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270. rocznica urodzin 
Kazimierza Pułaskiego
WARKA W Muzeum im. Kazimierza Puła-
skiego w Warce uroczyście obchodzono 
6 marca 270. rocznicę urodzin bohatera 
dwóch narodów. Przed pomnikiem Puła-
skiego złożono wieńce i kwiaty. Następ-
nie, już w sali bibliotecznej pałacu, dyrek-
tor Iwona Stefaniak przypomniała kim był 
Kazimierz Pułaski i jak zapisał się na kar-
tach historii Polski i USA

Zachować, czy zlikwidować 
szkołę w Zalesiu
BŁĘDÓW Rada Gminy Błędów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wraz z oddziałem przedszkol-
nym w Zalesiu – Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Na zajęcia  w tej placówce uczęszczało w su-
mie 22 uczniów i przedszkolaków. Szkoła zatrudniała dziewięcioro nauczycieli, w tym troje na pełnych etatach
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Czas strategicznych 
decyzji... w sadach
POWIAT Wszyscy wiemy, że sady są dumą, nie-
ocenioną wartością, a także miejscem pracy dla 
ogromnej rzeszy mieszkańców powiatu grójeckie-
go. Po bardzo trudnej jesieni ubiegłego roku, cza-
sie niskich cen, powodujących, że produkcja była 
nieopłacalna, nadchodzi rok bardzo ważnych de-
cyzji. Zadecydują one o potencjale produkcji naj-
większego sadu Europy
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Kickboxerzy walczyli
w Piasecznie
W ostatni dzień lutego, w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie od-
była się gala DSF Kickboxing Challenge. W walce wieczoru, w pojedynku o Pas DSF 
Challenge, faworyt miejscowych kibiców Łukasz Wichowski pokonał przez nokaut 
techniczny Piotra Kołakowskiego

 Już na samym początku należy 
podkreślić dobrą organizację im-
prezy. Ludzie wpuszczani byli na 
halę sprawnie i bez zbędnej zwło-
ki, a całość toczyła się dynamicz-
nie i z odpowiednio narastającą 
dramaturgią. Zawodnikom towa-
rzyszyła efektowna oprawa audio-
wizualna. Buchające ognie, dymy 
i światła reflektorów, które poja-
wiały się przy prezentacji zawod-
ników, sprawiały bardzo korzyst-
ne wrażenie i pomagały widowni 
wczuć się w atmosferę kolejnych 
pojedynków. Dodatkową atrakcją 
były występy warszawskiej grupy 
cheerleaderek.

Godzina zgodnie z planem
 Jako pierwsze tego wieczoru od-
były się Pojedynki Rankingowe Pro-
Am (K-1 Rules), w których, decy-
zjami sędziów, Roger Garbaczew-
ski pokonał Karola Sadłocha, Ma-
ciej Garbaczewski - Łukasza Kulmę, 
Paulina Frankowska - Katarzynę Ja-
worską, Daniel Kolasiński - Domi-
nika Szczodrucha, a Sebastian Pro-
kop - Lecha Rosińskiego. Następnie, 
w walce o trzecie miejsce (K-1 Ru-
les – 81KG) Jakub Bartnik, zdaniem 
sędziów, okazał się lepszy od Seba-
stiana Adamskiego. Większe emo-
cje wzbudziła jednak dopiero wal-
ka doświadczonej i utytułowanej za-
wodniczki z Piaseczna Doroty Go-
dziny (wychowanki trenera Piotra 
Siegoczyńskiego), która jednak nie 
dała większych szans Gabrieli Bed-
narowicz. Rywalce wielokrotnej Mi-
strzyni Polski należą się jednak sło-
wa uznania – pokazała bowiem, że 
jest niezwykle twarda i odporna na 
ciosy, wytrzymując dzielnie do koń-
ca pojedynku. Decyzja sędziów była 
jednak jednogłośna i po chwili Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno, o który rywalizowały, 
wręczył jej osobiście Zdzisław Lis.

Nokauty na deser
 Na naprawdę ciekawe walki trze-
ba było jednak czekać do końca gali. 
Pierwsza z nich, pomiędzy Kamilem 
Rutą i Mateuszem Żukowskim (fi-
nał turnieju K-1 Rules -81KG), choć 
była krótka, dostarczyła kibicom wielu 
emocji. Obaj zawodnicy już w pierw-
szej rundzie zdawali się nie kalkulo-
wać i odważnie ruszyli do przodu, 

czego efektem było szybkie tempo i 
dużo wymian ciosów. Pierwszy po-
ważny błąd popełnił jednak Mateusz 
Żukowski, który najpierw został tra-
fiony kolanem w twarz, a chwilę póź-
niej otrzymał od swojego rywala po-
tężny cios, po którym padł na deski 
i na chwilę stracił świadomość. Na 
szczęście zawodnikowi nic się po-
ważniejszego nie stało, a po chwi-
li Kamil Ruta mógł świętować efek-
towne zwycięstwo.
 W walce wieczoru faworytem 
był zawodnik X-Fight Piaseczno 
Łukasz Wichowski i nie zawiódł 
pokładanych w nim nadziei. Łu-
kasz przez cały czas kontrolo-

wał pojedynek, sprawiając wraże-
nie świetnie przygotowanego kon-
dycyjnie i jednocześnie niezwykle 
pewnego siebie. Piotr Kołakowski, 
choć przyjął tego wieczoru, sporo 
ciosów, trzymał się jednak dziel-
nie aż do finałowej, piątej rundy, 
w której sędzia uznał, że nie jest 
on już w stanie kontynuować po-
jedynku i zarządził zwycięstwo za-
wodnika z Piaseczna przez nokaut 
techniczny. Wielkie brawa dla Łu-
kasza Wichowskiego, który po raz 
kolejny potwierdził w ringu, że 
jest prawdziwą nadzieją polskie-
go kickboxingu. Po walce na ring 
spadł złoty deszcz konfetti, a wie-
le osób mogło sobie zrobić zdjęcie 
ze zdobywcą Pasu DSF Challenge 
(FULL Contact -81KG).

Pożegnali Mistrza
 Niezwykle sympatycznym ak-
centem gali było również symbolicz-
ne zakończenie kariery przez Ma-
riusza Niziołka, któremu cała hala 
podziękowała za wspaniałe i liczne 
sukcesy w karierze owacją na stoją-
co. Utytułowany zawodnik w krót-
kim wystąpieniu podkreślił, że naj-
ważniejsze są nie kolejne sukcesy, 
ale droga, która do nich prowadzi. 
Mariusz Niziołek nie kończy jednak 
bynajmniej z kickboxingiem – obec-
nie poświęca się karierze trenerskiej 
w klubie X-fight Piaseczno i wypa-
da mieć nadzieję, że wychowa wielu 
godnych siebie następców.

 Kolejna gala DSF Kickboxing 
Challenge będzie miała miejsce 
18 kwietnia w Arenie Ursynów. 
Odbędą się wówczas trzy poje-
dynki z udziałem wojowników z 
Polski i z Macedonii. W progra-
mie: walka wieczoru Dorota Go-
dzina kontra Kristina Stojche-
vska o międzynarodowy pas DSF 
Challenge, w co-main event Ka-
mil Ruta i Łukasz Wichowski w 
walce ekstra. Dodatkowo odbę-
dzie się turniej wagi super cięż-
kiej w K-1 Rules z udziałem, mię-
dzy innymi, Michała Bławdziewi-
cza, Przemysława Lisa i Tomasza 
Klimiuka oraz kilka pojedynków 
rankingowych.

Grzegorz Tylec

Mariusz Niziołek mówi o gali 
w Piasecznie i końcu kariery

zydak

Kamil Ruta nokautuje Mateusza Żukowskiego

Mariusz Niziołek mógł liczyć w Piasecznie na godne 
zakończenie kariery
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 Gala DSF kickboxing challenge 
była najlepiej zorganizowaną galą w 
jakiej uczestniczyłem. W sobotni wie-
czór piasecznianie mogli być świad-
kami święta zawodowego kickboxin-
gu. Zobaczyliśmy dziewięć ciekawych 
pojedynków, stojących na wysokim 
poziomie. Nie mogło zabraknąć rów-
nież „soli” tego sportu, czyli spektaku-
larnych nokautów. Organizacja całe-
go wydarzenia była dopięta na przy-
słowiowy ostatni guzik. Cieszy fakt, że 
gale DSF zagoszczą na stałe w kalen-
darzu sportowym naszego miasta. 
 Dzięki organizatorom, w tak dobo-
rowym towarzystwie mogło się odbyć 
moje pożegnanie ze sportem ama-
torskim i zawodowym. Z przyjemno-
ścią obserwowałem zmagania ringo-
we swoich kolegów i koleżanek, jakimi są Dorota Godzina, Paulina Frankow-
ska czy Lech Rosiński. Chętnie patrzyłem też na walki moich przyszłych, bar-
dzo utalentowanych następców, jak Łukasz Wichowski czy Jakub Bartnik. 
 Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które to-
warzyszyły mi podczas mojej 15-letniej przygody z tak wspaniałym sportem 
jakim jest kickboxing: rodzicom, mojej żonie Anecie, bratu Piotrkowi, trene-
rom Krzysztofowi Żychlińskiemu, Marcinowi Pałubie i Piotrowi Siegoczyńskie-
mu, kolegom i koleżankom z klubu i Kadry Narodowej, moim znajomym (w 
szczególności Marianowi i Sylwii) oraz moim sponsorom (Żłobek i Przedszkole 
u Żwirka oraz IRA - Inteligentne Rozwiązania Automatyki). Teraz chcę się zająć 
pracą trenerską, służąc swoim doświadczeniem zawodnikom klubu X Fight Pia-
seczno. Zapraszam wszystkich chętnych do treningów. Do zobaczenia na sali.
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Droga już jest (częściowo)
CHYNÓW Nie tak dawno, bo 29 sierpnia ubiegłego roku pi-
saliśmy o 3,5 hektarowym gospodarstwie w gminie Chy-
nów, właściwie bez dojazdu. Byliśmy ciekawi, co przez te 
kilka miesięcy się zmieniło...

