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Wyprawa na Pik Lenina
PIASECZNO Łukasz i Jakub Sidor są założycielami Sidrzańskiego Klubu Wysokogórskiego Śvilpikas. Od lat pasjonuje ich górska wspinaczka na 
poważnie. Doświadczenie zdobywają, między innymi, na ścianach tatrzańskich i alpejskich. W zeszłym roku postanowili zrealizować jedno 
ze swoich dziecięcych marzeń – zdobyć swój pierwszy w życiu siedmiotysięcznik, o czym opowiedzieli podczas ostatniego Klub Podróżnika 
w piaseczyńskim Domu Kultury
 Choć panuje powszechna opi-
nia, że Pik Lenina (7134 m n.p.m.), 
szczyt znajdujący się na granicy Ta-
dżykistanu i Kirgistanu w Pamirze, 
jest najłatwiejszym na świecie sied-
miotysięcznikiem do zdobycia, to 
każda wyprawa na takiej wysokości 
jest prawdziwym wyzwaniem. Za-
nim jednak bracia rozpoczęli opo-
wieść o swoim podejściu na szczyt, 
opowiedzieli co nieco o warunkach 
życia w Kirgistanie, podkreślając 
specyficzną mieszankę tradycji mu-
zułmańskich i radzieckich, gdzie 
naprzeciwko meczetu znaleźć moż-
na... sklep nocny z alkoholem.
 Relacja z wyprawy okraszona zo-
stała pięknymi górskimi krajobraza-
mi, które wyświetlane były na ekra-
nie za pośrednictwem rzutnika. Po-
dróżnicy z Polski, w towarzystwie 
koleżanki Magdy, podkreślili dobre 
przygotowanie logistyczne do wy-
jazdu, co na pewno zawsze znacząco 
zwiększa szanse na osiągnięcie celu. 
Sporym problemem, oprócz rozrze-
dzonego, wymagającego stopniowej 

aklimatyzacji powietrza, było rów-
nież silne słońce – niebezpieczne za-
równo dla oczu, jak i dla skóry. 
 Niestety, z powodu złego samo-
poczucia Łukasza, ostatecznie tylko 
Kubie (a później także i Magdzie) 
udało się wejść na szczyt. Finałowy 
atak Piku Lenina zajął mu dokład-
nie 11 godzin, 26 minut i 18 sekund. 
Jak podkreśla podróżnik, pomimo 
ogromnego zmęczenia, szczęście i 
satysfakcja były ogromne. Co cieka-
we, trudy podróży i mała ilość tle-
nu dały o sobie znać przy zejściu ze 
szczytu, kiedy to Kuba zaczął mieć 
halucynacje słuchowe i wzrokowe 
– słysząc, między innymi, muzykę, 
której być w tym miejscu być nie mo-
gło. Opowiedział on również o swo-
jej walce z sennością. Na zakończe-
nie prelegenci chętnie pokazywa-
li publiczności pamiątki z Kirgista-
nu (np. widoczne na zdjęciu czapki) 
i odpowiadali na wszelkie pytania ze 
strony widowni.

Grzegorz Tylec

Nowe oblicze Misterium Męki Pańskiej
GÓRA KALWARIA W tym roku Misterium Męki Pańskiej nie urządzono w wersji plenerowej. 
Choć przyczyny takiej decyzji były dość prozaiczne, to w efekcie pozorna porażka zo-
stała przekuta w zwycięstwo
 Już po raz szósty Góra Kalwa-
ria przeistoczyła się w Nową Jero-
zolimę, w trakcie Misterium wysta-
wianego przez Bractwo Misterium 
Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. To 
powrót do tradycji zapoczątkowanej 
jeszcze w XVII wieku. 
 Przed Piłatem stanął Jezus, 
oskarżany przez faryzeuszy i dostoj-
ników żydowskich. Rzymscy żołnie-
rze powiedli Go na Golgotę. Maryja, 
Weronika i płaczące Niewiasty wy-
szły Mu naprzeciw, a Szymon Cy-
renejczyk poniósł Jego krzyż. Piotr 
żałował, że zaparł się Chrystusa. 

Judasz, utraciwszy nadzieję, uciekł 
przed możliwością przebaczenia. Na 
Golgocie setnik rzymski, Longinus, 
rozpoznał w Ukrzyżowanym Syna 
Bożego. Dokonała się Męka, dokonał 
się tryumf Krzyża. – Tak w kilku zda-
niach można streścić to, co działo się 
w trakcie tego spektaklu, ale nie spo-
sób przekazać towarzyszących temu 
emocji – były ogromne, choć zapew-
ne dla każdego inne. 
 W tym roku unikalne, górokal-
waryjskie  śpiewane Misterium zo-
stało odegrane we wnętrzu miejsco-
wego kościoła parafialnego.

 - Niestety nasi komercyjni spon-
sorzy ograniczyli swój udział, co 
zmniejszyło nasz budżet i możliwo-
ści – wyjaśnia Maciej Marchewicz z 
Bractwa Misterium Męki Pańskiej w 
Górze Kalwarii. – Rezygnacja z wy-
stawienia Misterium nie wchodzi-
ła jednak w grę. Znaleźliśmy zatem 
wyjście alternatywne. Zamiast duże-
go, plenerowego spektaklu, zdecydo-
waliśmy się na trzy mniejsze – dwa 
w sobotę i jedno w Niedzielę Palmo-
wą. Dodam, że karnety wstępu na 
spektakl były udostępniane bezpłat-
nie. Wieści o nowej formule szybko 
się rozeszły i sprawiły, że już podjęli-
śmy przygotowania do nowej, rozsze-
rzonej wersji obchodów Męki Pańskiej  
za rok – dodaje Maciej Marchewicz.
 W poprzednich latach do twór-
ców Misterium wielokrotnie zwra-
cano się z zapytaniami o możliwość 
przeniesienia spektaklu do innych 
parafii. Niestety, ze względu na roz-
mach przedsięwzięcia i wiążące się z 
tym koszty, było to niemożliwe. Ko-
nieczność zorganizowania przed-
stawienia w kameralnej, tańszej for-
mie, sprawiła, że temat gościnnych 
występów powrócił. Zgłosiło się już 

kilka parafii, które gotowe są po-
nieść koszty obsługi technicznej, aby 
móc pokazać swoim wiernym to nie-
zwykłe przedstawienie. Warto w tym 
miejscu dodać, że za sam spektakl 
nie są pobierane żadne honoraria i 
dodatkowe opłaty – aktorzy i orga-
nizatorzy pracują społecznie. Wie-
lokrotne odgrywanie Misterium wy-
magało zdublowana obsady aktor-
skiej. Okazało się, że osób chcących 
poświęcić swój czas innym  nie bra-
kuje i bez problemu znaleziono po-
dwójną obsadę wielu scen. To szcze-
gólnie przyda się w realizacji przy-
szłorocznych planów – są już bo-
wiem wstępne ustalenia  z parafiami 
różnych regionów kraju, w których 
kalwaryjskie Misterium zagości. Ale 

na tym plany się nie kończą. 
 - Za rok powrócimy również do 
wersji plenerowej – stwierdza z prze-
konaniem Maciej Marchewicz. – Je-
steśmy już po wstępnych uzgod-
nieniach ze sponsorami, mamy też 
nowe pomysły inscenizacyjne. Nie 
chcemy jednak rezygnować z kame-
ralnej formy Misterium – tę będzie-
my prezentowali chętnym w terenie. 
Nasze chwilowe problemy finanso-
we, w efekcie zrodziły nową wartość. 
 Zatem, za rok, nie tylko miesz-
kańcy Góry Kalwarii będą mogli 
uczestniczyć w tym niezwykłym wy-
darzeniu. 

Mira Dzięgielewska
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Archiwum Bractwa Misterium Męki Pańskiej, fot. Andrzej Mikiciak

Archiwum Bractwa Misterium Męki Pańskiej, fot. Andrzej Mikiciak
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Kolorowe jaja, stroiki i pyszne baranki, 
czyli Warecki Kiermasz Wielkanocny
WARKA W całym powiecie grójeckim nie ma drugiej takiej imprezy. Na tydzień przed 
Świętami Wielkanocnymi warczanie mogli przebierać wśród szytych, plecionych, ma-
lowanych i pieczonych zajączków, kurczaczków, kolorowych jajek, wieńców wielka-
nocnych, stroików i oczywiście pysznych baranków

 A wszystko to wykonane zosta-
ło rękami mieszkańców Warki, a 
więc nie tylko dzieci, ale sąsiadów 
bliższych i dalszych. Dochód, jak 
zwykle, przeznaczany został na 
szczytne cele.

Sprzątanie i gotowanie
 Przed Świętami Wielkanocny-
mi w domach zawsze jest mnó-
stwo pracy. Sprzątanie, mycie 
okien, trzepanie dywanów, w ogó-
le odświeżenie mieszkania czy do-
mostwa należą do podstawowych 
obowiązków. Natomiast w ostat-
nich dniach dochodziły zakupy i 
następnie cały ten rwetes przeno-
sił się do kuchni. Nie ginie prze-
cież w narodzie staropolski oby-
czaj, że święta - obojętnie czy to 
bożonarodzeniowe czy wielkanoc-
ne - muszą odbywać się przy suto 
zastawionym stole. 

Do dekorowania
 Doskonale więc wpisuje się w 
ten czas Warecki Kiermasz Wiel-
kanocny, który odbył się 29 mar-
ca, w Niedzielę Palmową. Poma-
lutku impreza - organizowana 
przez Dworek Na Długiej, a od-
bywająca się w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Warce 
- staje się miejscową tradycją. To 
była już jej 6. edycja. Kiermasz ka-
pitalnie ułatwia świąteczne przy-
gotowania, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o odpowiednie udekorowanie 
wielkanocnego stołu, a także do-
mowych wnętrz. Mieszkańcy War-
ki i okolic mieli więc możliwość 
zakupu wyjątkowych, ręcznie ro-
bionych ozdób za symboliczną 
wprost cenę.
 Jak nam powiedział Łukasz 
Rejer, pracownik Dworku na 
Długiej, ideą Wareckiego Kier-
maszu Świątecznego jest wsparcie 
różnych działań społecznych i cha-
rytatywnych realizowanych przez 
działające w gminie organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne, 
kluby oraz placówki oświatowe. 

