POWIAT PIASECZYŃSKI

POWIAT GRÓJECKI

URSYNÓW

R O K X V N R 2 0 ( 5 7 8 ) 1 2 - 2 5 C Z E R W C A 2 0 1 5 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

POWIAT GRODZISKI

W NUMERZE

I i II rundaRallycross
Cup w Słomczynie
Dwa dni mocnych
wrażeń i emocji
str. II

POWIAT PRUSZKOWSKI

Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
POWIAT W tym roku Święto
Kwitnących Jabłoni powróciło na plac targowy w Grójcu. Bawiliśmy się przy przebojach m.in. zespołu Akurat, Andrzeja Rosiewicza z
Asocjacją Hagaw, Poparzonych Kawą Trzy, Staśka Wielanka z Kapelą Warszawską,
zespołu Piersi oraz Margaret. Dodajmy jednak, że festyn był jedynie kulminacją
wydarzeń kulturalnych całego tygodnia

str. I

Próbował podpalić kościół

str. II

Dyrektorem to
tu jestem ja!
GRÓJEC W Szkole Podstawowej w Bikówku panują dość
dziwne stosunki międzyludzkie. Jest to chyba najłagodniejsze określenie kuriozalnej sytuacji, do jakiej doszło w
tej placówce

W sprawie szpitala
starostwo błądzi
we mgle...
str. II

str. IV

R

niowy.pl
www.kurierpolud

!
Czytaj on-line

Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy

E

K

L

A

M

A

KURIER POŁUDNIOWY

2

AKTUALNOŚCI

Zielone Świątki na Urzeczu
W weekend, 24-25 maja nad Wisłą odbyły się Zielone Świątki na Urzeczu. Obchody święta zostały zorganizowane
w różnych miejscowościach dawnego Urzecza, od Góry Kalwarii, przez Konstancin-Jeziornę, po warszawski Wawer
Zielone Świątki na Urzeczu to
kolejna inicjatywa Fundacji Szerokie
Wody, inicjatora m.in. Flis Festiwalu. Postanowiono odnowić tradycję
kultywowaną przed laty przez społeczności żyjące nad Wisłą.
Tegoroczne obchody zaczęły się
w Górze Kalwarii, skąd po mszy polowej w rejs po Urzeczu wypłynęło 13 tradycyjnych, zielonoświątkowych, ozdobionych łodzi. Retmanem kierującym spływem był Rafał
Łapiński z Fundacji Dom Wisły. Łodzie eskortowały motorówki WOPR-u oraz OSP Czernidła. Załogi i
pasażerowie galarów i batów wiślanych (w sumie ponad 140 osób, a
wśród nich także goście z zagranicy – delegacje z włoskich, niemieckich i francuskich miast partnerskich Góry Kalwarii i Konstancina) najpierw dopłynęły do Nadbrzeża, w gminie Karczew. Tam rozśpiewane łodzie z załogami i pasażerami
przebranymi w ludowe stroje powitało kilkaset osób z przedstawicielami władz gminy na czele. Odbyły się
m.in. warsztaty kulinarne oraz degustacja urzeckich przysmaków.
Następnie zielonoświątkowa flota odpłynęła na przeciwległy brzeg rzeki, do podkonstancińskich Gassów. Na
ostrodze zebrało się ok. 200 osób, które wzięły udział w błogosławieństwie ks.
Jacka Dzikowskiego, proboszcza parafii św. Zygmunta w Słomczynie oraz
prelekcji dr. Maurycego Stanaszka, który opowiedział o dawnych zwyczajach
Urzecza. Hitem okazały się jednak...
ogórki kiszone, które prosto z beczki rozdawał Antoni Pełka z OSP Czernidła.
Następnym przystankiem na trasie rejsu była Ciszyca, w której przy wale odbyły się msza oraz zielonoświątkowy festyn, w którym uczestniczyło kilkaset
osób. Na scenie zabrzmiały tradycyjne
ludowe pieśni, wystąpiły m.in. zespoły Tęcza, 30+, Powsinianie, Kuźnia,
Urzeczeni, Wólkowianki, Łurzycanki,
Sołtysi z Urzecza oraz Kalwarki. Odbył
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się także pokaz szota,
jednego z tradycyjnych
tańców w tym regionie.
W Ciszycy była
zlokalizowana także
meta I Biegu Zielonoświątkowego. 5-kilometrową trasę z Gassów przebiegło 62 zawodników.
Najlepszym biegaczom nagrody wręczali Iwona fot. Jakub Chmielewski
Odolińska, sołtys Cichlebem i solą powitali przedstawicieszycy, Robert Bryzek, kierownik biele samorządu dzielnicy. Oprócz festygu, Grażyna Leśniak z Fundacji Szenu z licznymi atrakcjami odbyły się tam
rokie Wody oraz Ksawery Gut z zam.in. interesujące rekonstrukcje zielorządu powiatu. Dystans najszybciej
noświątkowych obrzędów. Nie zabrapokonał Roman Romanenko z Ukrakło również występów na scenie, wspóliny. Na drugim stopniu podium stanął
nego śpiewania i tańca. Nad Wisłą wyWojciech Kopeć, a na trzecim – kolejstawiono także adaptację opery „Fliny gość ze wschodu Siergiej Fisko. Nasak” Stanisława Moniuszki. Festyn zatomiast najszybsza z kobiet była Joankończyło flisackie ognisko. Tegoroczne
na Cibicka. Oprócz pucharów najlepobchody zwieńczyła niedzielna biesiasi biegacze otrzymali bony o wartości
da w Powsinie, w dzielnicy Wilanów.
kolejno 1000, 300 i 200 złotych.
Warto dodać również, że Zielonym
Pierwszy dzień obchodów zakońŚwiątkom na Urzeczu towarzyszył rajd
czył się w Miedzeszynie, w warszawrowerowy na orientację, którego trasa
skiej dzielnicy Wawer. Tam odbyła się
przebiegała przez cały region.
największa biesiada, w której uczestniGrzegorz Traczyk
czyło kilka tysięcy osób. Łodzie i załogi
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Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
POWIAT W tym roku Święto Kwitnących Jabłoni powróciło na plac targowy w Grójcu. Bawiliśmy się przy przebojach m.in. zespołu Akurat, Andrzeja
Rosiewicza z Asocjacją Hagaw, Poparzonych Kawą Trzy, Staśka Wielanka z Kapelą Warszawską, zespołu Piersi oraz Margaret. Dodajmy jednak, że
festyn był jedynie kulminacją wydarzeń kulturalnych całego tygodnia
W sobotę jako pierwsza z gwiazd
na scenie pojawił się zespół Akurat.
Przy ich muzyce nogi same wystukują rytm i trzeba po prostu skakać,
choć w kilku przypadkach było to
raczej „podrygiwanie”. Zabawy nie
przerwał nawet siąpiący deszcz.
Jabłoniowy Grójec
Trochę obawialiśmy się, czy występ Andrzeja Rosiewicza z Asocjacją Hagaw jest dobrym wyborem na
tego rodzaju festyn. Okazało się, co
tu dużo mówić, że wiekowy (72 lata)
artysta nadal porywa do wspólnej
zabawy, przypominając znane i lubiane utwory, które przed laty nucili
niemal wszyscy: „Najwięcej witaminy”, „Chłopcy radarowcy”, czy - jak
stwierdził piosenkarz – „Czterdzieści lat plus VAT”. Dziadek Rosiewicz
trafił też do serc grójeckiej publiczności, dedykując jej piosenki: „Ciotka szarlotka” i „Jabłoniowy Grójec”.
Nic dziwnego, że na zakończenie
występu otrzymał nie tylko kwiaty,
ale także... szarlotkę z grójeckich jabłek.
Zespół Poparzeni Kawą Trzy złożony przede wszystkim z dziennikarzy Radia Zet i RMF FM - ma już
ustalona markę. Na scenie muzycy
są bardzo energetyczni, a ponieważ
teksty piosenek są chwytliwe i znakomicie wykonane – podczas koncertu nie tylko publiczność doskonale się bawiła, ale również artyści. W

