbiorów. A to
oznacza co najmniej 200-300 ton na
gospodarstwo. Słuchano więc Maliszewskiego - co zaskakiwało, zważywszy na tematykę – z zapartym
tchem. Zwykle podczas takich spotkań rolnicy lubią sobie podyskutować „na boku”, często nie zwracając

większej uwagi na prelegenta. Tym
razem było cicho, jak makiem zasiał.
Handel a polityka
A prezes Maliszewski mówił barwnie i przystępnie, opowiadał o możliwościach, a właściwie
o nadziejach na nowe rynki zbytu. Sporo miejsca poświęcił historii naszych stosunków handlowych
z Rosją w ostatnich latach. Przypomniał, że rozbieżności pogłębiły się
od czasu poparcia przez nas ukraińskiego Majdanu. Mówił o trudnościach w ostatnich latach i przyczynach wprowadzenia podwójnego

embarga. To nie pomyłka – pierwsze, ze względu na niedotrzymanie
warunków fitosanitarnych wprowadzono 1 sierpnia 2014 r., a następnie 6 sierpnia wprowadzono embargo na Unię Europejską, jako odpowiedź na jej sankcje ekonomiczne.
Prelegent przypomniał nasze miejsce w światowej produkcji jabłek. W
2014 r. zebraliśmy około 3,5-3,7 mln
ton. To są rekordowe dane. Ale na
świecie produkuje się około 76 mln
ton. To nie my więc dyktujemy ceny
i rządzimy tym rynkiem. Owszem, w
ubiegłym roku staliśmy się największym eksporterem jabłek, ale osiągnęliśmy to dzięki wysłaniu do Federacji Rosyjskiej około 1,2 mln ton
owoców (około 800 tys. t bezpośrednio, reszta do unii celnej, w której są
jeszcze Białoruś i Kazachstan). Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację.
Eksport do Rosji – to był błąd?
Maliszewski odniósł się też do
głosów, które zarzucały polskiemu
rządowi, że uzależnił nasze sadownictwo od eksportu do Rosji. Otóż
w ostatnich 10 latach import owoców przez Federację Rosyjską rósł
niemal w postępie arytmetycznym.
Zwiększył go aż o 650 tys. ton. Czy
można uznać za błąd, że niemal
całą tę pulę zdobyli nasi sadownicy?
– padło retoryczne pytanie. Nie było
innych rynków tak dynamicznie rozwijających się. Pokonaliśmy w walce
o ten rynek wielu przeciwników.
Nadzieja na nowe rynki
Pozostało jednak pytanie - gdzie
więc sprzedać około 1 mln ton, które
przechowujemy w chłodniach? Jak
umieścić je wśród 8,5 mln ton owoców, które co roku są w handlowym
obrocie międzynarodowym? Maliszewski powiedział otwarcie – tego
nie da się wyeksportować, a nawet
zagospodarować w całości. Nasze
usilne starania marketingowe przyniosły otwarcie nowych rynków zby-

tu owoców, jak kraje Afryki północnej, Kanada, kraje arabskie, nawet
Dalekiego Wschodu (Singapur, Indie). Próbujemy nawiązać kontakty z Wietnamem, Tajlandią i Malezją. Ale nie ma się co łudzić, możemy tam ulokować po kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy ton jabłek. To nie
rozwiąże sprawy. Pewnym pozytywnym rozwiązaniem jest możliwość
eksportu naszych owoców wewnątrz
Unii Europejskiej i do krajów naszego regionu, czyli środkowo i południowo-europejskich: Serbii, Czarnogóry, Albanii, Słowenii. Kraje te
niemal całą swoją produkcję eksportują do Rosji (nie są objęte embargiem). Wkrótce zabraknie im jabłek.
Już trwają rozmowy w sprawie zaspokojenia ich wewnętrznego rynku
naszymi owocami...
Mimo tak niekorzystnej dla sadowników sytuacji, na sali nie widać było przygnębienia. W rozmowach dawali do zrozumienia, że...
jakoś sobie radzą. Rynek rosyjski też
nie jest taki szczelny, aby nie pojawiały się tam polskie jabłka... usłyszeliśmy.
Zatrudnić cudzoziemca
Drugim tematem, który bardzo
interesował sadowników, był problem zatrudniania cudzoziemców
do prac sezonowych. Nikt nie owijał w bawełnę, że chodzi o Ukraińców. W powiecie grójeckim w ubiegłym sezonie pracowało około 25
tys. naszych wschodnich sąsiadów.
Z pierwszych danych wynika, że w