Wystawcy
 To dlatego wśród oferowanych 
produktów znalazły się cacka z: 
Przedszkola Samorządowego w 
Warce, Szkolnego Koła Wolon-
tariatu przy Publicznym Gimna-
zjum w Warce, Lokalnego Fun-
duszu Stypendialnego, Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Warce, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Warce, Świetlicy 
w Bończy, Świetlicy w Laskach, 
Świetlicy Opiekuńczo Wycho-

wawczej przy CeSiR w Warce, a 
nawet Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w No-
wej Wsi oraz Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.
 Dodatkowym punktem pro-
gramy kiermaszu był finał kon-
kursu plastycznego pt. „Kwia-
ty Wiosny”. Laureaci otrzymali 
oczywiście... kwiaty. 

Leszek Świder

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie
GRÓJEC W środę, 25 marca w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego 
odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowało 11 par, 
jedna para obchodziła 55-lecie, a jedna - 60-lecie wspólnego pożycia

 Diamentowe Gody świętowali: Sabina i Mieczysław Jabłońscy. Szmarag-
dowe Gody obchodzili: Anna i Jerzy Kołaczowie. Jubileusz Złotych Godów 
mieli: Wanda i Jerzy Kolwasowie, Janina i Jerzy Jagodzińscy, Józefa i Stanisław 
Pietrzakowie, Barbara i Stanisław Konradowie, Krystyna i Leszek Lewandow-
scy, Alina i Marian Iwańscy, Alina i Stanisław Mikołajczykowie, Maria i Mieczy-
sław Kacprzakowie, Elżbieta i Antoni Kopczyńscy, Jadwiga i Adam Dziubińscy, 
Danuta i Hubert Malowańcowie. 
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Solecka podkreśliła, że Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest jedynym cywilnym medalem nadawa-
nym przez głowę państwa. Akt dekoracji poprzedziło odnowienie przez do-
stojnych jubilatów przyrzeczenia. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP do-
konał zastępca burmistrza Tadeusz Krzyżanowski. Pamiątkowe dyplomy wrę-
czyła kierownik USC Anna Solecka. Natomiast kwiaty i serdeczne życzenia na 
ręce jubilatów złożył przewodniczący rady miejskiej Adam Siennicki. 
 Po uroczystości wręczenia medali jubilaci oraz ich bliscy i goście zasiedli 
do stołu, aby tortem i lampką szampana uczcić tę wspaniałą okazję.
 Diamentowym, Szmaragdowym i Złotym parom jeszcze raz gratulujemy i 
życzymy kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości.

Info
R E K L A M A

R E K L A M A
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Rosja nie zatrzymała naszej ekspansji
POWIAT Wydawało się, że zakaz eksportu owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej bę-
dzie katastrofą dla naszego rolnictwa. Byliśmy przecież ukierunkowani na ten rynek 
i właściwie uzależnieni od niego. Pierwsze prognozy mówiły o ponad 50 proc. spadku 
sprzedaży, co oznaczało bankructwo wielu fi rm

 Najbardziej mieli odczuć tę sytu-
ację producenci owoców, w tym ja-
błek, oraz branża mleczarska i pro-
ducenci mięsa. W eksporcie tych 
produktów mieliśmy bowiem do-
minujący udział w rynku rosyjskim. 
Zaszkodziły też rolnictwu i wpływa-
ły hamująco na eksport żywności: 
wystąpienia afrykańskiego pomoru 
świń (ASF), czarny PR polskiej żyw-
ności np. w Czechach, na Słowacji, 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii) oraz 
dekoniunktura na światowym rynku 
żywności. Jakby tego było mało, rok 
2014 był rokiem urodzaju i wszędzie 
ceny żywności spadły.

Spadek dochodu
 Wszystkie te czynniki sprawiły, 
że był to nietypowy rok. W poprzed-
nich latach dochody rolników rosły, 
gdy tymczasem w tym spadły. Za 10 
miesięcy ubiegłego roku spadek wy-
niósł 5-6 proc. W rozmowach z na-
szymi producentami przewija się 
oczywiście wątek bardzo złej kondy-
cji wielu gospodarstw, w niektórych 
przypadkach mówi się nawet o ba-
lansowaniu na krawędzi bankruc-
twa, ale ogólny ton jest dość pozy-
tywny. 

Zdobywanie Afryki
 Co więc się stało? Otóż polscy 
producenci, nie oglądając się na em-
bargo, jakie Rosja nałożyła na na-
sze produkty rolne, intensywnie za-
częli szukać nowych rynków zbytu. 
Pierwsze kontrakty, podpisane jesz-
cze w ubiegłym roku i na początku 
tego wskazują, że z niezłym skut-
kiem. Rok 2015 może być nawet re-
kordowy dla eksportu polskiej żyw-
ności, zwłaszcza do Afryki. Eksper-
ci oceniają, że jego wartość prawdo-
podobnie przekroczy miliard euro. 
Co eksportujemy do krajów Czar-
nego Lądu? Przede wszystkim zbo-
że, głównie pszenicę. W ostatnich 
miesiącach, gdy Rosjanie rozsze-
rzyli embargo również na przetwo-

ry mleczne, uwaga naszych produ-
centów skierowana została na kra-
je Maghrebu (region północno-za-
chodniej Afryki). Udało się tam ulo-
kować nasze przetwory z mleka, a 
także mięso - głównie drób. 

Szukanie przyczółków
 Pisaliśmy już o próbie „podboju” 
krajów Bliskiego i Dalekiego Wscho-
du. Jeździły tam ekipa za ekipą na 
wystawy i różnego rodzaju targi. 
Mieszkańcom Hongkongu przypa-
dła do gustu (a raczej smaku) nasza 
wieprzowina. Już w ubiegłym roku 
eksport polskiego mięsa do Hong-
kongu skoczył o 114 proc. W tym 
spodziewamy się jeszcze więcej. Po-
dobna sytuacja jest z eksportem do 
Chin i Indii oraz USA i Kanady. Po-
wolutku znajdujemy przyczółki w 
tych krajach. Jeżeli będzie zapotrze-
bowanie na nasze produkty, z pew-
nością znajdziemy sposób, aby pol-
skie jabłka wygrały i tam rywali-
zację – usłyszeliśmy od Mirosława 
Maliszewskiego prezesa Związku 
Sadowników RP.

Owoce premium 
 Dotychczas do krajów arabskich 
wysyłaliśmy właściwie śladowe ilo-
ści naszych jabłek. Tymczasem kil-

ka grup producenckich z powiatu 
grójeckiego przygotowuje się do wy-
słania większych partii owoców do 
Emiratów Arabskich i Arabii Sau-
dyjskiej. Po pierwszych nieudanych 
próbach wejścia na tamtejszy rynek, 
zdołano przygotować partie owoców 
o znacznie lepszych parametrach, 
które mogą konkurować z jabłkami 
premium z Nowej Zelandii, Europy 
Zachodniej czy USA, które znajdują 
się w sprzedaży na tamtejszym rynku. 

Polak potrafi
 Jeszcze raz okazało się, że... Po-
lak potrafi. Mimo spadku sprzeda-
ży na rynek rosyjski aż o 30 proc. 
(ciekawe dlaczego tylko tyle), eks-
port rolno-spożywczy w skali kraju 
zwiększył się o 4,5 proc. Jak wska-
zują dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego, nasz eksport przekroczył 
21 mld euro. Dziś polska branża 
spożywcza należy do najpotężniej-
szych i najszybciej rozwijających się 
sektorów gospodarki. Wartość do-
dana brutto wytworzona przez pol-
ski agrobiznes stanowi ok. 4 proc. 
wartości powstałej w gospodarce 
narodowej i 6 proc. całego PKB. W 
sektorze pracuje 358 tys. osób. 

Leszek Świder

Słomczyn czeka na rallycrossowców
GRÓJEC Sezon Rallycross Cup rozpocznie się podwójną eliminacją w ostatni weekend 
maja na podgrójeckim torze Słomczyn
 Przypomnijmy, że to właśnie w 
Słomczynie zaczęła się historia pol-
skiego rallycrossu. Tor usytuowany 
jest obok giełdy samochodowej. Na 
szczęście nie jest do wyłącznej dys-
pozycji profesjonalistów. Automo-
bilklub Rzemieślnik jak zwykle za-
prasza do Słomczyna również ama-
torów, którym marzy się jazda w po-
ślizgu i namiastka rywalizacji. 

Dni Otwarte Słomczyna
 W tym roku odbyły się już cztery 
Dni Otwarte Słomczyna – 14, 28 lu-
tego oraz 21 i 28 marca. Każdy po-
siadacz 4 kółek mógł w bezpiecz-
nych warunkach docisnąć gaz w 
swoim aucie. Można było trenować, 
testować lub po prostu wyszaleć się 
za kierownicą. Na tor mógł wjechać 
każdy, kto miał na głowie kask, waż-
ne dokumenty drogowe lub ksią-
żeczkę sportową. 
 Na torze pojawiła się firma Power 
Factory, zajmująca się budowaniem i 
serwisowaniem samochodów spor-
towych i cywilnych. Przy busie i na-
miocie Power Factory można było za 

darmo dokonać drobnych napraw.
 Dodajmy, że w Rallycross Cup wy-
startuje Karol Skorupski z Trzylat-
kowa (gm. Błędów). Idzie on w ślady 
swojego starszego brata Krzysztofa. 
Po dwóch sezonach w PP Junior Bug-
gy, Karol wystartuje fiatem seicento w 
Rallycross Cup.
 Po zimie tor został odświeżony i jest 
już całkowicie przygotowany do sezonu.

6 z 8 eliminacji w kraju
 Ale wracając do Rallycross 
Cup. Kolejna część zmagań od-
będzie się w czerwcu na Lausit-
zring w Niemczech. Pod koniec 
wakacji zawodników czeka elimi-
nacja w Vilky iai na Litwie. Do 

Polski crossowcy powrócą pod 
koniec września. Tor w Toruniu, 
który obecnie jest w przebudowie 
( dzięki zaangażowaniu Oponeo 
Motorsport), będzie gospoda-
rzem dwóch wyścigowych week-
endów w końcu września i na po-
czątku października. Zawody w 
Toruniu połączone będą z elimi-
nacjami Folkrace’u.