 Kilka dni temu postanowiliśmy ponownie odwiedzić państwa Tokarskich. 
Idziemy drogą od zabudowań do miejsca, w którym łączy się ona z drogą 
gminną. Wprawdzie nie jest to autostrada słońca, ale śladów po dzikach, ko-
lein, przekopów i przełomów nie ma. Widać, że Mariusz Tokarski włożył spo-
ro pracy, aby doprowadzić ten odcinek do stanu używalności. W każdym ra-
zie przy w miarę suchej pogodzie można tędy bez trudu przejechać.
 A jak wywiązała się z obietnic gmina? Jesteśmy zaskoczeni. Jeszcze kil-
ka miesięcy temu bagnisty teren był zarośnięty krzakami i samosiejkami. 
Nad rowem pleniło się zielsko, a kałuże utrzymywały się nawet w czasie 
największej suszy (dawniej był tu przecież staw). Teraz teren jest zmelioro-
wany, rów oczyszczony, w miejscu bagienka wysypany tłuczeń. Widać pali-
ki do pomiarów. Z pewnością geodeta nie zakończył tu jeszcze swojej dzia-
łalności. Jak się dowiedzieliśmy, to był jedynie początek prac. Droga ma 
być na całym odcinku wysypana tłuczniem tak, aby był dojazd do gospo-
darstwa państwa Tokarskich. 

LŚ

Czas strategicznych 
decyzji... w sadach
POWIAT Wszyscy wiemy, że sady są dumą, nieocenioną wartością, a także miejscem pra-
cy dla ogromnej rzeszy mieszkańców powiatu grójeckiego. Po bardzo trudnej jesie-
ni ubiegłego roku, czasie niskich cen, powodujących, że produkcja była nieopłacalna, 
nadchodzi rok bardzo ważnych decyzji. Zadecydują one o potencjale produkcji naj-
większego sadu Europy
 Sadownicy zastanawiają się, jak 
i czy w ogóle dbać o sady, jak i na co 
wydać skromne środki finansowe, 
tak bardzo uszczuplone przez spa-
dek cen i brak możliwości eksportu 
do Rosji. Tymczasem wszyscy woła-
ją o owoce dobrej jakości. Co więc 
„słychać” w sadach?

Przycinanie jabłoni
 - Z początkiem roku rozpoczę-
ły się zabiegi pielęgnacyjne – mówi 
Leszek Przybytniak, sadownik z 
Uleńca. - Jesteśmy w trakcie prze-
świetlania zimowego drzew, usuwa-
nia gałęzi z międzyrzędzi, rozdrab-
niania ich. Ciepła pogoda przybli-
ża w szybkim tempie zabiegi ochro-
ny naszych sadów przed chorobami 
i szkodnikami. Ze względu na nie-
zbyt mroźną zimę, musimy się li-
czyć z dużym nasileniem różnego 
typu patogenów, które nie zniszczo-
ne przez mróz, będą atakować nasze 
sady. Koszty utrzymania produkcji 
na dobrym poziomie będą więc bar-
dzo wysokie i po tak trudnym sezo-
nie, obawy o jakość naszych owo-
ców nie są bezpodstawne. Wyjściem 
z tej trudniej sytuacji może być tyl-
ko produkcja jabłek na wysokim po-
ziomie i dobre zarządzanie – dodaje 
Leszek Przybytniak. 

Samokontrola w sadach
 Embargo rosyjskie spowodo-
wało poszukiwanie nowych ryn-
ków zbytu, a co za tym idzie zmia-
nę wymagań związanych z produk-
cją i preferencją konsumentów. Sa-
downicy mają mało czasu, aby się 

do tych nowych wymagań dosto-
sować. – Przede wszystkim – mówi 
z kolei prezes Związku Sadowni-
ków RP Mirosław Maliszewski - 
musimy przestrzegać zasad pro-
dukcji i „do bólu” przestrzegać wa-
runków fitosanitarnych. Jeżeli na-
wet Rosja zniesie embargo nałożo-
ne na Unię Europejską, z pewno-
ścią dla nas – ze względu na sto-
sunki polityczne - zastosuje szcze-
gólne warunki kontroli owoców. 
Musimy być na to przygotowani, 
co oznacza samokontrolę w każ-
dym sadzie w zastosowaniu środ-
ków ochrony roślin, przechowal-
nictwie i transporcie. Sadownicy 
muszą się też interesować potrze-
bami rynku, co może nie jest no-
wością, ale nigdy aż w takim stop-
niu nie wpływało na opłacalność 

produkcji. Może się bowiem zda-
rzyć, że nasza produkcja nikomu 
nie będzie potrzebna – dodaje Mi-
rosław Maliszewski.

Perspektywy rozwoju
 Pytań więc sporo, a i przed sa-
downikami nie tylko czas pierw-
szych prac w sadach, ale także okres 
podejmowania strategicznych decy-
zji. Od nich będą zależały perspek-
tywy rozwoju gospodarstw. W roz-
mowach z sadownikami niemal cały 
czas przewija się wątpliwość, czy 
dobrze postąpili ci, którzy na jesie-
ni sprzedali jabłka do przetwórni po 
cenach poniżej opłacalności. Wielu 
uważa, że dali się po prostu wyko-
rzystać. 

Leszek Świder

Kobiety na piedestale
WARKA Święto kobiet obchodzono w całym powiecie, ale najuroczyściej w Warce. W innych miejscowo-
ściach samorządowcy najczęściej ograniczali się do złożenia życzeń i to... drogą medialną
 W Warce tymczasem, 6 marca 
specjalnie dla Pań wystąpili akto-
rzy Teatru Rodzinnego z Grójca, a 8 
marca odbył się wernisaż fotografii 
Edwarda Warownego oraz koncert 
miejskiej orkiestry Moderato pod 
batutą Artura Gębskiego.
Sztukę teatralną pt.„Zeus”, czerpią-
cą z twórczości Witolda Gombrowi-
cza i Wood’ego Allena, Panie oglą-
dały w wareckiej OSP. Grójecka gru-
pa teatralna zapewniła widzom spo-
ro wrażeń. A jak przyjmowano popi-
sy aktorów, świadczyły salwy śmie-
chu. Ale sztuka skłaniała też do re-
fleksji i głębokich przemyśleń. 
W Centrum Sportu i Rekreacji 
otwarta została wystawa fotografii 
Edwarda Warownego. Jaki mógł być 
jej tytuł? Oczywiście - „Uśmiech ko-
biety”, co było dobrym wstępem do 
koncertu orkiestry Moderato.
Utwory charakterystyczne dla Mo-
derato, jak i te przygotowane spe-

cjalnie na tę okazję sprawiły, że te-
goroczne święto na długo pozosta-
nie w pamięci uczestnikom spo-
tkania. Nie zabrakło uwielbianych 
przez publiczność popisów instru-

mentalnych i solowych wokalistów. 
Na zakończenie wieczoru wszyst-
kim Paniom wręczone zostały pięk-
ne kwiaty. 

Info./lś
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Zygzakiem wprost pod golfa
 To był jeden z najgroźniejszych wypadków w ostatnich miesiącach. 
Rannych zostało aż osiem osób. Niewiele brakowało, aby w Miedzecho-
wie doszło do prawdziwej tragedii. W akcji ratunkowej brały udział aż 
dwa śmigłowce. Znów, niestety, sprawca wypadku był pod wpływem 
alkoholu (miał 1,3 promila we krwi). 41-letni kierowca opla astry, wyjeż-
dżając z posesji zajechał drogę volkswagenowi golfowi. W pierwszym z 
aut było troje dorosłych pasażerów, w drugim – obok 46-letniej kobiety 
prowadzącej pojazd – znajdowała się trójka nastolatków w wieku 12, 15 
i 17 lat. Ranni zostali wszyscy znajdujący się w obu samochodach. Naj-
bardziej ucierpiał sprawca wypadku. Obrażenia pozostałych osób nie 
zagrażały ich życiu, ale były na tyle groźne, że cała ósemka została prze-
transportowana śmigłowcami do okolicznych szpitali w Grójcu, Kozieni-
cach, Radomiu i Warszawie.

