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Grójec będzie płacić mniej

POWIAT Samorządy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od dawna spiera-
ły się, kto ma płacić za prąd pobierany do oświetlenia autostrad, dróg szybkiego ru-
chu i krajowych oraz węzłów i skrzyżowań. Posłowie postanowili ulżyć tym pierwszym

Spóźniony śmigus-
dyngus... pomyjami
POWIAT Przez niemal półtorej godziny mieliśmy złud-
ne wrażenie, że radni powiatu grójeckiego dojrzeli 
wreszcie do pełnienia swych zaszczytnych funkcji. Ob-
rady sesji przebiegały sprawnie, bez zawirowań pro-
ceduralnych i prywatnych wycieczek. Cały czas jed-
nak podskórnie czuliśmy, że cisza ta może zapowiadać 
tylko jedno... prawdziwe tornado. W programie obrad 
była przecież dyskusja i głosowanie nad przyjęciem 
dymisji wicestarosty Macieja Dobrzyńskiego...
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Bezpłatne porady prawne

Wojewódzki oficer rowerowy

W sobotę, 23 maja w godzinach 9.30 - 14, na terenie Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul. Świeradowska 43, 10 minut 
pieszo od stacji Metra Wilanowska) odbędzie się czwarta edycja akcji „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”
 Celem przedsięwzięcia jest bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja fi nansowa na to nie pozwala. Ma 
także uświadomić społeczeństwu, jakie prawa przysługują im w sądzie. Akcja, do której Uczelnia Łazarskiego angażu-
je swoich wykładowców, absolwentów i współpracujące kancelarie cieszy się sporym zainteresowaniem. W poprzed-
nich edycjach z tej formy pomocy skorzystało ponad 1300 osób. Porad udzielało prawie 70 specjalistów. 
Organizatorami akcji są: Klub Absolwenta, Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych Uczelni Łazarskiego, Studencka 
Poradnia Prawna, Lazarski Management Sp. z o.o. oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego.
 Podczas akcji zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin prawa pomogą na  podstawie przyniesionej dokumentacji 
sprawy znaleźć rozwiązanie, postarają się wyjaśnić zawiłości prawne, poinformują o  możliwości skorzystania z  adwo-
kata z  urzędu czy zwolnienia z  opłat sądowych. 
 Patronat Honorowy nad akcją objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 
Więcej informacji:  www.absolwenci.lazarski.edu.pl. 
Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów.

Został powołany pełnomocnik marszałka województwa mazowieckiego ds. komuni-
kacji rowerowej – ofi cer rowerowy. Został nim Krzysztof Knyż, sekretarz Mazowieckiej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bedzie się zajmował przede wszystkim po-
prawą bezpieczństwa rowerzystów i rozwiojem tras rowerowych na terenie Mazowsza
 - Bardzo się cieszę, że będę miał 
aktywny wpływ na bezpieczeństwo 
rowerzystów – tuż po nominacji mó-
wił Krzysztof Knyż. - Jako oficer ro-
werowy będę mógł aktywnie uczestni-
czyć w wyznaczaniu tras rowerowych, 
zarówno do celów komunikacyjnych, 
jak i rekreacyjnych. Ma to bardzo 
duży wpływ na bezpieczeństwo nie-
chronionych uczestników ruchu dro-
gowego przy codziennych dojazdach 
do pracy, jak i wyjazdach weekendo-
wych. Wyznaczanie tras rowerowych i 
przeniesienie części ruchu rowerowe-
go z ulic czy dróg poza miastami na 
ścieżki rowerowe w ramach tzw. sepa-
racji ruchu sprawdza się w wielu kra-

jach UE i na pewno sprawdzi się też 
na Mazowszu – dodał nowo powoła-
ny pełnomocnik marszałka ds. komu-
nikacji rowerowej.
 Dzięki unijnym środkom w latach 
2007-2013 na Mazowszu powstało 
pond 100 km ścieżek rowerowych. W 
kolejnej perspektywie na lata 2014-2020 
trasy dla rowerzystów to jedna z kwestii 
priorytetowych. Tylko w ramach ZIT-u 
(Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne – mechanizm stworzony dla War-
szawy i obszaru funkcjonalnego wo-
kół stolicy) przewidziany jest nabór na 
stworzenie dróg rowerowych na terenie 
tzw. warszawskiego obszaru funkcjo-
nalnego. 43,8 mln euro jest przeznaczo-

nych na dofinansowanie ścieżek, które 
będą mogły stanowić np. alternatywny 
dojazd do pracy. Rozwój szlaków rowe-
rowych to wyzwanie dla samorządów. 
Powołany przez marszałka oficer rowe-
rowy ma ułatwić koordynację działań. 
- Pełnomocnik będzie na bieżąco zaj-
mował się problematyką ścieżek rowe-
rowych i związanymi z tym działania-
mi zarówno w obszarze samorządów, 
jak i nowych inwestycji w ramach RPO. 
Chcemy, aby ten alternatywny środek 
podróży – do pracy i szkoły znalazł 
wsparcie zarówno finansowe, jak i sa-
morządów lokalnych – podkreślił mar-
szałek Adam Struzik.   

gt/inf.

Czytelnicy odkrywali 
podwarszawskie skarby
Podczas Warszawskich Targów Książek odbyła się promocja dwóch piase-
czyńskich kryminałów – („Kocia morda”, „ZEMSTA MA SMAK CZERWIENI”), 
autorstwa Kamila Staniszka, redaktora naczelnego „Kuriera Południo-
wego” oraz książki „Mazowsze Fantastyczne” - Hanny Szczepanowskiej
 Okładki naszych 
książek przykuwa-
ły uwagę odwiedzają-
cych tegoroczne targi 
i wzbudzały duże zain-
teresowanie. Podczas 
pierwszego z targo-
wych dni można było 
zakupić książkę z auto-
grafem Hanny Szczepa-
nowskiej, w kolejnych 
dniach książki podpisy-
wał Kamil Staniszek. 
 - Okazało się, że 
nasze książki są bar-
dzo ciepło przyjmowane także przez czytelników, którzy nie są związani z 
regionem podwarszawskim – mówi Kamil Staniszek. - Piaseczno, Konstancin-
Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola czy Raszyn tworzą atrakcyjną scenerię 
dla wydarzeń przedstawionych w książkach. Wiele osób, które zdecydowały 
się na zakup naszych publikacji było oczarowanych perspektywą przeczyta-
nia kryminałów, których akcja rozgrywa się w podwarszawskich gminach. 
 Powodzeniem cieszyła się też książka „Mazowsze Fantastyczne” - zbiór 
baśni, legend i opowiadań związanych z dawną Ziemię Czerską. 
 Na stoisku nie tylko sprzedawaliśmy i promowaliśmy nasze książki, ale 
także zachęcaliśmy mieszkańców Warszawy do odwiedzenia Czerska, Ośrod-
ka „Wisła” w Zalesiu Górnym, konstancińskiego Parku Zdrojowego czy do 
przejażdżki kolejką wąskotorową. Być może lektura naszych książek dostar-
czy nie tylko rozrywki, ale także zainspiruje do bliższego poznania podwar-
szawskich regionów. 
 Nasze książki można wciąż zakupić w redakcji „Kuriera Południowego”, w 
piaseczyńskiej księgarni „Bzyk” oraz zamówić przez internet pod adresem: 
www.stanpress.pl

red.



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

Zadziałaj lokalnie
GRÓJEC Konkurs Działaj Lokalnie 2015 został rozstrzygnię-
ty. Udało się dofi nansować 19 z 32 złożonych projektów na 
łączną kwotę ponad 77 tys. zł – to o prawie 18 tys. więcej 
od zapowiadanej. 15 maja w sali konferencyjnej Ratusza w 
Grójcu odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacyjnych

 Przybyli wszyscy „grantobiorcy”, 
którzy w krótkich występach przed-
stawili swoje pomysły. Sala więc za-
pełniła się gośćmi zarówno w stro-
jach wieczorowych, jak i ludowych, 
a nawet staropolskich. Najwyższe 
dotacje otrzymali: Stowarzyszenie 
Społeczna Inicjatywa Grójecka NO-
VUM V Grójecka Dycha, która ak-
tywizuje dzieci, młodzież i dorosłych 
organizując bieg na 10 km oraz Gru-
pa inicjatywna przy Świetlicy w La-
skach (W zdrowym ciele zdrowy 

duch), która zaproponowała wybu-
dowanie boiska – po 6 tys. zł. Naj-
bardziej zaintrygowała nas jednak 
Inicjatywa Na Rzecz Pięknego Koń-
ca Świata z Bończy. Panie zapropo-
nowały temat: Najpiękniejsza z(e) 
Wsi. Komisja – jak widać - zaintry-
gowana pomysłem przyznała pa-
niom z Bończy 4,7 tys. zł na jego zre-
alizowanie. Dodajmy, że najwięcej 
„grantobiorców” było z Chynowa. 