pewnym momencie na scenie pojawiła
się maskotka Grójeckiego Ośrodka
Kultury, od razu zaakceptowana przez
członków zespołu. Było więc wspólne
śpiewanie, tańczenie, a później rozdawanie autografów do późnej nocy.
Matuzalemowie mają fanów
W niedzielę występy zainaugurował grójecki zespół Sektor A (wywodzi się ze Średniej 55). Właściwie
można by było na tym stwierdzeniu poprzestać. Ale chwilę później
na scenie pojawili się laureaci grójeckich festiwali, a szczególnie tegorocznego Festiwalu Piosenki Angielskiej. Jedna z nich, Olga Lipińska,
wykonała utwór Whitney Houston
„I have nothing” i jej głos sprawił, że
szybko zapomnieliśmy, jak z nutkami walczyła solistka Sektora A. Nie
oznacza to jednak, że matuzalemowie grójeckiej sceny nie mają swych
fanów. Wpadły nam w oko dwie
babcie, które posilając się szklanką
piwa, dopingowały swych idoli.
Utwory pamiętające czasy wojny,
okupacyjne, szmoncesy, warszawskich zaułków, a czasem rubaszne przyśpiewki – przypomniał zawsze mile odbierany w Grójcu Stasiek Wielanek z Kapelą Warszawską.
Piersi nie poprą Kukiza
Większość publiczności czekała jednak na dwie ostatnie gwiazdy
wieczoru - zespół Piersi i Margaret.

Z tym pierwszym zespołem do 2011
r. występował Paweł Kukiz. Rozstali
się chyba w niezbyt sympatycznych
okolicznościach, skoro gdy zapytaliśmy, czy będą na Kukiza głosować w
wyborach parlamentarnych – usłyszeliśmy: nie. Niezależnie od tego
artyści potrafili swymi piosenkami i
„pogaduszkami” stworzyć atmosferę znakomitej zabawy. Zagrali m.in.
„Bałkanicę” i „07 zgłoś się” - utwory, które stały się hitami w ostatnim
czasie. Trochę szkoda, że na gwiazdę wieczoru organizatorzy wybrali Margaret. Młoda piosenkarka,
zyskująca coraz większą sławę w
kraju i na arenie międzynarodowej
nie potrafi jednak stworzyć show.
Brakuje jej umiejętności nawiązania
kontaktu z publicznością. Mimo że
usłyszeliśmy m.in. „Thank You Very
Much”, „Wasted” czy „Start a Fire”,
część widzów była trochę rozczarowana. Jeżeli jednak chodzi o stronę
wokalną występu, artystka z pewnością nie zawiodła swoich wielbicieli.
Bujaj mnie, bujaj...
Okazało się, że Święto Kwitnących Jabłoni wcale nie traci na tym,
że jest organizowane na placu targowym. Oczywiście jeżeli ma to być impreza o charakterze ludowym, w której obok sztuki na wysokim poziomie, toleruje się tę jarmarczną, właściwą dla parafialnych odpustów.
Przez dwa weekendowe dni nie
mniejszym zainteresowaniem, niż artystyczne występy, cieszyły się także inne atrakcje przygotowane przez
organizatorów. Jedni więc próbowali
zmierzyć siłę swego ciosu na specjalnym mierniku, inni celność oka na
strzelnicy. Królowało jednak wesołe
miasteczko z karuzelami, huśtawkami, zjeżdżalniami i elektrycznymi samochodzikami. Co chwila pod niebo wylatywały dwa ramiona wielkiej
huśtawki, a po drugiej stronie placu
szalone skręty robiła maszyna przypominająca olbrzymią, ażurową pałkę do ubijania piany. W środku kilkanaście osób wydawało się przeżywać
najszczęśliwsze chwile swego życia...
W piwnym ogródku
Najmłodsi smakosze delektowali się cukrową watą, popcornem,
R
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obwarzankami lub prażynkami.
Nieco starsi mieli do dyspozycji sektor biesiadny na co najmniej tysiąc
miejsc. Przez dwa dni po godzinie
osiemnastej nie było tam wolnego
miejsca. Obok wesołego miasteczka,
tam najbardziej można było odczuć
nastrój ludowego festynu z dawnych
lat, pięknej, nieskrępowanej zabawy
w rodzinnym gronie, która pozwala
oderwać się na chwilę od codzienności. Najwięcej śmiechu wywołał
jeden z biesiadników, który w pewnym momencie wstał i przyglądając
się drzewcu od parasola zapytał: Panie, po ile to drzewko..? No cóż, byliśmy przecież na placu targowym...
Imprezy towarzyszące
Święto Kwitnących Jabłoni rozpoczął 17 maja turniej brydża sportowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu. Zjechali brydżyści z całej Polski. 40 par walczyło o punkty do rozgrywek o Grand
Prix Mazowsza
Następnego dnia usłyszeliśmy
największe przeboje z repertuaru Edith Piaf, które wykonała w
Galerii GOK krakowska artystka
Yaga Kowalik w ramach dnia francuskiego. W środę podczas spektaklu „Trzeba marzyć”, najpiękniej-

sze piosenki Jonasza Kofty i Jana
Wołka zaśpiewała Anna Stankiewicz. Muzykę skomponował wybitny aranżer i gitarzysta - Janusz
Strobel, a na fortepianie i akordeonie zagrał świetny muzyk jazzowy
- Andrzej Jagodziński.
W czwartek, 21 maja, została
otwarta wystawa grafiki studentów i
absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Z kolei w piątek
spotkaliśmy się z twórczością ks.
Jana Twardowskiego w spektaklu
„Miłość”, w którym wystąpił aktor
znany z roli ks. Popiełuszki w filmie
„Popiełuszko - Adam Woronowicz.
Z imprez mniej kulturalnych w niedzielę (21 maja) odbyły się mecze
koszykówki na grójeckim rynku. O
godz. 15 przez miasto przejechała kawalkada motocykli, w której
udział wzięły kluby motocyklowe
oraz pasjonaci motoryzacji. Gdy
miłośnicy motoryzacji obejrzeli już
wszystkie maszyny, na scenie wystąpiła młodzież z Belska Dużego i
Chynowa prezentując dorobek artystyczny swoich gmin.

Leszek Świder
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I i II runda Rallycross Cup w Słomczynie

AKTUALNOŚCI GRÓJECKIE
PNIEWY

Dwa dni mocnych wrażeń i emocji

Noc Świętojańska 2015
Gmina Pniewy serdecznie zaprasza na Noc Świętojańską, która odbędzie się 20 czerwca w Osieczku przy zalewie.

GRÓJEC W weekend, 30 i 31 maja na torze w Słomczynie odbyła się I i II runda Rallycross
Cup. Mieliśmy więc długo oczekiwaną sporą dawkę pierwszych w tym sezonie, wyścigowych emocji. Wystartowało ponad 40 kierowców. Walczyli na torze według nowej formuły wzorowanej na mistrzostwach świata. Stawkę uzupełnili młodzi kierowcy z SzayoCup

JASIENIEC

Jagiełło wicemistrzem świata
Kamil Jagiełło z Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi zdobył tytuł
wicemistrza świata na zawodach w Sztokholmie w wyciskaniu sztangi
leżąc. Startowało 40 zawodników – juniorów. Kamil zdołał wycisnąć 205
kg. Trenerem Kamila jest w Jasieńcu Mirosław Malec.

Na torze panowała wspaniała,
piknikowa atmosfera. Na szczęście dopisała pogoda. Wprawdzie dla kierowców jazda w tumanach kurzu wiązała
się z licznymi kolizjami, ale dodawało
to tylko emocji. Co chwila bowiem
zastanawiano się, czy z obłoków pyłu
wyłoni się taka sama liczba aut, która
przed sekundą w nich zniknęła.