Festiwal Piosenki 
Angielskiej

 Lata 90-te w muzyce kojarzą się z największą popularnością muzyki 
grunge, eurodance i techno, intensywnym rozwojem elektronicznej muzy-
ki tanecznej, powstaniem gatunków trance, breakbeat, drum & bass, hard-
core oraz początkami popularności muzyki house. Wspomnienia z tamtych 
lat wróciły dzięki XIV Festiwalowi Piosenki Angielskiej Grójec 2015. Impreza, 
zorganizowana przez Grójecki Ośrodek Kultury, Liceum Ogólnokształcące 
im. P. Skargi w Grójcu oraz Szkołę Języków Obcych „ENGLINK”, odbyła się w 
odnowionej sali GOK. 
 Zdaniem Ady Pośnik – przewodniczącej Jury, tegoroczny festiwal był 
niezwykle trudny do oceny i wyboru laureatów, ze względu na bardzo wy-
soki poziom przygotowania uczestników pochodzących z różnych regio-
nów kraju, m.in. z Warszawy, Katowic, Mławy, Piaseczna, Radomia, Otwoc-
ka, Warki i oczywiście Grójca oraz okolic. 
Laureatami XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej w poszczególnych katego-
riach zostali:
 Kategoria do 9 lat: Zofi a Nalewalska (1) z zespołem towarzyszącym, Julia 
Grzeszczyk (2); Kategoria 10-13 lat: Kaja Pośnik (1), Ida Kosek (2), Bartłomiej 
Nowak (2), Michał Koch (3), Katarzyna Jakubiak (wyr.); 
Kategoria gimnazjum: Marta Bieńkowska (1), Klaudia Plewińska (2), Karolina 
Potocka (3), Aleksandra Gozdur (3); 
 Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: Olga Lipińska (1), Alicja Stępka (2), 
Ola Młynarczyk (2), Agata Baumel (3), Kaja Klimkiewicz (wyr.);
Nagrodę Dyrektora GOK otrzymała Diana Kłos. Nagroda specjalna Dyrekcji 
L.O. im. P. Skargi powędrowała do Idy Kosek.
Grand Prix Festiwalu oraz Nagrodę Publiczności zdobyła Olga Lipińska za 
wykonanie utworu Whitney Houston „I have nothing”. 

Info.

POWIAT

Interes na gazie
 Kierowcy jednej z fi rm transportowych od dłuższego czasu dokony-
wali oszustw, sprzedając mniej gazu niż skazywałyby na to przyrządy. 
Aby osiągnąć dodatkową korzyść, zamontowali na cysternie urządze-
nie, które pozwalało modyfi kować ustawienia komputera nadzorujące-
go dystrybucję gazu. Pozwalało to „zaoszczędzić” nawet kilkaset litrów 
LPG podczas jednego wyjazdu w teren, gdzie napełniano zbiorniki od-
biorców. Urządzenie pomiarowe, ile gazu już trafi ło do zbiornika, wska-
zywało po prostu zawyżoną liczbę.
 Uzyskane w ten sposób nadwyżki gazu, oszuści sprzedawali, uzy-
skując z tego spory zysk. Jak obliczono – około 6 mln zł. Okazało się, że 
„głową” całego procederu był właściciel fi rmy. 
 Śledztwo prowadzili funkcjonariusze wydziału do walki z przestęp-
czością gospodarczą Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Skierowała ona 
już akt oskarżenia do sądu przeciw 21 osobom. Są one oskarżone mię-
dzy innymi o przerabianie urządzeń pomiarowych, przywłaszczenie 
mienia, oszustwa oraz przyjmowanie korzyści majątkowej.

GRÓJEC

Kto polubi 
naszą marmoladę?
CHYNÓW W piątek, 6 marca, odbyła się w Chynowie konferencja plantatorów truskawki. 
Szkolenie w zakresie możliwości sprzedaży i ochrony owoców było głównym tematem 
spotkania. Przypomnijmy, że z ponad 50 tys. hektarów plantacji, zbieramy w Polsce, 
zależnie od pogody, 150-200 tys. ton truskawek. To jedna piąta unijnej produkcji. Jeże-
li dodamy, że w produkcji malin jesteśmy największym eksporterem, to nasz prymat w 
dziedzinie owoców jagodowych nie podlega dyskusji

 Grójeckie ma się czym po-
chwalić. Wprawdzie nie jest to 
dominująca uprawa na tych te-
renach, ale niemal każde gospo-
darstwo ma spory areał „pod tru-
skawkami”. Dominuje gatunek 
marmolada, w którym grójec-
kie plantacje się wyspecjalizowa-
ły. Trudno się dziwić, skoro moż-
na było niemal całą produkcję na 
pniu sprzedać do Rosji. Embar-
go mocno więc uderzyło w eks-
port tych owoców, które zwykle 
były uzupełnieniem w nasadza-
niu sadów.

Ciężkie czasy dla plantatorów
 - Niewątpliwie jesteśmy najlepiej 
przygotowani w kraju do produkcji, 
pod względem jakości owoców jago-
dowych, a konkretnie wspomnianej 
marmolady – mówi jeden z prelegen-
tów spotkania, Ireneusz Komorow-
ski, prezes Stowarzyszenia Plantato-
rów Borówki Amerykańskiej. – Nie-
stety, rosyjskie embargo spowodo-
wało, że już jesienią 2014 r. mocno 
odczuliśmy brak możliwości ekspor-
tu truskawek, w ogóle owoców jago-
dowych na rynek rosyjski. Nie moż-
na w dwa czy trzy miesiące znaleźć 
nowych kontrahentów, a nasze owo-
ce, nazywane przecież miękkimi, 
nie nadają się do dłuższego prze-
chowywania. W tym roku sytuacja 
może być nieco lepsza, bo znajduje-
my jakieś ścieżki, ale trudno je na-
zwać drogami eksportu. Z pewno-
ścią sporo owoców może pozostać 
na polach. Najbardziej ucierpią go-
spodarstwa specjalistyczne, które 
nastawiły się na uprawę truskawki. 
Dla nich nastały ciężkie czasy. Jed-
na sadzonka kosztuje dzisiaj 50 gr, a 
założenie plantacji to wydatek oko-
ło 30-50 tys. zł w zależności od jej 
obszaru. Przy możliwości eksportu 
do Rosji plantacja 8-10 ha pozwa-
lała utrzymać gospodarstwo na wy-
sokim poziomie. Teraz wszystko się 
zmienia... Znam plantatorów, którzy 
w tym roku nie zamierzają inwesto-
wać w plantacje gorsze, mniej wy-
dajne lub zaatakowane przez choro-
by czy szkodniki. Po prostu ryzyko 
wydaje się zbyt duże, aby wydawać 
na nie pieniądze.
 

Czeka nas walka z muszką
 Tym bardziej, że nadchodzi re-
alne zagrożenie dla naszych owo-
ców. Wprawdzie muszka owoców-
ka istnieje od zawsze, ale poka-
zał się nowy jej gatunek, prawdo-
podobnie z Japonii, skoro nazywa 
się... suzuki. Na pewno przylecia-
ła do Europy z Indochin. W ubie-
głym roku wykryto ją już w Polsce. 
Samica składa kilka jaj pod skórką 
owocu. Kilkanaście godzin później 
rodzi się larwa, która żywi się mią-
szem owocu. Zdolności rozrodcze 
muszki są niebywałe – jedna sami-
ca w ciągu kilku tygodni może re-
produkować kilkadziesiąt milionów 
osobników – jak wskazują badania 
w krajach już zaatakowanych przez 
muszkę. W Europie Zachodniej, w 
niektórych plantacjach, straty się-
gają nawet 100 proc. Gorączkowo 
więc szukamy możliwości walki z tą 
plagą. Na razie jednak są to jedynie 
pierwsze próby. Sądzę, że może to 
być nasz największy problem w tym 
sezonie – większy nawet niż embar-
go rosyjskie – dodaje Ireneusz Ko-
morowski. 
 
Jak przechować owoc?
 Z pewnością jednym z najcie-
kawszych i najważniejszych podczas 
spotkania w Chynowie był wykład 
dr. Krzysztofa Rutkowskiego z In-
stytutu Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach. Dotychczas plantatorzy mu-
sieli całą uwagę poświęcić jakości 
produkcji. Kontrahenci z Rosji wy-
magali bowiem owoców z górnej pół-
ki, a o przechowanie i transport dbali 
już sami. Tymczasem embargo spo-
wodowało, że tak krótkotrwały owoc 
trzeba odpowiednio zabezpieczyć i 
szybko sprzedać. Producenci mają 
na to właściwie do trzech tygodni 
czasu. Później truskawkę można wy-
rzucić, nawet jeżeli przechowuje się ją 
i transportuje w odpowiednich wa-
runkach. O odpowiednich metodach 
przechowalnictwa i możliwościach 
dotarcia ze świeżym owocem na ry-
nek - mówił właśnie dr Rutkowski.
 
Dywersyfikacja upraw
 Brak możliwości eksportu owo-
ców do Rosji budzi sporo pytań. 
Czy plantatorzy powinni poszu-

kiwać nowych odmian truskawek, 
które znalazłyby miejsce na innych 
rynkach? Marmolada nie wszyst-
kim bowiem smakuje. Ciekawy wy-
kład miała na ten temat dr Agniesz-
ka Orzeł, która zasugerowała, aby 
nie upierać się przy jednej odmia-
nie owoców, tylko wprowadzać kil-
ka – zarówno truskawek, jak i malin, 
czy borówki amerykańskiej.