Jak zapisać dziecko do przedszkola?
dzone w 2010 r., które jednocześnie
mają pierwszeństwo w przyjęciu do
przedszkola. Pierwszeństwo w naborze do przedszkola mają również dzieci 4-letnie urodzone w 2011
r. W roku szkolnym 2015/2016 do
klasy pierwszej pójdą już wszystkie
5- i 6-latki urodzone w 2008 i 2009 r.
O przyjęciu do przedszkola nowych
dzieci nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz w razie braku miejsc zasady postępowania rekrutacyjnego. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
rozpatrzenia przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora
przedszkola, zostaną wywieszone
15 kwietnia. Listy dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do przedszkoli na rok
szkolny 2015/2016 będą wywieszone
w przedszkolu 30 kwietnia.

Uczą się pilnie...
Okazało się, że specjalistyczna
wiedza wcale nie jest obca sadownikom, zwłaszcza tym młodszym.
Wielu z nich skrupulatnie notowało,
a kilku zapisywało uwagi wykładowców w formie elektronicznej.
Poza tym, tę ciekawą wiedzę starało
się w Chynowskim Domu Kultury
przyswoić ponad 200 sadowników.
Sala pękała w szwach. Wprawdzie
dzień był wyjątkowo piękny, pogoda
przymuszała wprost do prac w sadach, ale te kilka godzin można było
poświęcić na zdobywanie wiedzy...

Leszek Świder
CHYNÓW

Nabór do przedszkola
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chynowie, w terminie od 23
lutego do 13 marca ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w
Chynowie dzieci w wieku od 3 do
5 roku życia. Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły: zspchynow.szkolnastrona.pl, na
stronie internetowej gminy lub
w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć właściwe
oświadczenia.

GRÓJEC Od 2 marca ruszają zapisy dzieci do Publicznych Przedszkoli w Grójcu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca.
W jaki sposób można zapisać dziecko do przedszkola?
Rodzice pobierają wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola w
siedzibie przedszkola lub na stronie internetowej www.grojecmiasto.
pl. Następnie wniosek składamy do
wybranego publicznego przedszkola. Wniosek składają tylko ci rodzice
dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do danego przedszkola.
Rodzice dzieci, które w roku
szkolnym 2014/2015 uczęszczały do danego przedszkola, wypełniają i składają w tym przedszkolu deklarację kontynuacji edukacji
przedszkolnej, którą można pobrać
w przedszkolu i na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl
W roku szkolnym 2015/2016
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci 5-letnie uro-

tym roku ta liczba może wzrosnąć
do... 40 tys. Z drugiej jednak strony,
jeżeli sytuacja na Ukrainie przybierze dramatyczny obrót – prezydent
Petr Poroszenko zapowiedział powszechną mobilizację. Wtedy o wyjeździe do Polski nie będzie mowy.
Już zdarzają się przypadki, że mężczyźni, którzy legalnie przebywają w naszym kraju, są wzywani do
swego miejsca zamieszkania, gdyż
otrzymali powołanie do wojska. Doprowadziło to nawet do tragedii. W
Jeziorku Czerskim utonął 46-letni
Ukrainiec, który znalazł się właśnie
w takiej sytuacji. Czy był to wypadek, czy akt desperacji?
Jedno jest pewne, jeżeli zabraknie
naszym sadownikom taniej siły roboczej w tym sezonie, z pewnością nie będziemy już tak konkurencyjni z naszymi owocami na rynku europejskim.

WARKA

Wystawa broni
Dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do opracowania i podania do publicznej wiadomości procedury odwoławczej od decyzji komisji rekrutacyjnej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji
znajdują się na stronie internetowej
www.grojecmiasto.pl

Stowarzyszenie Warecki Klub
Strzelecki zaprasza w sobotę, 1
marca na Wystawę Broni Historycznej i Współczesnej, która odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce w godzinach 11-17.

