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Konstancin darowizną pokoleń
Wielki aktor Marian Wyrzykowski zaczynał swoją karierę 
przed wojną jako nauczyciel w szkole w Konstancinie-Je-
ziornie. Planuje się upamiętnić tę postać m.in. poprzez 
wmurowanie tablicy na ścianie jednej z konstancińskich 
szkół. O Marianie Wyrzykowskim oraz o Konstancinie, 
który odgrywa niezwykle ważną rolę dla artystów sce-
nicznych z wybitnym aktorem Ignacym Gogolewskim 
rozmawia Grzegorz Traczyk
Kiedy po raz pierwszy odwiedził 
pan Konstancin?
 Pierwszy raz zetknąłem się z 
Konstancinem w czasie okupa-
cji. Na gapę dojeżdżałem kolejką 
do letniska. Przyciągała mnie tu-
taj przede wszystkim ciekawość. 
W Konstancinie zawsze mieszkali, 
wypoczywali i bawili się wpływowi 
i znani ludzie. Każdy chciał ich zo-
baczyć, obejrzeć ich wille, zajrzeć 
przez płot, czy usiąść w restaura-
cji przy stoliku obok. Później, już 
po wojnie, był czas, że nie było nie-
dzieli, żeby nie przyjechać do re-
stauracji Berentowicza na kurcza-
ki, a przy okazji zobaczyć postaci z 
wielkiego świata, z premierem Cy-
rankiewiczem na czele.

To także wyjątkowe miejsce dla 
artystów.
 Tak, dlatego też w 1927 roku 
w Skolimowie z inicjatywy aktora 
Antoniego Bednarczyka ze składek 
członków Związku Artystów Scen 
Polskich i darowizn miłośników 
teatru powstał jedyny w Polsce 
Dom Artystów Weteranów Scen 
Polskich, znajdujący się przy ul. 
Pułaskiego. Od lat był wsparciem 
i miejscem odpoczynku dla całe-
go środowiska aktorskiego. W tej 
chwili w domu mieszkają m.in. wy-
bitna tancerka Barbara Bittnerów-
na oraz wspaniały aktor ks. Ka-
zimierz Orzechowski. Wielu arty-
stów, którzy nie są pensjonariusza-
mi na stałe, regularnie przyjeżdża 
tu odpocząć. W Skolimowie czę-
sto bywali m.in. Irena Kwiatkow-
ska czy Adam Hanuszkiewicz. Nie-
stety dom obecnie jest w złej sytu-
acji finansowej i niknie w oczach, 
a koszty jego utrzymania z roku na 
rok wzrastają. Co prawda ZASP 
stara się go ratować, ale nie wiem 
czy to się uda bez pomocy.

Jaką pomoc ma pan na myśli?
 Część Domu w tej chwili nie jest 
dostatecznie wykorzystywana, a to 
wspaniałe miejsce do wypoczyn-
ku, które ktoś mógłby zagospoda-
rować, prowadząc tam pensjonat, 
sanatorium czy dom seniora. Kon-
stancin-Jeziorna stoi w przededniu 
otwarcia prawdziwie europejskiego 
sanatorium, z Centrum Hydrote-
rapii z solanką z własnego źródła. 
Wydaje mi się, że zarówno spół-

ka uzdrowiskowa, jak i samorzą-
dy mogłyby zaopiekować się Do-
mem i w jakimś stopniu partycy-
pować w kosztach jego utrzyma-
nia. W Skolimowie są warunki ku 
temu, by część obiektu korzystnie 
wydzierżawić i w ten sposób pozy-
skać fundusze niezbędne do funk-
cjonowania Domu Aktora. Chcie-
libyśmy, żeby przetrwał i nadal był 
enklawą dla aktorów i trzeba zro-
bić wszystko, żeby go ochronić. 
Dom Aktora jest czymś w rodza-
ju darowizny czy pamięci poko-
leń. To jest owoc usilnej pracy se-
tek osób, którzy przez lata poświę-
cili się pracy na rzecz Skolimowa, 
nie tylko domu, lecz także pobli-
skiej nekropolii, na której spoczy-
wają aktorzy. 

W latach 2005-2006 nekropolia zo-
stała odrestaurowana.
 Kiedy sprawowałem funkcję 
prezesa ZASP-u odwiedziłem sko-
limowski cmentarz, gdzie zobaczy-
łem zrujnowane groby zmarłych 
pensjonariuszy domu. Wtedy też 
udało nam się wygospodarować 
fundusze na remont wszystkich 
aktorskich mogił i powstała praw-
dziwa nekropolia, której znacze-
nie najlepiej oddają zamieszczone 
tam słowa Stefana Wyspiańskiego: 
„I ciągle widzę ich twarze, ustaw-
nie w oczy ich patrzę – ich nie ma 
– myślę i marzę, widzę ich w duszy 
teatrze”. Czy może być coś pięk-
niejszego dla tych, którzy cieszy-
li oko, bawili i wzruszali całe po-
kolenia Polaków? W tej pięknej alei 
jako ostatnią, w ubiegłym roku po-
chowaliśmy córkę wybitnego akto-
ra i nauczyciela Aleksandra Zelwe-
rowicza – aktorkę Helenę Zelwe-
rowicz, której prochy po 16 latach 
zostały sprowadzone do Polski. I 
to jest ta jedna kropla wdzięczno-
ści, którą chcieliśmy oddać naszym 
wspaniałym nauczycielom, którzy 
ukształtowali nas jako artystów i 
ludzi. 

Dlaczego minęło aż tyle lat?
 Helena Zelwerowicz zmarła pra-
wie 17 lat temu w USA. Urna z jej 
prochami przez lata stała na komin-
ku w domu jej przyjaciółki, miesz-
kającej w Nowym Jorku. Będąc u 
progu śmierci, stwierdziła, że pro-
chy powinny wrócić do kraju. Udało 

się je sprowadzić dzięki współpracy 
wielu ludzi. Prochy Heleny Zelwero-
wicz spoczęły na cmentarzu w Sko-
limowie. Właśnie takimi sprawami 
powinien zajmować się ZASP i to 
właśnie świadczy o tym, że jest mię-
dzypokoleniowa ciągłość i pamięć 
pokoleń, której to Konstancin jest 
najlepszym przykładem.

Tym bardziej, że tu swoją pracę pe-
dagogiczną zaczynał jeden z naj-
wybitniejszych nauczycieli aktor-
skiego rzemiosła.
 Przypadkowo dowiedzieli-
śmy się, że wielki aktor i peda-
gog Marian Wyrzykowski swo-
ją pracę zaczynał w Konstan-
cinie w 1923 roku. Młodziutki, 
wówczas 19-letni Marian Wyrzy-
kowski, po ukończeniu Semina-
rium Nauczycielskiego na Ursy-
nowie rozpoczął pracę jako na-
uczyciel w powszechnej szkole w 
Jeziornie Oborskiej, w nieistnie-
jącym już budynku, który znaj-
dował się niedaleko obecnej szko-
ły przy ul. Bielawskiej. Chcieliby-
śmy upamiętnić ten nieznany fakt. 
W Warszawie w tym roku odbę-

dą się uroczystości upamiętniają-
ce życie i twórczość Mariana Wy-
rzykowskiego, których zwieńcze-
niem ma być odsłonicie pamiąt-
kowej tablicy poświęconej aktoro-
wi i jego rodzinie. Mamy nadzieję, 
że zostanie wmurowana obok jed-
nej z konstancińskich szkół.

Pan znał Mariana Wyrzykowskiego?
 Tak się szczęśliwie złoży-
ło, że byłem jego uczniem. Kie-
dy już okrzepł w Teatrze Pol-
skim, po wojnie został jednym z 
pedagogów powstałego z inicjaty-
wy Aleksandra Zelwerowicza Pań-
stwowego Instytutu Sztuki Teatral-
nej w Warszawie, późniejszej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, 
którą ukończyłem w 1953 roku. Za-
czął od skromnej pracy nauczycie-
la w małej szkole, a skończył, bę-
dąc wielkim aktorem i pedagogiem 
wyższej uczelni aktorskiej. To 
niesamowite.

Jakim był nauczycielem?
 To był przede wszystkim artysta. 
Miał niekonwencjonalny sposób na-
uczania. Prawdopodobnie nasz 

rocznik po raz pierwszy na zajęciach 
musiał np. powiedzieć sonet Ada-
ma Mickiewicza na dziesięć rozma-
itych sposobów, z różną interpreta-
cją. Marian Wyrzykowski chciał, by-
śmy wygłaszali ten utwór np. ze łza-
mi, krzycząc, protestując, obraża-
jąc się lub śmiejąc. To była świetna 
szkoła, ponieważ profesor otwierał 
nas na różne sposoby gry aktorskiej. 
Poza tym w ogóle miał niespotykaną 
dzisiaj opiekę nad słowem, na które 
kładł szczególny nacisk. Przyjecha-
liśmy z różnych stron Polski, mło-
dzi, zagubieni, a Marian Wyrzykow-
ski był wspaniałym mentorem, któ-
ry opiekował się nami i wskazywał 
nam drogę. Wychował kilka poko-
leń aktorów teatralnych, filmowych 
i telewizyjnych. Wyrzykowski aż 
do śmierci, nawet kiedy już niedo-
magał, zachował niezwykłą pogo-
dę ducha. Zawsze był otwarty dla 
młodzieży. Widocznie zostało mu 
to jeszcze z czasów nauki w kon-
stancińskiej szkole. Zmarł w 1970 
roku i został pochowany na Po-
wązkach.