 Zmiany w dystrybucji
 Sytuacja na rynku owoców mięk-
kich może spowodować spore zmia-
ny w ich dystrybucji. Do sprzedaży 
truskawek, malin i borówki amery-
kańskiej przekonują się sklepy wiel-
kopowierzchniowe (tzw. sieciówki). 
Może się zdarzyć, że giełda w Bro-
niszach nie będzie już jedynym po-
średnikiem w handlu hurtowym 
owoców. Czy może to oznaczać, że 
owoce szybciej i w bardziej przystęp-
nej cenie trafią na nasze stoły..?

Leszek Świder

Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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270. rocznica urodzin Kazimierza Pułaskiego
WARKA W Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce uroczyście obchodzono 6 marca 
270. rocznicę urodzin bohatera dwóch narodów. Przed pomnikiem Pułaskiego złożo-
no wieńce i kwiaty. Następnie, już w sali bibliotecznej pałacu, dyrektor Iwona Stefaniak 
przypomniała kim był Kazimierz Pułaski i jak zapisał się na kartach historii Polski i USA
 Właściwie dała tylko zarys po-
staci, gdyż przedstawiono pracę 
multimedialną jednej z uczestni-
czek IV edycji Konkursu historycz-
no-marynistycznego „Dwa oblicza 
Pułaskiego”, która w szczegółach 
przedstawiła jednego z dowódców 
Konfederacji Barskiej. 

Koncert i film
 Podczas spotkania wręczono 
laureatom nagrody. Zwycięzca od-
będzie rejs po Morzu Bałtyckim la-
tem 2015 r. razem z członkami zało-
gi ORP „Gen. K. Pułaski” - współor-
ganizatora konkursu. 

 Na zakończenie tej części uro-
czystości odbył się koncert pieśni 
konfederackich w wykonaniu Jacka 
Kowalskiego  i zespołu Monogrami-
sta JK z Poznania. 
 Wcześniej młodzież z warec-
kich szkół miała okazję spotkać 
się z Jackiem Kowalskim i poroz-

mawiać o Pułaskim i Konfedera-
cji.  Piątkowy wieczór zakończy-
ła projekcja filmu w reż. Jolanty 
Kessler-Chojeckiej – „Kazimierz 
Pułaski – Bohater dwóch naro-
dów”. 

Imprezy przez cały rok
 Wareckie muzeum przez cały 
2015 r. będzie przypominało o 
okrągłej rocznicy urodzin swoje-
go patrona. W Resursie Obywa-
telskiej w Radomiu otwarta była w 
minionym tygodniu wystawa edu-
kacyjna o Kazimierzu Pułaskim. 
Dla najmłodszych przygotowano 
specjalne lekcje muzealne. Ogło-
szony został konkurs plastyczny 
dla uczniów szkół podstawowych 
pt. „Spotkałem Pana Kazimierza”. 
Trwają przygotowania do ogólno-
polskiego międzyszkolnego kon-
kursu historycznego pt. „Śladami 
polsko-amerykańskiego Bohate-
ra – Kazimierza Pułaskiego”. Finał 
będzie miał miejsce w Warce, tuż 
przed końcem roku szkolnego.  Na-
tomiast dla miłośników historii w 
dniach 6-7 października odbędzie 
się międzynarodowa konferencja 
naukowa, poświęcona Kazimierzo-
wi Pułaskiemu i jego czasom. Or-
ganizatorami konferencji są: Uni-
wersytet Technologiczno-Humani-
styczny im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu, Muzeum im. Kazi-
mierza Pułaskiego oraz Radomskie 
Towarzystwo Historyczne. Jeśli 
muzeum pozyska dotację – na ko-
niec roku 2015 planowane jest wy-
danie komiksu poświęconego Ka-
zimierzowi Pułaskiemu. 

Faux pas
 Sympatyczną atmosferę spo-
tkania popsuła trochę pewna nie-
zręczność, chyba przez przeoczenie 
dyr. Iwony Stefaniak. Otóż popro-
siła ona o zabranie głosu wicesta-
rostę Macieja Dobrzyńskiego i wi-
cemarszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego, ale nie zaprosiła do 
mikrofonu przedstawiciela Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
Leszka Przybytniaka. Tymczasem 
miał on list od marszałka Adama 
Struzika. Zauważyliśmy, że urażo-
ny, wcześniej opuścił uroczystość. 
Oczywiście nie przypuszczamy, 
aby ten drobny incydent miał ja-
kiś wpływ na stosunki między sta-

rostwem (inwestor rewaloryza-
cji zespołu pałacowo – parkowego 
w Warce), a urzędem marszałkow-
skim. Wprawdzie nowe władze po-
wiatu grójeckiego (PiS) wyraźnie 
dają odczuć konkurencyjnym ugru-
powaniom (zwłaszcza PSL), gdzie 
jest teraz ich miejsce (m.in. wyrzu-
cenie z budynku starostwa siedzi-
by Związku Sadowników RP), ale 
przypomnijmy, że to właśnie w ge-
stii urzędu marszałkowskiego jest 
rozliczenie rewaloryzacji Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego i budo-
wy Centrum.  Po co w tej sytuacji 
zaogniać stosunki..? 

Leszek Świder

Militaria na wyciągnięcie ręki
WARKA Miłośnicy mieli nie lada gratkę. W niedzielę, 1 marca mogli 
nie tylko podziwiać starą broń czarnoprochową, jeszcze z czasów po-
wstań Listopadowego i Styczniowego, ale także najnowocześniejsze 
egzemplarze pistoletów i karabinków maszynowych. A cały ten arse-
nał zgromadzono na Wystawie Broni Historycznej i Współczesnej, or-
ganizowanej w Warce przez  Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

 Broń czarnoprochową (repliki) zaprezentowała oczywiście Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Warka”, działająca od roku przy Dworku na Długiej. Wy-
stawa cieszyła się sporym zainteresowaniem. W niedzielne południe pojawi-
ły się w sali CeSiR-u całe rodziny. Wprawdzie nie popieramy zabawy militaria-
mi przez małe dzieci, ale z pewnością przymierzenie się do karabinka snajper-
skiego było dla nastoletnich młodzieńców dużym przeżyciem. 

Legenda - kałasznikow
 Spore zainteresowanie i podziw wywołał‚ pokaz rozłożenia i złożenia  popu-
larnego kałasznikowa. Legendarny „kałasz”, który powstał w latach 1946-1948, 
jest uznawany za niedoścignioną broń pod względem niezawodności. Nawet 
po całkowitym zanurzeniu w błocie, jest gotowy do natychmiastowego użycia. 

Perełka z 1938 r.
 Podczas wystawy podziwiano nie tylko wszelkiego rodzaju broń. Duże za-
interesowanie wzbudzał także wojskowy sprzęt transportowy. Perełką był tu 
motocykl BMW z 1938 r., starannie odrestaurowany, który wyglądał jakby zje-
chał właśnie z taśmy produkcyjnej. 

Leszek Świder

Niefrasobliwa gospodarka finansowa
nowomiejskiego szpitala
NOWE MIASTO NAD PILICĄ W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w No-
wym Mieście nad Pilicą przeprowadzony został wewnętrzny audyt w zakresie gospodarki 
fi nansowej tej jednostki. W sprawozdaniu została ona oceniona jednoznacznie negatywnie

 Nieprawidłowości w gospodar-
ce finansowej pojawiają się już na 
etapie rocznego planowania przy-
chodów i kosztów. Okazuje się, że 
dyrektor szpitala ujmował po stro-
nie przychodów – dotację z budże-
tu powiatu grójeckiego, zaś po stro-
nie kosztów – wydatki inwestycyj-
ne, które miały być pokrywane środ-
kami finansowymi pochodzącymi 
z tej dotacji. Dotacja ta, w momen-
cie sporządzania planu finansowe-
go, nie była jednak szpitalowi jesz-
cze przyznana. 

Szpital nie płacił
 Największym problemem w za-
kresie finansów szpitala jest jednak 
fakt permanentnego utrzymywania 
się wysokiego stanu zobowiązań 
wymagalnych, a więc takich, któ-
rych termin płatności już upłynął, 
lecz nie zostały one zapłacone. W 
latach 2013 – 2014 wysokość zobo-
wiązań wymagalnych szpitala wa-
hała się od 947 309,00 zł na koniec 
grudnia 2013 r. do 1991 462,00 zł na 
koniec lipca 2014 r. Stan taki, trwa-
jący przynajmniej od 2007 r., wyni-
ka przede wszystkim z faktu braku 
skutecznych mechanizmów kontro-
lnych, które uniemożliwiałyby nie-
terminowe regulowanie zaciągnię-
tych zobowiązań. Szpital dokony-
wał bowiem zakupów towarów i 
usług od kontrahentów, za które nie 
płacił na bieżąco. Wysokość zale-

głości wobec dostawców towarów i 
usług w latach 2013 – 2014 wahała 
się od 927 241,00 zł na koniec grud-
nia 2013 r. do 1902 744,00 zł na ko-
niec marca 2013 r. Skutkiem takiego 
działania była konieczność dokony-
wania zapłaty odsetek karnych, któ-
re mogłyby zostać wydatkowane na 
realizacje celów i zadań SPZOZ. W 
2013 r. szpital wydatkował na zapła-
tę odsetek karnych kwotę 35 200,90 
zł, zaś w 2014 r. – 61 124,65 zł. Wy-
sokość odsetek z tytułu nietermino-
wo zapłaconych zobowiązań wzro-
sła, porównując rok 2012 do roku 
2013 o 25 923,75 zł (42,4%). Do-
puszczenie do powstania odsetek 
było więc działaniem nie tylko nie-
zgodnym z prawem, lecz również 
działaniem niegospodarnym.