GRÓJEC

Wyprzedaż garażowa
Organizatorzy zapraszają na czwartą już edycję wyprzedaży garażowej, która odbywa się na parkingu przy Grójeckim Ośrodku Kultury.
Przyszła wiosna. Czas na porządki w szafach, na strychach czy w garażach. Dwie najbliższe wyprzedaże w tym sezonie odbędą się 13 czerwca i 5 września. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: sprzedających i poszukiwaczy skarbów.

Tor będzie przebudowany
Wprawdzie nie była to jeszcze
impreza na miarę rozgrywanych
tu mistrzostw Europy, ale – jak powiedział nam słynny „Szaya”, czyli Krzysztof Szaykowski (komentował zawody), organizatorów nie
stać na wyłożenie 800 tys. zł na organizację takich zawodów. Dlatego
z większymi, międzynarodowymi
imprezami na razie pożegnaliśmy
się w Słomczynie na dobre. Natomiast jest i pozytywna informacja. Otóż Szaya zdradził nam, że są
plany przebudowy i unowocześnienia naszego toru. Jeżeli dokumenty zostaną zatwierdzone (a ma to
nastąpić jeszcze w tym miesiącu),
Słomczyn stanie się wkrótce bardziej uniwersalny, służący większej
rzeszy miłośników motoryzacji i w
pełni przygotowany do organizacji
najwyższej rangi zawodów.

Rozkopana ul. Mszczonowska
Trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej. Po
zakończeniu obecnego etapu, ekipa przystąpi do budowy ul. Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1,45
mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 15 września 2015 r.

POWIAT

Igrzyska przedszkolaków
28 maja na stadionie GOS przy ul. Laskowej zostały rozegrane V
Igrzyska Przedszkolaków. W imprezie uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola Prowadzonego przez ZCMN, Publicznego Przedszkola nr 4, Oddziału Przedszkolnego PSP nr 3, Oddziału Przedszkolnego PSP w Bikówku, Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Pałacyk oraz Niepublicznego Językowego Przedszkola „Bajka”. Dzieci rywalizowały ze sobą w 6
konkurencjach, takich jak: wyścigi w workach, toczenie piłki lekarskiej,
wyścigi z woreczkami, przekazanie piłki, rzut do celu, wyścigi rzędów.
Na koniec zawodów wszystkie drużyny otrzymały puchary, a na piersi
każdego zwodnika zawisł medal. Gratulujemy ducha walki!

Szalone tempo napraw
W przerwach między wyścigami
można było swobodnie obserwować, co dzieje się w „parku maszyn”.
Poszczególne boksy były otwarte i
wielu fanów czterech kółek z wypie-

BŁĘDÓW

Polska – moja Ojczyzna
Już po raz trzeci w PSP im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach odbył się
gminny turniej historyczny „Polska – moja Ojczyzna”. Dziesięcioro
uczestników szkół podstawowych z Wilkowa, Błędowa, Lipia i Gołosz
sprawdzało swą wiedzę o Polsce. Konkurs przypominał znany turniej telewizyjny „Jeden z dziesięciu”, a jego ideą było szerzenie wśród uczniów
wiedzy o Polsce – zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym. Najlepsza okazała się uczennica kl. VI PSP w Gołoszach – Teresa
Pariaszewska. Na drugim miejscu uplasował się uczeń kl. V – Rafał Nowocień - z tej samej szkoły. Obydwoje byli przygotowywani przez Genowefę Czarnecką. Trzecie miejsce zdobyła – Kinga Biniszewska - uczennica kl.
VI PSP w Błędowie, przygotowywana przez Justynę Telbuch.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy
ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Emocje na własnej skórze
To był weekend dla tych, którzy mają dolewkę benzyny we krwi
– usłyszeliśmy od jednego z widzów.
Miał rację - oprócz łatwego dostępu do parku maszyn oraz samych
zawodników, były też inne niespodzianki dla kibiców. Dzięki Rallycross Taxi mogli spróbować na własnej skórze rallycrossowych emocji.
Wystarczyło wylosować lub wykupić jazdy na prawym fotelu i samemu doświadczyć, czym jest jazda po
torze o zmiennej nawierzchni. Nie
zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, mogły one korzystać ze specjalnego placu zabaw.
Grójczanin na podium
Dzięki nowej formule zawodów, kibice mieli szansę na oglądanie większej

liczby przejazdów, a cztery kwalifikacje dawały wreszcie kierowcom możliwość „wyjeżdżenia się w tor” i lepszego
„spasowania” z samochodem. W najmocniejszej klasie SuperCars triumfował Łukasz Zoll. Po krótkiej przygodzie z rajdami, na tor powrócił z niezłym skutkiem Łukasz Kabaciński. W
najliczniejszej klasie SuperNational rywalizowali Konrad Kacprzak i Alan
Wiśniewski. Mimo problemów z elektryką i wspomaganiem kierownicy,
Kacprzak zdołał wygrać pierwszą rundę. W niedzielę Alan wziął rewanż.
Dobrze spisał się były mistrz
PPJB Mateusz Mruk w peugeocie
206RC. Grójczanin w drugim dniu
zawodów uplasował się na trzecim
miejscu w klasie SuperNational.
W Seicento Cup obydwie rundy
wygrał Rafał Berdys, bardziej chyba znany z wyścigów KIA picanto.
To właśnie on startował udostępnionym przez organizatora fiatem
cinquecento, w ramach programu
wspierania młodych kierowców.

Leszek Świder

W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
POWIAT Leszek Świder rozmawia z radnym powiatowym Stanisławem Sitarkiem o kondycji finansowej powiatowego szpitala

Próbował podpalić kościół
CHYNÓW Jeden z mieszkańców Rososzy zawiadomił nas, że
w nocy przed kilkoma dniami próbowano podpalić miejscowy kościółek
– Bardzo ucierpiały dwuskrzydłowe drewniane drzwi wejściowe
do kościoła. Prawdopodobnie nie
będą się już nadawały do użytku.
Przed kilkoma laty kosztowały nas,
parafian, około 8 tys. zł. Jakby tego
było mało, ten świętokradca usiłował spalić również stojący w pobliżu drewniany krzyż misyjny. W obu
przypadkach widać celowe działanie, gdyż i drzwi i krzyż obłożone
zostały słomą, aby łatwiej można
je było podpalić - powiedział nam
mieszkaniec Rososzy.
Na miejscu szybko pojawiła się
straż pożarna i policjanci z posterunku w Chynowie. Dość szybko
też funkcjonariusze odnaleźli w pobliżu leżącego pijanego mężczyznę.
Ustalono, iż mógł mieć związek z
przestępstwem.
Zatrzymanemu
43-latkowi przedstawiono zarzuty

kami na twarzy śledziło pracę mechaników. W kilku przypadkach było
to nie tylko „grzebanie” w silnikach.
Podziwiano również tempo, w jakim
można naprawić urwany zderzak,
czy naruszone zawieszenie auta.

uszkodzenia mienia oraz kradzieży z włamaniem. Jak się bowiem
dodatkowo okazało, zatrzymany
mężczyzna był też prawdopodobnie sprawcą włamania do budynku
plebanii kościoła pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Chynowie, z której skradł pewną sumę pieniędzy.
W tej sytuacji policjantów nie zdziwiła informacja, że mężczyzna jest
poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd w Wałbrzychu do odbycia kary za podobne przestępstwa.
Mężczyzna został osadzony w
Areszcie Śledczym w Grójcu. Za
kradzież z włamaniem i usiłowanie
podpalenia kościoła grozi mu do 10
lat pozbawienia wolności.