R E K L A M A

Dokończenie na str. 4

Ignacy Gogolewski, wybitny aktor filmowy i teatralny oraz reżyser i scenarzysta
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W centrum się spieszą, ale powoli...
WARKA Obiecaliśmy, że będziemy śledzić postępy prac przy budowie Centrum Eduka-
cyjno - Muzealnego w Winiarach. Przypomnijmy, że jest to jedna z inwestycji w ra-
mach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego Pułaskich w Warce

 Od naszej poprzedniej wizyty, 
przed kilkoma tygodniami, rze-
czywiście sporo się tam zmieniło. 
Najbardziej widoczne są ozdobne 
ściany z palonej cegły – zarówno w 
głównym korytarzu, jak i częściowo 
w salach na parterze. Z pewnością 
będzie to pozytywnie odbierany ele-
ment dekoracyjny wnętrza budynku. 
W czasie, gdy byliśmy na budowie, 
tynkowano ściany i wykańczano 
jedno z bocznych wejść. Niestety, nie 
widzieliśmy aż takiego spiętrzenia 
prac, a co za tym idzie ilości robot-
ników, jaką zapowiadał kierownik 
budowy. Zmartwiło nas jednak co 
innego. W rozmowie z wicemar-
szałkiem senatu RP Stanisławem 
Karczewskim, zastępca starosty po-
wiatu grójeckiego Maciej Dobrzyński 
stwierdził, że prawdopodobnie zakoń-
czenie budowy opóźni się o miesiąc. 
 Przypomnijmy, że opóźnienie 
już wynosi prawie dwa lata. Mar-
szałek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik w drodze wyjąt-
ku zgodził się na pełne rozliczenie 
budowy do końca czerwca 2015 r. 
Jeżeli to się nie uda...  powiat grójec-
ki, jako inwestor tej budowy, będzie 
zagrożony zwrotem unijnej dotacji 
w wysokości około 7 mln 200 tys. zł. 

 Oczywiście nikt w starostwie nie 
dopuszcza do siebie takiej możliwo-
ści. Tym bardziej, że kasa od daw-
na świeci pustkami, a nad finansa-
mi powiatowymi ciąży dług około 
40 mln zł. 
 Na ostatniej sesji rady powia-
tu grójeckiego również omawiano 
sprawę budowy Centrum Eduka-
cyjno - Muzealnego. Opóźnienia 

– wicestarosta Maciej Dobrzyński 
potwierdził, że takie są – wynikają 
z błędów wykonawczych poprzed-
niej ekipy budowlanej, a także z 
niedociągnięć projektowych. Dzisiaj 
okazuje się, że budowlańcy mają 
olbrzymie problemy z odprowadze-
niem wód opadowych, gdyż budy-
nek został posadowiony około 50 
cm za nisko w stosunku do gruntu. 
Mimo to firma, która podjęła się 
dokończenia centrum obiecuje, że 
zakończy prace do maja.
 Starostwo na wszelki wypadek 
podjęło jednak kroki, aby uzyskać w 
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 
Programów Unijnych przesunięcie 
terminu ostatecznego rozliczenia 
budowy. Na razie są to prośby pi-
semne i luźna rozmowa o kłopotach 
z budową centrum, podczas wizyty 
u marszałka Adama Struzika. Rad-
nych opozycyjnych te „starania” po 
prostu rozśmieszyły... 
 Natomiast burzę w tej sytuacji 
wywołała prośba Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego do starostwa 
o... kolejne pieniądze – tym razem 
na stałą wystawę promującą histo-
ryczne walory miasta Warki. Mimo 
oburzenia radnych opozycyjnych, 
uchwalono wyasygnowanie na ten 
cel 20 tys. zł.

Leszek Świder 

Sukcesy grójeckich szachistów
GRÓJEC Coraz więcej sukcesów odnoszą młodzi grójeccy szachiści. Bo-
gusław Pariaszewski zdobył trzecie miejsce na turnieju szachów kla-
sycznych w Olsztynie

 Nasz dziewięcioletni reprezentant zdobył 6 z 9 punktów, grając przy tym 
wyjątkowo bezkompromisowo (żadnego remisu), a w jednej z partii w zaled-
wie ósmym posunięciu zamatował przeciwnika. 
 Na XII Mistrzostwach Jasieńca w szachach szybkich, grójeccy szachiści 
otworzyli worek z nagrodami. W najmłodszej kategorii wiekowej (klasy 0-3 
szkół podstawowych) „zgarnęli” całe podium, w kolejności: 1. Bogusław Paria-
szewski, 2. Paweł Krasowski, 3. Szymon Zborowski. W starszej - kategorii (klasy 
4-6), pierwsze miejsce wywalczył Łukasz Wojdalski, a trzecie - Michał Krasowski. 
W najstarszej kategorii (gimnazjum) Maciej Szczygielski zajął drugie miejsce. 
 14 marca w Grójeckim Ośrodku Kultury zakończyły się V Mistrzostwa Grój-
ca w szachach szybkich do lat 18. Do wyłonienia zwycięzców potrzebnych 
było prawie 600 partii, rozegranych w czterech turniejach na przestrzeni ca-
łego roku. O kolejności na podium decydowała dodatkowa „wartościowość”. 
Pierwsze trzy miejsca wywalczyli: Igor Kowalski, Szczepan Pariaszewski,  Ma-
ciej Szczygielski. Kategoria 4-6: 1. Michał Krasowski, 2. Łukasz Wojdalski, 3. 
Szymon Wasążnik. Kategoria 0-3: 1. Bogusław Pariaszewski, 2. Paweł Krasow-
ski, 3. Szymon Zborowski. 

AL/lś

WARKA

Kiermasz Wielkanocny
W Niedzielę Palmową, 29 marca od godz. 8 do godz. 15 odbędzie się Wa-
recki Kiermasz Wielkanocny. Będzie to świetna okazja do spotkania w 
tym przedświątecznym okresie, a przy okazji możliwość zakupu pięknych 
wielkanocnych ozdób. Swoje wyroby prezentować będą lokalni przedsta-
wiciele inicjatyw społecznych i instytucji takich jak: Lokalny Fundusz Sty-
pendialny, Szkolne Koło Wolontariatu działające przy PG w Warce, Przed-
szkole Samorządowe w Warce czy szkoły podstawowe. Na potrzeby tej 
charytatywnej akcji sala w wareckiej OSP stanie się prawdziwym jarmar-
kiem. Będzie można tam przebierać w najróżniejszych stroikach, koloro-
wych jajkach, zdobionych zajączkach i kurczaczkach. 

Info
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KRONIKA POLICYJNA
GRÓJEC

Uprawiali marihuanę w domu
 W Bikówku, w domu mieszkalnym, policjanci z Grójca znaleźli blisko 
200 krzaków konopi indyjskich. Roślina uprawiana była przez dwóch 
mężczyzn (22- i 23- latka, mieszkańców powiatu mińskiego) w pomiesz-
czeniach mieszkalnych i piwnicy. Zabezpieczono 500 gramów gotowe-
go suszu. Znaleziono również sprzęt techniczny wykorzystywany do 
produkcji środków odurzających. Nielegalną uprawę wykryto dzięki 
kilkumiesięcznej pracy operacyjnej. Wobec mężczyzn grójecka proku-
ratura zastosowała środki zapobiegawcze. Grozi im kara pozbawienia 
wolności do 5 lat.

GRÓJEC

Remont ul. Zbyszewskiej
Rozpoczął się remont ul. Zbyszewskiej, na odcinku od ul. Józefa Piłsud-
skiego, do ul. Łąkowej. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe starej na-
wierzchni oraz roboty kanalizacyjne. W wyniku prac na odcinku 436 
metrów powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnika-
mi. Organizacja ruchu została czasowo zmieniona, w związku z tym jest 
prośba do kierowców o stosowanie się do znaków drogowych. Całko-
wity koszt remontu to ponad 1,14 mln zł. Przewidywany termin zakoń-
czenia prac - 31 lipca. 

Info

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Podpisali porozumienie
Zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą Nowe Miasto nad 
Pilicą a spółką PKS Grójec na wyremontowanie dworca autobusowego 
w tym mieście. 

Info
CHYNÓW

Grad medali
14 marca odbyły się Otwarte Mistrzostwa Warszawy Karate. Zawodnicy 
Grot Chynów zdobyli 6 medali: 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Martyna 
Złotkowska wywalczyła złoto w kumite i srebro w kata, Julia Przekwas 
złoto w kumite i brąz w kata, Konrad Gibczyński złoto w kumite, a San-
dra Sobieraj srebro w kumite. 