SPZOZ zyskał, powiat trafił
 Zła sytuacja finansowa szpita-
la prowadziła również do sytuacji, 
w której szpital nie odprowadzał w 
terminie składek na ubezpieczenie 
społeczne pracowników. W latach 
2013 – 2014 aż 14 razy składki zosta-
ły odprowadzone po terminie, z cze-
go najdłuższe opóźnienie wyniosło 
aż 50 dni (składka za wrzesień 2014 
r.). Na negatywną ocenę gospodar-
ki finansowej szpitala wpłynął rów-
nież fakt zawierania ugody z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, w któ-
rej szpital zrzekał się prawa do czę-
ści należności z tytułu nadwykonań 

kontraktów za 2012 i 2013 r. Zawie-
rając takie ugody szpital co prawda 
przyspieszał odzyskanie części swo-
ich należności, unikając długotrwa-
łego procesu sądowego, jednak tym 
samym rezygnował z odzyskania na-
leżności w całości. Za 2012 r. szpital 
zrezygnował z 50 proc. środków na-
leżnych z tytułu nadwykonań, zaś za 
2013 r. – z 36 proc. należności. Za-
wieranie ugód było może korzyst-
ne dla SPZOZ, ale z pewnością było 
niekorzystne dla budżetu powiatu. 

Są i pozytywy
 Na negatywną ocenę nie wpły-
nęły: brak stwierdzonych nieprawi-
dłowości w procedurze udzielania 
zamówień publicznych, wydatko-
wania środków z dotacji z budżetu 
powiatu czy osiągania przychodów 
z mienia. Oceniając stan finan-
sów szpitala należy jednak odnoto-
wać pozytywne zjawisko jakim jest 
osiąganie w latach 2012 i 2013 do-
datniego wyniku finansowego oraz 
zwrócić uwagę, że zadłużenie szpi-
tala powstało w związku z jego roz-
wojem inwestycyjnym. Szpital ma 
potencjalną możliwość uregulowa-
nia wymagalnych zobowiązań po 
otrzymaniu ostatniej transzy do-
finansowania projektu rozbudowy 
izby przyjęć oraz odzyskania środ-
ków z ugody z NFZ. 

Info
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Zmiany w szpitalu
 Stanowisko prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu ob-
jął Sławomir Jagieła. Nie jest to nowa postać w szpitalu – Jagieła sprawo-
wał już tę funkcję w latach 2010-2011.  Dotychczasowy prezes - Marek Lejk 
- został naczelnym lekarzem PCM. Przypomnijmy, że w styczniu zmieniła 
się też rada nadzorcza Centrum. 

Rusza konkurs Działaj Lokalnie
 Wnioski można składać do 31 marca. Na projekty, które inicjują współ-
pracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, czeka dotacja do 6 tys. zł. 
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek w Generatorze. Pro-
jekty mogą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2015 r. Zapraszamy do 
konsultacji pomysłów i planów na projekty Działaj Lokalnie – Dorota Lenar-
czyk, dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl, 504 671 770

 Info.

POWIAT

Jaki będzie obszar metropolitarny?

 W urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbył się warsztat strategiczny 
na temat wizji rozwoju oraz misji dla Obszaru Metropolitarnego Mia-
sta Warszawy. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele urzę-
dów gmin: Tarczyn, Chynów, Prażmów, Pniewy, Grójec, a także staro-
stwa powiatowego w Grójcu. Uczestnicy warsztatu zastanawiali się 
nad kierunkami rozwoju OMW, obejmującego 72 gminy sąsiadujące z 
m.st. Warszawa, w perspektywie najbliższych 15 lat. Podczas spotkania 
dyskutowano nad tym, jakie działania mają być podjęte, aby powstała 
zwarta i nowoczesna przestrzeń metropolitarna, jako obszar konkuren-
cyjny w skali krajowej i międzynarodowej. 

Info.

PNIEWY

Scena czeka...
 Urząd Gminy Pniewy serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z 
terenu gminy Pniewy do zaprezentowania swoich umiejętności arty-
stycznych (np. śpiew, taniec, recytacja, gra na instrumentach, kaba-
ret, gimnastyka artystyczna, pokazy sztuczek i magii oraz inne talen-
ty) podczas X Nocy Świętojańskiej w Osieczku. Planowany czas jedne-
go występu - 5 minut. Organizatorzy nie przewidują ograniczeń wie-
kowych. Zgłoszenia (zawierające dane występującego, krótki opis wy-
stępu oraz telefon kontaktowy) prosimy wysyłać mailowo na adres da-
rek-kempinski@wp.pl do dnia 15.05.2015r. Więcej informacji o imprezie 
pod numerem telefonu (48) 668 64 24 wew. 108. 

Info.

GRÓJEC

Prawie 2,6 mln zł dotacji na stację wody i kanalizację
 Urząd Marszałkowski przeka-
zał gminie Grójec kwotę 1,215 mln 
zł na przebudowę i rozbudowę sta-
cji uzdatniania wody w Kośminie 
oraz budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z odgałęzieniami i prze-
pompownią ścieków na terenie wsi 
Wola Krobowska. W sumie na reali-
zację inwestycji pozyskano 2 599 814 
zł, a jej całkowity koszt wyniesie 7 216 
492,43 zł. Całe zadanie podzielono na 
dwa etapy. Prace nad stacją uzdatnia-
nia wody w Kośminie zostały zakoń-
czone w październiku 2014 r., wtedy 
również uzyskano zgodę na jej użyt-

kowanie, a ofi cjalny odbiór odbył się 
24 listopada ubiegłego roku. W ra-
mach tej części projektu wybudo-
wano m.in.: budynek technologiczny 
oraz zbiornik naziemny żelbetowy na 
wodę czystą, urządzenie do poboru 
wód podziemnych z obudową stud-
ni, sieć wodociągową dla potrzeb za-
silania istniejącej gminnej sieci roz-
dzielczej. Ponadto wybudowano 
gminną drogę dojazdową wraz ze 
zjazdami do obiektu istniejącej stacji 
i do nowego ujęcia wody.
 Stacja uzdatniania wody w Ko-
śminie dostarcza wodę do wodocią-

gu grupowego zaopatrującego pięt-
naście wsi na terenie gminy Grójec 
oraz zapewnia im ochronę przeciw-
pożarową.
 Z początkiem 2015 roku budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
odgałęzieniami i przepompownią w 
Woli Krobowskiej weszła w II etap re-
alizacji. Pierwsza część inwestycji zo-
stała zakończona w 2014 r., uzyskano 
zgodę na jej użytkowanie, natomiast 
odbiór odbył się 19 listopada ub.r. Za-
kończenie drugiego etapu jest pla-
nowane do 30 czerwca br. 

Info.

Rewolucja w przepisach
W niedzielę, 1 marca uruchomiony został System Rejestrów Państwowych, który ma 
nam umożliwić załatwienie swoich spraw w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju
 Pierwsze kontakty z urzęda-
mi wskazują jednak, że nie wszy-
scy urzędnicy zapoznali się z no-
wymi przepisami. Mamy jednak na-
dzieję, że w najbliższych tygodniach 
„wytyczne” dotrą do urzędów i nikt 
już nie odmówi nam zarejestrowa-
nia np. pojazdu tylko dlatego, że nie 
mamy wpisanego w dowodzie oso-
bistym adresu zameldowania. Wy-
starczy - jak dowiedzieliśmy się w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji - jeżeli złożymy sto-
sowne oświadczenie o miejscu za-
mieszkania.

Bez meldunku 
 Tak więc, można już złożyć 
wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego zgodnego z nowym wzorem, 

czyli bez meldunku, koloru oczu, 
wzrostu i podpisu, z nowym zdję-
ciem i nowymi zabezpieczeniami. 
Dodajmy, że dotychczas posiada-
nych dowodów osobistych nie mu-
simy wymieniać. Możemy się nimi 
posługiwać aż do upływu terminu 
ich ważności.

Ślub w plenerze
 Ważna wiadomość również 
dla tych, którzy zamierzają za-
wrzeć związek małżeński, jak rów-
nież dla tych, których rodzina się 
w tym roku powiększy. Nowa usta-
wa - Prawo o aktach stanu cywil-
nego - daje nam możliwość złoże-
nia ślubu cywilnego poza urzędem 
stanu cywilnego, w dowolnie wy-
branym przez nas miejscu, gwaran-

tującym jednak powagę sytuacji. 
Uroczystość może się więc odbyć w 
plenerze, w domu lub w jakimś in-
nym ciekawym otoczeniu. 