Kalendarz Rallycross Cup 2015:
I-II runda - 30-31.05 - Słomczyn Polska
III runda - 13-14.06 - Lausitzring Niemcy
IV runda - 11-12.07 - Vilkyčiai Litwa
V-VI runda - 26-27.09 - Toruń Polska
VII-VIII runda - 10-11.10 - Toruń Polska

Warka – turystyczna 
perła Mazowsza
Z burmistrzem miasta i gminy Warka Dariuszem Gizką 
rozmawia Leszek Świder

Podpisał pan niedawno w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ma-
zowieckiego umowę na realizację projektu: Warka turystyczną perłą Ma-
zowsza. Chodzi zapewne o utworzenie kompleksowej oferty turystycz-
nej miasta i jego okolic?
 Oczywiście, dodam, że na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości pra-
wie 750 tys. zł. Całkowita wartość projektu to prawie 1,73 mln zł. Co nieco mu-
simy więc wyasygnować z gminnej kasy. Ale z pewnością warto to zrobić na 
tak szeroką promocję naszego miasta i regionu.

Na co konkretnie gmina Warka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?
 We wniosku określiliśmy nasze cele. Pieniądze mają być przeznaczone na 
rozwój turystyki. W ubiegłym roku już rozpoczęliśmy realizację pierwszego eta-
pu projektu. Wybudowaliśmy deptak łączący dwie główne ulice Warki. Jest tam 
nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Ustawiliśmy stylowe latarnie i nowe ławki. W 
tej chwili przystępujemy do realizacji drugiego etapu projektu. Przeprowadzo-
na będzie rewitalizacja miejskiego parku  - wymiana nawierzchni, ukształtowa-
nia terenów zielonych, nawodnienie oraz oświetlenie na stylizowanych słupach.  
Wszystkie te zmiany zapewnią mieszkańcom i turystom odpoczynek wśród zie-
leni. Dla lepszej orientacji, na drogach dojazdowych do Warki ustawione zosta-
ną cztery bezobsługowe punkty informacyjne. Wydane zostaną także publika-
cje: przewodnik turystyczny (obejmujący informacje o historii Warki, atrakcjach 
przyrodniczych, kulturowych, a także infrastrukturze turystycznej) oraz mapa 
turystyczna. Na terenie miasta i gminy Warka pojawią się tablice informacyjne z 
oznakowaniem tras, atrakcji turystycznych i bazy noclegowej.

Miasto, które dotychczas raczej nie korzystało z pięknego położenia nad Pilicą, 
zaczyna się przybliżać do rzeki..?
 To prawda, choć trochę obiektów jednak nad brzegiem już powstało. Te-
raz będzie ich znacznie więcej. Nad Pilicą zostanie wybudowana rekreacyj-
na ścieżka pieszo-rowerowa, a teren przyległy do rzeki zostanie utwardzo-
ny. Miasto i okolice słyną z pięknej przyrody i krajobrazów. Aby przybliżyć je 
turystom, planujemy punkt widokowy z lunetą. Usytuowany będzie w takim 
miejscu, aby nasi goście mieli przed sobą całe piękno ziemi wareckiej. 

Kilka szlaków turystycznych już istnieje, ale projekt zakłada chyba znacz-
ne ich powiększenie?
 Przyznane środki pozwolą nie tylko na ich modernizację, ale także na wytycze-
nie trzech nowych szlaków edukacyjnych, związanych z dziedzictwem historycznym 
i kulturowym Warki (w formie tablic edukacyjnych). Powstanie też gra turystyczna.
 Zamierzamy przebudować również rekreacyjną ścieżkę pieszo-rowerową. 
Pojawi się siłownia pod chmurką z podciągaczami i wypychaczami, prasą i 
drabinką z podciąganiem, wioślarzem i rowerkiem klasycznym. Będzie moż-
na także korzystać z odpowiednio przygotowanych szlaków rekreacyjnych: 
spacerowego, biegowego, rowerowego i kajakowego.

Warka – jak zawsze podkreślacie – jest małym miastem, ale o wielkiej historii. 
Warczanie Kazimierz Pułaski, czy Piotr Wysocki są postaciami znanymi z kart 
historii nie tylko Polski, ale w przypadku Pułaskiego także Stanów Zjednoczo-
nych. Czy projekt dotyczy również tych słynnych ludzi? 
  Trudno byłoby pominąć najsłynniejszych mieszkańców Warki. Elementy przy-
gotowywanej oferty turystycznej oparte będą na wykorzystaniu obiektów zabyt-
kowych, które są zlokalizowane na terenie miasta i gminy Warka oraz na historii 
obszaru, wydarzeniach i postaciach historycznych. Zamierzamy wydać specjalny 
album fotografi czny, który obrazowałby piękną historię miasta i jej mieszkańców.

Turystyka u nas jest, niestety, trudno dostępna dla osób niepełnospraw-
nych. Czy tę kwestię również wzięliście pod uwagę?
 W projekcie zostaną wprowadzone rozwiązania, które pozwolą osobom 
niepełnosprawnym korzystać z infrastruktury turystycznej. Przewidujemy na 
przykład zastosowanie podjazdów dla niepełnosprawnych umożliwiających 
im korzystanie ze szlaków pieszo-rowerowych. Projekt przewiduje także udo-
godnienia dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych.

Walory turystyczne obszaru doliny Pilicy, jej dopływów, w ogóle południowe-
go Mazowsza nie są zbyt doceniane – czy ten projekt jest zwiastunem zmian?
  Naszym zdaniem to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regio-
nów Mazowsza. Mamy tu już obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Pilicy 
i Drzewiczki”, obszary Natura 2000 „Dolina Pilicy”, „Dolina Środkowej Wisły”, 
„Dolina Dolnej Pilicy”. Mamy nadzieję, że nasz projekt pomoże w promowa-
niu walorów przyrodniczych, ale też historycznych tego regionu.
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Mieszkanie, działka, a może dom?
Ten rok zapowiada się korzystnie dla kupujących, ponieważ ceny mieszkań, domów i działek mają się utrzymać na 
stabilnym, dość niskim  poziomie. Postaramy się przedstawić różne możliwości, które daje obecnie rynek, by uła-
twić wybór i zakup nieruchomości

Szukając odpowiedniej nierucho-
mości zarówno mieszkania, jak i 
działki do budowy domu, przede 
wszystkim powinniśmy ustalić, w 
jakiej okolicy ma się ona znajdo-
wać. Powierzchnia oraz lokalizacja 
mają oczywiście decydujący wpływ 
na cenę. Planując zakup trzeba 
więc przede wszystkim ocenić swo-
je możliwości finansowe oraz zdol-
ność kredytową, jeśli nie dysponuje-
my wystarczającą gotówką. Na ryn-
ku nieruchomości przeważnie obo-
wiązuje zasada, że im dalej od więk-
szych miast czy ich centrum, tym ta-
niej. 

Rynek wtórny i pierwotny
 Przed zakupem nowego miesz-
kania należy zebrać jak najwię-
cej informacji na temat dewelo-
pera oferującego wybrany lokal. 
Opinie można znaleźć w interne-
cie i w prasie. Warto również od-
wiedzić inne inwestycje zrealizo-
wane przez daną firmę, obejrzeć 
budynki, ocenić jakość ich wyko-
nania. Można również zapytać o 
zdanie innych klientów, którzy już 
skorzystali z oferty, sprawdzić 
czy nie mieli żadnych kłopotów z 
formalnościami i usterkami bu-
dowlanymi. Warto również zapo-
znać się z kosztami eksploatacji 
mieszkania.
 Kupując mieszkanie na rynku 
wtórnym również należy popro-
sić o opinię ewentualnych sąsia-
dów i ocenić stan techniczny za-
równo mieszkania, jak i całego 
bloku (instalacji, elewacji i da-
chu). O planowanych i zrealizo-
wanych remontach można dowie-
dzieć się w administracji osiedla, 
spółdzielni lub zarządzie wspól-
noty. Stan techniczny budynku 
ma decydujący wpływ na wyso-
kość opłat za utrzymanie miesz-
kania. Należy również sprawdzić 
księgę wieczystą, która może być 
skarbnicą istotnych informacji. 
Dowiemy się z niej nie tylko o za-
dłużeniu mieszkania, ewentual-
nych prawach i roszczeniach in-
nych osób, lecz także o tym, czy 
ktoś wcześniej nie zawarł z wła-

ścicielem umowy przedwstępnej. 
Kupię mieszkanie
 Na rynku mieszkaniowym nie-
zmiennie warunki dyktują banki, 
od których zależy zdolność kredy-
towa potencjalnych kupców, a co 
za tym idzie również liczba sprze-
dawanych mieszkań oraz ich ceny. 
Niewielki spadek cen mogą spo-
wodować nowe kryteria kredyto-
we. Od 1 stycznia każdy, kto chce 
uzyskać kredyt na kupno mieszka-
nia, musi dysponować większym 
wkładem własnym - co najmniej 
10 proc. wartości mieszkania. Je-
śli bankowe obostrzenia drastycz-
nie wpłyną na liczbę kupujących, 
niektórzy deweloperzy mogą nie-
co obniżyć ceny, by zachęcić klien-
tów. Mimo że ceny za metr kwa-
dratowy nieco się różnią z uwagi 
na lokalizację oraz wykończenie 
mieszkań, stawki utrzymują się na 
podobnym poziomie. Nie zano-
si się także na żadne gwałtowne 
zmiany – obserwujemy stabiliza-
cję na rynku nieruchomości, która 
prawdopodobnie będzie się utrzy-
mywała w najbliższej przyszłości. 
Jednak wielu deweloperów oferuje 
czasowe promocje, z których moż-
na skorzystać.
 Spośród nowych mieszkań najle-
piej sprzedają się niewielkie dwupo-
kojowe lokale o powierzchni od 30 
m kw. do 55 m kw. Istotne jest jed-
nak, by budynek był już gotowy i 
można było obejrzeć mieszkania. W 
podwarszawskich powiatach śred-
nie ceny nowych mieszkań wahają 
się od 4,5 tys. złotych do 7 tys. zło-
tych za metr kwadratowy, w zależ-
ności od metrażu, standardu, wy-
posażenia oraz lokalizacji. Nato-
miast średnie ceny mieszkań na ryn-
ku wtórnym wahają się między 5 a 
5,5 tys. złotych. 
 
Mieszkanie dla Młodych
 Wzrasta również zainteresowa-
nie rządowym programem „Miesz-
kanie dla Młodych”, który umożli-
wia uzyskanie dopłaty w wysoko-
ści od 10 do 25 proc. (w zależności 
od liczby dzieci) wartości mieszka-
nia lub domu. Wielu podwarszaw-

skich deweloperów w tym roku do-
stosowało swoje oferty do kryte-
riów programu. Wartość lokalu, 
którego zakup będzie mógł uzyskać 
dofinansowanie, nie może prze-
kroczyć kwoty wskaźnika przeli-
czeniowego kosztu odtworzenia 1 
m kw. powierzchni użytkowej bu-
dynków mieszkalnych, obowiązują-
cego w danym regionie. Wysokość 
tego wskaźnika od 1 kwietnia do 30 
września będzie wynosić 3608,43 zł 
dla województwa mazowieckiego i 
5891,23 zł dla Warszawy.