Leszek Świder

R E K L A M A

Grójec będzie płacić mniej
POWIAT Samorządy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od dawna spiera-
ły się, kto ma płacić za prąd pobierany do oświetlenia autostrad, dróg szybkiego ru-
chu i krajowych oraz węzłów i skrzyżowań. Posłowie postanowili ulżyć tym pierwszym

 Sejm znowelizował ustawę Pra-
wo energetyczne. Dzięki niej z gmin 
zostaną zdjęte w części koszty fi-
nansowania oświetlenia dróg kra-
jowych i ekspresowych i przekaza-
ne Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Są gminy, któ-
re mają 10 mln zł rocznego budżetu 
i aż 200 tys. zł wydają na oświetle-
nie samych tylko ekspresówek. Dzię-
ki ustawie ok. 80 mln zł rocznie zo-
stanie w budżetach gmin.

Sporny problem
 Od 2003 r. gminy były zobowią-
zane płacić za oświetlenie wszyst-
kich kategorii dróg, które znajdują 
się na ich terenie. Gdy tworzono tę 
ustawę, mieliśmy zaledwie 700 km 
autostrad i dróg ekspresowych na 
terenie całego kraju. Przez te kilka-
naście lat wybudowaliśmy ich czte-
rokrotnie więcej - obecnie to ponad 
3 tys. km dróg. Ten problem zawsze 
był sporny, ale prawo jest prawem i 

gminy płaciły (część się procesowa-
ła, a niektóre sprawy ciągną się do 
dzisiaj). Samorządy musiały płacić 
za oświetlenie ok. 950 węzłów i po-
nad 6850 skrzyżowań. 

Ulga, ale połowiczna
 Sprawa została ostatecznie roz-
wiązana, ale zapewne nie wszystkie 
samorządy gminne będą z zapisów 
ustawy zadowolone. Wprawdzie no-
welizacja jasno określa te miejsca, 
za oświetlenie których będzie pła-
ciła Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, i te miejsca, za 
które będą płaciły samorządy, ale w 
niektórych wypadkach będą to i tak 
spore kwoty.
 Za oświetlenie dróg o charak-
terze tranzytowym, regionalnym 
zapłaci GDDKiA, natomiast uli-
ce, place, drogi gminne, powiato-
we, wojewódzkie, także część dróg 
krajowych, która przebiega przez 
teren zabudowy w danych miejsco-

wościach, także części dróg krajo-
wych, które muszą mieć wydzielo-
ne ścieżki rowerowe czy chodni-
ki dla potrzeb mieszkańców - to 
wszystko pozostanie w gestii gmin. 
Gminy nadal będą też płaciły za 
część dróg krajowych, również 
poza terenem zabudowy, przezna-
czonych do ruchu pieszych lub ro-
werów (np. chodniki, ścieżki rowe-
rowe itp.), wymagających odrębne-
go oświetlenia.

To były nasze postulaty
 - Nowela ustawy energetycz-
nej wychodzi naprzeciw postula-
tom gmin – mówi burmistrz Grój-
ca Jacek Stolarski. Paradoksem 
było opłacanie przez gminy oświe-
tlenia tras krajowych, tranzytowych 
i autostrad. Ponieważ nasza gmi-
na odmówiła płacenia za to oświe-
tlenie, GDDKiA wyłączyła je, także 
na skrzyżowaniach, kładkach, ron-
dach i ścieżkach rowerowych, cho-
ciaż wyrażaliśmy wolę opłacania 
tej część oświetlenia. W nowej sy-
tuacji liczymy, że zostanie ono włą-
czone jak najszybciej. Opłaty za ca-
łość oświetlenia dróg krajowych (S7 
i „50”) na naszym terenie wynoszą 
około 300 – 400 tys. zł rocznie. Po 
wprowadzeniu nowych przepisów 
kwota ta będzie oscylować w grani-
cach 150 – 200 tys. złotych – zakoń-
czył burmistrz Jacek Stolarski.
Nowela ustawy dotyczy ok. 1400 
gmin, czyli 60 proc. wszystkich 
gmin w Polsce i 8 miast na prawach 
powiatu. 

Opr. LŚ

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
 Debaty społeczne stanowią 
kontynuację zapoczątkowanych w 
2012 roku spotkań, które pozwa-
lają na wymianę informacji mię-
dzy policją, a mieszkańcami Ma-
zowsza w celu poprawy bezpie-
czeństwa. Przeprowadzane są w ra-
mach Rządowego Programu Ogra-
niczania Przestępczości i Aspo-
łecznych Zachowań „Razem Bez-
pieczniej”. Cykl tegorocznych de-
bat społecznych, odbywający się 
pod hasłem „Wspólnie bezpiecz-

niej”, jest ukierunkowany szczegól-
nie na bezpieczeństwo osób star-
szych oraz partnerstwo w tym ob-
szarze z ludźmi młodymi, którzy za-
równo swoją postawą, jak i wrażli-
wością mogą na to bezpieczeństwo 
skutecznie oddziaływać. W deba-
tach biorą udział wojewoda mazo-
wiecki, komendanci policji, przed-
stawiciele samorządów, instytu-
cji pomocowych, organizacji po-
zarządowych, spółdzielni mieszka-
niowych oraz mieszkańcy danego 

rejonu. W naszym regionie pierw-
sze debaty odbyły się 20 kwietnia 
w Zwoleniu, 5 maja w Radomiu, 8 
maja w Szydłowcu, 11 maja - w Lip-
sku, 19 maja - w Przysusze. Kolejne 
zaplanowano w Białobrzegach - 11 
czerwca i w Kozienicach - 19 czerw-
ca. W naszym powiecie debata od-
będzie się 16 czerwca w Grójcu. Or-
ganizatorzy zapraszają do aktyw-
nego udziału. 

Info.
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Zwycięzcy Grójboju
 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w 
Zaborowie Eliza Kalinowska i Bartosz Wlaźnik (nauczyciel - Luiza Wój-
cik) zostali zwycięzcami XXII Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie. Na 
drugim miejscu znaleźli się Adam Nowakowski i Katarzyna Potyralska 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi (nauczyciel - Marzena 
Jankowska). Trzecią lokatę wywalczyły Kaja Pośnik i Karolina Rutkowska 
z PSP nr 1 w Grójcu (opiekun - Waldemar Gorzkowski).
Wśród uczniów gimnazjów najlepsi okazali się Michał Jankowski i Mate-
usz Stasiak z Publicznego Gimnazjum w Chynowie (nauczyciel - Aneta 
Górska). Drugie miejsce zdobyli Piotr Karaś i Bartłomiej Kołdra - ucznio-
wie PG w Kruszewie. Trzecia lokata przypadła Filipowi Grzesikiewiczowi 
oraz Damianowi Słoniewskiemu, uczniom PG w Dębnowoli.

Wieczór z Kulturą 
 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza 30 maja o 
godz. 19 na spotkanie z jednym z najbardziej znanych polskich kompo-
zytorów Krzesimirem Dębskim, który zasiądzie do fortepianu, ale tak-
że zagra na skrzypcach. Będzie mu towarzyszyła małżonka - Anna Jur-
ksztowicz – znana piosenkarka. Ilość miejsc ograniczona. Bilety na kon-
cert w cenie 70 zł od osoby można nabyć przez internet pod adresem: 
rezerwacja@muzeumpulaski.pl lub w kasie muzeum. 

Nagroda za rewitalizację Muzeum w Warce

 Powiat grójecki, organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w 
Warce, został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Zabytek Zadba-
ny 2015”. Konkurs został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, a zrealizowany przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa. Jury konkursu oceniało jakość i zakres prac konserwatorskich, bu-
dowlanych, restauratorskich i rewitalizacyjnych na obiektach zabytko-
wych wpisanych do rejestru zabytków. Powiat otrzymał wyróżnienie 
„za przywrócenie historycznego układu kompozycyjnego zespołu pa-
łacowo-parkowego  - Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce” i ta-
bliczkę „Zabytek Zadbany 2015”. 

GRÓJEC

Zakończyły się remonty ulic

 Zakończyły się prace remontowe na ul. Zbyszewskiej, obejmujące 
odcinek od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Łąkowej. Nowa nawierzchnia 
asfaltowa ulicy powstała na długości 436 m wraz z krawężnikami oraz 
oznakowaniem poziomym i pionowym. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 1,14 mln zł. Ukończono też remonty ulic Relaksowej (odcinek od 
ul. Olimpijskiej) i Bokserskiej. Położono tam nowe nawierzchnie asfalto-
we. Całkowity koszt modernizacji ul. Relaksowej wyniósł prawie 70 tys. 
zł, podobnie zresztą jak ul. Bokserskiej. Roboty zostały wykonane w za-
planowanym terminie. 

WARKA

Dzień Otwarty w CKZiU
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi za-
prasza 24 maja na Dzień Otwarty w godzinach 14 – 20. W programie: 
pokaz dekoracji fl orystyki ślubnej oraz wystawa bukietów z żywych 
kwiatów (od godz. 14), pokaz strażacki (godz. 15), piknik rodzinny, we-
sołe miasteczko dla dzieci, konkursy, quizy z nagrodami, prezentacja 
kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej, koncert z okazji Dnia Matki 
„Dla Naszych Mam” - godz. 16. Dzień Otwarty będzie okazją do rodzin-
nego spędzenia czasu i jednocześnie zapoznania się z ofertą placówki. 