LŚ

Jest pan członkiem komisji
zdrowia. Dotarły do nas informacje, że ostatnie posiedzenie komisji
miało bardzo burzliwy przebieg...
Zgadza się. Jest tajemnicą poliszynela, że Powiatowe Centrum
Medyczne w Grójcu znajduje się w
dramatycznej sytuacji. Tymczasem,
mimo zaproszenia, na poprzedniej
komisji nie było nikogo z nowej
Rady Nadzorczej. W międzyczasie
Agata Zgutczyńska została dyrektorem finansowym spółki PCMG i
musiała zrezygnować z pracy w radzie nadzorczej.
Zapoznaliście się w końcu z aktualną sytuacją finansową szpitala?
Członek Rady Nadzorczej Artur Woźniakowski przedstawił nam raport w tej
sprawie. Nie otrzymaliśmy bilansu końcowego, gdyż biegli księgowi nie przedstawią
go, dopóki nie uzyskają z PCMG programu naprawczego. A takiego nie ma. Prezes dr Zbigniew Binio dostał miesiąc na
opracowanie takiego dokumentu, ale nie
zdołał go przygotować.
Dotarły do nas informacje, że dr Zbigniew Binio złożył rezygnację z funkcji prezesa PCMG. Czy to prawda?
Doktor Binio rzeczywiście złożył
rezygnację, ale Zarząd Powiatu i Rada
Nadzorcza jej nie przyjęły. Na ten temat
niewiele więcej wiemy, gdyż starosta
Marek Ścisłowski nie stawił się, mimo
zaproszenia, na komisję zdrowia.

Na razie więc chyba nikt nie wie, w
jakiej sytuacji znajduje się grójecki
szpital i czy będzie jeszcze działać
za miesiąc, czy dwa...
Muszę przyznać, że sytuacja jest
przedziwna. Jestem członkiem komisji zdrowia, a mimo to dowiaduję
się, że podobno zagrożone jest rozliczenie inwestycji norweskiej, podobno są jakieś inne rozliczenia, przypuszczalnie straty rosną – i tak słyszymy w kółko. Żadnych konkretów,
danych, stwierdzonych faktów. Czyli nikt nic nie wie. Woźniakowski
stwierdził jednak, że straty za pierwszy kwartał wynoszą 1 mln 700 tys.
zł. Zostały też zaksięgowane nadwykonania za kwotę 890 tys. zł. Oznacza to w praktyce straty sięgające
2,5 mln zł. W dalszym ciągu płynne
jest kierownictwo spółki, które wydaje się nie panować nad sytuacją.
Moim zdaniem błędem było powie-

rzenie funkcji prezesa doktorowi Binio. Szpitalowi w tej sytuacji potrzebny jest nie lekarz, tylko doskonały menedżer, który potrafi uzdrowić finanse PCMG.
Czy – pana zdaniem – może dojść
do najgorszego, czyli ogłoszenia
upadłości spółki PCMG?
Dane finansowe wskazują, że taki
wniosek powinien być zgłoszony. Na razie
starostwo błądzi w tej sprawie we mgle.
Jak się dowiedzieliśmy, sprawa
upadłości spółki nie została poruszona na Walnym Zgromadzeniu (6
czerwca). Jedyną decyzję, jaką podjęto w czasie obrad było powołanie
nowego członka Rady Nadzorczej
PCMG w Grójcu. Agatę Zgutczyńską, która została odpowiedzialna za
finanse w grójeckim szpitalu, zastąpił
Andrzej Kosztowniak, były prezydent
Radomia.
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Dyrektorem to tu jestem ja!
GRÓJEC W Szkole Podstawowej w Bikówku panują dość dziwne stosunki międzyludzkie.
Jest to chyba najłagodniejsze określenie kuriozalnej sytuacji, do jakiej doszło w tej placówce
Przed kilkunastoma dniami
zwróciła się do nas z prośbą o interwencję jedna z mieszkanek Bikówka. - Mamy nauczycielkę, która
przez długi czas chorowała na raka.
Przeszła trzy operacje i kilkanaście
uciążliwych chemioterapii. Dzięki wsparciu rodziny i wielu przyjaciół udało się jej nie tylko wrócić do
zdrowia, ale i zachować radość życia. Do pełni szczęścia brakowało jej
tylko powrotu do pracy. Ma z tym
ogromne problemy - usłyszeliśmy.
Ewa
Muszyńska-Przybulewska – bo o nią chodzi - jest anglistką. Przez osiem lat uczyła tego języka w szkole w Bikówku. Dwa razy
otrzymała nagrodę za dobre wyniki nauczania. Spodziewała się, że
nie będzie kłopotu z powrotem na
poprzednio zajmowane stanowisko.
Przecież gwarantuje to nie tylko prawo pracy, ale także Karta Nauczyciela. Tymczasem...
Sporna świetlica
Na radzie pedagogicznej dyrektor szkoły Agnieszka Ryjak poinformowała Ewę Muszyńską-Przybulewską, że może dostać kilkanaście
godzin w świetlicy. Prawdopodobnie będzie to jej zadanie również w
przyszłym roku szkolnym. Były dyrektor tej placówki – jak się dowiedzieliśmy – stwierdził, że w takim
bagnie on się nie będzie taplać - i
wyszedł. Niestety nie sprecyzował,
o co mu chodzi, ale wystarczyło porozmawiać z niektórymi przedstawicielami kadry pedagogicznej i rodzicami, którzy - ich zdaniem, są bezstronni w przeciwieństwie do silnej grupy wspierania pani dyrektor
- aby wszystko stało się jasne.
Po burzy, jaka się zbierała po wysuniętej przez dyrektor Ryjak propozycji zatrudnienia nauczycielki w
świetlicy, nastąpiła gwałtowna zmiana - Ewa Muszyńska-Przybulewska
znalazła się w grafiku na przyszły rok,
jako nauczycielka języka angielskiego.
Bezprawne działanie
– Ale już nie wierzyłam dyrektor
Ryjak – mówi pani Ewa. – 22 maja
kończył mi się okres zwolnienia lekarskiego. Nie chciałam dawać powodu do zwolnienia dyscyplinarnego (choć po odmowie przyjęcia
godzin w świetlicy zawiadomiono
mnie, że nie mam obowiązku świadczenia pracy). Uznałam, że działania dyrektor Ryjak są bezprawne
(tak samo jak przesunięcie mnie do
świetlicy) i postanowiłam stawić się
w pracy. Wtedy usłyszałam, że nie
tyle nawet dyrekcja nie chce mnie w
szkole, co dzieci. Nawet te, których
jeszcze nie uczyłam oraz ich rodzice.
Dzieci wplątane w aferę
- Od kilku koleżanek dowiedziałam się, że przeprowadzona została
specjalna akcja. Dyrektor Ryjak nakłaniała dzieci w kilku klasach do
napisania negatywnej opinii o mnie,
a ich rodzice powinni stworzyć front
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obrony przed Muszyńską-Przybulewską. Wiem, że w szkole była narada w tej sprawie, na której dyrektor Ryjak stwierdziła, że burmistrz
Grójca Jacek Stolarski i dyrektor
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Tadeusz Naduk są po jej stronie. Więcej, nakazali, aby rodzice czynnie bronili Muszyńskiej-Przybulewskiej wejścia do
klasy (co później okazało się kłamstwem) – opowiada anglistka.
Próba sforsowania drzwi
Pojechaliśmy do szkoły w Bikówku powiadomieni, że może
dojść do niecodziennej sytuacji –
próby powrotu do pracy – wbrew
woli pracodawcy... Na miejscu nic
nie zapowiadało, że będzie to jakiś wyjątkowy dzień w historii tej placówki, a w kronice zapisze się jako nieudana próba szturmu nauczycielki na klasę krasnali. Do czasu... Akcja rozegrała się
po dzwonku na drugą lekcję, na
szkolnym korytarzu przed tą właśnie klasą.
O godz. 9. nauczycielka pojawiła się w korytarzu, ale przed drzwiami klasy krasnali „okopali się” już
rodzice, a właściwie kilku rosłych
mężczyzn, którzy się za takich podawali. Twierdzili, że nie dopuszczą do łamania prawa, bo taki mają
przekaz od dyrektor Ryjak i burmistrza Stolarskiego. Jeden z panów
natarł na nauczycielkę tak silnie, że
o mało nie złamał jej ręki. Wśród
krzyków i wzajemnych oskarżeń,
nauczycielka wezwała policję. Przepychanka trwała już kilka minut,
gdy pojawiła się w końcu dyrektor
Ryjak. Stwierdziła: - Dyrektorem to
jestem tu ja i pani nie będzie w tej
szkole pracować. I po chwili udała
się do swojego gabinetu.
Atak na dziennikarza
Przed drzwiami krasnali nadal
jednak wrzało. Rodzice poczuli się
panami sytuacji i przeszli do rękoczynów. Nauczycielkę spychano do
wyjścia. Zaatakowano dziennikarza „Kuriera Południowego”. Korpulentna pani - która okazała się
matką jednego z krasnali - z furią
machała rękami, próbując trafić w
aparat fotograficzny i krzyczała na
całą szkołę, rzucając przekleństwami. W końcu dopięła swego, wytrącając dyktafon z ręki i wyrywając aparat. Sprzęt został częściowo
zniszczony.
Okazało się, że w szkole niemal
od początku przebywa Straż Miejska, wezwana przez dyrektor Ryjak, ale ze względu na brak uprawnień, nie może interweniować. Na
szczęście, po kilkunastu minutach
pojawiła się policja. Wtedy było już
spokojnie, a akcja przeniosła się
przed gabinet dyrektor Ryjak, gdzie
nastąpiły przesłuchania świadków
i uczestników zajścia przez funkcjonariuszy.
A
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To ja decyduję
Gdy emocje trochę opadły przekonaliśmy wreszcie dyrektor Ryjak,
aby przedstawiła swój punkt widzenia. Wcześniej nie chciała nawet o
tym słyszeć.
- Mogę powiedzieć tylko tyle,
że moje działania są jak najbardziej zgodne z prawem. Jestem
tutaj dyrektorem szkoły. To ja decyduję o tym, w jaki sposób przebiega tok nauczania. Do końca
roku szkolnego pozostało 5 tygodni. Przez niemal dwa ostatnie lata
języka angielskiego w tej szkole
uczyła osoba, którą zatrudniłam
na zastępstwo za panią Ewę Muszyńską-Przybulewską. Do końca
roku szkolnego został nieco ponad miesiąc. Ta pani, która jest
na zastępstwie, zna dzieci, wie ile
potrafią, wie na jaką ocenę zasługują. To będzie ocena na świadectwie końcowym, na dokumencie
państwowym. A pani MuszyńskaPrzybulewska chce teraz przyjść i
wystawić dzieciom oceny za cały
rok szkolny, nie znając tych dzieci, nie wiedząc co potrafią, na jaką
ocenę zasługują. Poinformowała
mnie, że oceny, jakie zaproponowała osoba w jej zastępstwie – po
prostu przepisze. Na jakiej podstawie Ewa Muszyńska-Przybulewska
chce się podpisać pod tymi ocenami? Moim zdaniem zrobiłaby to
bezprawnie. Mam zgodę organów
prowadzących szkołę, czyli burmistrza miasta i gminy Grójec na to,
aby podpisać umowę o przedłużeniu pracy z osobą, która jest w tej
chwili „na zastępstwie”, do końca
roku szkolnego, a właściwie do
zakończenia zajęć edukacyjnych –
26 czerwca. Ona ma doprowadzić
cykl szkolny do końca, zakończyć
rok szkolny i wystawić uczniom
oceny. A zgodnie z prawem, zgodnie z moją decyzją i zgodnie z wolą
organu prowadzącego, pani Muszyńska-Przybulewska do dnia 26
czerwca 2015 r. została zwolniona
z obowiązku świadczenia pracy.
Przebywa więc w szkole niezgodnie z prawem. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia – zakończyła
dyrektor Agnieszka Ryjak.
Agresywni „świadkowie”
Rozmawialiśmy zarówno z dyrektorem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Tadeuszem Nadukiem, jak również z burmistrzem Jackiem Stolarskim. Obaj
zgodzili się na działania dyrektor
Ryjak, uważając je za racjonalne w
sytuacji, gdy do końca roku pozostał zaledwie miesiąc. Obaj jednak
zaprzeczają, że to za ich namową
czy przyzwoleniem rodzice mogli
występować w szkole w roli ochroniarzy. Burmistrz Stolarski był oburzony, że do takiej sytuacji w ogóle