A może działka lub dom?
 Obecnie znacznie taniej, niż kil-
ka lat temu możemy kupić również 
działkę lub dom czy segment. Naj-
większym zainteresowaniem cie-
szą się niewielkie działki o warto-
ści nieprzekraczającej 200 tys. zło-
tych i domy nie droższe niż pół mi-
liona. Co z kolei sprawia, że wię-
cej warte nieruchomości w wyniku 
negocjacji można nabyć za kwotę 
znacznie niższą niż cena oferto-
wa (nawet o 20-30 proc). Trudno 
określić średnią cenę działek i do-
mów, ponieważ ich wartość zale-
ży od wielu czynników (m.in. me-
dia, infrastruktura). W centrum 
podwarszawskich miast zazwyczaj 
średnie ceny wahają się od 600 do 
1000 złotych za m kw. Na obrze-
żach miast nieruchomości wyce-
nia się na ok. 250-300 zł za m kw. 
Natomiast działki poza miastami 
kosztują ok. 100-180 zł za m kw. 
Właściwie z każdym kilometrem, 
dzielącym nieruchomość od mia-
sta, spada jej cena. 

Plany zgodne z planem
 Przed zakupem działki należy 
sprawdzić w urzędzie gminy, jakie jest 
przeznaczenie danej nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Dzięki temu 
można ustalić nie tylko to czy bę-
dziemy mogli zbudować tam upra-
gniony dom, lecz także dowiedzieć 
się, jakie możemy mieć sąsiedztwo 
w przyszłości. Należy zwrócić uwagę 
na planowane drogi, tereny przemy-
słowe i usługowe, a także na rodzaj 

zabudowy – jednorodzinna czy wie-
lorodzinna. Może się również oka-
zać, że ziemia jest rolna. 
 Każdy może otrzymać wypis 
i wyrys z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Trzeba znać numer ewidencyj-
ny działki, arkusza mapy i nazwę 
obrębu. Te dane powinny znajdo-
wać się w księdze wieczystej lub 
w umowie notarialnej kupna nie-
ruchomości. Jeśli natomiast nie 
mamy dostępu do tych dokumen-
tów, dane działki można ustalić 
w starostwie powiatowym. Wy-
rys i wypis za opłatą można uzy-
skać, zgłaszając się do wydzia-
łu architektury (geodezji, gospo-
darki przestrzennej lub budow-
nictwa) danego urzędu gminy i 
wypełnić odpowiedni wniosek. 
Jeżeli na danym terenie nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, na-
leży zwrócić się do urzędu gmi-
ny o decyzję o warunkach zabu-

dowy. We wniosku trzeba okre-
ślić rodzaj planowanej inwestycji 
i wielkość domu, by nie naruszał 
lokalnego ładu przestrzennego. 
W takim przypadku zazwyczaj 
na podstawie dobrego sąsiedztwa 
można zbudować podobne obiek-
ty, do tych które już powstały w 
pobliżu. 
 Kupując teraz działkę, war-
to również pamiętać, że od czerw-
ca zaczną obowiązywać nowe prze-
pisy budowlane. Mają one przede 
wszystkim znieść obowiązek uzy-
skiwania pozwolenia na budo-
wę. Planowaną inwestycję trze-
ba będzie jedynie zgłosić i czekać 
na ewentualne zastrzeżenia urzęd-
ników. Ma to znacznie uprościć 
i przyspieszyć procedury. Nowe 
przepisy mają ułatwić budowę za-
równo domów jednorodzinnych, 
jak i osiedli mieszkaniowych.

Grzegorz Traczyk

R E K L A M A
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Ostatnie przed wakacjami Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE 11 i 12 kwietnia na Stadionie Narodowym
Deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki i pośrednicy kredytowi przedstawią najnowsze realizacje i 
zaoferują atrakcyjne rabaty, niedostępne na co dzień w biurach sprzedaży. Bez mała tysiąc mieszkań speł-
niających kryteria rządowego programu Mieszkanie dla młodych oraz bankowe oferty fi nansowania za-
kupu mieszkania w programie MdM. Analiza kosztów kredytu hipotecznego, badanie wstępnej zdolności 
kredytowej, pomoc w wypełnieniu wniosku oraz informacje o wymaganych dokumentach potrzebnych do 
jego rozpatrzenia, ocena ryzyka zakupu mieszkania. Warsztaty, wykłady i prelekcje…, czyli Targi Mieszka-
niowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE.
 Targi Mieszkaniowe Murator 
EXPO są niezastąpionym źródłem 
informacji o rynku mieszkaniowym, 
oferują kompleksowy przegląd ofer-
ty domów i mieszkań - nowych i 
„z drugiej ręki”, są także okazją do 
uzyskania wiedzy o aktualnych wa-
runkach kredytowych. W jednym 
miejscu i czasie gwarantują dostęp 

do aktualnej oferty mieszkań i nie-
zbędnej wiedzy potrzebnej przy bez-
piecznym zakupie własnego M. Eks-
pozycję wystawców uzupełnia bo-
gaty program edukacyjny. Program 
wykładów i seminariów uzupełnia 
rozbudowane Centrum Porad, w 
którym goście mogą liczyć na indy-
widualne, bezpłatne konsultacje.

Deweloper musi znać 
preferencje klienta
 Murator EXPO, czołowy orga-
nizator targów mieszkaniowych śle-
dzi od lat na największych warszaw-
skich Targach Mieszkaniowych 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 
zmieniające się preferencje i wy-
magania klientów. Na ubiegłorocz-
nych edycjach Targów ocenie pod-
dane zostały, m.in.: atrakcyjność 
poszczególnych lokalizacji, sposo-
by finansowania zakupu mieszka-
nia czy skuteczność prowadzonych 
przez deweloperów działań marke-
tingowych. Badane były także klu-
czowe kryteria wyboru przy zaku-
pie mieszkania. Badanie było reali-
zowane na próbie celowej, metodą 
wywiadów bezpośrednich. Realiza-
cję i kontrolę nad badaniem Mura-
tor EXPO powierzył spółce WYG 
PSDB, wchodzącej w skład brytyj-
skiej grupy notowanej na londyń-
skiej giełdzie papierów wartościo-
wych, marki z pięćdziesięciolet-
nią tradycją w zakresie doradztwa 
społeczno-ekonomicznego, bizne-
sowego oraz inżynieryjnego. Zde-

cydowanie największą popularno-
ścią wśród uczestników targów cie-
szą się nowe nieruchomości. Naj-
więcej osób wskazało, że poszuku-
je mieszkania/domu wyłącznie na 
rynku pierwotnym (39,8%). Oso-
by które poszukują nieruchomości 
wyłącznie na rynku wtórnym sta-
nowią jedynie (3,1%). Duża licz-
ba respondentów, mimo że skupia 
się na rynku pierwotnym nie zre-
zygnowała całkowicie z wtórnego 
(38,5%). Bardziej zdecydowane na 
rynek pierwotny są osoby poszuku-
jące domu niż poszukujące miesz-
kania. Aż 55,6% z nich chce kupić 
dom wyłącznie na rynku pierwot-
nym. Wśród osób planujących kupić 
mieszkanie odpowiedzi te są bar-
dziej rozłożone -  41,4% z nich chce 
zakupić tylko nowe mieszkanie, a 
40,6% nie zrezygnowało zupełnie z 
rynku wtórnego.

 Dla respondentów najważniejsze 
cechy budynku przede wszystkim 
ogrodzenie terenu osiedla (44,2%)  
jego niska zabudowa (43,4%) niskie 
prognozowane koszty eksploata-
cyjne (39,7%) oraz winda w niskich 
blokach (33,6%). Najmniej istotny 
z kolei jest całodobowy monitoring 
osiedla (15%), niska zabudowa wo-
kół osiedla (15,9%) oraz całodobo-
wa ochrona budynku (16,8%). Dla 
młodych małżeństw najmniej waż-
ny jest całodobowy monitoring osie-
dla (tylko 6,6% wskazań) i niska za-
budowa wokół osiedla (8,2%). Dla 
singli i osób planujących wstąpić w 
związek małżeński szczególnie waż-
ne w porównaniu do pozostałych 
grup są niskie prognozowane kosz-
ty eksploatacyjne. Dla osób w stanie 
wolnym najmniej ważne są indywi-
dualne komórki lokatorskie.



 Meble ogrodowe, podobnie zresztą 
jak meble do domu, kupuje się na lata. 
Dlatego powinien to być przemyślany 
zakup. Warto zapłacić więcej i kupić 
zestaw, który spełni nasze oczekiwa-
nia. Meble ogrodowe przeważnie wy-
konane są z drewna, ratanu, wikliny, 
metalu, albo z tworzywa sztucznego. 
Każdy materiał ma swoje wady i za-
lety. Wybierając konkretny model sto-
łu czy krzeseł warto zwrócić uwagę, 
aby pasował on do charakteru domu i 
ogrodu.

Uniwersalne meble drewniane
 Meble drewniane są niezwykle 
uniwersalne, pasują w zasadzie do 
każdego domu, a ponadto pięknie 
komponują się z otaczającą go zie-
lenią. Są eleganckie, funkcjonalne, 
ponadczasowe, ale też niestety dro-
gie. Wytwarza się je często z egzo-
tycznych gatunków drewna, odpor-
nych na wilgoć i duże różnice tempe-
ratur, jak np. teak. Ale w sprzedaży 
są także meble sosnowe, świerkowe, 
dębowe, bukowe czy akacjowe. Choć 
meble drewniane mogą mieć różne 
kształty, producenci najczęściej trzy-
mają się prostych form, bez zbęd-
nych zdobień, dodatków czy udziw-

nień. Meble drewniane mogą być 
masywne, w stylu góralskim lub de-
likatne (pasują do nowoczesnych do-
mów). Niestety, aby meble takie do-
brze wyglądały, należy odpowied-
nio o nie zadbać. Wraz z początkiem 
sezonu stół i krzesła dobrze jest po-
rządnie umyć, wysuszyć, a w razie 
potrzeby pokryć warstwą oleju, la-
kieru lub bejcy. W przeciwnym ra-
zie szybko pokryją się nalotem, wy-
paczą lub spróchnieją. Zimą meble 
drewniane warto jest trzymać pod 
dachem, najlepiej w garażu. 