Info

inf
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Protesty rolników
POWIAT Trwa protest rolników przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wprawdzie po
chwilowym paraliżu komunikacyjnym Warszawa wróciła już do stanu „normalności”,
ale w Alejach Ujazdowskich nadal przebywa w „zielonym miasteczku” około 50 osób
Rolnicy czekają na premier Ewę
Kopacz, z którą chcą porozmawiać
o swoich problemach. W ich postulatach jest mowa o dopłatach do
produkcji mleka i mięsa, zwrotu pieniędzy za wykup kwot mlecznych
oraz ochrony polskich ziem przed
wykupem przez zagraniczne podmioty, a także odszkodowań za straty w uprawach spowodowane przez
dziki. Jednym z najbardziej nagłaśnianych punktów ewentualnego
porozumienia jest również rezygnacja ministra rolnictwa Marka Sawickiego z pełnionej funkcji.
Na manifestację przed kancelarią premiera rolnicy mają pozwolenie
ze stołecznego ratusza do końca miesiąca. Wszystko jednak wskazuje, że
protesty zakończą się wcześniej.
KE planuje pomoc
Trudno przypuszczać, aby protesty naszych rolników miały wpływ

na tę decyzję, ale z Komisji Europejskiej nadchodzą dobre wiadomości. Producenci mleka, którym
w tym roku grożą kary za przekroczenie limitów (przypomnijmy, że
producenci z Polski narażeni są na
ponad 200 mln euro kary za nadprodukcję), będą mogli je rozłożyć
na raty (okres spłaty miałby wynosić trzy lata, a oprocentowanie zero
procent). Natomiast hodowcy trzody otrzymają możliwość ubiegania
się o dopłaty do przechowywania
mięsa – wynika z zapowiedzi KE.
Dodajmy, że Ministerstwo Rolnictwa od wielu miesięcy o to zabiegało. W pierwszych rozmowach z protestującymi rolnikami minister jasno stwierdził, że dwa postulaty muszą być załatwione w Brukseli, a nie
w Warszawie. Można przypuszczać,
że sprawa została rozwiązana. Tym
bardziej, że została już zatwierdzona zwiększona do ponad 6 mln zł

kwota na odszkodowania dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez dziki.
Jeden dzień i kasa oczyszczona
Okazało się, że wbrew sugestiom, że zainteresowanie producentów owoców i warzyw unijnymi rekompensatami, za wycofanie
produktów z rynku było małe - w
jeden dzień wyczerpano limit środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską na ten cel. Chodzi o trzecią transzę rekompensat
– wnioski były przyjmowane przez
Agencję Rynku Rolnego - za wycofanie produktów z rynku, z przeznaczeniem ich na cele charytatywne oraz na pasze dla zwierząt
i przetworzenie w biogazowniach.
Dotyczą one producentów, którzy ponieśli straty w wyniku rosyjskiego embarga. W związku z tym
Agencja poinformowała, że wstrzy-

Oświadczenie Związku Sadowników Rzeczpospolitej
Polskiej w związku z protestami rolniczymi
Polscy sadownicy pierwsi zostali dotknięci skutkami rosyjskiego embarga. Bezwzględnie wykorzystali to odbiorcy naszych produktów- szczególnie przetwórcy i niektóre sieci handlowe. Doprowadziło to wiele gospodarstw
do problemów finansowych, a problemy kolejnych narastają. Mimo naszych ogromnych wysiłków od kilku miesięcy trwa bardzo trudna sytuacja na rynku owoców. Dotychczasowe (unijne i krajowe) formy pomocy okazały się
nieskuteczne. Jesienią ub. r. jako pierwsi przeprowadziliśmy akcje protestacyjne- w Brukseli przed Parlamentem
Europejskim i siedzibą Komisji Europejskiej, w Warszawie przed Sejmem, Kancelarią Premiera, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rolnictwa i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz na
wielu drogach i mostach. Polscy sadownicy wyrażają swoje poparcie dla obecnie protestujących rolników i solidaryzują się z nimi. Upoważniamy naszych członków do aktywnego uczestnictwa w odbywających się protestach. W
związku z trudną sytuacją naszej branży, Związek Sadowników RP domaga się od Rady Ministrów podjęcia szybkich, zdecydowanych działań na szczeblu krajowym oraz unijnym. Jak zawsze jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno z innymi organizacjami, jak też administracją państwową. Pogłębiający się kryzys finansowy naszego i innych sektorów należy jak najszybciej przerwać. Zarząd Główny Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

mała przyjmowanie powiadomień.
Dokumenty złożone po 16 lutego
nie będą rozpatrywane.
Dodajmy, że w ramach tej pomocy będzie można wycofać 155 700
ton jabłek i gruszek oraz 18 650 ton
pomidorów, ogórków, papryki słodkiej i marchwi.
Rolnicy, którzy przekażą produkty na cele charytatywne, otrzymają ok. 70 groszy za kilogram jabłek. Dostawca może liczyć także na
ok. 70 gr za kg, na pokrycie kosztów

sortowania i pakowania oraz dodatkowo na pokrycie kosztów transportu. Stawka za owoce przeznaczane na paszę dla zwierząt i na biogaz wynosi ok. 27 gr za kilogram,
a koszty transportu nie są refundowane. Łączna ilość produktów kwalifikujących się do wsparcia dla jednego producenta, nie może przekroczyć 500 ton, a w przypadku organizacji producentów - 10 tys. ton.