Info

STOP! wypalaniu traw
POWIAT Pod tym hasłem uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Poetów Polskich 
w Zalesiu rozpoczęli przygotowania do Dnia Ziemi
 W tym roku do szkoły zapro-
szono Ochotniczą Straż Pożar-
ną z Chynowa. Strażacy przyjecha-
li wyposażeni w odpowiedni sprzęt 
i stroje. Wszyscy uczniowie wraz z 
nauczycielami słuchali o zagroże-
niach, jakie mogą powstać podczas 
wypalania traw i źle organizowa-
nych ognisk. Wiosną, podczas robie-
nia porządków na działkach i przy-
domowych ogródkach,  ludzie chcąc 
pozbyć się starej, nieskoszonej jesie-
nią trawy - podpalają ją. To właśnie 
wtedy powstaje najwięcej pożarów, 
które są zagrożeniem dla domostw, 
zwierząt i roślin.
Strażacy rozdali plakaty informa-
cyjne oraz zaapelowali do uczniów, 
aby szanowali środowisko natural-
ne, nie niszczyli ekosystemów i nie 
zabijali licznych gatunków zwierząt 
i roślin poprzez bezmyślne wypala-
nie traw.

Plaga na Mazowszu
 Od pokoleń wielu rolników po 
zimie wypala trawy w błędnym 
przekonaniu, że spowoduje to jej 
szybszy i bujniejszy odrost, a tym 
samym przyniesie korzyści ekono-
miczne. W województwie mazo-
wieckim w ubiegłym roku straż po-
żarna gasiła ponad 13 tys. poża-
rów traw. Płonęło blisko 7 tys. ha 
nieużytków. Każda taka interwen-
cja to poważny wydatek finansowy 
i zaangażowanie znacznych sił sta-
ży pożarnej.

Pożary niszczą przyrodę
 Pożar traw oznacza zniszcze-
nie miejsc lęgowych wielu gatun-
ków gnieżdżących się na ziemi i w 
krzewach ptaków. Palą się gniazda 
już zasiedlone, a zatem z jajeczka-
mi lub pisklętami (np. tak lubianych 
przez wszystkich skowronków). 
Płomienie niszczą miejsca bytowa-
nia zwierzyny łownej, m.in. bażan-
tów, kuropatw, zajęcy, a nawet sa-
ren, jeleni czy dzików. W pożarach 
traw ginie wiele pożytecznych zwie-
rząt kręgowych: płazy (żaby, ropu-
chy, jaszczurki), ssaki (krety ryjów-
ki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i inne 
drobne gryzonie). Niejednokrot-
nie od palącego się poszycia gle-
by, zajmują się torfowiska. Pożary 
torfu są wyjątkowo trudne do uga-
szenia, mogą trwać nawet kilka mie-
sięcy. Torfowiska na regenerację po-
trzebują kilku tysięcy lat. Często po-
żar traw przenosi się na sąsiadują-

ce lasy, niszcząc bezpowrotnie cen-
ne drzewostany. Spalony las regene-
ruje się kilkadziesiąt lat.

Wypalanie wyjaławia ziemię
 Ziemia na „wypaleniskach” - 
wbrew temu, co sądzą zwolenni-
cy wypalania traw - staje się jało-
wa. Ogień hamuje asymilację azo-
tu z powietrza oraz proces gnicia 
pozostałości roślinnych, które two-
rzą urodzajną warstwę gleby. Przy 
wypalaniu giną mrówki. Owady te 
zjadając resztki roślinne i zwierzę-
ce ułatwiają rozkład masy organicz-
nej i wzbogacają warstwę próchnicy, 
„przewietrzają” glebę. Jedna kolonia 
mrówek może zniszczyć do 4 mi-
lionów szkodliwych owadów rocz-
nie. W pożarach traw giną biedron-
ki, zjadające mszyce. Ogień uśmier-
ca dżdżownice, które mają pozy-
tywny wpływ na strukturę gleby i 
jej właściwości. Płomienie i dym za-
bijają pszczoły i trzmiele, co powo-
duje zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji obniże-
nie plonów roślin. Wypalona łąka 
potrzebuje kilku lat na regenerację.

Zagrożenie dla zdrowia i życia 
 Wysuszone trawy palą się bar-
dzo szybko, wystarczy zmiana kie-
runku wiatru, żeby pożar wymknął 
się spod kontroli i przeniósł na za-
budowania. Co roku w pożarach 
wywołanych wypalaniem traw giną 
ludzie. Inni tracą dobytek całego ży-
cia. Płonące trawy w przydrożnych 
rowach to także zagrożenie dla kie-
rowców. Co roku dym z płonących 
nieużytków jest przyczyną groźnych 
kolizji drogowych. Może powodo-
wać także zatrucia.

Utrata dopłat bezpośrednich
 Zakaz wypalania traw jest jed-
nym z „Wymogów dobrej kultury 

rolnej”. Rolnikowi, który nie prze-
strzega zakazu, grozi zmniejszenie 
należnej wysokości wszystkich ro-
dzajów dopłat bezpośrednich o 3%. 
Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik 
wypalał trawy na którymkolwiek z 
uprawianych przez niego gruntów, 
o tyle mogą być pomniejszone jed-
nolita płatność obszarowa, płatność 
cukrowa, płatność do pomidorów, 
przejściowe płatności z tytułu owo-
ców miękkich, płatności do krów i 
owiec, specjalna płatność obszaro-
wa do powierzchni uprawy roślin 
strączkowych i motylkowatych drob-
nonasiennych, a także płatności rol-
no-środowiskowe (PROW 2007 
- 2013), pomoc na zalesianie grun-
tów rolnych (PROW 2007 - 2013) 
oraz płatności z tytułu ONW. Wyso-
kość kary może jednak wzrosnąć do 
5 proc., bo Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa każdy 
przypadek wypalania traw rozpatru-
je indywidualnie. Gdy rolnikowi zo-
stanie udowodnione celowe wypala-
nie traw, ARiMR może obniżyć każ-
dy z rodzajów płatności bezpośred-
nich aż o 20%, a w skrajnych przy-
padkach stwierdzenia uporczywego 
wypalania traw, Agencja może po-
zbawić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok.

Wypalanie traw to przestępstwo
 Ustawa o ochronie przyrody i 
ustawa o lasach zabrania wypala-
nia traw na łąkach, pozostałości ro-
ślinnych na nieużytkach, skarpach 
kolejowych i rowach przydrożnych. 
Sprawcy podpalenia grozi grzywna 
do 5 tys. zł, a w przypadku spowo-
dowania pożaru stanowiącego za-
grożenie dla życia, zdrowia czy mie-
nia, od roku do 10 lat więzienia. 

Info

 W biały dzień, w niedzielę tuż przed godziną 11, dokonano napadu 
rabunkowego na sklep Pepco w Grójcu. Do pomieszczenia wszedł męż-
czyzna i grożąc nożem zażądał od kasjerki pieniędzy. Doszło do szarpa-
niny. Ekspedientka została zraniona w rękę. Bandyta zbiegł. 
 Na szczęście rana cięta na ręce nie wymagała interwencji chirurga i 
kobieta mogła iść do domu. Policjanci z Grójca szybko zlokalizowali po-
dejrzewanego o dokonanie napadu. Tego samego dnia  przed godziną 
22 zatrzymano go na terenie powiatu białobrzeskiego. Grozi mu od 2 
do 12 lat pozbawienia wolności.

Napadł na sklep

Policjanci ugasili pożar
 Policjanci zostali powiadomieni o pożarze na klatce schodowej 
w jednej z kamienic przy ul. Starostokowej w Grójcu. Po przybyciu na 
miejsce stwierdzili, że z klatki schodowej na parterze budynku buchają 
kłęby dymu i widać płomienie. Funkcjonariusze powiadomili straż po-
żarną, ale nie czekając na jej przybycie, starali się gaśnicą z samochodu 
stłumić pożar. Po kilku minutach udało im się zgasić palące się drzwi do 
mieszkania. Zagrożonych było kilka osób. Z uwagi na silne zadymienie 
ewakuowano ludzi z pięciu mieszkań. 

Fanga w dziób dla zabawy
W grójeckim parku pobito młodego mężczyznę. Atak był niespodzie-
wany. Nagle do przechodzącego przez park mieszkańca Grójca pod-
biegł obcy mężczyzna, uderzył go w twarz i uciekł. W wyniku zdarzenia 
ofi ara doznała złamania nosa. Do dzisiaj nie wiadomo, czy były to jakieś 
porachunki, czy po prostu rozrywka jakiegoś nudzącego się osiłka...

Warczanie walczyli 
pod Olszynką Grochowską
WARKA W Warszawie, podczas obchodów 184. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochow-
ską, kulminacyjnym momentem była inscenizacja, która skupiła 300 rekonstruktorów 
i 100 koni. Na placu boju nie zabrakło wareckich rekonstruktorów odtwarzających 10. 
pułk piechoty liniowej. Był to chrzest bojowy dla GRH Warka

 Przypomnijmy - starcie było 
bardzo ważnym wydarzeniem w 
czasie Powstania Listopadowego 
1830 roku. Rosjanie pod dowódz-
twem Iwana Dybicza posiadając 
przewagę liczebną, sądzili że roz-
gromią Wojsko Polskie dowodzo-
ne przez generała Józefa Grzego-
rza Chłopickiego. Zamiar ten nie 

powiódł się. W kluczowym mo-
mencie do walki przystąpili rakiet-
nicy (taka jednostka stacjonowała 
m.in. w Warce). Moskale musieli 
się wycofać. Bitwa zniweczyła pla-
ny wzięcia stolicy od wschodu. W 
czasie rocznicy na polu bitwy ma-
sowo gromadzili się warszawiacy. 
Po rekonstrukcji wydarzeń z lute-

go 1831 r., składano podpisy pod 
apelem o ratowaniu pozostałości 
po słynnej, opisywanej przez Mic-
kiewicza, Reducie Ordona. Można 
też było zasilić konto na budowę 
pierwszego w Polsce muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych. 