Każde jabłko na wagę „złota”
POWIAT Czy popyt na polskie jabłka jest wyższy niż podaż? Łatwo dojść do takiego 
wniosku, skoro ceny poszybowały w górę. W hurcie sadownik dostaje obecnie 1,80 zł 
za kilogram owoców. Przed rokiem płacono tylko 1,20 zł
 Sytuacja jest zaskakująca nie tyl-
ko dla ekonomistów, ale też dla sa-
mych sadowników. Przewidywania 
większości specjalistów nie spraw-
dziły się, natomiast okazało się, że 
ci, którzy zalecali spokojne i roz-
ważne podejście do rosyjskiego em-
barga - mieli rację. 

Jest kilka przyczyn
 Tak znacząca zmiana na ryn-
ku handlu owocami ma kilka przy-
czyn. To efekt wycofania części owo-
ców z rynku, większej konsumpcji 
wewnętrznej i uruchomienia sprze-
daży w nowych kierunkach. Wpraw-
dzie do Indii, Singapuru czy Kanady 
nie trafiły wielkie wolumeny naszych 
owoców, ale sporo tysięcy ton jabłek 
ubyło z rynku. Panika wywołana ro-
syjskim embargiem spowodowała, że 
więcej niż zwykle jabłek deserowych 
trafiło do przetwórstwa i na koncen-
trat jabłkowy. W ten sposób na rynku 
zrobiło się miejsce na nowe dostawy.
 Czy są to rzeczywiste powody tak 
korzystnych cen na owoce? Część sa-
downików obawia się, że cena może 
być jednak sztucznie windowana. 
Nie przeprowadza się przecież ba-
dań, czy jest to efekt rzeczywistych 
mechanizmów rynkowych, czyli fak-
tycznego popytu i podaży, a w jakim 
stopniu celowego działania grup pro-
ducenckich, które wstrzymują sprze-
daż, czekając na jeszcze lepsze ceny...

Niektórzy stracili
 - Stwierdzenie mówiące o tym, 
że rosyjski rynek nie poradzi sobie 
bez naszych owoców, sprawdziło się 
– mówi Leszek Przybytniak, sadow-
nik z Uleńca koło Grójca, a jedno-
cześnie radny sejmiku województwa 
mazowieckiego, przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - 
Panika, która została wywołana za-
kazem eksportu naszych płodów rol-
nych do Rosji spowodowała, że sa-
downicy pozbywali się towaru już je-
sienią, obawiając się, że później już 
go nie sprzedadzą. W chłodniach po-

zostawiono o wiele mniej owoców niż 
to było w latach ubiegłych. Po pro-
stu obawiano się ryzyka niepotrzeb-
nie ponoszonych kosztów przecho-
walniczych. Ta część owoców, której 
pozbywali się nasi producenci, trafi-
ła po bardzo niskich cenach na rynki 
wschodniej Europy, a także do prze-
twórstwa. Przemysł przetwórczy so-
ków i koncentratów oferował za jabł-
ka „przemysłowe” bardzo niskie ceny. 
Dzięki temu stał się na rynku świato-
wym bardzo konkurencyjny. Nastą-
pił wzrost zainteresowania naszymi 
bardzo tanimi sokami. Miało to i do-
bre strony - ich szybka sprzedaż spo-
wodowała podwyższenie pod koniec 
roku cen na skupowane owoce prze-
znaczone do przetwórstwa i tym sa-
mym rynek wewnętrzny zaczął ich 
poszukiwać – wyjaśnia Przybytniak.

System naczyń połączonych
 Zapewne kolejnym elementem 
wspomagającym rynek wewnętrz-
ny było na jesieni przekazanie części 
owoców do banków żywności. Z re-
guły był to towar niższej jakości.
- Ale to też nie tłumaczyłoby wszyst-
kich aspektów wzrostu cen na owo-
ce w miesiącach wiosennych – mówi 
Leszek Przybytniak. - Niewątpliwie 
podaż owoców jest zmniejszona, 
bo zostało ich w chłodniach mniej. 
Jednak o wiele istotniejszą przyczy-
ną – moim zdaniem – jest niespo-
dziewany wzrost popytu ze strony 

krajów wschodniej Europy i bardzo 
duże różnice cenowe na rynkach de-
talicznych (również Rosji), dają-
ce możliwości dużych zysków po-
średnikom. Chyba nie doceniliśmy 
faktu, że Rosja zakazując importu 
owoców z Unii Europejskiej, musia-
ła oprzeć swoje zaopatrzenie na kra-
jach wschodniej i południowej Eu-
ropy. Zadziałała reguła naczyń po-
łączonych. Wypełniamy niszę, która 
powstała na tamtejszych rynkach, a 
to przyczynia się do wzrostu cen na 
nasze kupowane przez te kraje owo-
ce – kończy Leszek Przybytniak.

Sadownik potrafi
 W sezonie 2014-2015 nasze sa-
downictwo rzeczywiście ma do czy-
nienia z trudnymi do przewidze-
nia mechanizmami rynkowymi. Nie 
wszystkie grupy producenckie sobie 
z tym poradziły. Wiele z nich, sprze-
dając owoce przez cały sezon, nie 
pozostawiło w chłodniach wielkich 
zapasów. Tylko najbardziej przewi-
dujący (nazywani na jesieni niepo-
prawnymi optymistami) twierdzi-
li, że sytuacja na rynku zmieni się 
na korzyść i ceny pójdą w górę. Do 
dzisiaj jednak analitycy rynku rol-
nego zachodzą w głowę, w jaki spo-
sób potrafiliśmy w tak krótkim cza-
sie zagospodarować ponad 700 tys. 
ton jabłek, których Federacja Rosyj-
ska od nas nie przyjęła...

Leszek Świder

Maliszewski czeka na wyrok
POWIAT W poniedziałek (18 maja) przed południem odbyła się kolejna, trzecia już roz-
prawa we wznowionym procesie Mirosława Maliszewskiego. W ubiegłym roku poseł 
na Sejm RP został skazany nieprawomocnym wyrokiem na 6 miesięcy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 2 lata i pokrycie kosztów sądowych. Obie strony odwołały 
się od tego wyroku do wyższej instancji. 30 września ubiegłego roku Sąd Okręgowy w 
Radomiu skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia
 Przypomnijmy, Maliszewski zo-
stał oskarżony przez Prokuraturę 
Rejonową Radom - Wschód o to, że 
„w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej podrobił, w celu użycia za auten-
tyczny, wniosek o przyznanie płatno-
ści bezpośredniej za 2010 r., fałszu-
jąc podpis swojej żony, a następnie 
tak sporządzony wniosek przedło-
żył do Agencji Rozwoju i Moderni-
zacji Rolnictwa w Nowej Wsi w celu 
uzyskania dla niej płatności do dzia-
łek rolnych o pow. 17,02 ha w kwocie 
9 566,77 zł po przewidzianym prze-
pisami terminie”. 

Na polecenie żony
 Poseł i jednocześnie przewodni-
czący Związku Sadowników RP od 
początku przyznaje, że wniosek pod-
pisał nazwiskiem i imieniem żony, 
ale za jej zgodą, wręcz poleceniem. 
 W miniony poniedziałek sprawa 

nie znalazła rozstrzygnięcia. Obie 
strony pozostały przy swoich argu-
mentach, co wyrażone zostało w 
mowach końcowych prokuratury i 
adwokatów. Wyrok zostanie ogło-
szony na następnej rozprawie. 

Nie czuje się winny
 Poseł Mirosław Maliszewski 
nie chciał komentować ani przebie-
gu procesu, ani swych odczuć co do 
jego zakończenia. Jeszcze raz stwier-
dził, że nie czuje się winny, gdyż do-
płata do gospodarstwa prowadzone-
go przez jego żonę Annę należała się.
 Oskarżenie - zdaniem posła - ma 
podtekst polityczny. Sprawy przecież 
w ogóle by nie było, gdyby parlamenta-
rzysta złożył na wniosku podpis: z upo-
ważnienia – Mirosław Maliszewski. 

To raczej wykroczenie
 W polskiej jurysdykcji ostatnich 

lat jest zresztą tendencja, aby tego 
rodzaju sprawy kwalifikować jako 
mało szkodliwe społecznie wykro-
czenia, jeżeli oczywiście nie pocią-
gają za sobą negatywnych skutków 
prawnych. W tym wypadku czyn nie 
był ani niebezpieczny, ani szkodliwy 
społecznie. Czy jednak sąd przyjmie 
tę argumentację..? 

Leszek Świder
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Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
POWIAT Przez niemal półtorej godziny mieliśmy złudne wrażenie, że radni powiatu gró-
jeckiego dojrzeli wreszcie do pełnienia swych zaszczytnych funkcji. Obrady sesji prze-
biegały sprawnie, bez zawirowań proceduralnych i prywatnych wycieczek. Cały czas 
jednak podskórnie czuliśmy, że cisza ta może zapowiadać tylko jedno... prawdziwe 
tornado. W programie obrad była przecież dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dy-
misji wicestarosty Macieja Dobrzyńskiego...
 Nikt nie przypuszczał, że za-
miast merytorycznej dyskusji w tej 
sprawie, będzie spóźniony śmigus- 
dyngus – tyle że pomyjami. 