kutowaliśmy w gronie pracowników – mówi dyr. „Dworku na Długiej” Andrzej Zaręba. - To pomysł
na uruchomienie w przyszłości lokalnych wiadomości internetowych,
zapowiedzi różnorodnych wydarzeń, itp., a co najważniejsze, to pomysł na edukację wareckiej młodzieży. Od września w „Dworku”
chcielibyśmy rozpocząć warsztaty
dziennikarsko-medialne, a lokalny
portal telewizyjny będzie dobrym
miejscem do zdobywania praktycznych umiejętności – dodał Zaręba.

Jak już zaznaczyliśmy, redakcja portalu zaprasza wszystkich do
współpracy przy jego tworzeniu.
Chcesz zobaczyć, jakie są początki telewizji internetowej w Warce?
– wejdź na www.tv.warka.pl
Dla nas hitem pierwszych dni
działalności portalu jest znana piosenka w wykonaniu dyr.
Andrzeja Zaręby i finalisty XFactora Pawła „Biby” Binkiewicza - „Działaj Lokalnie”.

Opr. LŚ

Wystartowała warecka
telewizja internetowa
WARKA Informacje, że „Dworek na Długiej” przymierza się do zorganizowania telewizji
internetowej, docierały do nas od dawna. Na początku mówiło się o wydawaniu gazety (czasopisma), później pomysł ewoluował w kierunku portalu informacyjnego, aż w
końcu dyrektor Dworku i Witold Batte doszli do wniosku, że czas zacząć... Z zaciekawieniem więc weszliśmy na www.tv.warka.pl.
Na portalu można obejrzeć filmy z różnych lokalnych przedsięwzięć: sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, religijnych, turystycznych i innych. Projekt jest
wspólnym przedsięwzięciem Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na
Długiej” oraz Witolda Batte, który
od wielu lat dokumentuje wydarzenia w Warce i jej okolicach. W swoich archiwach ma już ponad 200 filmów. Nie oznacza to oczywiście,
że inni „filmowcy” nie będą mogli
umieszczać swoich materiałów w

TV Warka. Przeciwnie – jak powiedział nam dyr. Zaręba – wszystkich
chętnych zaprasza do współpracy.
Wydarzenie goni wydarzenie
Warka – przypomnijmy – to
małe miasteczko o bogatej, obfitującej w wydarzenia historii, ale także o ciekawym dniu codziennym.
Dzieje się tu mnóstwo – organizowane są imprezy kulturalne i sportowe i o wydźwięku patriotycznohistorycznym. W Winiarach znajduje się zrewaloryzowany w ostat-

nich latach zespół pałacowo-parkowy rodziny Pułaskich, czyli Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.
To perła wśród takich placówek na
Mazowszu. A będzie jeszcze piękniejsza po ukończeniu Centrum
Muzealno-Edukacyjnego. Miasto
od dawna potrzebowało takiej wirtualnej przestrzeni, gdzie prezentowane byłyby bieżące wydarzenia.
To tylko początek
- Portal to zalążek czegoś większego, o czym kilkakrotnie już dysR

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52
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Leszek Świder

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 7 (565)/2015
DAM PRACĘ

Stażystę do księgowości w trakcie studiów kierunkowych. biuro@moneycount.pl

KUCHARZ, MŁODY, SAMODZIELNY , PRACA PRZY WESELACH DOBRZE PŁATNA|
TEL: 693 121 313 CV weselav@gmail.com

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni pomoc wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231

Dam pracę magistrowi farmacji w aptece w
Chynowie 601 278 399
Dynamicznie rozwijające się Przedszkole Radosne w Piasecznie poszukuje kadry!
Poszukujemy: nauczycieli wychowania przedszkolnego, asystentów nauczycieli
Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV na adres info@przedszkoleradosne.pl

Spawacz – ślusarz - praca piaseczyńskie,
tel. 601 449 898 lub 500 701 785
Zatrudnie pracownika na stacji Paliw w Tarczynie(kierunek W-wa), tel. 605 276 594
Spedytor, tel. www.uk3.pl
Firma sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego. Praca w
C.H Janki. Tel.798 926 772

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Praca na etat w biurze
w Pruszkowie. CV proszę kierować na mail:
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl

Szukam Pracownika na pół Etatu.(mile widziany emeryt) Wymagania: sprawny fizycznie; prawo jazdy kat.B;złota rączka. Zakres obowiązków- pakowanie paczek; przyjmowanie towaru,
rozwożenie towaru; drobne naprawy. Praca w
Piasecznie. Tel.783 688 536

Duża firma zatrudni od zaraz sumienne osoby do sprzątania bloku operacyjnego i oddziałów w szpitalu w Konstancinie-Jeziornej. Wymagana jest książeczka Sanepidu. Kontakt:
510 013 121 lub 510 014 318.