Info
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Embargo mocno w nas uderzyło
Z Rafałem Gizą wiceprezesem Fruit Logistics rozmawia Leszek Świder
Kiedy pytaliśmy o firmę, która naj-
bardziej ucierpiała na wprowadze-
niu przez Federację Rosyjską em-
barga na nasze owoce – wszyscy 
wskazywali na Fruit Logistics. Jak 
duże straty ponieśliście?
 Nie wiem, gdyż takich badań ani 
porównań w skali kraju nikt nie pro-
wadzi. Trudno mi powiedzieć, czy 
nasza firma znajduje się w czołów-
ce tych, które najbardziej straciły 
na zakazie eksportu do Rosji. Ale 
z pewnością embargo mocno w nas 
uderzyło. Byliśmy w pierwszej 15 
firm, które eksportowały jabłka do 
Rosji. Zapewne będziemy mieli kło-
pot ze sprzedażą ponad 30 proc. wy-
produkowanych w ubiegłym sezonie 
jabłek. To jest ponad 3 tys. ton.
 
Jakie ilości owoców sprzedawali-
ście na rynek rosyjski?
 Sama Moskwa z przyległościa-
mi to około 16 mln mieszkańców. 
Nasze jabłka bardzo moskwianom 
smakowały, więc niemal całą pro-
dukcję sprzedawaliśmy tam „na 
pniu”. Zwykle było to 8-10 tys. ton.
 
Czy znaleźliście jakąś alternatywę, 
czyli inne rynki zbytu dla swoich ja-
błek?
 Taki rynek, jak rosyjski, trud-
no zastąpić i to w tak krótkim cza-
sie. Rosjanie kupowali u nas właści-
wie wszystko, jak leci. Co nie znaczy 
oczywiście, że był to owoc słabej ja-
kości. Ale, można powiedzieć, nasi 
kontrahenci nie byli tak wybredni, 
jak klienci z państw arabskich, czy 
państw tzw. starej Unii. Poza tym 
do Rosji mieliśmy „o rzut beretem”, 
co znakomicie ułatwiało i przyspie-
szało transport. Po kilku dniach na-
sze jabłka znajdowały się już na sto-
iskach moskiewskich marketów. Nic 
zatem dziwnego, że wszystkie siły 
skierowaliśmy na ten kierunek.

Co więc z eksportem do innych kra-
jów?
 Niestety, razem z Rosją straci-
liśmy właściwie możliwość, a przy-
najmniej bardzo nam embargo 
utrudniło, eksportu owoców do Bia-
łorusi i Kazachstanu. Te dwa pań-
stwa są w tzw. unii celnej z Rosją. A 
transport przez terytorium rosyjskie, 

nawet dla tamtejszych firm, jest nie-
samowicie utrudniony. Rosjanie do-
kładnie sprawdzają wszystko i każ-
da, najdrobniejsza wątpliwość po-
woduje, że transport nie jest wpusz-
czany na terytorium FR. Poza tym 
wymagają dodatkowych dokumen-
tów, oświadczeń – a wszystko po to, 
aby zniechęcić firmy do handlowa-
nia z nami.

A inne kraje?
 Perspektywiczne są rynki w Chi-
nach i Indiach, ale to melodia przy-
szłości. Zawiązaliśmy firmę Fru-
it Union w Słomczynie, która ma za 
zadanie nawiązanie stosunków han-
dlowych z tymi krajami. Są już na-
wet pierwsze efekty. Wysłaliśmy kil-
kanaście kontenerów z owocami do 
Chin. Dotarły nawet w dobrym sta-
nie, bo sprawdziliśmy. Ale dopó-
ki nie będzie porozumień handlo-
wych na szczeblu rządowym, handel 
między nami nie ma szans na więk-
szą skalę. Poza tym kierunek dale-
kowschodni wymusza na nas zupeł-
ną zmianę podejścia do jakości wy-
syłanego towaru. Musi on być od-
powiedniej jakości i  zabezpieczony 
na kilkanaście dni transportu. Wła-
ściwie to dla nas nowość. Emiraty 
Arabskie np. zażyczyły sobie nie tyl-
ko jabłek premium jednobarwnych, 
ale na dodatek woskowanych.  Może 
jesteśmy w stanie wyprodukować 
kilkanaście, czy w skali kraju kilka-
dziesiąt tysięcy ton takich owoców, 
ale musimy mieć zagwarantowaną 
ciągłość eksportu. Ich produkcja i 
przygotowanie wymaga bowiem ol-
brzymich nakładów.
 
Ale za to rynek bałkański stoi przed 
wami otworem...
 Wszystko wskazuje, że będzie 
to jakaś deska ratunku... Rosjanie 
po prostu, w zastępstwie polskich, 
sprowadzili jabłka z Serbii. Jak nam 
opowiadali sadownicy z tamtych 
stron, wykupowali owoc jeszcze na 
drzewach. Teraz sami nie mają skąd 
brać jabłek na swój rynek i zaczyna-
ją się rozglądać za naszymi idareda-
mi. Ten bowiem gatunek jabłek cie-
szy się u nich największą popularno-
ścią. 
Prawdopodobnie zaskoczę tą infor-

macją – sprzedajemy też niewielkie ilo-
ści jabłek do Irlandii. Dodam, że są to 
owoce deserowe i kontrahent nie prze-
znacza ich wcale na produkcję cydru...

Dotarły do nas informacje, że nie 
tylko rosyjskie embargo was po-
grąża, ale również wojna na Ukra-
inie..?
 Rzeczywiście wojna w Donba-
sie powoduje, że i tam nie może-
my dotrzeć z naszymi jabłkami. 
Mieliśmy z Ukrainy kontrahen-
tów dysponujących 800 sklepami. 
Handel z nimi praktycznie zamarł. 
Niedawno byli nawet u nas i mó-
wią, że pozostało im 600 sklepów, 
bo 200 stracili w Donbasie. Ale i 
tak nie kupią u nas za dużo towa-
ru, bo handel produktami luksuso-
wymi (a jabłka nasze w obecnej sy-
tuacji zaliczają do takich) właści-
we nie istnieje. Ludzie nie mają po 
prostu pieniędzy.
Niewątpliwie rosyjskie embargo 
spowodowało nie tyle może dra-
matyczną sytuację naszej firmy, co 
bardzo skomplikowało nam życie. 
To wszystko, co mieliśmy już po-
układane, co dobrze funkcjono-
wało i przynosiło korzyści obu 

stronom – nagle, z dnia na dzień, 
zostało zburzone. Musieliśmy 
błyskawicznie szukać wyjścia z 
sytuacji, ratować firmę. Prezen-
towaliśmy na ośmiu bodajże tar-
gach międzynarodowych nasze 
produkty i możliwości ekspor-
towe. Rozmawialiśmy z wieloma 
kontrahentami z kilkunastu kra-
jów. Oczywiście nie sprzedali-
śmy całej naszej produkcji. W tak 
krótkim czasie to po prostu nie-
możliwe. Ale była to dla nas zna-
komita lekcja marketingu, wy-
zwoliła w nas handlową ener-
gię, co z pewnością zaowocuje w 
przyszłości.

Co zrobicie z tą nadwyżką produkcji, 
czyli około 2-3 tys. ton, które zalega-
ją w chłodniach i prawdopodobnie 

nie znajdą w tym sezonie nabywców?
 Przeznaczymy na produkcję 
przetworów: na sok, dżemy, pul-
py itp. Chętnie oddalibyśmy jakąś 
część na akcje charytatywne, czy 
do szkół, ale – jak wskazuje prak-
tyka – owoce te zamiast trafiać do 
dzieci, na różnego rodzaju impre-
zy, do szpitali czy DPS-u – wracają 
na rynek do sprzedaży. Sam widzia-
łem, jak jakiś sprytny pan podjechał 
busem w Chynowie, gdy w ramach 
promocji rozdawano jabłka. Wziął 
nie kilka, tylko kilkanaście skrzynek 
owoców. Po kilku godzinach po-
jawiły się one w sklepach w innych 
miejscowościach tam, gdzie o jabłka 
trochę trudniej...