Przestał wierzyć koalicjantom
 Maciej Dobrzyński wypowie-
dział się jasno, tak jasno, że wywołał 
niemal furię swych oponentów z by-
łej (PiS) koalicji. Stwierdził bowiem 
m.in. w odczytanym oświadczeniu:
„Bankrutujące szpitale, nieudolne 
funkcjonowanie Powiatowego Za-
rządu Dróg, konieczność dokończe-

nia i rozliczenia inwestycji w Warce 
(w kontekście bardzo złej sytuacji fi-
nansowej powiatu grójeckiego), sta-
nowiły nie lada wyzwanie wymaga-
jące zdecydowania i odwagi w po-
dejmowaniu odpowiedzialnych de-
cyzji. Zaproponowałem szereg roz-
wiązań, które w mojej ocenie były-
by efektywne, i mówię tu o: Powia-
towym Centrum Medycznym, szpi-
talu w Nowym Mieście czy w koń-
cu PZD. Niestety, wszystkie te pro-
pozycje zostały w sposób bezreflek-
syjny odrzucone, a w przypadku nie-
których – zablokowane. Sposób, w 
jaki pozostali członkowie zarządu 
torpedowali moje inicjatywy, budzi 

we mnie niepokój i poczucie niewia-
ry w skuteczność wprowadzenia ja-
kichkolwiek reform i wdrożenia pro-
gramów naprawczych przez obec-
ny zarząd. Doraźne pomysły człon-
ków zarządu, bez perspektywy suk-
cesu – w mojej ocenie podejmowa-
ne przeciwko mojej osobie, a nie za 
lub przeciw określonemu rozwiąza-
niu – zmuszają mnie do wycofania 
się z funkcji wicestarosty. 
 Decyzja ta jest jednocześnie ape-
lem o budowanie nowej koalicji. Ko-
alicji, która weźmie odpowiedzial-

ność za sprawy samorządu, koalicji 
ponad podziałami, dla której poczu-
cie misji i program naprawczy staro-
stwa, jako urzędu i jednostek podle-
głych naszemu samorządowi, będzie 
podmiotem troski, a nie przedmio-
tem dewastacji.

Nie pasował do nas
 W odpowiedzi Maciej Dobrzyń-
ski usłyszał od starosty, że chciał 
rządzić autokratycznie, nie liczył się 
z nikim i z niczym, pomysły, a wła-
ściwie decyzje przedstawiał w ostat-
nim momencie, gdy nie było cza-
su na ich przedyskutowanie, a jego 
obiektywizm był w kilku przypad-

kach podejrzany (jak choćby propo-
zycja objęcia funkcji dyrektora PZD 
przez znajomego z Warki). To rozpę-
tało istną lawinę wzajemnych oskar-
żeń o kolesiostwo, złą wolę, albo o 
prowadzenie prywatnych wojen. Po-
wiedziane zostało wprost, że staro-
sta Marek Śmiłowski po przegraniu 
bitwy ze Sławomirem Chmielew-
skim o stanowisko burmistrza Mo-
gielnicy, prowadzi z nim teraz pry-
watną wojenkę (zatoczka w mieście 
na drodze powiatowej). Jeden z rad-
nych stwierdził, że Dobrzyński od 
początku nie pasował do tej koali-
cji, a w ogóle nie nadawał się na sta-
nowisko wicestarosty. Gdyby pano-
wie dokładnie przejrzeli protokół z 
sesji, zapewne doszliby do wniosku, 
że warto wytoczyć kilka procesów 
o zniesławienie. W trzech przypad-
kach były to sprawy ewidentne...

Dymisja przyjęta
 Gdy emocje już opadły, jak po 
wielkiej bitwie kurz..., przystąpio-
no do głosowania. Wynik był z góry 
przesądzony: przy 11 radnych głosu-
jących za przyjęciem dymisji, 6 prze-
ciw i 2 wstrzymujących się - Maciej 
Dobrzyński przestał pełnić funkcję 
wicestarosty powiatu grójeckiego. 
 Dzisiaj trudno przesądzić, czy bę-
dzie to z korzyścią dla powiatu, czy 
wywoła jeszcze większe zamieszanie. 
A po pierwszym głosowaniu, po przy-
jęciu dymisji wicestarosty, rządzący 
powiatem PiS mógł się przekonać, że 
nadchodzą dla koalicji ciężkie czasy. 

Prztyczek w nos...
 Sprawa wydawała się drobna – 
starosta zaproponował, aby prze-
sunąć w budżecie 200 tys. zł prze-
znaczonych na drogi, na dofinan-
sowanie prac niezbędnych do za-
kończenia budowy Centrum Eduka-
cyjno–Muzealnego przy pałacu Pu-
łaskich w Warce. Wszyscy zdawa-
li sobie sprawę, że zawalenie kolej-
nego terminu rozliczenia rewitaliza-

cji Muzeum w Winiarach może po-
ciągnąć za sobą nieobliczalne skut-
ki (a właściwie obliczalne – koniecz-
ność zwrotu ponad 7 mln 800 tys. zł 
dotacji unijnej). Mimo to opozycja, 
wzmocniona przez dwóch radnych 
z klubu Nasze Czasy, zagłosowała 
przeciwko jak jeden mąż. I wniosek 
upadł, co wywołało takie zdumienie 
starosty Ścisłowskiego, że na kilka 
chwil odjęło mu mowę.  
 Porażka zaczęła gonić poraż-
kę. Po rezygnacji dwóch radnych z 
członkostwa w komisji rewizyjnej, 
nie było innego wyjścia, tylko prze-
głosować nowy jej skład. Po dłuż-
szych targach, w sytuacji gdy PiS 
stracił większość w radzie, każdy 
z klubów otrzymał proporcjonal-
ny udział: PiS – 2 członków, Po-
wiat Sprawny i Przyjazny – 2 i Na-
sze Czasy – 1. Na przewodniczące-
go wybrano znanego z bezkompro-
misowości Dariusza Piątkowskiego.  

Będzie przewrót..?
 Nie można przeoczyć apelu Ma-
cieja Dobrzyńskiego o nową koali-
cję. Właściwie było to wezwanie do 
rozmów nad stworzeniem nowego 
układu sił w powiecie. Wprawdzie 
trudno sobie wyobrazić, aby np. 
radny Stanisław Sitarek szedł „pod 
rękę” z radnym Krzysztofem Fik-
sem, ale przecież mamy już w radzie 
precedens. Andrzej Zaręba, znany 
działacz Platformy Obywatelskiej, 
zbratał się z PiS, co trudno uznać 
za rzecz naturalną. Jesteśmy jednak 
przekonani, że Zaręba chętnie wró-
ci na „właściwą drogę”, czyli będzie 
przyjazny kolegom z klubu PSL... 
Najprostsza arytmetyka wskazuje, że 
już na najbliższej sesji rady powiatu 

może więc dojść do „przewrotu pa-
łacowego”. Oczywiście pod warun-
kiem, że radny Zaręba pokaże się w 
końcu przy ul. Piłsudskiego w Grój-
cu. Od pół roku bowiem przebywa w 
Stanach Zjednoczonych, tracąc wię-
zi ze swoimi wyborcami.

To nie tak...
 Jeden z radnych, którego wpraw-
dzie nie wymieniliśmy z nazwiska 
w materiale „Na tych dietach trud-
no schudnąć” w poprzednim nume-
rze Kuriera Południowego, poczuł się 
urażony stwierdzeniem: „Tylko jeden z 
radnych pobiera 901 zł, ale on ograni-
czył swą aktywność do jednej komisji”.
 Okazało się, że to nie tak... Ale 
oddajmy mu głos. – Od kilku lat pra-
cuję w urzędzie gminnym w Chyno-
wie. Mam na co dzień do czynienia 
z budową i remontami dróg, a więc 
siłą rzeczy ściśle współpracowałem z 
Powiatowym Zarządem Dróg. Zgło-
siłem więc akces do komisji drogo-
wej w radzie powiatu. Koalicjan-
ci z PiS nie chcieli się jednak dzie-
lić z nikim władzą. Może obawia-
li się, że ktoś, kto się trochę na tym 
zna, będzie im patrzył na ręce... więc 
nie dopuścili mnie do udziału w jej 
pracach. Muszę dodać, że niektórzy 
radni z koalicji kierują nawet dwoma 
komisjami – stwierdził radny.
 Ponieważ Krzysztof Ambroziak 
nie chciał pozostać anonimowym rad-
nym, dodajmy tylko, że jest on prze-
wodniczącym klubu Powiat Sprawny 
i Przyjazny (PSL) oraz członkiem ko-
misji rolnictwa, ochrony środowiska i 
geodezji w radzie powiatu.

Leszek Świder

Teatrzyk nieDuży, ale z sukcesami

 Od kilku lat w Dworku na Długiej działa dziecięca grupa teatralna „Te-
atrzyk nieDuży” prowadzona przez Annę Owczarczyk. Poprzedni rok szkol-
ny był dla grupy pasmem sukcesów, które zdobywali za spektakl „Dziób w 
dziób”. W roku szkolnym 2014/2015 zawiązała się nowa 12-osobowa grupa. 
Od października dzieci pracowały nad nowym spektaklem pod tytułem „A 
niech to gęś kopnie” na podstawie scenariusza Marty Guśniowskiej. 
Teatrzyk przedstawił nowy spektakl podczas VII Radomskich Prezentacji Te-
atralnych i Półfi nałów Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ra-
domiu. Komisja konkursowa doceniła wysoki poziom przedstawienia, znako-
mitą grę aktorską oraz ciekawe rozwiązania reżyserskie i przyznała Teatrzy-
kowi „nieDużemu” pierwszą nagrodę oraz nominację do fi nału XV Mazowiec-
kiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie. Warto przypomnieć, 
że w zeszłym roku Teatrzyk „nieDUŻY” zajął II miejsce fi nale tego festiwalu. 