doszło, a już na pewno nie wydawał
jakichkolwiek dyspozycji w tym zakresie. Natomiast dyr. Naduk przyznał, że poradził dyrektor Ryjak, aby
w czasie ewentualnego zajścia rodzice byli świadkami, natomiast w żadnym razie jego uczestnikami.
Sytuacja jednak wymknęła
się spod kontroli i uczniowie byli
świadkami gorszących scen. Na ich
oczach rozgrywały się dramatyczne wydarzenia z udziałem dyr. szkoły, nauczycieli i rodziców. Doszło do
przepychanek, wyzwisk, a nawet rękoczynów.
Motywy postępowania?
Po tych niechlubnych zajściach rozmawialiśmy przed szkołą z grupką neutralnych rodziców.
Są przekonani, że w całej sprawie
górę wzięły względy ambicjonalne.
Pani na zastępstwie wcale nie uczy
lepiej od Muszyńskiej-Przybulewskiej, a z pewnością nie dorównuje jej podejściem do dzieci. – Pani
Ewa, to taka nauczycielka mama
– mówią o niej (petycję o przywrócenie Muszyńskiej-Przybulewskiej
do pracy podpisało kilkadziesiąt
rodziców). Pewnie gdyby nie obawy, że jej powrót do szkoły może
spowodować zaostrzenie rywalizacji o stanowisko dyrektora placówki – mówią - być może panie
by się dogadały.
Okazuje się, że Muszyńska-Przybulewska nie ma zamiaru starać się
w najbliższym czasie o inne stanowisko, niż nauczycielki jęz. angielskiego. Nie ma kwalifikacji (trzeba
mieć skończony kurs zarządzania),
aby spełniać kryteria na tę funkcję.
Przyczyn konfliktu więc trzeba doszukiwać się gdzie indziej.

Nagana
Kilka dni po zaistniałych wydarzeniach Ewa Muszyńska-Przybulewska dostała naganę za sprowadzenie do szkoły osoby postronnej. W ustnym uzasadnieniu nauczycielka dowiedziała się, że chodzi o dziennikarza „Kuriera Południowego”. Niestety,
nie przypominamy sobie, aby Pani dyrektor Ryjak choć raz zwróciła się do
nas z prośbą, abyśmy opuścili teren
szkoły. Przeciwnie, kilka razy z nami
rozmawiała, co zresztą dokumentujemy w tekście. Poza tym, dyrektor Ryjak mija się z prawdą. Przybyliśmy do
szkoły nie na zaproszenie nauczycielki, tylko rodziców uczniów PSP w Bikówku zaniepokojonych, że w tej placówce dzieją się złe rzeczy. Chcielibyśmy też Pani dyr. przypomnieć, że jeden z panów czynnie broniący dostępu do klasy krasnali, był rzeczywiście
„osobą postronną”. To mąż jednej z
nauczycielek - przyjaciółek dyrektor
Ryjak. Małżeństwo to nie ma dzieci.
W czyjej więc obronie pan ten stawał?
Epilog
Życie dopisało ciąg dalszy tragedii (skoro to epilog) z Bikówka. Dowiedzieliśmy się dopiero później, że
dyrektor Ryjak pozwoliła sobie na
stwierdzenie, które z ust kierownika szkoły nigdy paść nie powinno. W
odpowiedzi Ewa Muszyńska-Przybulewska złożyła rezygnację z pracy
w PSP w Bikówku. – W tej sytuacji
nie wyobrażam sobie współpracy z
dyrektor Ryjak – usłyszeliśmy od niej.
Niezależnie od decyzji o odejściu
ze szkoły, nauczycielka złożyła dwa
pozwy: do sądu pracy i o mobbing.