Na imię mam Saanvi
 Najbardziej rewolucyjna zmiana 
dotyczy jednak nadawania imion. 
Każdy, kto chciałby nadać dziec-
ku imię obcego pochodzenia – na 
przykład Kazuyoshi czy Saanvi - 
nie musi się martwić, że urzędnik 
w Urzędzie Stanu Cywilnego bę-
dzie robił przeszkody. Od dziś mo-
żemy „popuścić wodze fantazji”. W 
każdym razie nie obowiązuje już 
oficjalny rejestr imion, które można 
było nadawać dzieciom. 

Info./lś

Zachować, czy zlikwidować szkołę w Zalesiu
BŁĘDÓW Rada Gminy Błędów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wraz 
z oddziałem przedszkolnym w Zalesiu – Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Wil-
kowie. Na zajęcia  w tej placówce uczęszczało w sumie 22 uczniów i przedszkolaków. 
Szkoła zatrudniała dziewięcioro nauczycieli, w tym troje na pełnych etatach
 Od dawna więc nie było ekono-
micznych podstaw, aby utrzymy-
wać zajęcia w szkole. Tym bardziej, 
że uczniów z roku na rok ubywa-
ło. Wynikało to w głównej mierze 
z niżu demograficznego, ale też z 
faktu, że rodzice dostrzegali po-
stępującą degradację placówki i 
wysyłali swoje pociechy do innych 
miejscowości. 

Dwoje uczniów w klasie
 Nie chodzi nawet o poziom na-
uczania, ale o warunki, w jakich 
się nauka odbywała. Drewnia-
ny budynek bardziej nadaje się do 
rozbiórki (to opinia skrajna), niż 
generalnego remontu – usłyszeli-
śmy od zwolenników zamknięcia 
szkoły. Szkolne boisko też w ni-
czym nie przypomina nowocze-
snych Orlików. Ale największym 
chyba zarzutem było to, że w 
tym samym pomieszczeniu uczy-
ło się kilkoro dzieci, ale z różnych 
klas. Nic zresztą dziwnego, sko-
ro były klasy, które liczyły... dwoje 
uczniów!

A płacić trzeba
 Za likwidacją szkoły przema-
wia też ekonomia. W 2014 r. gmi-
na Błędów musiała wydać na funk-
cjonowanie tej placówki 430 tys. zł. 
Jeżeli nawet przyjąć, że połowa tej 
kwoty pochodzi z państwowej sub-
wencji na oświatę, mimo wszystko 
o 215 tys. zł uszczuplona została 
kasa gminy. Jeżeli nawet wszystkie 
dzieci trzeba będzie dowozić do 
pobliskiego (zaledwie 3 km) Wil-
kowa, koszty będą nieporówny-
walnie mniejsze. 

Co tam ma być?
 Sprawa jest jednak kontrower-
syjna, jak zwykle w takich przy-
padkach. Dla sporej części rodzi-
ców wysyłanie dzieci do Wilkowa 
będzie stanowiło dodatkowy pro-
blem, zwłaszcza zimą. Oni sta-
nowczo protestują. Twierdzą też, 
skoro gminy nie stać na utrzyma-
nie szkoły, z pewnością nie wyre-
montuje budynku tak, aby spełniał 
on w przyszłości rolę domu komu-
nalnego. 

Jest rozwiązanie problemu
 Naszym zdaniem, budynek moż-
na przeznaczyć na świetlicę z po-
mieszczeniami dla ogółu mieszkań-
ców wsi. Ten sam problem wystą-
pił niedawno w Laskach koło Warki. 
Tam znalazły się jednak osoby, któ-
re „powalczyły” o dotacje, pozyska-
ły sponsorów i świetlica doskonale 
funkcjonuje. Problem likwidacji szkół 
będzie zresztą narastać. W Chyno-
wie zastanawiano się niedawno nad 
likwidacją szkoły w Pieczyskach, do 
której uczęszczało około 40 uczniów 
i kilkunastu przedszkolaków. W Ko-
zietułach podobną placówkę gmina 
oddała w prywatne ręce. Po prostu 
przejęło ją stowarzyszenie utworzone 
przez rodziców. Może mieszkańcom 
Zalesia będzie odpowiadać któreś z 
tych rozwiązań? 
 Dodajmy, że uchwała Rady Gmi-
ny jest tylko intencyjna. O likwidacji 
radni zadecydują na posiedzeniu w 
czerwcu. 

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

Panie do sprzątania pomieszczeń socjal-
nych w Łubnej, tel. 513 282 777

Kawiarnia Carte Dor w Piasecznie, zatrudni 
energiczną osobę na etat, mile widziane do-
świadczenie, tel. 691 250 076

Stolarza, Gabryelin, tel. 694 949 949

Zatrudnię kierowcę C+E, na stałe w trasach 
Warszawa-Rumunia, praca na ciągnik sio-
dłowy + naczepa-plandeka, również emeryt, 
tel.501 19 66 83

Zatrudnię stolarza, tel. 503 606 578,

Mgr farmacji do apteki w Zalesiu Dolnym, 
tel. 694 451 563

Elektromonterów , tel. 506 274 413

Przyjmę do pracy mechanika, pomocnika 
mechanika i ślusarza - spawacza do warsz-
tatu samochodów ciężarowych Łazy k. Mag-
dalenki, tel. 604 626 444

Do hurtowni spożywczej pracownik z pra-
wem jazdy kat. C. Praca 4.00 - 12.00 
tel. 501 719 625 ( 14.00 - 16.00 )

Hydraulik tel. 609 079 764 

Od zaraz ekspedientkę do spożywczego w 
Piasecznie, tel. 504 057 433

AVON poszukuje konsultantek, tel. 609 227 525

Młodą osobę na staż do biura rachunkowości, 
tel. 604 559 182

Zatrudnię kierowcę kat. C, Złotokłos, 
tel. 501 574 697

Firma produkcyjna z Piaseczna k/Warsza-
wy zatrudni TECHNOLOGA - PROGRAMI-
STĘ (obróbka skrawaniem) oraz TOKARZY 
CNC, tel. 668 128 571, 604 220 442. mail:
e.jaworska@sertapolska.pl 

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

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Do wykładania towaru, sklep spożywczy Usta-
nów, tel. 604 851 885

Zatrudnię magazyniera do sklepu spożywcze-
go Ustanów, tel. 604 851 885

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Lakiernik proszkowy, ślusarz - spawacz, 
Gołków k. Piaseczna, tel. 602 253 180, 
casmet-system@wp.pl 

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogól-
nospożywczego Konstancin - Jeziorna, 
tel. 602 126 840

Konstruktor - wyroby z blachy, rur i profi-
li. Gołków k. Piaseczna, tel. 602 253 180, 
casmet-system@wp.pl

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

Zatrudnię ślusarza- spawacza do 40 lat, Praż-
mów, tel. 693 653 615

Zatrudnię kierowcę z kategorią C lub C+E 
transport krajowy. Stała praca od zaraz, 
tel. 601 22 03 88

Do pracy w domu i ogrodzie, stała lub dodatko-
wa, tel. 22 726 92 85

Firma sprzątająca zatrudni pracowników w go-
dzinach nocnych i osoby na teren zewnętrz-
ny. Praca w Piasecznie. Tel. 508 133 356 lub 
tel. 500 401 494

Przyjmę panią do  poprawek krawieckich, Pia-
seczno – bazarek, tel. 787 936 906

Do montażu szalunków ściennych, tel. 601 33 65 40

Produkcja Rowerów (Panowie)-Pruszków Tel. 
22 713 81 97  email: dominika.kosak@partnerpraca.pl

Panie! Produkcja Tub, Wymagany Sanepid, 
Umowa o pracę-Baniocha! Tel. 22 713 81 97  
email:dominika.kosak@partnerpraca.pl

Kierowca dodatkowo do transportu mebli, Pia-
seczno, tel. 606 750 517

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem,  C+E, 
na kraj tel. 531 774 699

Zatrudnię wykwalifikowanego, samodzielne-
go mechanika samochodowego z doświadcze-
niem, Piaseczno, tel. 506 362 025
 
Przyjmę  do pracy na stanowisko ekspedientka/
sprzedawca/kasjer/kasjerka/kierownik sklepu,  
w Mrokowie,  cv na delikatesy15@gmail.com, 
tel. 507 182 926

W sklepie spożywczym w Głoskowie, 
tel. 785 855 014

Mechanik rowerowy do pracy w sklepie rowero-
wym w Piasecznie, tel. 501 51 66 52

Sklep spożywczo-przemysłowy zatrudni eks-
pedientkę. Praca dwuzmianowa w okoli-
cach Lesznowoli, możliwość przeszkolenia, 
tel. 572 341 971

Fryzjerkę, Zalesie Górne, tel. 22 756 54 14

Zatrudnię kosmetyczkę z umiejętnością mani-
kiuru i pedikiuru lub manikiurzystkę, Piaseczno, 
tel. 604 914 999

Przyjmę fryzjerkę z doświadczeniem, Piasecz-
no, tel. 790 590 603

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego (mile widziane panie). 
Praca w Jankach, tel. 510 272 943

Myjnia w Konstancinie - Jeziornie poszukuje 
pracownika myjni ręcznej z doświadczeniem. 
Praca od zaraz. Tel. 665 000 421