Do biura znajomość branży budowlanej i Wf
-Mag Łazy, tel. 602 155 429

Przyjmę do pracy mechanika do warsztatu
samochodów ciężarowych Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444
Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza do
warsztatu samochodów ciężarowych, Łazy
k. Magdalenki, tel. 604 626 444
Do hurtowni spożywczej pracownik z prawem jazdy kat. C. Praca 4.00 - 12.00
tel. 501 719 625 ( 14.00 - 16.00 )
Zatrudnię pracowników ochrony 6 zł netto, okolice Piaseczna, tel. 600 444 362,
664 444 267

Zakład kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego mężczyznę z doświadczeniem lub do
przyuczenia CV na maila granitland6@wp.pl
tel 504 175 598
Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik
produkcyjny. Masarnia, tel.: 22 756 79 82,
22 757 52 15
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej poszukuje osób na stanowiska:maszynista lokomotyw spalinowych,
kierownik pociągu, tel. 607 651 623
Zatrudnię ekspedientkę, delikatesy Max, Piaseczno, ul. Puławska 9, tel. 602 15 35 45
PILNE! PRACA NA PRODUKCJI DLA PANÓW - PRUSZKÓW. TEL. 22 713 81 97 EMAIL:
DOMINIKA.KOSAK@PARTNERPRACA.PL
PILNE! PRODUKCJA WIADEREK – KOLONIA WARSZAWSKA! TEL.22 713 81 97 EMAIL:
DOMINIKA.KOSAK@PARTNERPRACA.PL

Toyota Rav4 czarna, 2004 r, cena do uzgodnienia, tel. 603 807 453

AUTO - MOTO KUPIĘ
SKUP AUT. Autokasacja, tel. 796 165 139,
517 799 183

Pranie tapicerki, tel. 511 259 852

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Hydraulik, tel. 535 872 455

Układanie glazury, terakoty, gresu
tel. 601 722 578

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62

Budowa domów, ogrodzenia tel. 604 265 720
Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629

2 pokojowe w centrum Piaseczna, tel. 605 896 425

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

Kasjer, kasjerka - praca od zaraz, możliwość przeszkolenia 11 zł brutto Piaseczno,
tel. 22 460 50 07, 792 785 092
Zatrudnię magazyniera do sklepu spożywczego Ustanów, tel. 604 851 885

SKUP AUT, CAŁE I USZKODZONE,
TEL. 604 168 147
Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta,
tel. 512 391 270
Skup aut, tel. 519 455 452

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

Skup aut, tel. 509 475 323

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

Golfa, Opla, Passata, tel. 604 157 703

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Hyundai H100, tel. 668 171 639

Pawilon w Piasecznie ul. Szkolna tel. 693 440 622

Sklep całodobowy w Piasecznie zatrudni kasjerów/sprzedawców tel. 668 398 244

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

Zatrudnię ślusarza i spawacza do 40 lat , Prażmów tel. 693 653 615

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

Mieszkanie 105 m kw., umeblowane, 2200 zł,
centrum, Piaseczna, tel.501 768 877

Produkcja Tub, Wymagany Sanepid, Umowa
o pracę – Baniocha! Tel. 22 713 81 97
Magazynier / kierowca kategorii „C”, mile widziane uprawnienia HDS na skład budowlany
w Bobrowcu. CV prosimy przesyłać na maila:
praca@tomasz.biz.pl

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki, tel. 881 966 833
Kierowca osobisty, ”złota rączka” , własny
samochód, dyspozycyjny, inne propozycje,
rencista, tel. 602 399 024
Sprzątanie, tel. 787 415 598
Zapewnię solidną
tel. 692 06 83 89

opiekę

nad

dzieckiem,

Sprzątanie, uczciwa Ukrainka, tel. 88 00 95 057

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Biurowa lub administracja,
tel. 888 731 117

na

umowę,

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej,
Piaseczno, ul. Kauna, tel. 501 482 997
www.inwest-kul.pl
Sprzedam 2 działki rekreacyjne, leżące obok siebie, na terenie ogrodów działkowych, Piskórka, przy głównej drodze, posiadają księgę wieczystą. Razem 830 m.kw. Cena - 50 000 zł. za obie.
Tel. 602 489 649
Tanio pół bliżniaka w Czersku tel. 602 810 143
Segment
w
centrum
tel. 602 810 143