Rozmawiał Leszek Świder

 Potencjalnie można brać pod 
uwagę eksport jabłek na takie ryn-
ki jak: Chiny, Wietnam, Tajlandia, Taj-
wan, Stany Zjednoczone, Kanada, 
kraje Afryki Północnej oraz Bliskie-
go Wschodu. Z wieloma z nich trze-
ba jednak podpisać protokoły dwu-
stronne i dostosować się do ich wy-
mogów fi tosanitarnych. Bardzo per-
spektywicznym rynkiem dla pol-
skich jabłek wydają się Chiny, ale 
otwarcie tego rynku wymaga szcze-
gółowych uzgodnień, m.in. dotyczy 
to nadzoru nad eksporterami, które-
go obecnie w Polsce nie ma.
 Na przełomie maja i czerwca 
Chińczycy mają określić termin wi-
zyty swoich inspektorów, którzy 
chcą przeprowadzić kontrole sa-
dów, sortowni, pakowalni i maga-
zynów. Polska strona liczy, że uda 
się podpisać stosowne porozumie-
nie z Chinami w sprawie eksportu 
na początku 2016 r. Gdyby się to 
udało, byłby to duży sukces, gdyż 
np. Argentyna uzgadniała z China-
mi warunki handlu jabłkami przez 
10 lat, a Nowej Zelandii na razie w 

ogóle się to nie udało - mimo trzy-
krotnych prób.
 Teoretycznie nie ma przeszkód w 
wywozie jabłek do Indii, ale ryzyko 
takiego handlu bierze na siebie eks-
porter (nie ma rządowego uzgod-
nienia). Problem polega na stosowa-
niu przez polskich sadowników innej 
metody zabezpieczenia przed cho-
robami i szkodnikami niż obowiązu-
je w Indiach. 
 Eksport jabłek do Kanady jest 
możliwy, ale zawarcie kontraktów 
może potrwać od 2 do 5 lat. W Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, 
gdzie już można spotkać w hurcie 
polskie owoce, ich cena jest „zastra-
szająco” niska. 
 Według ekspertów, w chłod-
niach jest obecnie ok. 800 tys. do 1 
mln ton jabłek. 
 Weszła w życie nowelizacja usta-
wy dotycząca wsparcia dla fi rm do-
tkniętych rosyjskim embargiem. 
Nowela przewiduje, że w latach 
2015-2016 przedsiębiorcy otrzyma-
ją wsparcie, które pozwoli im ochro-
nić miejsca pracy zagrożone przez 

embargo Rosji. Na to wsparcie rząd 
zarezerwował do 500 milionów zł. 
Pieniądze będą pochodziły z Fun-
duszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. Próg, przy którym 
będzie można ubiegać się o wspar-
cie, to 15-procentowy spadek obro-
tów w trzech miesiącach po 6 sierp-
nia 2014 r. w porównaniu z takim sa-
mym okresem rok wcześniej. Z no-
wych rozwiązań będą mogli sko-
rzystać przedsiębiorcy prowadzą-
cy działalność w zakresie przetwór-
stwa, handlu, transportu, hodowli 
zwierząt i usług z tych działań wyni-
kających. Będą mogli starać się o do-
fi nansowanie do utrzymania zatrud-
nienia. To właśnie ochrona miejsc 
pracy jest głównym celem noweliza-
cji ustawy.
 Z danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego wynika, że skutki rosyj-
skiego embarga są dotkliwe. Sprze-
daż do krajów Wspólnoty Niepodle-
głych Państw spadła o 16,4 procent, 
w tym do Rosji (o 13,5 procent), na 
Ukrainę (o 27,3 procent) oraz na Bia-
łoruś (o 9,4 procent).

Gdzie eksportować nasze jabłka?

R E K L A M A
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Zuzanna Wojtczak wygrała 
Turniej Wiedzy Pożarniczej
POWIAT W Komendzie Powiatowej PSP w Grójcu odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”

 Konkurs organizowany był w trzech kategoriach wiekowych: szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do tego etapu zakwalifi kowa-
ły się dwie uczennice Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w 
Błędowie: Zuzanna Wojtczak i Paulina Jakubiak. 
 Przeprowadzony został test pisemny składający się z 30 pytań. Następ-
nie wyłoniono 5 fi nalistów z każdej kategorii, którzy odpowiadali na pytania 
ustne. Zuzanna Wojtczak odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie pytania, a 
Paulina Jakubiak uzyskała 26 poprawnych odpowiedzi. Po fi nale ustnym, wy-
niki prezentowały się następująco: 1 miejsce - Zuzanna Wojtczak, 5 miejsce 
– Paulina Jakubiak.
 Zdobywczyni pierwszego miejsca będzie reprezentowała powiat grójec-
ki w eliminacjach wojewódzkich. Opiekunem uczennic z Błędowa był nauczy-
ciel wychowania fi zycznego – Stanisław Bilski. 

Info

Powiat w chocholim tańcu
POWIAT Sesje rady powiatu grójeckiego są zapewne bardzo pouczające, skoro zaczyna 
na nie przychodzić młodzież kształcąca się w postawach obywatelskich z miejscowego 
liceum. Naszym zdaniem jednak nauczyciele powinni zabronić im uczestniczenia w ob-
radach. Z prostej przyczyny – sesje przypominają najgorszy czasy Rzeczpospolitej, gdy 
powszechnie panowało warcholstwo

 Trudno, musiało w końcu paść 
to określenie. Gdyby ktoś bezstronny 
przysłuchiwał się wtorkowym obra-
dom, niechybnie doszedłby do wnio-
sku, że w państwie prawa konsekwen-
cją słownych utarczek powinno być kil-
ka procesów o zniesławienie i nie do-
trzymanie zobowiązań. Do rękoczy-
nów nie doszło, choć był moment, gdy 
obecny w sali komendant grójeckiej po-
licji zastanawiał się zapewne, czy to już 
odpowiedni moment na interwencję. 
Za inne, mniejszej rangi przewinienia 
jeszcze się u nas nie karze...

Do sądu z nim
 Aby nie być gołosłownym warto 
przytoczyć „rozmowę” między rad-
nymi Stanisławem Sitarkiem i Da-
riuszem Piątkowskim: - Przez sześć 
lat starał się pan okradać gminę 
– mówił Sitarek. Na to Piątkowski: 
- Proszę to umieścić w protokole, bo 
będę dochodzić swych praw...
 Gdyby nie strata czasu na „wy-
znania” o wzajemnej nietoleran-
cji, braku kompetencji lub po pro-
stu zwykłej ludzkiej niechęci do lu-
dzi mających inne zdanie, inne spoj-
rzenie na sprawy – można było 
wszystkie punkty posiedzenia zała-
twić w trzy – cztery godziny. Tym-
czasem jałowe, choć bardzo emocjo-
nalne dyskusje toczyły się godzina-
mi. Tak długo, że gdy doszło do gło-
sowań, właściwie nie wiadomo było, 
co akurat radni mają uchwalać. Je-
steśmy przekonani, że część po pro-
stu automatycznie podnosiła rękę. 
Jeżeli PiS-owcy głosują za, to my 
musimy być przeciw i odwrotnie.

Znikające pieniądze
 Właściwie przez kilka godzin 
omawiano sprawę zmian w budże-

cie na 2015 rok. Chodziło przede 
wszystkim o zabranie pieniędzy 
przeznaczonych na budowę drogi: 
Grójec – Miedzechów i przeznacze-
nie ich na dofinansowanie przebu-
dowy ulicy Mogielnickiej w Grójcu. 
W sali pojawiło się społeczeństwo 
zamieszkujące przy wspomnianej 
już drodze. Ponieważ zapowiadało 
się, że ludzie będą siedzieć od rana 
do późnego popołudnia, a może na-
wet, przy tym tempie obrad, do nocy 
– przesunięto ten punkt o kilka po-
zycji. To był chyba błąd prowadzą-
cego i radnych – można powiedzieć: 
strzał we własną stopę. Rozpętała 
się bowiem istna burza z piorunami. 

Konsultacje? Po co...
 Okazało się, że zmiany w bu-
dżecie nie były konsultowane ani z 
mieszkańcami, a co najgorsze – z 
komisją transportu rady powiatu. 
Po prostu tak postanowił zarząd po-
wiatu i basta! Padło wiele słów, czę-
sto obraźliwych. Argumenty obu 
stron nie przemawiały do nikogo. 
Bo jak wytłumaczyć ludziom, którzy 
czekają na remont drogi od wielu lat, 
że to, co było zapisane w budżecie, 
to rzecz ulotna, którą można dowol-
nie manipulować, po prostu świstek 
nic nie znaczącego papieru. Opozy-
cja była oczywiście innego zdania i 

w żaden sposób nie przyjmowała za 
słuszne argumentów, że przebudowę 
ul. Mogielnickiej, nota bene drogi 
powiatowej, a więc leżącej w kompe-
tencjach starostwa, Grójec chce wy-
konać w 80 proc. własnym sumptem. 
Tymczasem na drodze do Miedze-
chowa można w tym roku wykonać 
chodnik i zobowiązać się do remon-
tu nawierzchni w przyszłym roku.

Zarząd wie najlepiej
 Mieszkańcy nie chcieli o takim 
rozwiązaniu nawet słyszeć, skutecz-
nie podtrzymywani na duchu przez 
radnego Piątkowskiego. Na niewie-
le się to zdało. Jak ustalił zarząd po-
wiatu, tak zostało uchwalone. Nie bę-
dziemy opisywać, co stało się po tym 
głosowaniu, a tym bardziej, jak żegna-
li radnych ludzie wychodzący z sali. 
Po prostu było to niecenzuralne...
Podobnych spraw było podczas se-
sji kilka, ale nie wywoływały już ta-
kich emocji. Jak choćby przesunię-
cie w budżecie ponad 200 tys. zł z 
oświaty na inne bardziej ważne cele. 
Czy wyjaśnienie dlaczego znów ku-
leje budowa Centrum Edukacyjno – 
Muzealnego przy pałacu Pułaskich 
w Warce. Omawiano też katastrofal-
ną sytuację szpitali. 