Bezproblemowy plastik 
 Meble plastikowe są stosunkowo 
tanie, lekkie i nie wymagają skom-
plikowanych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Ponadto dostępne są w róż-
nych kolorach i kształtach, dzięki cze-
mu sprawdzają się w ogrodach pro-
stych i nowoczesnych. Warto kupo-
wać te z domieszką utwardzających 
żywic, sprawiających, że są bardziej 
odporne na zarysowania i uszkodze-
nia mechaniczne. Zaletą mebli z two-
rzyw jest to, że się nie odbarwiają, nie 
odkształcają, są odporne na grzyby 
i pleśń. Przed rozpoczęciem sezonu 
wystarczy je porządnie umyć. 

Rattan i wiklina 
w starym dobrym stylu
 Meble rattanowe i wiklinowe zwy-
kle kojarzą się ze starymi, przestrzen-
nymi ogrodami w starym stylu. Dobrze 
wyglądają w otoczeniu zabytkowych 
dworków czy rustykalnych willi. Meble 
takie są lekkie, wytrzymałe, można for-
mować je w finezyjne kształty. Tworzą 
ciepły klimat, idealnie komponując się z 
zielenią drzew i trawy oraz różnokolo-
rowymi kwiatami. Zarówno rattan, jak 
i wiklinę z powodzeniem można łączyć 
i innymi materiałami, np. ze szkłem. 

Meble rattanowe i wiklinowe mają tę 
wadę, że są kruche i przez to mało trwa-
łe. Zimą powinny być przechowywane 
pod dachem bez dostępu wilgoci.

Ciężkie meble z metalu
 Są solidne i praktycznie nieznisz-
czalne. Architekci krajobrazu czę-
sto rekomendują je do nowoczesnych 
ogrodów, dobrze prezentują się także 

na wykładanych kamieniem, dobrze 
nasłonecznionych tarasach. Stano-
wiące szkielet stołów lub krzeseł stalo-
we panele z powodzeniem można łą-
czyć z drewnem, szkłem lub kamie-
niem, co nadaje meblom bardziej ory-
ginalny wygląd. Do produkcji mebli z 
metalu często wykorzystuje się żeliwo, 
litą stal lub aluminium. Meble takie 
występują w różnych kształtach i ko-
lorach. Ich największą wadą – oprócz 
wysokiej ceny - jest to, że są bardzo 
ciężkie i przeważnie się nie składają.

Zabiegi pielęgnacyjne
 Aby meble ogrodowe służyły nam 
latami, należy co jakiś czas podda-
wać je zabiegom pielęgnacyjnym. Me-
ble drewniane po sezonie dobrze jest 
pokryć warstwą specjalnego oleju lub 

– raz na kilka lat - polakierować. Co 
jakiś czas powierzchnię drewna do-
brze też spolerować i odpowiednio 
zaimpregnować. Mebli drewnianych 
nie należy przykrywać na zimę folią, 
gdyż w środku może zgromadzić się 
wilgoć, stanowiąca znakomite środo-
wisko rozwojowe dla grzybów. Meble 
rattanowe i wiklinowe dobrze jest cho-
wać przed deszczem i nie suszyć ich 
na ostrym słońcu, bo mogą popękać. 
Jeśli nie są polakierowane na etapie 
produkcji, dobrze jest czyścić je wodą 
z cytryną, co zabezpiecza je przed ma-
towieniem. Meble metalowe w zasa-
dzie należy tylko regularnie odkurzać, 
ponieważ panele są albo ocynkowane 
albo pokryte farbą antykorozyjną. 
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Eleganckie i funkcjonalne drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne to nieodzowny element każdego domu czy mieszkania. Nie tylko wpływają one 
na charakter wnętrza, ale podnoszą wygodę domowników, zapewniając im poczucie intymności
 Lokal pozbawiony drzwi we-
wnętrznych wydaje się niewykoń-
czony. Natomiast gdy je zamontuje-
my, mieszkanie czy dom od razu ro-
bią się bardziej przytulne. Drzwi sta-
nowią istotny element wystroju wnę-
trza, dlatego też ich zakup powinien 
być przemyślany. Jako, że oddziela-
ją poszczególne strefy, jednocześnie 
ograniczają rozprzestrzenianie się po 
domu zapachów, dźwięków czy ciepła. 
Inne drzwi stosuje się do łazienek czy 
kuchni, inne do pokojów, garderoby a 
jeszcze inne do garażu. Istnieje wiele 
rodzajów drzwi o różnej charaktery-
styce i zastosowaniu. Dlatego zanim 
dokonamy wyboru, warto zapoznać 
się z podstawowymi informacjami.

Drewniane, szklane 
czy może z płyty?
 Najpopularniejsze są w tej 
chwili drzwi wykonywane z różnego 
rodzaju materiałów drewnopochod-
nych. Zwykle robi się je z płyt MDF 
lub HDF, a do wypełnienia skrzy-
dła stosuje płyty pilśniowe o dobrej 
izolacyjności cieplnej i dźwiękowej. 
Cały czas za najbardziej ekskluzyw-

ne uznawane są drzwi z litego drew-
na. Są one ciężkie i eleganckie, ale 
też niestety bardzo drogie, co czę-
sto stanowi najpoważniejszą prze-
szkodę w ich zakupie. Drzwi z lite-
go drewna nie należy się obawiać. 
Przy obecnie stosowanej technolo-
gii wiodący producenci są w stanie 
wykonać skrzydło, które nie będzie 
ani pękać ani się wypaczać, co czę-
sto zdarzało się w drzwiach drew-
nianych starego typu. Zawsze też 
można zdecydować się na „bez-
pieczniejszą” wersję drzwi drew-
nianych, do produkcji których wy-
korzystywane jest odporniejsze na 
odkształcanie klejone drewno. Ta-
kie drzwi są ponadto znacznie tań-
sze. Drzwi drewniane przeważnie 
robione są z dębu, olchy bądź so-
sny. Cechują się trwałością i odpor-
nością na uszkodzenia. Jeśli zosta-
ną porysowane bądź wyszczerbio-
ne łatwo można je zreperować bądź 
odnowić. Drzwi stalowe są odporne 
na działanie wysokich temperatur i 
dlatego stanowią znakomite zabez-
pieczenie przed pożarem. Wypeł-
nione pianką, mają dobrą izolacyj-

ność termiczną i akustyczną. Prze-
ważnie montuje się je w przejściach 
między domem, a znajdującym się 
w bryle budynku garażem, ale do-
brze sprawdzą się także w kotłow-
ni, piwnicy czy na strychu. Z ko-
lei drzwi z różnego rodzaju prze-
szkleniami są eleganckie i znakomi-
cie wyglądają nie tylko w nowocze-
snym salonie czy łazience, ale także 

w biurze. Warto pamiętać, że nada-
ją one wnętrzu przestrzenności i ła-
two się je czyści.

Jakie drzwi do jakiego pomieszczenia?
 Najbardziej popularne są jed-
noskrzydłowe drzwi uchylne, które 
mogą otwierać się na prawą lub lewą 
stronę, do środka lub na zewnątrz po-
mieszczenia. Drzwi dwuskrzydło-
we najczęściej stosuje się w dużych 
domach. Mogą one odgradzać wia-
trołap od strefy dziennej, bądź salon 

on strefy nocnej. Drzwi 
uchylne występują w wer-
sji prawej lub lewej. Drzwi 
prawe z prawej strony 
mają zawiasy i otwiera-
ją się na zewnątrz (drzwi 
takie stosowane są np. w 
łazienkach czy kotłow-
niach). Drzwi lewe mają 
zawiasy po lewej stronie 
i otwiera się je do środka 
(montuje się je w sypial-
niach). Kupując drzwi 
na pewno warto zwró-
cić uwagę na kierunek ich otwierania, 
aby później oszczędzić sobie przy-
krych rozczarowań.  
 W mniejszych pomieszczeniach, 
jak np. garderoby czy spiżarnie, 
często stosuje się drzwi przesuw-
ne, które otwierają się na bok, na 
ścianę lub w niej chowają (to drugie 
rozwiązanie wiąże się z konieczno-
ścią zamontowania w ścianie spe-
cjalnej kasety). Podobną rolę peł-
nią drzwi składane (skrzydło prze-
ważnie dzieli się na dwie części) 
oraz zajmujące jeszcze mniej miej-
sca drzwi harmonijkowe.

Standardowe wymiary 
drzwi wewnętrznych
 Szerokość drzwi wewnętrznych 
zwykle wynosi od 60 cm do 100 cm. 
Najczęściej występują jednak skrzy-
dła o wymiarach 80×203 cm bądź  
90×203 cm. Tak naprawdę drzwi 
węższych niż 80-centymetrowe nie 
powinno się w domu stosować. Za-
mawiając drzwi z montażem zapła-
cimy tylko 7 proc. podatku VAT. 
Ponadto nie musimy martwić się o 
transport oraz utratę gwarancji (je-
śli drzwi zostaną niewłaściwie za-
montowane). 

Przyjemny letni wypoczynek
Nieodłącznym elementem spotkań na świeżym powietrzu są meble ogrodowe. Odpowiedni stół 
i krzesła warto jest kupować wiosną, gdyż właśnie teraz w sklepach jest największy ich wybór

Drzwi wewnętrzne składają się 
ze skrzydła, okuć i ościeżnicy. 

Skrzydła mogą mieć konstrukcję 
płytową bądź płycinową

Meble drewniane należy 
przechowywać pod dachem 

i regularnie olejować 
lub lakierować

R E K L A M A
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Gimnazjalistki czytają 
przedszkolakom
BŁĘDÓW Od października ubiegłego roku uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie 
czytają książki maluchom z Przedszkola Samorządowego

 Nauczycielki z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błę-
dowie (Joanna Dudek i Jadwiga Dobrosz) świadome jak wiele korzyści daje 
wspólne czytanie, napisały program do projektu „Czytamy przedszkolakom”.  

Cztery lektorki
 Projekt zakłada, że uczniowie raz w tygodniu odwiedzają na długiej prze-
rwie pobliskie przedszkole, aby przeczytać dzieciom bajkę. Uczniowie wcze-
śniej przygotowują się do czytania tekstów. W szkole znalazło się kilka uczen-
nic chętnych, aby podzielić się swoim wolnym czasem, poświęcając go młod-
szym kolegom i koleżankom z przedszkola. 