Info.

PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
POWIAT Z ostatnich informacji o sytuacji fi nansowej Powiatowego Centrum Medycznego w 
Grójcu, przedstawianych przez byłą prezes spółki (pełniła obowiązki) Joannę Krzyżanow-
ską-Janas wynika, że Centrum ma ponad 13 mln zł zobowiązań, z czego ponad 4 mln zo-
bowiązań wymagalnych. Zmusza to zarząd PCM do ogłoszenia upadłości spółki (nie złoże-
nie wniosku upadłościowego skutkuje sankcjami karnymi w stosunku do zarządu spółki)
 W tej sytuacji Walne Zgromadze-
nie Wspólników (zarząd powiatu) 
podjęło uchwałę upoważniającą za-
rząd PCM do wzięcia kolejnego zo-
bowiązania w wysokości 2 mln zło-
tych. Dodajmy, że nie zostało spo-
rządzone sprawozdanie finansowe 
za 2014 rok (termin minął 31 marca). 

Gdzie są pieniądze..?
 Pomimo wyboru nowego zarzą-
du spółki, nie jest znana przyczyna 
braku bilansowania się działalności 
szpitala (dochody szpitala kształtu-
ją się na poziomie 33 milionów, co 
stanowi przychód miesięczny na po-
ziomie blisko 3 mln zł). Do dnia, w 
którym odbywała się sesja rady po-
wiatu, czyli 11 maja, zarząd powia-
tu oraz Rada Nadzorcza PCM nie 
opracowały żadnego programu na-
prawczego i nie zaproponowały żad-

nych działań, mających na celu sfi-
nansowanie deficytu i uregulowania 
zobowiązań wymagalnych, celem ra-
towania szpitala przed upadłością.

Ratunek w prywatyzacji?
 Zdaniem byłego już wicestaro-
sty Macieja Dobrzyńskiego, który 
miał pieczę w powiecie nad służbą 
zdrowia, działania zarządu powia-
tu zmierzają do rozwiązania proble-
mu przez sprywatyzowanie PCMG. 
Z wypowiedzi starosty Marka Ści-
słowskiego, podczas dyskusji na ten 
temat wynikało, że brane jest pod 
uwagę oddanie części szpitala ope-
ratorowi zewnętrznemu. Na razie 
nie ma jednak chętnych...

W Nowym Mieście bez gospodarza
 Nie lepiej jest w drugim szpita-
lu w naszym powiecie. Ujemny wy-

nik finansowy i nieprawidłowości wy-
kazane zostały w audycie sporządzo-
nym dla SP ZOZ w Nowym Mieście 
nad Pilicą. W konsekwencji podzię-
kowano za pracę dotychczasowemu 
dyrektorowi Tomaszowi Skurze, a w 
jego miejsce został powołany (na sta-
nowisko pełniącego obowiązki dyrek-
tora) dr Zygmunt Warzecha. Po tych 
zmianach audytor zewnętrzny miał 
przeprowadzić analizę finansów szpi-
tala i kontrolę organizacyjno–praw-
ną. Po zakończeniu audytu, miał być 
rozpisany konkurs na stanowisko dy-
rektora szpitala. Z ostatnich infor-
macji wynika jednak, że audyt został 
wstrzymany przez zarząd powiatu. 
Natomiast dyrektora Zygmunt Wa-
rzecha zrezygnował z pełnionej tym-
czasowo funkcji dyrektora SP ZOZ. 

Opr. LŚ

WARKA



IV nr 18 (576)/2015AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

CHYNÓW 

Wójt Roku 2014
 W siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza odbyła się gala fi na-
łowa plebiscytu „Wójt Roku 2014”, w której uczestniczyło 10 wójtów z 
całej Polski, wytypowanych wcześniej przez Kapitułę Konkursu. Celem 
konkursu, organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 
TVP, było wyłonienie wójta, który w 2014 roku wykazał się największy-
mi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Jednym z zaproszo-
nych na tę uroczystość włodarzy gmin był wójt gminy Chynów Tadeusz 
Zakrzewski. O zwycięstwie decydowały wysyłane przez mieszkańców 
smsy – tych najwięcej zebrała p. Maria Włodarczyk – wójt gminy Dąbro-
wa Zielona (woj. śląskie). 

Info

Sułkowice Cup 2015
 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów organizuje zawody spor-
towe „Sułkowice Cup 2015”. Jest to kolejna już edycja turnieju, w któ-
rym biorą udział siatkarze plażowi regularnie występujący w ogólno-
polskich zawodach siatkówki plażowej oraz piłkarze radomskiej A/B kla-
sy oraz zawodnicy amatorskich piłkarskich lig szóstek. Turniej odbędzie 
się 4 czerwca od godziny 9.30 w Sułkowicach na boisku „Ligówki” k. Za-
kładu Kynologii Policyjnej. 
Tytułu zdobytego przed rokiem w piłce nożnej broni drużyna z Jasieńca. 

Info

PNIEWY

Sprzątają wsie
 Mieszkańcy kolejnych wsi - Dąbrówki i Teodorówki - przyłączyli się 
do akcji sprzątania swoich miejscowości. Z inicjatywy Straży Gminnej 
w Pniewach zostało uprzątnięte dzikie wysypisko śmieci przy drodze 
Michrów - Świętochów. Wyrażamy nadzieję, że również mieszkańcy in-
nych wsi podejmą trud wspólnego dbania o czystość i porządek w swo-
jej najbliższej okolicy.

Info
BŁĘDÓW

Zuzanna Wojtczak w fi nale
konkursu wiedzy pożarniczej

 Mieszkańcy kolejnych wsi - Dąbrówki i Teodorówki - przyłączyli się 
do akcji sprzątania swoich miejscowości. Z inicjatywy Straży Gminnej 
w Pniewach zostało uprzątnięte dzikie wysypisko śmieci przy drodze 
Michrów - Świętochów. Wyrażamy nadzieję, że również mieszkańcy in-
nych wsi podejmą trud wspólnego dbania o czystość i porządek w swo-
jej najbliższej okolicy.

Info

AKTUALNOŚCI GRÓJECKIE Truskawkom zagłada nie grozi
POWIAT Z ponad 50 tys. hektarów plantacji zbieramy w Polsce, zależnie od pogody, 150 - 200 tys. ton tru-
skawek. To jedna piąta unijnej produkcji. Dlatego z niepokojem odbieramy głosy, że polskie truskawki cze-
ka marny los. Na szczęście słychać też, że dobre plantacje utrzymają się bez trudu. Skąd ta rozbieżność zdań?
 Pesymiści twierdzą, że wszyst-
ko sprzysięgło się przeciwko naszym 
plantatorom: tegoroczny urodzaj tru-
skawek w Chinach, embargo rosyjskie 
i – na koniec – brak chętnych do zbie-
rania tych ulubionych przez Polaków 
owoców. Tegoroczne zbiory truska-
wek w Chinach mogą być znacznie 
wyższe, nawet o 100 tys. ton, w po-
równaniu z 2014 rokiem. Oznaczać to 
może spadek cen tych owoców, rów-
nież na rynku europejskim. 

Najtańsze owoce w Unii
 W Polsce mamy najniższe ceny tru-
skawek w całej Unii Europejskiej, a 
mimo to trudno polskim plantatorom 
zaistnieć na rynkach wspólnoty. Tamtej-
si producenci skutecznie bronią się przed 
polską, nawet kilka razy tańszą truskaw-
ką. Zamknięty został dla nas rynek ro-
syjski, bardzo ceniony przez polskich 
eksporterów. Rosjanie płacili bez szem-
rania, często zaraz po dostawie. Jakby 
tego było mało, coraz trudniej jest zna-
leźć chętnych do zbierania tych owoców 
na naszych plantacjach, mimo że można 
zarobić nawet powyżej 100 zł dziennie. 

Stawiamy na marmoladę
 Nie tak dawno w rozmowie z Ire-
neuszem Komorowskim, plantato-
rem z gminy Chynów i jednocześnie 
prezesem Stowarzyszenia Plantato-
rów Borówki Amerykańskiej usły-
szeliśmy, że wprawdzie nie jest to do-
minująca uprawa w Grójeckiem, ale 
niemal każde gospodarstwo ma spo-
ry areał „pod truskawkami”. Najpopu-
larniejszy jest gatunek marmolada, w 
którym nasze plantacje się wyspecjali-
zowały. Trudno się dziwić, skoro moż-
na było niemal całą produkcję na pniu 
sprzedać do Rosji. - Już jesienią 2014 
r. mocno odczuliśmy brak możliwości 
eksportu na rynek rosyjski – mówił Ko-
morowski. - W tym roku sytuacja może 
być nieco lepsza, bo znajdujemy jakieś 
ścieżki, ale trudno je nazwać drogami 
eksportu. Z pewnością sporo owoców 
może pozostać na polach tam, gdzie 
plantacje są gorsze, mniej wydajne lub 
zaatakowane przez choroby czy szkod-
niki. Najbardziej ucierpią gospodar-
stwa specjalistyczne, które nastawiły się 
na uprawę truskawki. Dla nich nasta-
ły ciężkie czasy. Jedna sadzonka kosz-
tuje dzisiaj 50 gr, a założenie planta-
cji to wydatek około 30-50 tys. zł w za-
leżności od jej obszaru. Przy możliwo-
ści eksportu do Rosji plantacja 8-10 ha 
pozwalała utrzymać gospodarstwo na 
wysokim poziomie. Teraz wszystko się 
zmienia – zakończył Komorowski.