Leszek Świder

MOBBING
Jest czymś więcej niż niesprawiedliwym traktowaniem czy złośliwą plotką w miejscu pracy. Może się on przejawiać w
tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele miesięcy, jest sytuacją powtarzalną, a osoba mobbowana pozbawiona jest możliwości obrony.
Mobbing polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Międzynarodowa Organizacja Pracy w sporządzonych na jej
zlecenie ekspertyzach wymienia kilkadziesiąt zachowań, mogących wyczerpać znamiona przemocy w miejscu pracy. To
m.in. groźby, obrażanie, stosowanie ostracyzmu, niegrzeczne gesty, przeklinanie, krzyki, popychanie i inne formy przemocy fizycznej. Doktryna zauważa, że mobbing mogą stanowić m.in. takie zachowania jak: nieuzasadniona krytyka, publiczne
upokarzanie i publiczne nagany, niejednoznaczne polecenia, straszenie zwolnieniem z pracy, przydzielanie bezsensownych
zadań do wykonania, rozpowszechnianie złośliwych plotek, obelżywe listy, maile, terror telefoniczny, wrogie spojrzenia.
Prof. W. Muszalski wskazuje na 5 przykładowych grup zjawisk, które odpowiadają przesłankom kodeksowego pojęcia
mobbingu: oddziaływania utrudniające możliwości komunikowania się, oddziaływania zaburzające stosunki społeczne,
działania mające na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby, działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej, działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary.

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE
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Pracowników ochrony do drogerii w Podkowie
Leśnej.Tel. 608 69 69 32

DAM PRACĘ
Mechanika samochodowego w Piaseczno,
tel. 601 238 245
Firma z Piaseczna zatrudni hydraulików, cv
na adres: intrata@intrata.eu

Zatrudnię grafika komputerowego , najchętniej z Piaseczna lub okolic do prac zleconych
- głównie obróbka zdjęć w Photoshopie i projekty reklamowe. CV proszę przesyłać na adres
biuro@nataliagold.pl

Pszenicę, każdą ilość, tel. 509 284 043

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Skupujemy wszystko ze srebra,
tel. 509 447 601

Spółdzielnia Rolnicza Handlowa w Tarczynie
sprzeda niruchomość, centrum Tarczyna, pow.
1557 m kw., zabudowanej budynkiem o pow
234 m kw., tel. 22 727 70 21, 797 197 312

SPRZEDAM
Organy elektroniczne Yamaha, tel. 602 314 337

Duża firma zatrudni od zaraz osoby do
sprzątania szpitala w Konstancinie-Jeziornej.
Kontakt tel. 510-015-471 lub 510-013-121

Ekspedientka, spożywczy, Żabia Wola,
tel. 698 261 469

Krawcowe do zakładu na stałe, Ursynów,
tel. 603 675 411

Solid Security poszukuje Kwalifikowanych Pracowników Grup Interwencyjnych w Warszawie
i okolicy: Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Legionowo;Zgłoszenia: 22 899 07 52, 22
899 07 53 lub kierownicypatrole@solidsecurity.pl

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

Praca w ochronie, Wólka Kosowska 24/48,
Nadarzyn 24/48 , Konstancin – Jeziorna 24/48,
Józefosław 24/48, tel. 609 097 913

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Serwisant, elektronarzędzi, Raszyn,
tel. 601 82 83 88

Drewno kominkowe, tel. 791 394 791

Duża firma zatrudni od zaraz do pracy w charakterze Sanitariuszy/Sanitariuszek w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. Kontakt: 510
011 309 lub 510 014 539
Praca od zaraz Janki k. W-wy,serwis telefonów, Panie/Panowie-praca na stałe,atrakcyjne wynagrodzenie.Kontakt
monika.lewandowska@partnerpraca.pl,
22 713 81 97
Elektromechanik samochodowy, samodzielny, Autotronik Piaseczno, tel. 530 123 262 lub
22 757 21 22
Do sprzątania mężczyzn i kobiety, obiekt
handlowy w Ursusie, tel. 661 644 280
Zatrudnię kierowców C+E w transporcie
międzynarodowym. kadry@tpc.com.pl,
tel. 601 310 000
Nawiążę współpracę z doświadczoną i zgraną ekipą brukarzy z okolic Piaseczna,
tel. 698 698 839
Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym. Dobre warunki pracy,
tel. 501 105 411
Mechanika do naprawy quadów i motocykli,
Gołków tel. 791 143 517
Zatrudnię stolarza, tel. 503 606 578
Mechanika samochodowego z doświadczeniem, Gołków, atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 791 143 517
Zatrudnię ekspedientkę do spożywczego w
Nowej Woli TEL. 698 560 525

Podnajmę pomieszczenie w salonie fryzjerskim
w Piasecznie dla kosmetyczki - manikiurzystki
tel. 535 80 70 80
Serwis sprzątający zatrudni Panów do sprzątania obiektów handlowych. Warszawa, Konstancin, tel. 721 228 094
Glazurnictwo, prace wykończeniowe,
tel. 605 057 467
Zatrudnię spawacza, ślusarza, Prażmów,
tel. 693 653 165
Elektromonter, tel. 501 236 987
Kierowcę kat. „C”, Złotokłos, tel. 501 574 692
Zatrudnię piekarza, pomocnika piekarza, kierowcę, Konstancin, tel. 601 28 20 71
Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71
Fachowca do produkcji urządzeń na place zabaw, Piaseczno tel. 501 130 598
Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy oraz
osoby do przyuczenia, tel. 22 727 05 80

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Drzewo z budowy remontów na opał sprzedam z transportem. Tel. 602 33 98 51

Drewno kominkowe, tel. 606 212 603

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61
Sprzedaż i transport obornika z pieczarek,
tel. 603 685 588
Drewno kominkowe i opałowe, stemple budowlane tel. 605 094 400
Materiały
budowlane:
pustak
gipsowy
50/50/36, - 600 szt., belki stropowe: 4,5 m - 30
szt., gary stropowe 2-komorowe: 500 szt., pustaki keramzytowo-leszowe: 500 szt., polny kamień: 80t, tel. 46 858 90 41
Łóżko kosmetyczne, białe tel. 22 750 97 20
Podkłady kolejowe, tel. 723 704 231
Wióry olcha na brykiet i pod konie, tel. 504 477 302
Łódź motorowa chaparral, 200SLC, silnik zaburtowy 150 km suzuki, 9-osobowa, odkryta,
stan dobry, + szerszeń do ciągania 3-osobowy
i banan 3-osobowy, lina holownicza, 28800 zł,
do negocjacji, tel. 506 069 366
Tanio 2 rowery, tel. 22 757 02 98
Rębak spalinowy, tel. 883 658 328

Kontrola Jakości z doświadczeniem okolice
Piaseczna (UMOWA O PRACĘ), kontakt 22 713
81 97,dominika.kosak@partnerpraca.pl

Kabina MF 255 tel. 505 810 747

Firma z Góry Kalwarii zatrudni osobę z wyższym
wykształceniem na stanowisku administracyjno-biurowym. Mile widziane doświadczenie kadrowo księgowe, dodatkową zaletą będzie znajomość j. rosyjskiego. Wymagane prawo jazdy
kat B i dyspozycyjność. Stała umowa o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie, przyjazna atmosfera.
Kontakt biuro@apsolano.pl tel. 22 736 32 18