Bajki na dużej przerwie
 Uczniowie czytają bajki, wiersze, legendy i opowiadania. Dzieci z uwagą 
słuchają „lektorów” i brawami dziękują za wprowadzenie ich w świat ukryty 
w kartach książek. Dodajmy, że korzyść jest obopólna. Gimnazjalistkom czy-
tanie bajek przedszkolakom sprawia dużo radości i satysfakcji. Mogą robić 
coś fajnego dla dzieci, a przy tym same zdobywają nowe umiejętności. Bar-
dzo chętnie więc przygotowują się do tych mini występów w przedszkolu.

Zachwycone maluchy 
 Dyrektor przedszkola, Małgorzata Sieradzan, nie szczędzi słów uznania, 
że gimnazjalistki znajdują czas dla maluchów. Uważa nawet, że dzieci poświę-
cają więcej uwagi naszym lektorkom niż innym zabawom w przedszkolu. Wi-
zyty gimnazjalistek sprawiają dzieciom za każdym razem wielką radość. 

JD/lś

Budowanie więzi, wiedzy i kreatywności
 „Głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi. Stanowi ono potężną stymula-
cję dla mózgu i pomaga dzieciom w przezwyciężaniu wielu problemów” 
– to jedno z głównych założeń projektu. Czytanie pozytywnie wpływa 
na rozwój i relacje z dzieckiem. Książki rozbudzają kreatywność, uczą na-
zywania i przeżywania emocji, rozwijają wyobraźnię, kształtują postawy 
moralne. Czas spędzony z dzieckiem, gdy rodzic czyta bajkę, wzmacnia 
poczucie bezpieczeństwa u dziecka, buduje więź, ćwiczy koncentrację, 
uwagę,  pamięć oraz wycisza i uspokaja. Poza tym czytanie książek wzbo-
gaca wiedzę, poszerza wiadomości o otaczającym świecie, jak również 
wprowadza małych słuchaczy w nieznany, fantastyczny dla nich świat. 
Słuchanie bajek wzbogaca język, słownictwo, uczy swobody w mówieniu, 
a przede wszystkim samodzielnego myślenia. Czytanie to dobry sposób 
na przygotowanie dzieci do sprawnego, samodzielnego czytania i pisania 
oraz wsparcia w odniesieniu sukcesu w szkole. Jest również sposobem na 
wspólne spędzanie czasu wolnego.

W hali w Sułkowicach trwają 
prace wykończeniowe
CHYNÓW Przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach powstaje wspaniała hala sportowa. 
Niektórzy żartują, że będzie większa i piękniejsza niż sama szkoła

 Powierzchnia zabudowy rze-
czywiście jest imponująca i wy-
nosi 1 281 m kw., co daje niewiele 
mniejszą powierzchnię użytkową - 
1 007,30 m kw. i kubaturę – 8 925 
m sześć. W hali zmieszczą się nie 
tylko boiska do koszykówki i siat-
kówki, ale też niemal pełnowymia-
rowe boisko do piłki ręcznej. Szat-
nie i całe zaplecze socjalne mogli-
śmy obejrzeć. Hala już dzisiaj robi 
imponujące wrażenie.

Ściany w glazurze
 Gdy byliśmy na budowie, część 
ekipy układała glazurę na ścianach 
szatni i łazienek. A inni pracowni-
cy instalowali odpływy i zaczyna-
li układanie terakoty na podłogach. 
W hali trwają więc prace wykończe-
niowe. Jeden z glazurników - Ra-
fał Jopkiewicz - z wyraźną satysfak-
cją oprowadzał nas po pomieszcze-
niach, w których prowadzono robo-
ty. - Tu mamy szatnię i łazienkę dla 
osób niepełnosprawnych. Pomiesz-
czenie jest już niemal gotowe. Trze-
ba tylko zamontować elementy hy-
drauliki i sanitariaty. Ale to już bę-
dzie robić inna ekipa. My skończy-
my swoją pracę prawdopodobnie 
jeszcze przed świętami albo w ty-
godniu po świętach. Jeżeli chodzi 
o nas, glazurników - wyprzedzamy 
harmonogram prac na budowie - 
dodał Rafał Jopkiewicz  
 Hala już nabrała kształtów. 
Wprawdzie na podłodze zamiast 

pięknego parkietu można jeszcze 
spotkać worki z zaprawą lub ce-
mentem, ale ściany części socjal-
nej są już wytynkowane. Gdy ro-
boty instalatorsko-budowlane zo-
staną zakończone, na budowę wej-
dą malarze. 

We wrześniu otwarcie
 - Kierownictwo budowy przy-
rzeka, że termin wykonania inwe-
stycji - 15 sierpnia jest niezagro-
żony – mówi wójt Chynowa Ta-
deusz Zakrzewski. – Prace nawet 
wyprzedzają harmonogram. Je-
stem więc przekonany, że w poło-
wie września uroczyście otworzy-
my halę. Będzie to duża impreza, 

gdyż połączymy ją z rocznicą po-
wstania szkoły. 
 Wiem, że budowa hali skom-
plikowała pracę sąsiadującej z nią 
szkoły. Dzieci nie mogą korzystać z 
boiska, które częściowo oddano pod 
tę inwestycję. Niektóre z zajęć wf od-
bywają się więc na korytarzach. Ale 
coś za coś. Od września szkoła bę-
dzie dysponowała chyba najnowo-
cześniejszą halą w całym powiecie. 
Dzisiaj staramy się, aby dzieci mo-
gły skorzystać z basenu w Górze 
Kalwarii, gdzie je raz na dwa tygo-
dnie czy raz na miesiąc dowozimy 
– zakończył wójt Tadeusz Zakrzewski. 

Leszek Świder

POWIAT Wydarzeniem artystycz-
nym ostatnich miesięcy w Gró-
jeckim Ośrodku Kultury był bene-
fis Bogusława Morki. Towarzyszy-
li mu na scenie Iwona Kaczmarek 
i Jan Zakrzewski. Artyści wystą-
pili w repertuarze operowo-mu-
sicalowym, a akompaniował im 
zespół Andrzeja Płonczyńskiego. 
Koncert odbył się 22 marca. Wcze-
śniej – 9 marca – mieliśmy okazję 
delektować się głosami trzech in-
nych wielkich tenorów. W sali wi-
dowiskowej GOK-u wystąpili: Ro-
muald Spychalski, Mirosław Nie-
wiadomski i Mariusz Adam Ruta. 
Towarzyszyła im Anna Spychalska 
(mezzosopran).

Info

Tworzą własną LGD
GRÓJEC Gmina Grójec rezygnuje z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Kwitnących Sadów” i zakłada własną LGD
 Rezygnację z udziału w Krainie 
Kwitnących Sadów zapowiedziało 
też  kilka innych gmin - podobnie 
oceniających dotychczasową dzia-
łalność LGD. Deklaracje takie zło-
żyły – oprócz Grójca: Warka, Ja-
sieniec i Goszczyn. 
 - Powód tej decyzji był oczy-
wisty – stwierdził burmistrz 
Grójca Jacek Stolarski. - Kra-
ina Kwitnących Sadów dyspono-

wała pieniędzmi z budżetu pań-
stwa, który tworzony był na pro-
stej zasadzie: na każdego miesz-
kańca przeznaczano rocznie oko-
ło 17 zł. Najliczniejszą gminą jest 
Grójec, a więc kumuluje najwię-
cej pieniędzy. Po nim najwięcej 
pieniędzy wnosiła Warka. Tym-
czasem przy rozdziale funduszy 
stolica powiatu była najczęściej 
pomijana – wyjaśnił burmistrz. 

 Sprawa ta była omawiana 
na ostatniej sesji Rady Miasta i 
Gminy Grójec. W bardzo oględ-
ny sposób podawano przyczy-
ny rezygnacji z LGD „Kraina 
Kwitnących Sadów”. Nie oce-
niano wprost intencji ludzi za-
siadających w zarządzie LGD, 
ale można się było domyśleć, 
że w grę wchodzą osobiste ani-
mozje. Tajemnicą Poliszyne-

la jest bowiem, że panowie Ja-
cek Stolarski i wiceprzewod-
niczący LGD „Kraina Kwitną-
cych Sadów” Artur Banasiewicz 
za sobą nie przepadają. Rywali-
zowali przecież w dwóch minio-
nych wyborach samorządowych 
o fotel burmistrza, a w kampanii 
– szczególnie poprzedniej – ze 
strony Banasiewicza dominował 
tzw. czarny pijar. Z obu – dodaj-

my - zwycięsko wychodził Sto-
larski. Czy brak wsparcia przez 
LGD zamierzeń Grójca było re-
wanżem za porażki wyborcze? 
Zdania są podzielone, ale – jak 
twierdzą wtajemniczeni – „coś w 
tym musiało być”, skoro gmina 
otrzymywała mniej, niż 3,5-ty-
sięczny Goszczyn. 

LŚ

Benefis Morki
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O złotą nutkę
 W czwartek, 26 marca w Grójec-
kim Ośrodku Kultury odbył się VI Fe-
stiwal Piosenki „O złotą nutkę”. Na 
Festiwal napłynęło 65 zgłoszeń, z 
których wyłoniono 32 fi nalistów (w 
tym 2 duety). Oto zwycięzcy: dzie-
ci 7-9 lat - Wojciech Bajor z Grójca; 
dzieci 10-13 lat - Julia Nowak z Lesz-
nowoli (gm. Grójec); młodzież gim-
nazjalna - nie przyznano; młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych  - Karoli-
na Płatek z Jasieńca. Grand Prix Fe-
stiwalu – nie przyznano.
 Tegoroczna impreza odbywa-
ła się pod hasłem twórczości Jaro-
sława Kukulskiego i piosenek Anny 
Jantar. 