Niestraszny nam mróz
 Przed kilkoma dniami odwiedzili-
śmy plantację Sylwestra Janoty w Ko-
zietułach (gm. Jasieniec). Trafiliśmy na 
spiętrzenie prac w polu, gdyż plantato-
rzy odebrali sygnał, że w nocy mają na-
stąpić przymrozki nawet do – 2 st.C. 
 - Mamy około 8 hektarów „pod 
truskawkami” – mówi Sylwester Ja-
nota. – Gdyby nam wymarzły, była-
by tragedia. Na szczęście śledzimy 
sytuację i w porę możemy zareago-

wać. Mamy przygotowane trzy cią-
gniki przystosowane do szerokości 
rozstawu posadzonych truskawek. 
Zamontowaliśmy specjalistyczny 
sprzęt i do wieczora na całej plan-
tacji położymy agrowłókninę, któ-
ra powinna zabezpieczyć sadzon-
ki przed zbyt niską temperaturą. Od 
sąsiada „pożyczyliśmy” dwie pra-
cownice, które nam pomagają umo-
cować włókninę, aby nie porwał jej 
wiatr – tłumaczy Janota.

Nikogo się nie boimy
 Stoimy na skraju starannie utrzy-
manej plantacji. Sadzonki są nawad-
niane, a spod rozrzuconej słomy wi-
dać gdzieniegdzie czarną włókni-
nę. Sadzonki są obsypane kwiatami, 
a liście imponują ciemnozieloną bar-
wą. – Stwierdziliśmy z synem, z któ-
rym prowadzimy tę plantację - że nie 
ma sensu „bawić się w rolnika”, trzeba 
podejść do sprawy profesjonalnie. Nie 
przeczę, zainwestowaliśmy spore pie-
niądze, ale od kilku lat jesteśmy zna-
ną i cenioną wśród handlowców fir-
mą. Dlatego jeżeli mówi pan, że nie 
sprostamy chińskiej konkurencji, czy 
mamy obawiać się europejskich po-
tentatów, jak Holandia, to u mnie wy-
wołuje to uśmiech... Nikt nie produku-
je takich smacznych i pięknych owo-

ców jak my. Na naszym rynku już po-
jawiły się truskawki z południowej Eu-
ropy, gdzie dojrzewają wcześniej. Ale 
wyczuwa Pan ich smak?  Nie umywa-
ją się do naszych. Mamy więc owoce z 
Węgier, Serbii, Hiszpanii czy Portuga-
lii. Ale za miesiąc się one skończą i na 
rynek trafią z naszych plantacji. Prze-
widuję, że około połowy czerwca. Ja 
nie mam żadnego problemu ze sprze-
dażą. Oferuję towar najwyższej jako-
ści i dostawcy o tym wiedzą. Na gieł-
dzie w Broniszach mam swoje miej-
sce, które rezerwują dla mnie odbior-
cy. Poza tym współpracuję z punkta-
mi skupu, które dysponują specjalną 
chłodnią z ozonowaniem truskawki. 
Mogą więc wysłać owoc na „kraniec” 
świata i dojdzie on tam w doskonałej 
formie. Nie martwię się więc o zbyt, 
tylko wyprodukowanie najlepszego 
towaru – wtedy ze sprzedażą nie bę-
dzie problemów. Słyszałem o kłopo-
tach z pracownikami do zbioru owo-
ców. My od lat mamy umowę z gru-
pą Ukraińców, która regularnie do 
nas przyjeżdża. Nie sądzę, aby w tym 
sezonie było inaczej. Czasy, gdy na 
plantacji pracowała rodzina, dawno 
się skończyły. To dzisiaj już normalny 
zakład pracy i takim regułom podle-
ga – kończy Sylwester Janota.

Leszek Świder

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

HDK „Kropelka” ma już 25 lat 
 Działający w Nowym Mieście nad Pilicą pod patronatem  PCK Klub 
Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, obchodził jubileusz 25-lecie ist-
nienia. Z tej  okazji odbyło się  spotkanie wszystkich członków klubu 
oraz przedstawicieli lokalnego samorządu i instytucji wspierających 
działalność Klubu. Medalami nagrodzono osoby, które  oddały najwię-
cej krwi. Medal PCK IV stopnia Zasłużony dawca „za wychowanie swych 
dzieci na dobrych patriotów” otrzymała Maria Cupriak. Dzieci pani Ma-
rii:  Karolina, Anna, Sylwia oraz syn Marcin także są  krwiodawcami. Po-
nadto medal III stopnia Zasłużony dawca otrzymali Krzysztof Kucharski 
i Jan Łuniewski.  W trakcie uroczystości Medalami Pamiątkowymi z oka-
zji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce odznaczono Dorotę 
Osuchowską, Jadwigę Kowalczyk, Katarzynę Chałupkę, Andrzeja Świ-
staka, Zdzisława Kamińskiego i Bogusława Osuchowskiego. 

Info

R E K L A M A

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Przyjmę magazyniera, skład budowlany, 
Piaseczno, uprawnienia na wózek widłowy, 
tel. 609 115 711

Sklep ogólnospożywczy „Piątka Bis” w Pia-
secznie zatrudni ekspedientkę, tel. 501 406 160

Przyjmę kierowcę kat. B i C z uprawnieniami 
HDS, tel. 609 115 711

Do ochrony osiedli, tel. 22 818 80 07

Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik 
produkcyjny. Masarnia, tel. 22 756 79 82
 
Kelnerkę lub do przyuczenia. Zajazd 
w Tarczynie, tel. 509 198 920

Zatrudnię ekspedientkę do spożywczego, 
w Nowej Iwicznej, blisko stacji PKP, 
tel. 509 974 521

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

Supermarket w Konstancinie, 
zatrudni sprzedawców, tel. 668 48 22 50

Hydraulik, również do przyuczenia 
tel. 609 079 764 

Zatrudnię GROOMERA, tel. 665 701 968

Przyjmę ucznia do warsztatu samochodowe-
go, najchętniej na pełny etat, tel. 502 328 510

Samodzielnych stolarzy. Miejsce pracy: 
Kolonia Mrokowska, tel. 501 868 657

Delikatesy Pod Dębem w Zalesiu Dolnym, 
czeka na Ciebie praca w zgranym zespole 
tel. 22 737 35 83, 797 188 368

Poszukuję Pracowników Ochrony w Mrozni 
w Żabiej Woli. Tel. 783 940 189 

Poszukuję Pracowników Ochrony w Pruszkowie. 
Tel. 695 155 927

Kierowcę z kat.C+E, kraj, tel. 502 104 180

Praca Tarczyn-produkcja atrakcyjne warunki, 
tel. 691 744 602

Elektronik/Elektryk do naprawy domofonów.  
Prawo jazdy kat B. obowiązkowe. Własne auto 
mile widziane.  CV ze zdjęciem na email: 
mbelektronika@interia.pl

Poszukiwany elektromechanik do serwisu ma-
szyn budowlanych. Z doświadczeniem. 
Stabilna praca. Tel. 501 265 139; 606 420 007

Statyści do tv. Osoby zadbane po 25 rż. 
Tel. 798 051 500 

Kasjer/ka na Stacji Paliw w Tarczynie (kierunek 
W-Wa), tel. 605 276 594 

Kierownika robót energetycznych , 
brygadzistę elektromonterów z prawem 
jazdy kat.C, tel. 506 274 413

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

Zatrudnię manicurzystkę lub kosmetyczkę z 
umiejętnością robienia manicure, Piaseczno, 
tel. 604 914 999

Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynaro-
dowym, kierunek: Rumunia, umowa o pracę, 
doświadczenie mile widziane, tel. 505 030 062

Restauracja Aromat w Gołkowie zatrudni 
pomoc kuchni, kelnerów, tel. 501 361 347

W warzywniaku, całodniowa, ul. Wałbrzyska, 
tel. 508 138 401 

Kierowca kat. C+E, kraj, (dobre zarobki), 
tel. 502 310 162, 693 178 415

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

Kosmetyczka – Piaseczno, tel. 502 868 228

Lakiernika w Piasecznie tel. 605 123 567 

Zatrudnię ekspedientkę do cukierni w Zalesiu 
Górnym, tel. 501 185 166

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie 
spożywczym, tel. 662 032 032 (po 12:00)