Leszek Świder

Kibicowali siatkarzom Skry
NOWE MIASTO NAD PILICĄ Liczna grupa mieszkańców Nowego Miasta i 
okolic oraz piętnastu uczniów nowomiejskiego liceum, pod opieką na-
uczyciela wychowania fi zycznego Jarosława Pardeja, kibicowała w Ło-
dzi Skrze Bełchatów w ćwierćfi nałowym mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów

 W łódzkiej Atlas Arenie panowała wspaniała atmosfera, a do wal-
ki zagrzewało bełchatowian ponad dziesięć tys. kibiców. Wszyscy za-
opatrzeni w koszulki i inne gadżety gorąco i skuteczne dopingowa-
li bełchatowską drużynę. Skra potrzebowała zwycięstwa nad zespo-
łem Sir Safety Perugia, aby awansować do turnieju Final Four Ligi Mi-
strzów w Berlinie. 
 Po wspanialej grze Mariusza Wlazłego, Michała Winiarskiego i spółki, Skra 
pokonała włoski zespól 3:1. To historyczna chwila, tym bardziej, że w półfi nale 
Final Four rywalem zespołu z Bełchatowa będzie inna polska drużyna, Asseco 
Resovia Rzeszów. Nikomu nie przeszkadzały zdarte, bolące gardła i chrypa po 
meczu. Pełni wrażeń, szczęśliwi kibice z Nowego Miasta wracali późnym wie-
czorem do domów. Wyjazd, emocje i wspaniała gra naszych siatkarzy wszyst-
kim tak się podobały, że  uczniowie już myślą o następnym wyjeździe. Nato-
miast drużynie z Bełchatowa życzą wygrania Final Four i innych sukcesów i 
trzymają za nich kciuki. 

Info
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DAM PRACĘ

Poszukujemy fryzjerów, manikiurzystki, do 
nowego salonu fryzjerskiego w Mrokowie, 
dobre warunki, 
tel. 509 000 636

Gazeta Kurier Południowy zatrudni do roz-
dawania gazet na skrzyżowaniach, praca w 
piątki na terenie Piaseczna, zgłoszenia oso-
biste - ul. Ludowa 2, Piaseczno

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

Zakład kamieniarski w łosiu zatrudni mło-
dego mężczyznę z doświadczeniem lub do 
przyuczenia telefon kontaktowy 504 175 598

Dyspozycyjnego do firmy transportowej, 
mile widziane prawo jazdy kat. C+E, 
tel. 502 544 002

Energiczną osobę do lodziarni w Piasecz-
nie (Zielona Budka), na etat. oraz dodatkową 
osobę na weekendy, tel. 503 13 05 05

Zatrudnię kucharkę w okolicach Jazgarzewa, 
tel. 501 182 362

Kucharka z doświadczeniem do barku ga-
stronomicznego w Tomicach, tel. 889 008 944

AVON poszukuje konsultantek, tel. 609 227 525

Firma w Baniosze zatrudni presera z do-
świadczeniem do obsługi wtryskarek. Praca 
3 – zmianowa. Tel. 22 736 68 20

Elektromonterów , tel. 506 274 413

Przyjmę młodego mężczyznę do pracy biu-
rowej z prawem jazdy kat. C, tel. 604 626 444

Manicurzystkę, pedicurzystkę, tel. 691 953 607

Konserwatora (Złotą Rączkę) na 1 etatu w 
Piasecznie, tel. 608 673 131

Zatrudnię pokojówkę i pomoc kuchenną Ru-
siec tel. 609 80 20 33

Ekspedientkę do spożywczego, tel. 504 057 433 
dzwonić po 16:00

Zatrudnimy fryzjerki, Józefosław, 
tel. 503 567 702

Zatrudnię emeryta lub rencistę w Magdalence, 
tel. 725 303 921

Magazyniera z doświadczeniem, Piaseczno, 
uprawnienia na wózki widłowe, CV + list moty-
wacyjny na: estetica@estetica.biz.pl

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni pracowni-
ków, CV ze zdjęciem proszę przesyłać na: ar-
topraca@onet.eu

Pracowników ogólnobudowlanych, zbrojarzy  
tel. 601 33 65 40

Kosmetyczkę do salonu na Mokotowie, 
tel. 501 844 934

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

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego obiektu C.H. Janki. 
Tel. 798 962 772

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego. Sprzątanie biur w Jan-
kach, praca na 1/2 etatu i 1 etat. Tel. 510 272 943

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do ser-
wisu sprzątającego w godzinach rannych (5.00 
- 9.00). Praca w Piasecznie. Tel. 512 117 967

Przedszkole Poziomkowa Akademia w Kamion-
ce poszukuje nauczyciela wychowania przed-
szkolnego/pomocy nauczyciela. Osoby zainte-
resowane, prosimy o przesłanie CV e-mailem: 
info@akademiapoziomkowa.pl lub kontakt
tel. 696 418 114.

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

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

Zatrudnimy: ślusarz - wyroby z blachy; ślusarz 
- do przyuczenia; ślusarz - spawacz; lakiernik 
proszkowy. Gołków k. Piaseczna, 22 757 82 26, 
602 253 180, casmet-system@wp.pl 

Kelnera, kelnerkę, Wólka Kosowska, ul. Nad-
rzeczna 3 B, tel. 22 708 98 96

Zatrudnię kierowcę w transporcie krajowym 
kat. C + E, tel. 601 097 505

Przy remoncie maszyn, najchętniej emeryta, 
tel. 601 297 688

Sprzątanie biura, dokładne, 2 x w tygodniu, 
Piaseczno, tel. 22 845 62 48, CV na 
aneta@estetica.biz.pl

Przyjmę do nowo otwartych Delikatesów Cen-
trum w Mrokowie na stanowisko: sprzedawczy-
nie, kasjerki, tel. 507 182 926

Zatrudnię kelnerkę do kawiarni, Piaseczno, 
tel. 604 402 155

Zatrudnię kucharkę do sali bankietowej, praca 
3-4 razy w tygodniu, od zaraz, Ursynów, 
tel. 604 402 155

Panią do sortowania odzieży używanej w Woli 
Gołkowskiej, tel. 606 644 210

Restauracja Aromat w Gołkowie zatrudni ku-
charzy (min. 10 lat doświadczenia), kelnerów, 
tel. 501 361 348

Przyjmę pomoc do kuchni w barze, Piaseczno, 
tel. 508 869 511

Do sklepu cukierniczo – piekarniczego na ba-
zarku, tel. 603 991 916

Zatrudnię kierowcę busa, kuriera, tel. 696 063 492

Zatrudnię ślusarza- spawacza do 40 lat , Praż-
mów, tel. 693 653 165

Manicurzystkę zatrudnię lub współpraca, Złoto-
kłos, tel. 607 155 190

Pizzera z doświadczeniem do nowego lokalu w 
Złotokłosie, tel. 607 155 190

Zatrudnię mężczyzn do pracy w ochronie, miej-
sce pracy: okolice Tarczyna, system: 24/48, 
tel. 534 354 701

Nauczyciela z doświadczeniem do przedszko-
la w Piasecznie, Cv na adres : sloneczne.przed-
szkole@op.pl
 
Zatrudnię kierowcę C+E, na stałe w trasach 
Warszawa-Rumunia, praca na ciągnik siodłowy 
+ naczepa-plandeka, również emeryt 
tel. 501 19 66 83

Przyjmę do pracy lakiernika/blacharza samo-
chodowego, okolice Głoskowa, tel. 501 781 984.

Pilnie mechanik/elektronik, do serwisu samo-
chodowego w Konstancinie, tel. 792 621 277

Przyjmę  do pracy na stanowisko ekspedient-
ka/sprzedawca/kasjer/kasjerka/kierownik skle-
pu,  w Mrokowie, cv na delikatesy15@gmail.
com, tel. 507 182 926

Pomocnika piekarza, tel. 601 28 20 71

Zatrudnię ucznia w zawodzie piekarz, 
tel. 601 28 20 71

Dodatkową młodym,  komputer, Zalesie, 
tel. 510 988 900

Poszukuję osoby do pracy w kuchni na tere-
nie Piaseczna, proszę o przesłanie cv na adres:  
rd78-84@o2.pl

Poszukuje Kwalifikowanych Pracowników 
Ochrony, Kabaty, Piaseczno, Góra Kalwaria, 
tel. 609 097 913                                                                                                 

Praca w ochronie - Warszawa, Al.Jerozolim-
skie, oraz Pruszków i okolice, tel.  695 155 927 

Praca w ochronie -Sękocin Nowy, Wolica, 
tel. 667 676 007 
                              
Poszukuje Pracowników Ochrony w Jankach 
k.Warszawy, tel. 667 676 261 
                                     
Praca w ochronie w Wólce Kosowskiej, 
tel. 783 833 346 
                                      
Praca w ochronie w Grójcu, tel. 723 120 667 
                                
Poszukuje Pracowników Ochrony w Pruszko-
wie, tel. 695 510 154 
                              
Poszukuje Kwalifikowanych Pracowników 
Ochrony w Grodzisku Mazowieckim, 
tel. 695 804 224