Frezer - wytaczarz. Piaseczno. Tel. 513 106 035 

Stacja Paliw w Tarczynie (kierunek W-Wa) za-
trudni pracownika, tel. 605 276 594

Poszukuje Kwalifikowanych Pracowni-
ków Ochrony w Grodzisku Mazowieckim, 
tel.  695 804 224 

Spawacz –ślusarz - praca piaseczyńskie, 
tel. 601 449 898 lub 500 701 785

Szukam Pracownika na  pół etatu.(mile widzia-
ny emeryt) Wymagania: sprawny 
fizycznie; prawo jazdy kat.B; złota  rączka Za-
kres obowiązków-  pakowanie paczek; przyj-
mowanie  towaru, rozwożenie towaru; drobne  
naprawy. Praca w Piasecznie, tel. 783 688 536

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

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

SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, pra-
wo jazdy kat.B, angielski średnio zaawanso-
wany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i 
sztuki tel. 881 966 833

Sprzątanie biur, po 18 – tej, tel. 880 357 660

Opiekunka do dziecka, Góra Kalwaria, 
tel. 691 074 098

Sprzątanie, tel. 889 975 129

Sprzątanie i pomoc domowa tel. 886 408 603

Sprzątanie, tel. 505 837 002

KUPIĘ

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

Okazyjnie drzewo do kominka, tel. 502 875 725  

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

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063

SPRZEDAM

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

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Meble kuchenne z wyposażeniem, tel. 695 439 184

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

Barak, 1000 zł., tel. 502 278 765

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

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

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

Ciągnik ogrodniczy jednoosiowy VARI-4 z płu-
giem, cena 4500, tel. 795 282 940

Opony zimowe, letnie; Akwarium 100 l, 
tel. 692 318 269

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Astra 2, 1.8, 2000r., tel. 668 389 879  

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Toyoty i mercedesy, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Mieszkanie, 32 m kw. + Loggia, komórka lo-
katorska, miejsce garażowe, monitorowane, 
umeblowane, 185 tys. zł, Piaseczno, oś. Pre-
stige, tel. 512 691 867

Mazury- dwie działki nad Jeziorem Śniardwy 
koło Pisza, tel. 795 041 054

Mieszkanie 3 – pokojowe, 63 m kw., IIp., osie-
dle strzeżone, Józefosław, ul. Dzikiej Róży, 
tel. 509 40 70 14

Tanio pół bliźniaka w Czersku, tel. 602 810 143

Segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

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

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, 
Piaseczno, ul. Kauna, tel. 501 482 997 
www.inwest-kul.pl

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764

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

4 ha, z możliwością podziału, gm. Chynów, 
tel. 601 286 316

Atrakcyjna działka budowlana, 1240 m. kw., Do-
biesz k/Piaseczna, tel. 661 885 525

59 m kw. + garaż, I piętro, Józefosław, 320 tys. 
zł, tel. 694 302 552

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Działki budowlane 1000 i 1650 m kw. w Tomi-
cach, tel. 511 398 617

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

Działkę 1100 m kw., budowlaną, zadbaną, 
ogrodzoną, w Piskórce, tel. 607 988 337

Działkę budowlaną 1700 m kw. Piaseczno Zale-
sinek. Media w ulicy Tel.609 888 901

Mieszkanie 54,5 m kw., 2 pokoje, parter, Prusz-
ków, os. Prusa, ew. zamiana na mniejsze, 
tel. 608 584 698

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

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

 Sprzedam lub wynajmę, 2-pokojowe, 56 m kw., 
w Mysiadle, bezpośrednio, tel. 607 107 726

Sprzedam dzialki, okolice Tarczyna 
tel. 509 803 938 

Atrakcyjne działki budowlane pod Konstanci-
nem tel. 787 380 200

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal 70 m kw., 2p., po remoncie, Ursynów, 
tel. 509 455 229

Lokal usługowy 62,5 m kw., Ursynów, Al. KEN 
przy metrze, tel. 509 40 70 14

Warsztat samochodowy lub na inna działalność, 
200 m kw., wysokość – 4 m, działka 1500 m kw., 
wszystkie media, Piaseczno, tel. 505 79 59 62

Szukam współlokatorki do mieszkania w Pia-
secznie, tel. 662 190 730

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

Wynajmę plac w Piasecznie, u zbiegu głów-
nych ulic wylotowych. Ogrodzony, utwardzony, 
oświetlony. Monitoring, alarm, kamery. Również 
pawilon biurowy. Inne propozycje współpracy. 
Tel. 501 077 559

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pawilon handlowo-usługowy o 
powierzchni 54 m kw. , w  centrum Piaseczna, 
tel. 22 757 09 56

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pomieszczenie magazynowe o 
powierzchni 100 m kw. w centrum Piaseczna, 
tel. 22 757 09 56

Kwatery, Chyliczki, tel. 509 310 592

Dwupokojowe na Ursynowie, tel. 601 293 500

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

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

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

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

Lokal gastronomiczny Magdalenka cen-
trum 180 m kw. wynajmę lub inne propozycje, 
tel. 508 092 657

3-pokojowe w Piasecznie ,tel. 500 378 432

Kawalerka w Piasecznie, tel. 608 163 531

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

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

USŁUGI

OGRODNICZE. WIOSENNE PORZĄDKI. 
tel. 504 008 309

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

BRUKARSTWO. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

Glazura, malowanie, remonty, tel. 798 828 783

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, in-
dukcje,  Piaseczno, tel. 506 167 562 www.na-
prawy-agd.pl

Murarz, tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870

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

Wycinka i pielęgnacja drzew, karczowanie 
samosiewów (do 10 lat bez pozwoleń), drew-
no opałowe  po 90 zł za mp z dostawą (min 5 
mp), tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Elektryk, tel. 666 890 886

Glazura, malowanie, remonty, tel. 798 828 783

Budowa i remont, tel. 667 356 939

Kompleksowa hydraulika, tel. 601 818 310

Trawniki zakładanie, tel. 501 233 483

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

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

Instalacje elektryczne, pełen zakres, pogo-
towie energetyczne 24h/7dni, tel 507157730

HYDRAULIK, tel. 507 191 538

SPRZĄTANIE, TEL. 608 500 205

REMONTY, tel. 608 500 205

GLAZURNIK, tel. 608 500 205

MALARZ, tel. 608 500 205

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA, TEL. 601 219 482

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

OD 7 ZŁ, SZYBKO I SOLIDNIE, TEL. 788 882 780
 
HYDRAULIKA, TEL. 668 006 120

Budowy domów tel. 798 836 860 

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

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

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

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

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Dachy, tel. 601 20 98 98

Docieplanie budynków, malowanie elewacji, ta-
nio, solidnie, tel. 507 768 230

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Brukarstwo, solidnie, tel 696 437 501

Remonty, gładzie, malowanie, tynki agregatem, 
glazura, tel. 885 397 821

Pogotowie dachowe, tel. 601 209 898

Dachy pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wypożyczalnia samochodów od 50 zł, 
tel. 696 319 521

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

Elewacje, ocieplenia budynków, tel. 730 358 998

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

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Wiosenna aeracja trawników, Tel. 698 698 839

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022
 
Domofony, tel. 603 375 875

Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Docieplanie budynków wełną, styropianem, 
tel. 601 33 65 40

Remonty – Piaseczno, dokładność, niskie ceny, 
darmowa wycena, tel. 532 107 186

Remonty, wykończenia wnętrz, trzyosobo-
wa ekipa, doświadczenie, darmowa wyce-
na, konkurencyjne ceny, www.emkabud.pl, 
tel. 609 828 998

Instalacje elektryczne, pomiary, tel.  601 41 88 01

Remonty, docieplanie,  glazura, tel. 503 004 639

Tanie remonty, tel. 721 448 278

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Usługi transportowe – dostawczy. Przewóz osób, 
multivan VIP , 7 – osobowy, tel. 605 589 484

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

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

Brukarstwo, solidnie, tel. 696 437 501

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

Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125

Brukarstwo tel. 609 755 190 

Kostka brukowa, ogrodzenia tel. 502 379 809

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Kucharka przygotuje przyjęcia tel. 696 360 022

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

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

Malowanie, tel. 601 767 180

Prace ogrodnicze, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

BHP, PPOŻ kompleksowo 518 775 113

Studnie, tel. 608 190 290

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wycinka drzew, tel. 519 874 891

Tynki agregatem gipsowe, cementowo wapien-
ne zatarte piaskiem kwarcowym. Profesjonal-
nie. Tel. 666 924 600

Renowacja Schodów. Rem-Mar, tel. 503 344 567

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

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

 RÓŻNE 

Nieodpłatnie wywiozę złom, stare pralki, kom-
putery, piece, bojlery, kaloryfery itp., Piasecz-
no, Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839

POZWY ROZWODOWE  TEL. 508 743 620

 

NAUKA 

Angielski – polecam, tel. 721 406 227

Francuski tel. 607 924 999

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

Angielski, tel. 603 403 892

Korepetycje, biologia, chemia, tel. 607 107 726

ZDROWIE I URODA 

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

Klubik Seniora, całodzienna opieka, 3 posiłki, te-
rapia, rekreacja, Zalesie Dolne, tel. 508 954 238