Góry

Kalwarii

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120
km od Warszawy, tel. 605 099 422
Konstancin ul.Jaworskiego atrakcyjne 41 m.
Tel. 692 455 456

KUPIĘ

Budowlana, Zalesie Dolne, 4250 m kw., starodrzew, tel. 606 855 256

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

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

Skupujemy wszystko ze srebra, tel. 509 447 601

Dom parterowy, stan deweloperski, 110/1000,
Henryków Urocze , tel. 606 647 136
Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697
Sprzedam lub wynajmę pawilon w centrum Konstancina, koło poczty i banku tel. 501 923 358
Sprzedam działkę narożną, przy głównej ulicy,
Zalesie Dolne tel. 501 156 766

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

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

Parterowy dom, pow. 125 m kw., Piaseczno, okolice ul. Rubinowej, 495 tys. zł, tel.. 604 691 641

Konstrukcja tunelu foliowego 30m x 8m,
tel. 601 752 077

Miejsce postojowe, w garażu podziemnym,
w Tarczynie, tel. 512 308 667

Rury 2-calowe, tel. 600 894 310

42 m kw. Piaseczno ul. Strusia, parter, 2 pokoje
+ taras. Tel. 662 434 506

Zatrudnię wykwalifikowanego, samodzielnego mechanika samochodowego z doświadczeniem, Piaseczno, tel. 506 362 025

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 731 98 30 52

Sklep spożywczo-przemysłowy zatrudni ekspedientkę. Praca dwuzmianowa w okolicach Lesznowoli, możliwość przeszkolenia,
tel. 572 341 971

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

Fryzjerkę, Zalesie Górne, tel. 22 756 54 14

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

Pszenice, Bobrowiec tel. 605 855 155

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

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

Podnajmę pomieszczenie w salonie fryzjerskim
w Piasecznie dla kosmetyczki-manikiurzystki,
tel. 515 243 306

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Zatrudnię wykwalifikowaną krawcową, zakład
krawiecki w Tarczynie tel. 883 323 890

Konstrukcja foliowca, tel. 692 484 160

Drewno kominkowe
tel. 791 394 791

i

opałowe

Podkłady kolejowe, tel. 723 704 231

Zamów
ogłoszenie drobne

-

tanio,

Rynny, dachy, tel. 512 256 799
Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603
Docieplanie budynków, malowanie elewacji, tanio, solidnie, tel. 507 768 230
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620

Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Dachy, Kominy, tel. 798 836 860
Renowacja Schodów. Rem-Mar, tel. 503 344 567
Remontowo – budowlane od a do z, tel. 504
100 418

RÓŻNE

Lokal o pow.70 m kw. w Grójcu do wynajęcia.
Tel. 691 708 213

Kompleksowa hydraulika, tel. 601 818 310

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

SPRZĄTANIE TEL. 608 500 205

Magazyny w Antoninowie. Ochrona całodobowa. tel. 604 470 270, 604 470 370

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA,
TEL. 601 219 482

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

GLAZURNIK tel. 608 500 205

Lokal gastronomiczny Magdalenka centrum 180 m kw. wynajmę lub inne propozycje,
tel. 508 092 657
Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem,
tel. 794 582 314
Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

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

Działka 3000 m kw z pozwoleniem na budowę; 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
DO WYNAJĘCIA
Kwatery pracownicze, Piaseczno, Warszawa,
tel. 604 274 417
Mieszkanie 40 m kw., centrum Piaseczna,
tel. 698 034 688

Nieodpłatnie wywiozę złom, stare pralki, komputery, piece, bojlery, kaloryfery itp., Piaseczno, Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839

REMONTY tel. 608 500 205
MALOWANIE OD 7 ZŁ, SZYBKO I SOLIDNIE,
TEL. 788 882 780
WIOSENNA
PIELĘGNACJA
TEL. 501 371 831

OGRODÓW,

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kancelaria Prawa Administracyjnego. Odszkodowania za działki wydzielone pod drogi
publiczne - skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości
tel. 508 743 620
Pożyczki pod hipotekę, tel. 517 337 516