Poszukuje bystrego pracownika do 
profesjonalnych prac wykończeniowych. 
Tel. 785 199 183

Poszukuje Kwalifikowanych Pracowników 
Ochrony w Grodzisku Mazowieckim. 
Tel. 695 804 224 

Poszukuje Pracowników Ochrony w Belsku Du-
żym k.Grójca, tel. 723 120 667 

Poszukuje Pracowników Ochrony w Pruszko-
wie i okolicy, tel. 695 155 927

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego (mile widziane panie). 
Praca w godz. popołudniowych na 1/2 etatu w 
Pruszkowie. Tel. 510 272 943

Statyści W-wa,  tel. 784 476 149

Myjnia w Konstancinie Jeziornej poszukuje pra-
cownkia myjni ręcznej z doświadczeniem. Pra-
ca od zaraz. Tel. 665 000 421

Ogrody Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

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 i pomoc domowa, tel. 733 85 43 78

Sprzątanie, mycie okien, tel. 696 078 906

Sprzątanie, tel. 88 99 75 129

Sprzątanie i prasowanie, tel. 539 778 817

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

Sprzątanie, tel. 788 124 024

KUPIĘ

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

Przyczepkę samochodową tel. 509 447 601

Skup książek dojazd, tel. 606 517 512

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

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063

SPRZEDAM

Piękne, nowe meble, b.tanio, Zalesie, 
tel. 512 461 692

Drewno kominkowe -20% tel. 607 133 222

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

Ze względu na wyprowadzkę sprzedam  me-
ble,akcesoria kuchenne i wiele  innych Pia-
seczno, tel. 698 740 032

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

Słomę w kostkach lub rolkach spod dachu z do-
stawą na miejsce, cena 400 zł/ tona; siano w 
kostkach 450 zł/tona, tel. 888 321 542 

Tuje duże, tel. 880 479 679

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

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

Profesjonalna chemia, środki czystości dla 
firm sprzątających, przedszkoli, instytucji oraz 
klientów indywidualnych. Systemy oszczędno-
ści wody (do 40% mniej zużycia), 
tel. 504 899 840 

Tuje żywopłotowe, szmaragd, kórnik, brabant, 
tanio, Gołków, tel. 502 331 887

Aronia - sadzonki, gm. Chynów, tel. 601 600 018

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opony Uniroyal RainExpert, letnie 165-70 R13 
na alufelgach, stan bardzo dobry, do VW Polo, 
tel. 515 626 796

Mazda 626 stan idealny wiśnia, 128 tys. km, 
sprzedam lub zamienię na mały z automatycz-
ną skrzynią biegów, tel. 696 498 102

Man, 2 osie z HDS, tel. 608 619 766

Ford Transit, 1995r tel. 667 069 425

Honda poj. 250, tel. 797 084 170

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana 1860 m kw. Ładnie poło-
żona w otulinie Parku chojnowskiego w Pi-
skórce ul. Świerkowa,,media w działce, ogro-
dzona, zagospodarowana, tel. 602 10 85 65

Działka 1172 m kw., Głosków, 100 zł/m kw., 
tel. 22 716 42 05

Atrakcyjna działka budowlana, 1240 m. kw., 
Dobiesz k/Piaseczna, tel. 661 885 525

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

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

Sprzedam ziemię rolna 2,9 h, Budziszyn gm 
Cynów. Tel. 530 865 085

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

Działkę 5500 mkw., pod domy jendorodzinne, 
przy ul. Fabrycznej, gm. Lesznowola, bezpo-
średnio, tel. 660 295 783

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

Piękne mieszkanie 80 m kw., 2 miejsca garażo-
we, Józefosław, tel. 503 517 733

Budowlana Łoziska, tel. 791 535 039

Budowlana Wilcza Góra 1000 m kw. 285.000 zł, 
tel. 601 339 040

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

Sprzedam działkę 1,2ha, Wola Wągrodzka, 
przeznaczoną pod zabudowę zagrodową, bez-
pośrednio tel. 604 97 60 48

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

Dom w Mrokowie, tel. 507 654 715

Budowlana, Wilcza Góra, tel. 694 598 273

Dom w Dąbrówkach 100/900 m kw., 
tel. 505 510 988

Mazury, 2 działki nad jeziorem Śniardwy k/Pi-
sza, tel. 795 041 054

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Działka 9500 m kw., Szczęsna k.Grójca, 
tel. 661 553 697

Sprzedam budowlano-rolną w Jazgarzewie, 
2200 m kw., 10,5 x 220, cena 160 tys. zł 
tel. 606 501 439

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

Pokój w Piasecznie 23 m kw., dla 2 osób, 
tel. 666 283 858

Mieszkanie 56 m kw,dookoła 5 jezior, lasy ,Żałe 
k/Rypina,82 tys . Tel. 601 540 436

Dom 150 m kw. Lasy, jeziora, Huta k/Rypina 
142 tys. Tel. 601 540 436

2 pokoje, 42 m kw,na parterze z tarasem. 
Ul.Strusia,Piaseczno. Tel. 662 434 506

Sprzedam Działkę 1200 m kw. hala 300 m kw. 
lub wynajem, tel. 602 383 108

3000 m kw., 2ha, 4 ha, gm. Chynów, 
tel. 601 286 316

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal 33 m kw., Józefosław, tel. 603 991 916

Do wynajęcia magazyn(45 m kw.) i biuro (12 
m kw.) w Konstancinie - Jeziornie na zamiesz-
kałej posesji z ochroną. Tel.  501 358 808

Lokal o pow.100 m kw. Konstancin-Jeziorna. 
Tel. 721 554 688

Garaż, Piaseczno, ul. Kościuszki 18, 
tel. 668 155 678

Mieszkanie, Piaseczno, tel. 698 491 981

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio pomieszczenie biurowe o powierzchni 
600 m kw. w centrum Piaseczna, 
tel. 22 757 09 56

Lokal usługowo-handlowy, Józefosław, 
tel. 660 477 348

Mieszkanie na Ursynowie 42 m kw., 
tel. 784 64 44 81

Pomieszczenie 40 m kw. + garaż 60 m kw. na 
magazyn, warsztat lub mieszkalny, Piaseczno 
tel. 695 080 112
 
Kwatery pracownicze, tel. 509 310 592

Lokal handlowo-usługowy, 36 m kw., centrum 
Góry Kalwarii tel. 500 14 66 77  

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

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

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Dwupokojowe, umeblowane mieszkanie, 65 m 
kw. w Mysiadle, w pobliżu nowej szkoły, 
tel. 608 00 59 57

Nowa kawalerka centrum Piaseczna umeblowa-
na 1400 zł od maja, tel. 728 380 413

Odstąpie sklep rybny w Grójcu. Tel. 503 141 924

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

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, 
tel. 794 582 314

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 601 067 547

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

Działkę budowlaną w Piasecznie, tel. 501 482 997

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

USŁUGI

 

OGRODNICZE. WIOSENNE PORZĄDKI. 
tel. 504 008 309

BRUKARSTWO. GWARANCJA. tel. 504 008 309 

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

Remont jak w BAJCE, tel. 511 182 748

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Glazura, malowanie, remonty,  tel.  798 828 783

Organizujemy przyjęcia ogrodowe i u Klienta: 
chrzciny, komunie, pikniki, imieniny, urodziny, 
tel. 533 938 338, www.smakiprowincji.pl

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

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Wycinka drzew, tel. 519 874 891

Prace ogrodnicze, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

Hydraulik, tel. 535 872 455

Studnie, tel. 601 231 836 

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA TEL. 601 219 482

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

MALOWANIE OD 7 ZŁ, SZYBKO I SOLIDNIE, 
TEL. 788 882 780

WIOSENNA AERACJA /REGENERACJATRAW-
NIKÓW,  TEL. 698 698 839

OGRODY WIOSENNA  PIELĘGNACJA, 
TEL. 501 233 483

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

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Dachy, tel. 601 20 98 98

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wypożyczalnia samochodów od 50 zł, 
tel. 696 319 521

Hydrauliczne, tel. 794 706 556

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

Pogotowie dachowe, tel. 601 209 898

Hydraulika domy, tel. 505 762 018

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Domofony, tel. 603 375 875

Gipsy, glazura, terakota, tel. 501 769 551

Brukarstwo, solidnie, tel. 696 437 501

Remonty i krycie dachów + Ocieplenie, 
tel. 603 560 190

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Transport, piasek, ziemia, wykopy, 
tel. 501 231 980

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Instalacje elektryczne, pomiary, tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tanie remonty, tel. 721 448 278

Remonty, tel. 505 970 480

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

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

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

Brukarstwo, tel. 609 755 190 

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów 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

Elewacje, ocieplenia budynków, tel. 730 358 998

Malowanie od 7 zł, tel. 601 767 180

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

Dachy krycie, naprawa, montaż podbitki. 
Wycena bezpłatna. Tel. 518 334 356

BHP, PPOŻ kompleksowo 518 775 113

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

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

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Angielski – polecam, tel. 721 406 227