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Oddam 2 letnią suczkę. Tel. 506 080 250

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

Detektyw, tel. 534 928 330

Opiekunki do domu opieki, Zalesie Górne, tel. 
607 034 382

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

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

Praca. Zatrudnimy do sprzątania supermar-
ketu w Jankach. Wymagana obsługa ma-
szyny myjącej pchanej. Praca co drugi dzień 
7:00-21:00, tel. 606 679 726

Dam pracę magistrowi farmacji w aptece w 
Chynowie 601 278 399 

Skup aut, tel. 666 274 444

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

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

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJ-
NEGO.  ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI 
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE 
- SKUTECZNIE POMAGAMY W UZYSKANIU 
ODSZKODOWANIE MAKSYMALNEJ WY-
SOKOŚCI, TEL. 508 743 620

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

OCIEPLENIA PODDASZY, TEL. 572 910 770

GLAZURNICTWO, TEL. 572 910 770

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY, TEL. 572 910 770

STANY SUROWE, TEL. 572 910 770

ELEWACJE, TEL. 572 910 770

AUTO SKUP, TEL. 535 661 903

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, 
tel. 695 04 22 88

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

OGRODY – kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 

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

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Kominki, tel. 509 916 548 

Dachy, krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Usługi hydrauliczne i gazowe, tel. 782 948 952

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

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

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

Pracownik produkcji spożywczej , pomoc 
kuchni. Praca w godzinach nocnych. Wyma-
gana aktualna książeczka Sanepid.Józefo-
sław. Tel. 535 604 000

Przedszkole Radosne w Piasecznie poszuku-
je kadry! Poszukujemy: nauczycieli wychowa-
nia przedszkolnego, sprzątaczki. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie CV na adres 
info@przedszkoleradosne.pl lub kontakt 
tel. 696 418 116 

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej, tel.  509 069 235

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

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

Auto skup, tel. 535 661 903

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Razem na Urzeczu
Pełną parą idą przygotowania do organizacji Zielonych Świątek na Urze-
czu, które odbędą się w dniach 24-25 maja. W unikalne obchody zaangażo-
wali się przedstawiciele pięciu nadwiślańskich gmin i dzielnic Warszawy. W 
ostatnim czasie odbyły się spotkania organizacyjne poświęcone promocji 
mikroregionu Urzecza oraz organizacji Zielonych Świątek i Flis Festiwalu. 
Wzięli w nich udział głównie społecznicy i animatorzy kultury
 W jednym ze spotkań, któ-
re pod koniec lutego odbyło się 
w konstancińskiej Hugonówce, 
wzięli udział społecznicy i ani-
matorzy kultury, reprezentują-
cy m.in. dziewięć zespołów ludo-
wych kultywujących folklor mi-
kroregionu Urzecza (z gmin Kon-
stancin-Jeziorna, Góra Kalwa-
ria, Karczew i dzielnic Warsza-
wy: Wawer oraz Wilanów). Tym 
razem ustalano wspólne inicjaty-
wy i program artystyczny zbliża-
jących się Zielonych Światek oraz 
Flis Festiwalu. 
 Jednym z tematów był wybór 
urzeckiej pieśni, która podczas 
obchodów zostanie wykonana 
wspólnie przez wszystkie zespo-
ły biorące w nich udział. Posta-
wiono na utwór pt. „Od Łurzy-
ca jadę”, który znalazł się na nie-
dawno nagranej płycie konstan-
cińskiego zespołu Łurzycanki. 
Nad tym, by wszystkie zespoły 
wykonały piosenkę w jednolitej 
aranżacji, mają pracować z ar-
tystami Grzegorz Toporowski z 
Centrum Kultury w Wilanowie, 
Tadeusz Sas z Góry Kalwarii 
oraz Dariusz Falana z Konstan-
cina-Jeziorny. 
 Natomiast o tradycyjnych tań-
cach nadwiślańskiego regionu 
opowiedział dr Maurycy Stana-
szek, antropolog z Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego w 
Warszawie, autor publikacji na-
ukowych na temat zapomnianego 
nadwiślańskiego regionu. Opo-
wiadając o różnorodnym dzie-

dzictwie, mazowieckim, olender-
skim oraz f lisackim, wskazał na 
taniec szot zwany też orylem (tak 
zwano  f lisaków) jako najbardziej 
reprezentatywnym dla regionu, 
ale i na tyle prostym, by wspól-
nie mogli go zatańczyć uczestni-
cy imprez plenerowych. Propo-
zycja wspólnego wykonania szo-
ta nie od razu spotkała się z en-
tuzjazmem. Większość obecnych 
nie wiedziała, jak się go tańczy. 
Dlatego też podczas spotkania 
taniec spontanicznie zaprezen-
towali Aleksandra Różycka (in-
struktor tańca zespołów Urzecze-
ni i Kalwarki oraz Dariusz Fala-
na, wicedyrektor Konstancińskie-
go Domu Kultury. Ostatecznie 
szot spodobał się uczestnikom i 
został wybrany jako ten, który zo-
stanie wspólnie wykonany w cza-
sie Zielonych Światek, w strefie 
tańca w Ciszycy. 
 Następne spotkanie, które od-
było się w Wawrze 5 marca, doty-
czyło części sportowej Zielonych 
Światek. Omówiono m.in. prze-
bieg tras rowerowych i biego-
wych, którymi będzie można do-
trzeć do poszczególnych stref (w 
Górze Kalwarii - śpiewu i stro-
ju, Nadbrzeży - smaku i przy-
słów, Gassach - sacrum i nauki, 
Ciszycy - tańca i zwyczajów, a 
w Wawrze - obrzędów). Obcho-
dom mają towarzyszyć również 
rajd rowerowy, biegi oraz space-
ry nordic walking. 
 Kolejne spotkanie odbę-
dzie się 13 kwietnia w Cen-

trum Kultury Wilanów. Głów-
nym tematem będzie tradycyj-
ny strój wilanowski nadwiślań-
skiego Urzecza, w który mają się 
ubrać wszystkie zespoły biorące 
udział w obchodach. Różne wa-
rianty męskich i żeńskich stro-
jów ludowych zaprezentują et-
nograf Elżbieta Piskorz-Brene-
kowa oraz Maurycy Stanaszek.
 Efekty spotkań organizacyj-
nych i rzadko spotykanej na tak 
dużą skalę współpracy tak wielu 
społeczników, animatorów kul-
tury i artystów z różnych gmin 
i dzielnic poznamy już za dwa 
miesiące. Pierwsze wspólne wy-
stępy już 9 maja, podczas Flis 
Festiwalu w Gassach, kolejne – 
24-25 maja w strefach śpiewu 
i tańca oraz podczas wilanow-
skiej Biesiady Łurzyckiej z oka-
zji Zielonych Świątek na Urze-
czu. Być może nadwiślańskie 
zespoły wezmą również udział w 
Wiankach nad Wisłą, które od-
będą się 20 czerwca w Warsza-
wie. 

Grzegorz Traczyk 

Podczas spotkania w konstancińskiej Hugonówce wybrano 
wspólną piosenkę i taniec, które zostaną wykonane podczas 
Zielonych Światek przez zespoły ludowe z pięciu nadwiślań-
skich gmin i dzielnic Warszawy

Ekstremalna Droga Krzyżowa
 W tym roku, po raz kolejny, w wielu miastach Polski, także w Warszawie, 
odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. To forma rozważania Męki Pań-
skiej, zapoczątkowana przez ks. Jacka Stryczka wraz z grupą mężczyzn z Kra-
kowa, polegająca na przejściu ponad 40 kilometrowego, nocnego marszu w 
ciszy i samotności. W piątkowy wieczór, 20 marca swoje ekstremalne zmaga-
nia rozpoczną uczestnicy EDK w Warszawie. W tym roku osoby z Warszawy i 
okolic będą miały do wyboru jedną spośród 6 tras z 3 różnych parafi i: Bogu-
rodzicy Maryi na Bemowie (trasa do Błonia),
 NMP Matki Zbawiciela na Mokotowie (2 trasy do Góry Kalwarii przez Jó-
zefów i Konstancin-Jeziornę), św. Józefa Oblubieńca NMP na Ursusie (3 tra-
sy do Niepokalanowa, do Sulejówka oraz do Wołomina przez Sulejówek i 
Ossów). EDK rozpoczyna się mszą świętą w kościołach parafi alnych o godzi-
nie 20. Następnie uczestnicy indywidualnie lub w niewielkich grupach wy-
ruszają w drogę. Zatrzymują się na rozważanie stacji Drogi Krzyżowej przy 
kapliczkach, krzyżach, tablicach pamiątkowych czy na rozstajach dróg. Prze-
widujemy, że w tym roku każda z tras przyciągnie od 100 do 200 chętnych. 
Zapisy, prowadzone na stronie www.edk.org.pl już się rozpoczęły. Każdy za-
pisany uczestnik otrzyma rozważania, opaski odblaskowe oraz opis trasy. Z 
uwagi na wysoki stopień trudności tras organizatorzy zapraszają do udzia-
łu wyłącznie osoby pełnoletnie, uprawiające regularnie aktywność fi zyczną 
i zaprawione w marszach na długich dystansach. 

TW