MALARZ tel. 608 500 205

Sad owocowy do wycięcia – drewno w rozliczeniu, tel. 502 868 222

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

Wycinka drzew, tel. 661 920 022
Angielski – polecam, tel. 721 406 227
Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234
Ziemię rolną kupię, 1 ha lub więcej, tel. 665 932 507

Działkę usługowo - mieszkaniową Uwieliny
tel. 603 862 559

Dom w Mrokowie, tel. 507 654 715

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063

Dachy, tel. 601 20 98 98

Studnie, tel. 601 231 836
Domy do 590 tys. za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl, tel. 515 000 040

Dom i działki k.Tarczyna, tel. 509 155 570

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

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

Remonty, tel. 667 356 939

Elektryk, tel. 666 890 886

Działki budowlane od 45 tys. zł., tel. 690 181 314

Sprzątanie, tel. 880 073 231

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

Pawilon 25 m kw. Szkolna 13c, tel. 509 201 066

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

Kelnerka, tel. 888 731 117

Murarz, tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dwupokojowe na Ursynowie, tel. 601 293 500
Do wynajęcie duży, piękny pokój w Zalesiu Górnym
5 min spacerem do stacji PKP – Tel. 607 031 851

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

SZUKAM PRACY

Wycinka i pielęgnacja drzew, karczowanie
samosiewów (do 10 lat bez pozwoleń), drewno opałowe po 90 zł za mp z dostawą (min 5
mp), tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

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

Pogotowie dachowe, tel. 601 20 98 98

piekarz,

Fryzjerce damsko – męskiej podnajmę stanowisko, Piaseczno (centrum), ul. Sierakowskiego 2, tel. 512 906 575

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

Lokal biurowo-usługowy 20 m kw. w Piasecznie,
tel. 664 225 017

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

Mycie okien, 511 259 852
Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych,
tel. 511 259 852

Kwatery, Piaseczno – panowie, tel. 508 118 599

Do wykładania towaru, sklep spożywczy Ustanów, tel. 604 851 885

Ogrody projektowanie zakładanie, tel. 501 371 831

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Pomocnika piekarza, tel. 601 28 20 71

Fryzjerkę D-M, Piaseczno, tel. 607 23 09 81

Józefosław,

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Ślęzę, tel. 515 486 338

Mechanik rowerowy do pracy w sklepie rowerowym w Piasecznie, tel. 501 51 66 52

Lokal
usługowo-handlowy,
tel. 660 477 348

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Posadzki betonowe mixokretem,
tel. 508 017 870

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Piaseczno,

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

Dachy, Naprawy dachowe, rynny, kominy.
Uszczelnienia Tarasów. Wynajem Podnośnika Koszowego z Operatorem. Tel. 603 308 185

Pokoje, Piaseczno, ul. Staropolska, tel. 601 994 664

Kwatery, tel. 728 899 673

Hurtownia piwa „Bajka” zatrudni mechanika samochodów dostawczych i małych ciężarówek, cv proszę przesyłać na adres
e-mail: motyl@bajwid.pl lub tel. 603 807 472

Elektryk,
elektromonter,
tel. 604 375 519

OGRODY KOMPLEKSOWO, TEL. 501 233 483

Kupię każde dostawcze i osobowe, płacę gotówką tel. 604 502 426

Sprzątanie, tel. 889 975 129

zawodzie

80 m kw., powierzchni warsztatowej + zaplecze socjalne, Baniocha, ul. Szkolna 20,
tel. 601 226 842

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu „Emilka”
w Ustanowie, tel. 604 851 885

Zatrudnię ekspedientkę i fakturzystkę do sklepu spożywczego w Gołkowie – praca 2 – zmianowa, niedziele i święta wolne, tel. 519 831 770

w

Dachy krycie,
naprawa, montaż
podbitki, szybko, tanio i soliddnie, gwarancja 8lat.
Tel. 518 334 356 mail adek178@vp.pl

Mieszkanie 52 m kw., Piaseczno, tel. 606 391 592

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

Zatrudnię ucznia
tel. 601 28 20 71

Usługi hydrauliczne i gazowe, tel. 782 948 952
CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Skup aut, tel. 666 274 444

Dostawca pizzy, weekendy, Piaseczno i okolice, doświadczenie, Sanepid, tel. 693 096 773

Osobę z okolic Piaseczna z samochodem do
odbierania dziecka, tel. 508 336 115

Tynki agregatem gipsowe, cementowo wapienne zatarte piaskiem kwarcowym .Profesjonalnie. Tel. 666 924 600