Pilnie zatrudnię fryzjerkę w Piasecznie, 
tel. 794 571 833

Nauczyciela z doświadczeniem do przedszkola 
w Piasecznie, od sierpnia. Cv na adres: 
sloneczne.przedszkole@op.pl

Doczyszczanie hal na weekendy w Belsku 
Dużym koło Grójca, stawka 10 zł/h netto. 
Tel 22 329 25 06/05

Do serwisu sprzątającego w Belsku Dużym 
koło Grójca, stawka 8,60 zł/h netto. 
Tel. 22/329 25 06 i 22/329 25 05

Wynajmę stanowisko fryzjerskie w pełni wypo-
sażone w centrum Tarczyna. Tel. 504 495 384

Panów do ochrony osiedla w Konstancinie, 
tel. 606 636 959

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym 
Konstancin, tel. 502 431 371

Cukiernika, pomoc cukiernika, kierowcę, 
tel. 608 079 659

Zatrudnię kierowcę kat C + E transport 
krajowy, tel. 601 097 505

Prace pomocnicze w drukarni, 
biuro@atsdigital.pl

Na dachy, tel. 601 20 98 98

Do obsługi plotera frezującego 
(Corel Draw);biuro@atsdigital.pl

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

Sprzątaczkę do piekarni, Zalesie Dolne, 
Dworska 1, tel. 22 756 90 01

Zatrudnię kasjera – sprzedawcę do pracy 
w sklepie ogólnospożywczym w Konstancinie – 
Jeziornie, wynagrodzenie: 8 – 10 zł/h, 
tel. 515 103 389

Poszukuję osoby do sprzątania w domu, 
Piaseczno, tel. 535 122 224

Zatrudnię kelnerkę, Restauracja Puławska 4, 
Piaseczno, wiadomość na miejscu lub 
tel. 604 21 38 31

Przedszkole w Piasecznie zatrudni 
konserwatora. CV proszę przesyłać 
na adres: przedszkole.piaseczno@wp.pl

Restauracja w Józefosławiu zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem lub skuterem. 
Tel. 504 250 587

Praca w sklepie spoż..Dobre warunki,dobre wy-
nagr.,dobry dojazd. Dla osób zmotywowanych, 
poszukujących stałej pracy i pewnego wynagr. 
Tel. 601 440 570

SZUKAM PRACY 

Budowlaniec, tel 505 432 147

Sprzątanie, prasowanie, tel. 539 77 88 17

Tanie sprzątanie, tel. 502 213 486

KUPIĘ

Kupię agregat prądotwórczy, ok 2 kw, 
tel. 698 698 839 

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

Stary rower tel. 601 31 77 61 

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601 

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, 
tel. 601 336 063

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

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

Profesjonalna chemia, środki czystości 
dla firm oraz klientów indywidualnych. 
Atrakcyjne ceny, tel. 504 899 840 

Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe. Tel. 510 694 550

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

Meble kuchenne z wyposażeniem, tel. 695 439 184

Łóżko kosmetyczne, białe  tel. 22 750 97 20 

Baraki tel. 605 094 400 

Drewno kominkowe i opałowe, stemple budow-
lane tel. 605 094 400

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

Drewno kominkowe, tel. 606 212 603

Drewno kominkowe, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

Tuje duże, tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Plandeka z naczepy Schmitz, mało używana, 
tel. 601 097 505

Fiat 125 p, 1988 r., tel. 22 757 02 98

Honda poj. 250, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Toyoty, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Budowlana 1250 m kw., media, 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

Działki,Huta k/Rypina,warunki zabudowy, 
las, jeziora 8zl/m kw, tel. 601 540 436

Mieszkanie 56 m kw.,Żałe k/Rypina,dookoła 
kilka jezior,piękna okolica, tel. 601 540 436

Hala 300 m kw. Działka 1200 m kw. lub do 
wynajęcia, tel. 602 383 108

2 pokoje 42 m kw., na parterze, Piaseczno, 
ul. Strusia. Tel. 662 434 506

Sprzedam mieszkanie w centrum Grójca 
o pow.48 m kw. Tel. 691 708 213

Dom bliźniak 170 m kw. Piaseczno/Zalesie 
Dolne. Działka 503 m kw. Tel: 692 402 746

Sprzedam działki budowlane w Jaktorowie. 
Od 900 m2 – 1000 m2. Tel. 791 453  727

Budowlana 1040 m kw., Złotokłos, tel. 506 590 916

Piękna, budowlana 1500 m kw., media, 
Dobiesz k.Piaseczna, tel. 601 38 16 40

Działka budowlana 1073m kw w Głoskowie 
tel. 881 945 470 

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Działka Pęcław 1400 m kw., ogrodzona 
z warunkami zabudowy, tel. 604 373 410

Dwupokojowe, 34,5mkw ul. Warszawska 33, 
Piaseczno, 185 tys zł, tel. 600 878 995 

Działka Budowlana, 1567 m kw., Góra Kalwaria, 
ul. Dębowa (Marianki), 130 zł/m kw., 
tel. 517 491 299

Działki budowlane, Sułkowice tel. 604 595 274 

Mazury, 2 atrakcyjne działki nad jeziorem 
Śniardwy k/Pisza, tel. 795 041 054

Piaseczno. Pokoje gościnne. www.spanie24h.pl

Działki budowlane 1000 i 1650 m kw. 
W Tomicach, tel. 511 398 617

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

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

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

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

Mieszkanie 95 m kw. Piaseczno, Mickiewicza, 
tel. 609 264 795

Działka budowlana 1040 m kw. tel. 606 356 324

Działki 1000 m kw. Fabryczna Łoziska,
tel. 501 406 191

Dom, 210 m kw., na działce 2000 m kw., 
Prace Duże, tel. 509 433 768

Działka budowlana, media, Prace Duże, 
80 zł/m kw., tel. 509 433 768

Atrakcyjne mieszkanie 60 m kw. w Pruszkowie, 
gotowe do zamieszkania sprzedam, 
tel. 510 358 373

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Pawilon, bazarek Piaseczno, tel. 609 180 479

Mieszkanie 82 m kw. Dwupoziomowe, 
Piaseczno Osiedle Albatrosów, 1750 zł , 
tel. 604 152 591

1 i 2 – pokojowe, Piaseczno, tel. 603 932 284

Duży, ładny pokój dla dwóch osób, Piaseczno, 
tel. 666 283 858

Dwa lokale usługowo-biurowe, ok. 70 m kw. i ok. 
80 m kw., razem lub osobno, I piętro, centrum 
Piaseczna, tel. 508 079 099

Powierzchnie usługowo-biurowe, w nowym 
budynku z windą, ścisłe centrum Piaseczna, 
I i II piętro, po 430 m kw., internet światłowodo-
wy, tel. 508 079 099

Pokój, kuchnia, łazienka tel.  794 582 314

Biura,magazyny; rozne powierzchnie.Dobra lo-
kalizacja. Konstancin-Jeziorna, tel. 721 554 688

Tanie kwatery, tel. 725 453 664

Bezpośrednio:usługowy, 120 m kw, wysokość 
3,6m, witryna i wejście ul. Młynarska 19 w Pia-
secznie. Wszystkie funkcje usług. Cena 3.200 zł/
mies. Tel. 606 678 000

Wynajmę lokal o pow. 70 m kw lub 210 m kw. 
w  Grójcu. Tel. 691 708 213

Kawalerka w Piasecznie, ul. Strusia, tel. 697 565 729

Mieszkanie 37 m kw. Piaseczno, tel. 693 440 622

Warsztat samochodowy lub na inną działalność, 
h-4m, 220 m kw., działka 1500 m kw., pozwole-
nia lub sprzedam, Piaseczno, tel. 505 795 962

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Powstańców 
Warszawy 20, posiada do wynajęcia pomiesz-
czenie piwniczne ok. 50 m kw., tel. 664 771 616

Mysiadło, pokój+kuchnia, 35 m kw., 
tel. 601 30 88 48

Pawilon handlowy 80 m kw. Piaseczno, 
tel. 518 148 539

Kwatery pracownicze, Chyliczki tel. 509 310 592 
Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynaj-
mie tanio powierzchnie biurowe 200 m kw., i 400 
m kw., w centrum Piaseczna, tel. 22 757 09 56

Mieszkanie 40 m kw., centrum Piaseczna 
tel. 698 034 688

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

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

Mieszkanie 40m kw, cena 1000 zł, tel. 601 302 998

Magazyny 300 i 500 m kw. w Antoninowie, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kupię konstrukcję wiaty lub hali, tel. 509 447 601

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

USŁUGI

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

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, 
TEL. 502 514 388

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

Elektryk, uprawnienia, tel. 501 236 987

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

Budowa domów od podstaw. Ogrodzenia. 
Tel. 602 186 369

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, 
dachy, remonty, tel.  501 386 629

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Studnie, pompy ciepła, tel. 508 84 16 16, 
www.wiertnik.pl

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Remonty,glazura, tel. 796 664 599

Studnie, tel. 601 231 836 

Dachy, Docieplenia, Okna-Sprzedaż-Montaż, 
tel. 22 757 84 09, 606 920 791

Dachy-krycie, naprawa,podbitka. Tel. 518 334 356

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

BHP PPOŻ kompleks., tel. 518 775 113

Koszenie trawników, tel. 510 694 550

Ocieplanie pianką, tel. 531 834 414

Elektryk, tel. 539 669 889

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wycinka drzew alpinistycznie, prace na 
wysokości tel. 505 483 700