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

Pomoc operatora wózka widłowego. Praca w
Piasecznie, zapewniamy bezpłatny dojazd.
Umowa o pracę tymczasową, 14 brutto + premia 493zł. 4 brygadówka. Cv na adres
praca@hrprogress.com.pl, tel. 698 698 539

Hyundai Santa Fe, 2007r, tel. 604 454 539

Fiat 125 p., 1988 r. stan b.dobry, czerwony,
tel. 22 757 02 98

Zatrudnię mężczyzn do ochrony obiektów z
okolic Piaseczna, Warszawy – wynagrodzenie od 5 do 7 zł za godzinę, tel. 534 354 701

Pomoc operatora produkcji. Praca w Piasecznie, zapewniamy bezpłatny dojazd. Umowa
o pracę tymczasową, 2500 brutto + premia
493zł. 4 brygadówka. Cv na adres
praca@hrprogress.com.pl, tel. 698 698 539

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

Pracowników ogólnobudowlanych, nie pijących, tel. 532 568 608

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959
Apteka w Piasecznie zatrudni magistra farmacji tel. 667 152 313, 22 299 29 30
Poszukuję do pracy w chłodnictwie
klimatyzacji i wentylacji z
doświadczeniem tel. 502 357 899
Przyjmę do pracy mechanika do warsztatu
samochodów ciężarowych, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444
Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza do
warsztatu samochodów ciężarowych, Łazy
k. Magdalenki, tel. 604 626 444

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

zatrudni

Ekspedientkę do sklepu spożywczego,
Baniocha, tel. 512 471 248
Do serwisu opon, preferowane doświadczenie, Piaseczno, tel. 505 040 047
Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik
produkcyjny. Masarnia, tel. 22 756 79 82
Poszukujemy pracowników do sklepu spożywczego w Konstancinie Jeziorna
tel. 698 909 652

Zatrudnię kierowcę C+E, na stałe w trasach
Warszawa-Rumunia, praca na ciągnik siodłowy
+ naczepa-plandeka, również emeryt
tel.501 19 66 83
Zatrudnię do hurtowni kamienia ogrodowego w
Łazach, tel. 509 447 601
Zatrudnię pracownika do prac remontowo stolarskich tel. 607 126 607
Panie do sprzątania w Belsku Dużym koło Grójca. Praca zmianowa od poniedziałku do piątku,
stawka 8 zł/h netto. 22/3292506

Przyjmę do montażu okien, drzwi, fasad
tel. 698 299 195, 667 114 601

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

Zatrudnię ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru w sklepie spożywczym Ustanów,
tel. 602 119 041

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

Na dachy, tel. 601 20 98 98

Kosmetyczka – Piaseczno, tel. 502 868 228

Zatrudnię ekspedientki, Ustanów, tel. 661 574 417

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

Kierowca CE przewozy Międzynarodowe. Kontakt: 22 757 47 77, 665 541 001
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem. Transport krajowy. Firma koło Grójca. Telefon kontaktowy: 504 003 491 lub 510 005 650

Dam pracę dla kierowcy międzynarodowego
z kat. B, tel: 607 780 548
Lakiernik i pomocnik lakiernika, tel. 22 727 01 17,
607 348 272

Firma produkcyjna z Głoskowa k.Piaseczna zatrudni kobiety na etat. Praca w systemie zmianowym, tel. 22 757 84 05

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

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 501 143 827

Pracowników ochrony Wólka Kosowska,
tel. 513 291 188

Sprzedawczyni do sklepu ze zdrowa żywnością, Mysiadło, tel. 603 68 65 61
Manicurzystka, pedicurzystka, tel. 691 953 607
Prace pomocnicze w drukarni, biuro@atsdigital.pl
Zatrudnię spedytora, tel. 695 180 383
Pracownik magazynowy z kat. B lub C do hurtowni spożywczej - teren Piaseczna,
tel. 501 719 625 godz. 14 - 16
Przedszkole w Łazach ( koło Magdalenki) zatrudni pomoc kucharza na okres wakacji od 29
czerwca.Zgłoszenia tel. 506 12 52 82
Poszukiwany Student o kierunku technicznym z
biegłym angielskim- okolice Piaseczna
tel 22 713 81 97
mail: dominika.kosak@partnerpraca.pl
Kierowcy śmieciarki, kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, świadectwo kwalifikacji, teren gminy Prażmów, tel. 601 230 982

Opiekunce z Piaseczna do starszej Pani, dzwonić tylko w godzinach 9:00-10:00, tel. 501 571 574
Kucharkę z doświadczeniem do barku gastronomicznego w Tomicach ,tel. 501 932 366
Pracowników fizycznych bez nałogów, z doświadczeniem, sprzątanie, zieleń itp,
tel. 780 062 439

Opiekunka do dziecka tel. 509 115 260
Wtryskarka Kuasy 800/250, wykonam wypraski
z PCV do 350 g z własnego surowca,
tel. 500 135 688
Budowlaniec, tel 505 432 147

KUPIĘ
Kupię słomę: żytnią, pszenżyto. Na pniu.
Tel. 506 030 150
Każde elektronarzędzia i narzędzia,
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl
Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 601 336 063

Praca dla tynkarza, tel. 604 415 352

Audi A3, 1.6, 2003 tel. 512 986 422

AUTO - MOTO KUPIĘ

USŁUGI
GLAZURA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Tynki, tel. 518 488 335
A-Z remonty wykończenia kompleksowo,
tel. 512 660 990
Usługi hydrauliczne,pełen zakres. Tel. 519 763 003

TYNKI, TEL. 502 507 495
Działkę budowlano – rolną, 1,8 ha, gm. Tarczyn,
tel. 512 115 897
3 – pokojowe, 60 m kw., Piaseczno,
tel. 505 82 82 14
Działki: pow. 4800 m kw., 3900 m kw., 11500
m kw., z siedliskiem, Boglewice gm. Jasieniec,
tel. 516 689 078
1/2 bliźniaka, 220 tys zł tel. 602 298 681
Dom 160m kw , działka 600m kw, 450 tys zł
tel. 602 298 681
Działka 5900m kw + nowy dom, 150tys zł
tel. 602 298 681
Działka budowlana, Gabryelin tel. 604 210 21
Działkę budowlaną, 1172 m kw., Głosków,
tel. 22 716 42 05
Działki budowlane, okolice Tarczyna
tel. 509 803 938
Działki budowlane 1000 i 1650 m kw.
W Tomicach, tel. 511 398 617
Mazury, 2 działki nad jeziorem Śniardwy
k/Pisza, tel. 795 041 054
Mieszkanie w Piasecznie , 38 m kw ,
miejsce parkingowe tel. 88 00 37 609
Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697

ELEWACJE TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA
TEL. 792456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE,
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie
elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62
Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Ocieplenia poddaszy tel. 572 910 770
Glazurnictwo tel. 572 910 770
Wykończenia wnętrz, dekoracyjne sufity
tel. 572 910 770

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

Stany surowe tel. 572 910 770

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

Elewacje tel. 572 910 770

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wylewki betonowe mixokretem
spalinowym, tel. 695 04 22 88
Anteny TV-sat, sprzedaż, montaż,
naprawa, tel. 502 129 161, 22 750 18 86
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531
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
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Dachy papą, tel. 605 606 914

2 – pokojowe, Piaseczno, po remoncie,
tel. 519 470 497

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

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

Naprawa Krycie Dachów, tel. 511 928 895

dachy-ebos.pl

Dom jednorodzinny 165/1000 m kw., Krzaki
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714
Działki 1000 m kw. Fabryczna Łoziska,
tel. 501 406 191
Budowlana Wilcza Góra 1000 m kw. 285.000 zł,
tel. 601 339 040

Malowanie Dachów – Tanio, tel. 514 611 016
Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360
Ogrody zakładanie, tel. 501 233 483,
moc-zieleni.pl