Info

Ruszył proces Mirosława Maliszewskiego
GRÓJEC Przed Sądem Rejonowym w Grójcu wznowiony został, a właściwie ruszył od 
początku, proces Mirosława Maliszewskiego. W ubiegłym roku poseł na Sejm RP zo-
stał skazany nieprawomocnym wyrokiem na 6 miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na 2 lata i pokrycie kosztów sądowych. Obie strony odwołały się wtedy od 
wyroku do wyższej instancji. 30 września ubiegłego roku. Sąd Okręgowy w Radomiu 
skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia

 Sędziowie z Radomia uznali, 
że grójecka Temida błędnie oceni-
ła zgromadzone dowody, zarówno 
jeśli chodzi o Maliszewskiego, jak i 
złożenie wniosku po terminie i przy-
jęcie go przez Daniela B. pracowni-
ka Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Nowej Wsi. 
Przypomnijmy, Maliszewski został 
oskarżony przez Prokuraturę Rejo-
nową Radom - Wschód o to, że „w 
celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej podrobił, w celu użycia za auten-
tyczny, wniosek o przyznanie płat-
ności bezpośredniej za 2010 r., fał-
szując podpis swojej żony, a następ-
nie tak sporządzony wniosek przed-
łożył do Agencji Rozwoju i Moder-
nizacji Rolnictwa w Nowej Wsi w 
celu uzyskania dla niej płatności 
do działek rolnych o pow. 17,02 ha 
w kwocie 9 566,77 zł po przewidzia-
nym przepisami terminie”.
 Maliszewski został skazany, 
natomiast Daniel B., pracownik 
ARiMR uniewinniony, gdyż w oce-
nie sędzi nie było dowodu na to, że 
wniosek złożono 18 czerwca, a nie – 
jak na nim napisano – 13 maja 2010 
r. Dodajmy, że prokurator wniosko-
wał dla Daniela B. karę ośmiu mie-
sięcy więzienia w zawieszeniu na 
dwa lata i 2 tys. zł grzywny.

Sprawy by nie było...
 Mirosław Maliszewski, jak 
również pracownicy ARiMR w 
Nowej Wsi, od początku twierdzą, 
że wniosek został złożony w termi-
nie. Natomiast przyznał, że podpi-
sał go nazwiskiem i imieniem żony, 
ale za jej zgodą, wręcz poleceniem. 
Jeden z  obrońców posła wyjaśnił 
nam jeszcze na poprzedniej roz-
prawie, że sprawy w ogóle by nie 
było, gdyby parlamentarzysta zło-
żył na wniosku podpis: z upoważ-
nienia – Mirosław Maliszewski. 
Dodał jednak, że w polskiej jurys-
dykcji ostatnich lat jest tendencja, 
aby tego rodzaju sprawy kwalifi-
kować jako mało szkodliwe spo-
łecznie wykroczenia, jeżeli oczy-
wiście nie pociągają za sobą ne-
gatywnych skutków prawnych. W 
tym wypadku czyn nie był ani nie-
bezpieczny, ani szkodliwy społecz-
nie. Dodajmy, że dopłata słusz-
nie się Annie Maliszewskiej nale-
żała. Sąd jednak podzielił zdanie 
prokuratury, że poseł wykorzystał 

pozycję społeczno-zawodową, by 
skutecznie załatwić swoją sprawę, 
co w tej sytuacji jest nie tylko na-
ganne z moralnego punktu widze-
nia, ale także zasługuje na karę.

Poseł zostawiał telefon w domu
 Posiedzenie sądu 31 marca nie 
wniosło do sprawy nic nowe-
go. Przesłuchiwani świadkowie 
twierdzili zgodnie, że po pię-
ciu latach od zaistniałego wyda-
rzenia nie pamiętają nic ponad 
to, co już zeznawali w śledztwie 
i na sali sądowej. Sędzia więc 
po kolei odczytywał zeznania, 
a świadkowie potwierdzali ich 
prawdziwość. 
 Jedynie w przypadku zeznań 
Anny Maliszewskiej padły pyta-
nia zarówno ze strony prokura-
tora, jak i obrońców. Żona posła 
musiała dość dokładnie opisać, co 
działo się z telefonem komórko-
wym Mirosława Maliszewskiego, 
gdy wracał po pracy do domu. W 
tym procesie bowiem jest to chyba 
kluczowa kwestia do rozstrzygnię-

cia przez sąd. Prokuratura chce 
bowiem udowodnić, że posła nie 
było 13 maja w Nowej Wsi, nato-
miast przebywał tam 18 czerwca. 
Twierdzenie to uzasadnia – zda-
niem prokuratury - lokalizacja 
stacji bazowych, do których logo-
wał się telefon Maliszewskiego.
 Anna Maliszewska stwierdzi-
ła jednak, że poseł, pracując w go-
spodarstwie, celowo zostawiał te-
lefon w domu, aby choć na chwi-
lę mieć trochę czasu dla siebie. 
Zdarzało się też, że przez nieuwa-
gę zostawiał komórkę w samocho-
dzie. Możliwa więc była sytuacja, 
że ona, korzystając z auta, jeździ-
ła z telefonem męża. Stwierdzi-
ła jednak, że nigdy w takich przy-
padkach z niego nie korzystała. 
Na przesłuchaniu Anny Maliszew-
skiej rozprawa została zakończo-
na. Termin następnej sędzia wy-
znaczył na 18 maja. 

Leszek Świder

Nasze szpitale wymagają 
resuscytacji (finansowej)
POWIAT Tymczasowo zakończył się korowód ze zmianą 
władz Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. 
Funkcję prezesa spółki objęła - do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu - Joanna Krzyżanowska-Janas, która dotych-
czas była prokurentem w PCMG. Przypomnijmy, że w lu-
tym przestał pełnić tę funkcję Marek Lejk, który pozostał 
w szpitalu naczelnym lekarzem

 Zmiany w grójeckiej leczni-
cy spowodowane są raportem no-
wej rady nadzorczej, która objęła 
swe obowiązki pod koniec ubiegłe-
go roku. Jak z niego wynika, sytu-
acja finansowa PCMG jest drama-
tyczna. Spółka – według naszych in-
formacji - stoi na progu upadłości. 
Oczywiście w starostwie (powiat 
grójecki jest jednoosobowym wła-
ścicielem spółki) intensywnie zasta-
nawiają się, jak wybrnąć z sytuacji. 
Na ul. Piłsudskiego ścierają się dwie 
koncepcje ratowania PCMG. Żadna 
– jak usłyszeliśmy od ekspertów - nie 
daje gwarancji sukcesu, a tym bar-
dziej wyjścia z kryzysu bez strat.

W poszukiwaniu prezesa 
 Może dlatego właściwie od 
dwóch miesięcy trwa poszukiwa-
nie kogoś, kto przeprowadziłby nie-
zbędne reformy w PCMG. W miej-
sce Marka Lejka miał przyjść Sła-
womir Jagieło. Byłaby to „powtór-
ka z rozrywki”, czyli sytuacji, jaka 
miała miejsce zaraz po przekształ-
ceniu SPZOZ w PCMG. Wtedy re-
formy i metody pracy nowego preze-
sa okazały się nie do zaakceptowa-
nia przede wszystkim przez perso-
nel zarówno medyczny, jak i admi-
nistracyjny szpitala. 
 - Jeszcze raz przejrzeliśmy raport 
byłego zarządu powiatu – mówi wi-
cestarosta Maciej Dobrzyński - w 
którym było wiele zastrzeżeń do pra-
cy Sławomira Jagieły. Przeanalizo-
waliśmy je i doszliśmy do wniosku, 
że ryzyko ponownych konfliktów jest 
zbyt duże. Były zresztą i inne zarzu-
ty. Ale najbardziej chyba zaważy-
ły wygórowane – naszym zdaniem 
– żądania finansowe pana Jagieły – 
powiedział nam Maciej Dobrzyński.

Sędzia we własnej sprawie?
 Tymczasowym rozwiązaniem, za-
nim nie zostanie ogłoszony i rozstrzy-
gnięty konkurs na stanowisko prezesa 
PCMG, miała być propozycja objęcia 
na trzy miesiące tej funkcji przez Ar-
tura Woźniakowskiego. Okazało się 

jednak, że członek Rady Nadzorczej 
PCMG, a taką rolę pełni, nie może 
być jednocześnie jego prezesem (po-
mijając aspekty prawne, to tak, jak-
by sędzia był adwokatem we własnej 
sprawie). 
 Decyzją więc zarządu powiatu, 
funkcję prezesa PCMG do czasu roz-
strzygnięcia konkursu będzie pełnić pro-
kurent Joanna Krzyżanowska-Janas.

 Fatalna sytuacja szpitali
 Sytuacja obu szpitali w powie-
cie grójeckim to – obok rewalory-
zacji zespołu pałacowo–parkowego 
w Warce (chodzi oczywiście o Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego) 
– największe zmartwienie starostwa. 
Nie wiadomo dokładnie, jak bardzo 
zadłużone jest Powiatowe Centrum 
Medyczne w Grójcu, gdyż w staro-
stwie nie chciano nam zdradzić da-
nych liczbowych z nieogłoszonego 
jeszcze raportu. W każdym razie je-
żeli spółka jest na skraju upadłości, 
nie są to zapewne małe kwoty. 

Dyrektor Skóra odwołany
 O wiele więcej wiemy natomiast 
o sytuacji finansowej SP ZOZ w No-
wym Mieście nad Pilicą. Znamy już 
bowiem raport audytu w tej placów-
ce z grudnia ubiegłego roku. Straty w 
bieżącej działalności sięgają 783 tys. 
zł. Zobowiązania wymagalne wyno-
szą 1 mln 194 tys. zł, a niewymagal-
ne – 12 mln 200 tys. zł. W pewnym 
stopniu sytuację tę może tłumaczyć 
prowadzona przez szpital inwestycja 
nowej Izby Przyjęć. Ale, jak zazna-
czono w raporcie, tylko częściowo.
 Starostwo podjęło więc radykal-
ne kroki – zwolniony z funkcji dyrek-
tora SP ZOZ w Nowym Mieście nad 
Pilicą został już Tomasz Skóra. Jak 
nas poinformowano, innych osób 
z dyrekcji szpitala nie można było 
usunąć, gdyż nie leży to w kompe-
tencjach starostwa. 
 Przypomnijmy, że powiat grójec-
ki jest zadłużony na ponad 40 mln zł.