Mycie elewacji, fasad, kostki brukowej itp. 
Tel. 510 694 550

Wycinka,skracanie drzew i krzewów, 
tel. 510 694 550

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Tynki, tel. 518 488 335

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

Domofony, tel. 603 375 875

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Naprawa krycie dachów , tel. 511 928 895

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Budowy domów tel. 798 836 860 

Układanie kostki brukowej, tel.  509 069 235

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Dach – papa termozgrzewalna tel.  530 731 484 

Hydraulika domy tel. 505 762 018 

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodzenia, porządkowanie działek, koszenie 
trawy. Tel. 661 812 387 

Instalacje elektryczne – profesjonalnie, 
tel. 500 091 368

Zadaszenie tarasów, carporty, daszki nad 
wejściowe, tel. 504 012 652

Czyszczenie ogrodzeń, działek i malowanie 
tel. 571 253 038

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Tanie remonty tel.794 706 556

Remonty, tel. 505 970 480 

Glazurnicze, tel. 660 130 799 

Układanie kostki brukowej, doświadczenie, 
konkurencyjne ceny, tel. 505 079 023

Prace ziemne mini koparką, tel. 506 929 819

Hydraulika, domy, tel. 692 857 639

Układanie kostki brukowej, elektryka. Hydraulika, 
wykończenia wnętrz, tel. 603 304 250

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

Transport, tel.  603 304 250

Elektryk, instalacje, awarie, dokumenty, 
tel. 602 876 843

Remonty, wykończenia wnętrz, trzyosobowa 
ekipa, doświadczenie, darmowa wycena, 
konkurencyjne ceny, www.emkabud.pl, 
tel. 609 828 998

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ubezpieczenia OC, AC, - tanio. Tel. 601 767 180

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

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

Kominki ciepłe z szamotu, 
www.kominkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666

Docieplanie budynków, malowanie elewacji, 
tanio, solidnie, tel. 507 768 230

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407

Usługi rębakiem do gałęzi oraz frezowanie 
pni, tel. 503 954 603

Ogrodzenia panelowe, produkcja, montaż, 
tel. 509 788 295

dachy-ebos.pl

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

 RÓŻNE 

NIEODPŁATNIE WYWIOZĘ ZŁOM, stare 
pralki, komputery, piece, kaloryfery itp.. 
Piaseczno, Konstancin i okolice, tel. 698 698 839

Tarot. Wróżka Luna tel. 700 588 488

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DRO-
GI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzy-
skaniu odszkodowania maksymalnej wysokości. 
ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESO-
WE. tel. 508 743 620

NAUKA 

Angielski – polecam, tel. 721 406 227

Francuski tel. 607 924 999

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Masaż odchudzający bańką chińską, 
tel. 663 117 116

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

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

Kurier Południowy przyjmie osoby do roz-
dawania gazet na terenie Piaseczna. Praca 
jeden raz w tygodniu (w piątki). Zgłoszenia 
ul. Ludowa 2 Piaseczno. Informacje
tel. 22 756 79 39 

Florystów z doświadczeniem, Piaseczno, 
tel. 887 626 850

Duża firma zatrudni od zaraz do pracy w cha-
rakterze Sanitariuszy/Sanitariuszek w szpitalu 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Kontakt: 510 011 309 lub 510 14 539.

Mechanika samochodowego do warsztatu, 
ok Piaseczna, tel. 783 245 478

Zatrudnię kierowców C+E w transporcie mię-
dzynarodowym. kadry@tpc.com.pl, 
tel. 601 310 000 

Firma sprzątająca zatrudni Panią do serwi-
su sprzątającego. Praca w miejscowości Ste-
fanowo, w systemie dwu zmianowym, 5 dni w 
tygodniu. Kontakt 604 183 273

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529 

KUPIĘ KAŻDE AUTO, TEL. 502 327 971

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJ-
NEGO.  ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI 
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE. 
Odwołania, zażalenia, pisma procesowe. 
TEL. 508 743 620

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

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

Plac 400 m kw., obok pawilonów w Kaniach, 
przy trasie 719, na ekspozycję handlowo-re-
klamową, z obsługą, tel. 500 135 688

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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 

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

OGRODZENIA PANELOWE, 
TEL. 508 867 884

TYNKI, TEL. 502 507 495

GLAZURA, GRES, TEL. 601 21 94 82

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581 

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

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

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

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

PROFESJONALNE DEKARSTWO, 
TEL. 507 595 394

MALOWANIE DACHÓW, tel. 514 611 016

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

SKUP AUT, CAŁE I USZKODZONE, SKORO-
DOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI 
TEL. 604 168 147

Przygotowywanie pozwów rozwodowych,
alimentacyjnych – sprawy rodzinne 
tel. 508 743 620 

Matematyka , tel. 602 690 229

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów. 
Trawniki. tel. 504 008 309

Układanie kostki. Tarasy. Odwodnienia. 
Gwarancja. tel. 504 008 309

Anteny TV-sat, sprzedaż, montaż, naprawa, 
tel. 502 129 161, 22 750 18 06

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

Zatrudnię od zaraz pokojowe do hote-
lu 4* na Ochocie. Praca wg grafiku w godz. 
08.00-16.00. Wynagrodzenie miesięczne: od 
2200 zł do 2900 zł netto (w zależności od ilo-
ści sprzątniętych pokoi). Bezpłatne wyżywie-
nie. Kontakt: 510 014 898 (pon.- pt w godz. 
08.00-16.00)



Święto teatru dziecięcego 
i młodzieżowego
     PIASECZNO Tradycją jest już,      że w jeden z kwietniowych weekendów w piaseczyń-
skim Domu Kultury odbywa się EFFKa,      czyli Festiwal Małych Form Teatralnych. W 
tym roku miała miejsce szesnasta edycja imprezy,      a w ciągu dwóch dni zaprezen-
towało się łącznie 20 dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych,      głównie z 
województwa mazowieckiego
 Pierwszego dnia EFFKi jury w 
składzie: Ewa Szawłowska -  prze-
wodnicząca jury, Robert Wasie-
wicz - członek jury i Artur Pon-
tek – członek jury  obejrzało osiem  
spektakli  zespołów teatralnych 
z przedszkoli z gminy Piaseczno  
oraz siedem spektakli  zespołów te-
atralnych  ze szkół podstawowych i 
- doceniając pracę oraz zaangażo-
wanie wszystkich uczestników Fe-
stiwalu - postanowiło wyróżnić... 
wszystkie grupy, gdyż każda z nich 
wniosła swoim występem coś cen-
nego do festiwalu. Nie obeszło się 
przy tym bez wielu indywidualnych 
wyróżnień aktorskich.
 Wysoki poziom spektakli został 
również podtrzymany następnego 
dnia, kiedy to jury (tym razem w 
składzie: Artur Pontek, Ewa Kłuj-
szo i Sławomir Holland) obejrza-
ło pięć spektakli młodzieżowych 
zespołów teatralnych. Docenio-
ne zostały: scenariusz oraz dow-
cipny i komediowy charakter tek-
stu Teatru Ananas, reżyseria i roz-
wiązania sceniczne Teatru Mona-
da, spójność kostiumów i rekwizy-
tów dla Teatru Słowo, scenografia, 
praca zbiorowa i rodzinna atmos-
fera w zespole Teatru Proscenium 
oraz scenariusz i wielowymiarowa 
opowieść literacka i sceniczna dla 
Teatru Miniatura. Wyróżnione zo-
stały również, podobnie jak w pią-
tek, indywidualności aktorskie.
 Oprócz prezentacji kolejnych 
grup EFFce towarzyszą również 

warsztaty. Ziemowit Kłujszo po-
prowadził dla młodych uczest-
ników „Aktorstwo w pigułce”, a 
Robert Wasiewicz wprowadził 
wszystkich chętnych w tajniki te-
atru fizycznego.
 - W trakcie festiwalu nie mu-
szę już praktycznie nic robić, bo 
mam tak świetnie wyszkoloną 
ekipę (aktorzy z teatrów Łups!, 
STUU i ChaChaHiHiHeHe) – 
mówi Ewa Kłujszo, instruktor te-
atralny i pomysłodawczyni im-
prezy. - Do tego stopnia, że po 
raz pierwszy mogłam być juro-
rem. Uważam, że w tym roku 
były naprawdę fajne spektakle. 
Wróciliśmy też do formuły na-
gradzania sprzed kilku lat. Nie 

było przegranych, a w  każdym 
ze spektakli znalazło się coś, co 
warto było docenić. Pragniemy 
by EFFka była świętem teatru, 
by uczestnicy oglądali się na-
wzajem, instruktorzy rozmawia-
li z jury i korzystali z jurorskich, 
cennych rad, a także by zarówno 
aktorzy, jak i instruktorzy, brali 
udział w warsztatach. Specjalne 
podziękowania należą się Kasi 
Resiak, która wkłada całe serce 
w Festiwal.  
 Organizatorzy imprezy za-
stanawiają się nad stworzeniem 
w przyszłości osobnego przeglą-
du dla grup przedszkolnych. 

Grzegorz Tylec
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