Pokój, salonik z TV, kuchnia, pralka + sanitariaty, niepijących, Piaseczno, tel. 666 283 858

3 – pokojowe w Mysiadle, tel. 695 63 90 60
AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI- CAŁE,
USZKODZONE, SKORODOWANE, SZYBKO, SOLIDNIE. GOTÓWKA,
TEL. 510 357 529

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

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

Opiekunka do dzieci, na umowę, tel. 888 731 117

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

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

Prace ogrodnicze, oczyszczanie działek,
tel. 519 874 891

Kwatery, Chyliczki, tel. 509 310 592

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

Do montażu drzwi i okien z PCV i Al,
tel. 601 30 36 40

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

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Auto skup, tel. 535 661 903

Zatrudnię pracownika przy remoncie palet
drewnianych, Baszkówka, tel. 501 495 101

Zatrudnie młodą energiczną osobę do
pracy w cateringu. Praca w Piasecznie,
tel. 600 471 834

Miejsce garażowe w podziemiach bloku
przy ul. Poniatowskiego 4 b w Piasecznie,
tel. 503 33 77 84

Kierowca kat. C+E+HDS Łazy, tel. 602 155 429

Kobietę lub mężczyznę do sklepu wędkarskiego, znajomość komputera, Chyliczki,
tel. 698 713 287

Pana 20-35lat do warsztatu wymiany przyciemniania szyb oklejania karoserii samochodowych w Raszynie.Mile widziane doświadczenie. Tel. 603 757 542

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

Brukarstwo, solidnie, tel. 696 437 501

Kominki, tel. 509 916 548

Lokal 42 m kw., na bazarku w Piasecznie do wynajęcia lub na sprzedaż, tel. 607 23 09 81

Do działu zaopatrzenia i logistyki, tel. 602 424 170

Potrzebna uczennica – fryzjerstwo, Piaseczno tel. 22 756 93 22

Mieszkanie 105 m2, umeblowane, 2200 zł
centrum Piaseczna. tel.501768877

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

Zgranej ekipie brukarzy, wymagane doświadczenie, stała współpraca, tel. 698 698 839

AVON poszukuje konsultantek, tel. 609 227 525

AUTO - MOTO SPRZEDAM
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Zakładanie ogrodów, układanie kostki brukowej – kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839
Ogrodnicze, tel. 661 920 022

USŁUGI

Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125
ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Domofony, tel. 603 375 875

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

Kostka brukowa, granit tel. 731 98 30 52

FIZYKA MATEMATYKA DOKTOR,
TEL. 695 397 597
Matematyka, gimnazjum, liceum – mgr.inż.,
W.Franczak, tel. 501 071 023
Francuski tel. 607 924 999
Angielski, tel. 603 403 892

ZDROWIE I URODA

Brukarstwo, tel. 609 755 190
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Kostka brukowa, ogrodzenia tel. 502 379 809

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

Docieplenia, remonty, glazura, tel. 503 004 639
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Kucharka przygotuje przyjęcia, tel. 696 360 022
Naprawa pralek, tel. 605 112 216

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

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

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

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Malowanie , tapetowanie, tel. 600 254 705

Tanie remonty, tel. 721 448 278

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Pranie dywanów, obić mebli, czyszczenie tarasów i kostki brukowej, tel. 506 449 992

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, tel. 601 304 250

Kompleksowe remonty , glazury, hydroizolacje, profesjonalnie, tel. 601 374 558

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

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

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

Anteny TV-sat, sprzedaż, montaż, naprawa, tel. 502 129 161

Budowa domów, rozbudowy, pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

ELEWACJE, tel. 601 200 388

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

DACHY, MONTAŻ, NAPRAWY, RYNNY,
TEL. 511 928 895

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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

największy nakład,
największa skuteczność,
w każdy piątek,
cena od 3 zł za słowo

Terapie manualne, Sławomir Włodarczyk.
Schorzenia kręgosłupa, bóle głowy i stawów,
tel. 604 723 417
Kosmetyczka tel. 663 694 935
Protezy zębowe, 380 zł, tel. 508 35 73 34

ZWIERZĘTA
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Remonty, tel. 505 970 480

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

Usługi stolarskie – meble, tel. 533 011 829

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

MATRYMONIALNE
50 – latek pozna miłą panią z Piaseczna, Konstancin, tel. 514 959 854 po godz. 18-tej.

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

Geodeta – podziały, mapy, inwentaryzacje, wytyczenia, tel. 607 229 133
Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268
Malowanie, tel. 601 767 180

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
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