Leszek Świder
R E K L A M A
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Firma co-packingowa zatrudni osoby do 
pakowania kosmetyków w Lesznowoli, 
tel. 601 691 210

Zatrudnię kierowców kat. B i B+C – kraj, 
tel. 504 212 224

Firma transportowa poszukuje: kierowców 
C+E, transport krajowy i zagraniczny, Pia-
seczno, tel. 668 499 758

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

Zatrudnię kucharkę w okolicach Jazgarzewa, 
tel. 501 182 362

Zatrudnię panią do sprzątania obiektu, 2 razy w 
tygodniu, Lesznowola, tel. 721 228 094

Osobę do biura sprzedaży okien w Jazgarze-
wie tel. 602 322 750 

Zatrudnię do sprzątania na obiekty, 
tel. 884 885 351

Osoby bez doświadczenia zatrudnię na pro-
dukcję (nie wymagamy doświadczenia) - Ko-
lonia Warszawska, tel. 22 713 81 97, email: 
dominika.kosak@partnerpraca.pl

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego obiektu na terenie Pia-
seczna. Tel. 508 133 359

Elektryk, tel. 501 236 987

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywcze-
go w Piasecznie tel. 22 750 19 20 

Elektryk tel. 501 236 987 

Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwicz-
na, tel. 502 159 936

Piekarnia zatrudni cukiernika. Cv ze zdję-
ciem prosimy kierować na adres mailowy: 
piekarniawiedenska@o2.pl

Piekarnia zatrudni konserwatora z okolic Praż-
mowa. Wymagane prawo jazdy kat.B . Cv ze 
zdjęciem prosimy o przesłanie na maila: 
piekarniawiedenska@o2.pl

Krawcowe, szwaczki zatrudnię do zakładu 
tel. 603 675 411 , 22 648 11 80

Ekspedientkę do sklepu w Górze Kalwarii, pra-
ca dwuzmianowa od 6 do 23 tel. 667 988 854 

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, pra-
ca 3-4 razy w tygodniu, od zaraz, Ursynów, 
tel. 604 402 155

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

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

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

Nauczyciela z doświadczeniem do przedszko-
la w Piasecznie, od sierpnia. Cv na adres : slo-
neczne.przedszkole@op.pl

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

Kadrową z doświadczeniem, znajomością za-
gadnień kadrowo-płacowych,atrakcyjne wa-
runki, Mroków k/Janek, tel. 601 334 400 mail: 
rekrutacja@euro-truck.pl

Księgową/samodzielną księgową do dużej fir-
my transportowo-handlowej, możliwość rozwo-
ju, szkolenia, Mroków k/Janek, tel. 601 552 299 
mail: praca@rekrutacja.mail.pl

Spedytor-handlowiec z językiem angielskim i do-
świadczenie w transporcie międzynarodowym 
niezbędne, Mroków k/Janek, tel. 601 552 299 
mail: rekrutacja@rekrutacja.mail.pl

Dobrze zorganizowaną osobę do działu rozli-
czeń kierowców z doświadczeniem, 
tel. 601 552 299 mail: praca@rekrutacja.mail.pl

Pracownik na Stacji Paliw w Tarczynie(kierunek 
W-wa), tel. 605 276 594

Statyści W-wa,  tel. 784 476 149

Kierowca CE transport międzynarodowy. Kon-
takt: 22 757 47 77, 665 541 000

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

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

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

Manikiurzystkę z doświadczeniem, CV na 
e-mail: piaseczno@yasumi.pl, tel. 606 302 920

SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawan-
sowany, dobra prezencja, zamiłowanie do lu-
dzi i sztuki tel. 881 966 833

Sprzątanie, mycie okien, tel. 696 078 906

Sprzątanie, tel. 88 99 75 129

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

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

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

Drewno kominkowe -20% tel. 607 133 222

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

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

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

Kabina MF255, brama ogrodzeniowa 
tel. 605 738 735

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

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

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Pszenicę, żyto, tel. 500 121 626

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Honda poj. 250, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Starsze, dostawcze, tel. 668 171 639
Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta,
 tel. 512 391 270

Syrena, Fiat- kupię części. Tel. 503 557 905

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana 1860 m kw. Ładnie po-
łożona w otulinie Parku chojnowskiego w 
Piskórce ul. Świerkowa,,media w działce, 
ogrodzona, zagospodarowana, 
tel. 602 10 85 65

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

Dom w Jasieńcu k Grójca 110 m wraz z dział-
ką budowlaną 3300 m. kw. 
Kontakt 797 767 142

KONSTANCIN JEZIORNA WILANOWSKA 1/5 
SPRZEDAM  LUB WNAJMĘ 50 M  KW W PAWI-
LONIE + OGRÓDEK,+ PARKIG USŁUGI GA-
STRONOMIA, TEL.  501 923 358

PILNIE SPRZEDAM DZIAŁKĘ REKREACYJ-
NĄ W NOWYM PRAŻMOWIE. CENA 40 000 
ZŁ.(DO NEGOCJACJI).  TEL. 508 136 202

Dom ,Łazy, 1000 m kw. Działka, blisko szkoła, 
tel. 697 714 690

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

Mieszkanie 54 m kw., 1 p., winda, tel. 22 756 99 99

Sprzedam warsztat samochodowy, Piaseczno, 
tel. 505 79 59 62

Dom jednorodzinny 165/1000 m kw., Krzaki 
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Działka budowlana Krupia Wólka, 1000m kw , 
120zł/m kw tel.  600 852 292

Działka budowlana 1300 mkw , Pęchery, 
100zł/m kw tel. 600 852 292

Działki budowlane, Henryków Urocze,
 tel. 504 258 037

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

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

Budowlana, Wilcza Góra, tel. 694 598 273

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

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

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

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

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

Henryków Urocze działka budowlana 
1000mkw, ogrodzona. Cena 158tys.zł, 
tel. 605 405 100

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal handlowo-usługowy w Konstancinie, 
180 m kw tel. 515 095 511 

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

Miejsce postojowe w garażu, ul. Strusia 4, Pia-
seczno, tel. 693 868 391

Sprzątanie, mycie okien, tel. 696 078 906Wynaj-
mę warsztat samochodowy lub na inną działal-
ność, 200 m kw., wysokość – 4 m, działka 1500 m 
kw., wszystkie media, Piaseczno, tel. 505 79 59 62

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

2 pokojowe w centrum Piaseczna,1200zł + kau-
cja + opłaty, tel. 605 896 425

Magazyn z biurem, 300m kw, Krupia Wólka 
tel. 600 852 292

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

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

Garaż/lokal 40 m kw. + 12 m kw., kanał, wc, Pia-
stów, tel. 795 25 85 37

Wynajmę pawilon w Piasecznie 37 m kw. na 
ul.Szkolnej, tel. 501 733 231

Wynajmę warsztat samochodowy lub na inną 
działalność, 200 m kw., wysokość – 4 m, dział-
ka 1500 m kw., wszystkie media, Piaseczno, 
tel. 505 79 59 62

Żabieniec. Do wynajęcia obiekt na działalność 
o pow. ok. 700 mkw. działka 3164 mkw., cena 
12tyś.zł, tel. 601 285 555

Piaseczno Kościuszki lokal biurowy o pow. ok. 
110 mkw na I piętrze wraz z umeblowaniem, 
cena 5500 zł+vat, tel. 601 213 634

Piaseczno Kościuszki do wynajęcia lokal biuro-
wy o pow. 45 mkw na II piętrze, cena 2600zł+vat, 
tel. 601 213 634

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działkę budowlaną w Piasecznie, tel. 501 482 997

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

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

USŁUGI

OGRODNICZE. WIOSENNE PORZĄDKI. WER-
TYKULACJA. PRZYCINANIE. tel. 504 008 309

BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY. GWA-
RANCJA. tel. 504 008 309

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

OGRODY: PROJEKTOWANIE  I REALIZACJA 
Z DOŚWIADCZENIEM  www.wiosennyogrod.pl  
TEL. 697 087 572 

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Remont jak w BAJCE, tel. 511 182 748

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588 

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

Budowa domów, dachy, rozbudowy. 
tel. 508 529 008

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

Tynki cementowe, drobnoziarniste. 
tel. 508 690 268

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

Wiosenna aeracja trawników, tel. 698 698 839

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

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

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA TEL. 601 219 482 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576

Hydraulika domy tel. 505 762 018 

Glazura, terakota, tel. 780 098 915

Brukarstwo, solidnie, tel. 696 437 501

Brukarstwo tel. 609 755 190 

Kostka brukowa, ogrodzenia tel. 502 379 809 

Układanie kostki brukowej, elektryka. Hydrauli-
ka, wykończenia wnętrz, tel. 603 304 250

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

Transport, tel.  603 304 250

Gipsy, glazura, terakota, tel. 501 769 551

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

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

Układanie kostki brukowej, tel 604 174 152

Instalacje elektryczne, pomiary  tel.  601 41 88 01

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

Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998

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

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

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

Docieplanie budynków, poddaszy, 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.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

Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603

Pogotowie dachowe, tel. 601 209 898

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Spedytor www.uk3.pl
Dach – awaria, krycie, tel. 530 731 484

Usługi księgowe, tel.  508 892 213

Prace ogrodnicze, tel. 519 874 891

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

Konstrukcje stalowe, hale, magazyny, 
tel. 511 301 750

BHP,PPOŻ kompleksowo 518 775 113

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

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

 RÓŻNE 

Oddam ziemię, gruz, piach, z możliwością trans-
portu, tel. 505 664 412

NAUKA 

Francuski tel. 607 924 999

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

ZDROWIE I URODA 

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

NEUROLOG JOLANTA ZAKRZEWSKA JA-
ZGARZEW K/PIASECZNA, UL. SZKOLNA 95, 
TEL.501 015 549

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

ZWIERZĘTA

Psy do adopcji, tel. 533 109 039

MATRYMONIALNE

Rencista, 50l., szuka uczciwej, wierzącej, sa-
motnej kobiety (48 – 53l) do przyjaźni i wzajem-
nego wsparcia, tel. 518 714 173

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

Dom opieki w Chylicach zatrudni opiekunkę z 
doświadczeniem, tel. 787 160 800

Stolarza w Piasecznie, tel. 664 732 482

Kosmetyczkę do SPA, Pałacyk Otrębusy, 
tel. 503 164 828

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792456 182  

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

DOCIEPLENIA, tel. 601 200 388

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

Elewacje – docieplanie budynków – prace 
wykończeniowe – doświadczone ekipy,
tel. 602 482 572

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

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

 Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Studnie, tel. 608 190 290

Układanie kostki brukowej, tel.  509 069 235

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Usługi hydrauliczne i gazowe, tel. 782 948 952

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895 

Kancelaria prawa administracyjnego.  Od-
szkodowania za działki wydzielone pod dro-
gi publiczne - skutecznie pomagamy w uzy-
skaniu odszkodowanie maksymalnej wyso-
kości tel. 508 743 620

Matematyka - dojeżdżam, tel. 519 470 497 

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

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

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

GLAZURA, GRES,  TEL. 601 21 94 82

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

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

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

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

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

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

Skup aut, tel. 666 274 444

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

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

Czytaj 
on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

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



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52