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

Francuski tel. 607 924 999

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

ZDROWIE I URODA 

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

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Oddam 2 letnią suczkę. Tel. 506 080 250

Hotel dla zwierząt, tel. 533 109 039

Psy do adopcji, tel. 533 109 039

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

Stolarza w Piasecznie, tel. 664 732 482

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

Szwaczki, Piaseczno, ul. Dworcowa 4, 
tel. 22 757 26 00, 794 562 942

Poszukujemy do pracy magazynierów. 
Mroków, al. Krakowska, tel. 501 551 656 

Duża firma zatrudni od zaraz sumienne oso-
by do sprzątania bloku operacyjnego w szpi-
talu w Konstancinie-Jeziornej. Wymagana jest 
książeczka sanepidu. Kontakt tel. 510 015 471

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

GLAZURA, GRES, TEL. 601 21 94 82

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

OGRODY: PROJEKTOWANIE  I REALIZA-
CJA Z DOŚWIADCZENIEM  www.wiosenny-
ogrod.pl  TEL. 697 087 572 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Detektyw, tel. 534 928 330

DOCIEPLENIA, tel. 601 200 388

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581

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

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

Malowanie, tel. 694 408 149

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

Dachy, krycie, naprawy, tel. 511 928 895

Usługi hydrauliczne i gazowe, 
tel. 782 948 952

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

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

Studnie, tel. 608 190 290

Kancelaria Prawa Administracyjnego. Odszko-
dowania za działki wydzielone pod drogi pu-
bliczne - skutecznie pomagamy w uzyskaniu 
odszkodowanie maksymalnej wysokości, 
tel. 508 743 620

Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., z do-
jazdem, tel. 881 966 833

Agencja reklamowa zatrudni osoby do okleja-
nia samochodów, wymagane doświadczenie i 
prawo jazdy, tel. 22 233 10 177

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

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

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

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

Skup Aut, 1998 – 2012 r, uczciwie, 
tel. 694 547 204

Skup aut, tel. 666 274 444

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJNE-
GO.  ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI WY-
DZIELONE POD DROGI PUBLICZNE - SKU-
TECZNIE POMAGAMY W UZYSKANIU OD-
SZKODOWANIE MAKSYMALNEJ WYSOKO-
ŚCI TEL. 508 743 620

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

Czytaj 
on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

największy nakład 
największa

 skuteczność 
w każdy piątek

cena 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 
pon-pt 8:30-18

Pruszków, Al. Wojska Pol-
skiego 16 a, lok. 41

tel. 22 758 70 52, 
pon-pt 9-17
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Czy którąś z jego rad zapamiętał 
pan szczególnie?
 Ten ciepły otwarty człowiek na 
scenie przeistaczał się w wielkie-
go aktora i wygłaszał np. monolog 
Hamleta. Preferował sztukę roman-
tyczną, ale był również znakomitym 
aktorem charakterystycznym. Po-
trafił być niezwykle ujmujący i dow-
cipny, z niezwykłym wdziękiem 
wcielając się w niezapomnianą rolę 
Jana Kochanowskiego w Teatrze 
Współczesnym. Zawsze powtarzał 
mi: „Nie stroń od ról charaktery-
stycznych”. I sam obsadził mnie 
w „Moście” Jerzego Szaniawskie-
go, który reżyserował, w roli przy-
głupiego Janka. Takiego gapowa-
tego, piegowatego, chłopaka z roz-
wichrzoną czupryną. Zupełnie in-
nego od amantów, w których w tym 
czasie najczęściej się wcielałem. Na 
zakończenie powiedział mi: „Jak 
się zestarzejesz, to co będziesz 
ciągle grał amantów z rozpiętym 
kołnierzykiem Słowackiego”. Ta-
kie stwierdzenia towarzyszą czło-
wiekowi przez całe życie. Wziąłem 
sobie to do serca, aktor musi być 
wszechstronny. Wyrzykowski miał 
rację, bo dzisiaj, kiedy już się ze-
starzałem i nikt nie obsadza mnie 
w rolach amantów, gram niezwykle 
różnorodne role. 

Jak ocenia pan Konstancin dzisiaj? 
Czy teraz odwiedza pan uzdrowisko?
 Konstancin kojarzy się nie tylko 
z aktorami i z najbogatszymi Pola-
kami, ale także z innymi wybitny-
mi artystami, którzy tu mieszkali, 
bądź wypoczywali. Jednym z nich 
był pisarz i polityk Jerzy Zawiey-
ski, którego znałem. Ostatnio mia-
łem przyjemność zwiedzać jego 
dom przy ul. Piłsudskiego, dzięki 
uprzejmości spadkobierców pose-
sji. Są w nim jego książki, pamiąt-
ki i piękny portret. Szkoda, że nie 
są udostępniane, bo powinna tam 
powstać jakaś sala pamięci, któ-
rą można byłoby zwiedzać. Był 
nie tylko pisarzem, którego twór-
czość jest dziś nieco zapomniana, 
lecz także wybitnym politykiem. 
W 1964 roku jako pierwszy z ra-
mienia PZPR spotkał się z papie-
żami, doprowadzając do wznowie-
nia stosunków dyplomatycznych z 
Watykanem. W czasie PRL-u to był 
wielki wyczyn. Muzeum Jerzego 
Zawieyskiego mogłoby być dodat-
kową atrakcją Konstancina. Jednak 
obawiam się, że dopóki nie zostaną 
ostatecznie wyjaśnione kontrower-
syjne okoliczności śmierci Zawiey-
skiego, pewnie nikt nie zajmie się 
upamiętnieniem tej postaci. 

Jak zginął?
 Oficjalna wersja brzmi, że Jerzy 
Zawieyski, w 1969 roku, w chwili de-

speracji, popełnił samobójstwo, wy-
skakując z trzeciego piętra warszaw-
skiej lecznicy rządowej.

Pan nie wierzy w tę wersję?
 Nie mogę tak powiedzieć. 
Mam za mało informacji. Nie 
wiadomo do końca, co tak na-
prawdę się stało. Ale większość 
tajemnic prędzej czy później zo-
staje wyjaśnionych. Jednak musi 
przeminąć kilka pokoleń.

A czy w czasie wizyty widział pan 
nową konstancińską scenę teatral-
ną w Hugonówce?
 Tak, uważam, że to wspania-
łe miejsce, godne tradycji Konstanci-
na. Takiej sceny nie powstydziłby się 
żaden teatr. Na deskach tej sceny po-
winny regularnie odbywać się spekta-
kle. Konstancin bardzo się zmienia i 
myślę, że te zmiany idą w dobrym kie-
runku. Uzdrowisko czeka skok cywili-
zacyjny. Oby miasto i jego mieszkańcy 
pamiętali też o swojej historii, nieroze-
rwalnie związanej z artystami. 

Wielu mieszkańców nie utożsamia 
się z miastem, jest dla nich jedynie 
sypialnią.
 Historyczna świadomość nie-
stety zanika i wielu zamożnych 

mieszkańców dziś w żaden spo-
sób nie angażuje się w życie tego 
pięknego miasta, nie czują się 
jego częścią, nie utożsamiają się 
z nim. Siedzą w wygodnych fote-
lach, w swoich willach za wysoki-
mi płotami, są samowystarczal-
ni. A przecież powinni być mece-
nasami kultywowania tradycji let-
niska. Nie oczekuję, by jak nie-
gdyś artystka Zofia Terne (zmar-
ła w 1987 r. - przyp. red.), przeka-
zywali cały swój majątek na Dom 
Aktora, ale mogliby jakoś wspie-
rać nasze wspólne dziedzictwo. 
Trzeba ich kopnąć w tyłek, żeby 
nie patrzyli tylko na czubek swo-
jego nosa.

Dokończenie ze str. 2

W  Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie często 
występują znani artyści, m.in. Jerzy Połomski

R E K L A M A

R E K L A M A

Pobiegli na przełaj
PIASECZNO W sobotę, 14 marca na Górkach Szymona w Piasecznie odbyły się jednocześnie Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików i Mistrzostwa Mazowsza w biegach przełajowych. W zawodach organizo-
wanych przez miejscowe Stowarzyszenie Kondycja wzięło udział niespełna 200 młodych zawodników

Pierwsze miejsce w biegu open na 3500 metrów zajął zawodnik 
Kondycji Krzysztof Wasiewicz

 Biegacze z terenu  Mazowsza oraz 
Warmii i Mazur rywalizowali ze sobą w 
ośmiu biegach i kilku kategoriach wie-
kowych (młodzicy, juniorzy młodsi, ju-
niorzy, seniorzy) na dystansach 1500, 
2000, 2500 i 3000 metrów.
 - Niestety, przez cały czas zawo-
dów padał deszcz, więc warunki były 
trudne, także ze względu na piasz-
czyste podłoże górek - mówi Wie-
sław Paradowski ze Stowarzyszenia 
Kondycja. - Na szczęście mamy na-
mioty i zawodnicy mogli się schować 
przed deszczem. Tego dnia zjedli oni 
również 300 drożdżówek i wypili 40 
litrów herbaty. Muszę przyznać, że w 
imprezie wzięło udział kilku dobrze 
zapowiadających się zawodników.

Grzegorz Tylec

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52