Hydraulika, domy, tel. 505 762 018

Cyklinowanie, tel. 696 500 201
Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809
Brukarstwo, tel. 609 755 190
Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96
Tanie remonty tel.794 706 556

Działka 3000 m kw. w Sierzchowie przy drodze
powiatowej, możliwość podziału,
tel. 533 175 195
Działka rolna bezpośrednio w okolicy Grójca
2,34 ha z mediami przy drodze powiatowej,
tel. 886 013 725

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Poszukuję kawalerki w Piasecznie, tel. 726 450 440

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620
Moskitiery - profesjonalnie, tanio,
tel. 888 168 057, 602 238 620
Tani transport 1,5T tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Remonty, tel. 505 970 480
Glazurnicze, tel. 660 130 799
Budowy domów tel. 798 836 860

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Wycinka drzew, oczyszczanie działek,
tel. 519 874 891

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

Koszenie, prace ogrodnicze, tel. 519 874 891

Wylewki betonowe agregatem,
tel. 668 327 588

Tynki gipsowe i cementowo-wapienne,
tel. 722 139 868

Tapetowanie, malowanie, remonty,
tel. 502 062 131
CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wycinka oraz skracanie drzew i krzewów.
Tel. 510 694 550
Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352
Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529

Kupię siedlisko lub samą ziemię, tel. 501 219 527

SKUP AUT, CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE, GOTÓWKA OD RĘKI,
TEL. 604 168 147

Konstrukcje wiaty i hali, tel. 509 447 601

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

Stolarstwo meblowe, tel. 533 011 829

Kupię działkę budowlaną do 1000 m kw
tel. 602 298 681

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Koszenie i zakładanie trawników, tel. 518 452 245

SKUP AUT. Autokasacja,
tel. 796 165 139, 517 799 183
AUTO-SKUP. WSZYSTKIE MARKI- CAŁE,
USZKODZONE, SKORODOWANE, SZYBKO,
SOLIDNIE. GOTÓWKA TEL. 510 357 529
KUPIĘ KAŻDE AUTO, TEL. 502 327 971
Auto skup, tel. 535 661 903
Skup aut, tel. 692 491 182
Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874
Skup aut, tel. 793 304 091
Japońskie i koreańskie, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
KANCELARIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI
WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE.
Odwołania, zażalenia, pisma procesowe.
TEL. 508 743 620
Firma sprzeda działkę usługowo-mieszkaniową, z dojazdem z trzech stron, w Łubnej tel. 600 038 201
Domy do 590 tys za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

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
15 700 m kw, rolnego w Prażmowie, dwa
zjazdy z ul. Krańcowej i ul. Puszczyka
tel. 691 030 891
Dom 170/809 m kw., stan surowy otwarty, Miłomłyn (koło Ostródy), tel. 608 746 025

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Pawilon handlowy 50 m kw., Piaseczno,
tel. 882 280 069
Lokal użytkowy 100 m kww Piasecznie przy
głównej ulicy tel. 606 308 697
Mieszkanie 40 m kw., 2 pokoje z aneksem
kuchennym, nowocześnie umeblowane,
na Os. Bema w Piasecznie, tel. 608 428 547
3 – pokojowe, Warszawa – Mokotów,
tel. 508 298 134
Pawilon, bazarek w tel. 511 182 258
Mieszkanie 82 m kw. Dwupoziomowe,
Piaseczno Osiedle Albatrosów, 1750 zł ,
tel. 604 152 591
Miejsce postojowe podziemne w Pruszkowie,
przy ul. B.Prusa 35, tel. 504 076 236
Tanie kwatery, tel. 725 453 664
5.000 m kw., Milanówek, tel. 502 207 206

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki,
indukcje, Piaseczno, tel. 506 167 562
www.naprawy-agd.pl
Elektryk, tel. 666 890 886
Remonty i inne, tel. 667 356 939
Budowa domów od podstaw. Ogrodzenia.
Tel. 602 186 369
Posadzki betonowe mixokretem,
tel. 508 017 870
Glazura, malowanie, remonty, tel. 798 828 783
Elektryk, tel. 666 890 886
Usługi remontowe ,wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, głaź bezpyłowa itp.
Tel.795 648 160

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

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

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Budowa domów, dachy, rozbudowy.
tel. 508 529 008
Elektryk, tel. 501 236 987

Domek dla grupy pracowniczej, Iwiczna,
tel. 505 040 137

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Duży pokój, umeblowany, kuchnia tel. 666 283 858

Hydrauliczne i gazowe, tel. 513 584 352

Kwatery pracownicze, Chyliczki tel. 509 310 592

Murarz, tynkarz podejmie pracę,
tel. 505 877 194

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629
Remonty,glazura, tel. 796 664 599

Działki budowlane bezpośrednio Uwieliny,
15 km od Piaseczna tel. 603 862 559

Pawilon, 28 m kw. Piaseczno „Pod Kopułą”,
tel. 509 86 72 38

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR, PIASECZNO, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5,
WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

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

Warsztat samochodowy 220/1500 m kw
lub sprzedam, Piaseczno, tel. 505 79 59 62

MALOWANIE OGRODZEŃ, TEL. 504 571 038

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

12.000 m kw., Milanówek, tel. 502 207 206

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

Józefosław-mieszkanie 64 m kw., tel. 602 239 490
Działka budowlana Sułkowice 997 m kw.,
tel. 790 005 072
Działki budowlane: Krupia Wólka, 1000 m kw.,
120 zł/ mkw., Pęchery, 1300 mkw., 100 zł/m kw.,
tel. 600 852 292

Lokale o pow. 42 m kw. I 70 m kw. do wynajęcia
w Grójcu. Tel. 691 708 213
Magazyny 300 i 500 m kw. w Antoninowie, ochrona całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370
Podnajmę pomieszczenie na stylizację paznokci
w salonie fryzjerskim (mała kosmetyka),
tel. 501 143 827

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny
zakres, tel. 601 304 250
Ogrodzenia, porządkowanie działek, koszenie
trawy. Tel. 661 812 387
Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860
Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

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

RÓŻNE
Przygotowywanie pozwów rozwodowych,
alimentacyjnych – sprawy rodzinne
tel. 508 743 620
NIEODPŁATNIE WYWIOZĘ ZŁOM, stare pralki, komputery, piece, kaloryfery itp.. Piaseczno, Konstancin i okolice, tel. 698 698 839
Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości.
ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

NAUKA

Strzyżenie psów u mistrza tel.665 701 968

80 m kw. Powierzchni warszatowej + zaplecze
socjalne, Baniocha, ul. Szkolna 20,
tel. 601 226 842, 22 727 56 10

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

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

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Kawalerka, 40 m kw., ładna z garażem, Piaseczno, tel. 505 82 82 14

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

Wycinka drzew alipinistycznie i z podnośnika,
tel. 518 452 245

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Rynny. Czyszczenie i naprawa, tel. 518 452 245

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Pawilon, bazarek w tel. 511 182 258

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

Rębak do gałęzi, tel. 518 452 245

Brukarstwo, tel. 509 069 235

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Trzy pokoje z kuchnią, Chylice tel. 516 228 558

Mini-Ładowarka, BobCat, tel. 518 452 245

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie
wynajmie tanio powierzchnie biurowe 200 m
kw., i 400 m kw., w centrum Piaseczna,
tel. 22 757 09 56

Mieszkanie, 40 m kw., pokój, kuchnia, łazienka,
Łoziska, 550 zł, tel. 697 327 449

Spawacz, z doświadczeniem tel. 794 146 099

Zakładanie trawników, tel. 572 488 103

95 tys zł za działkę budowlaną 1000 m kw.,
asfalt, media, Uwieliny, tel. 510 96 20 03

Zatrudnię stolarza, tel. 504 166 952

Praca w ochronie, Wólka Kosowska 24/48,
tel. 609 097 913

Firma budowlana zatrudni do zarządzania flotą
samochodów, rozliczanie czasu pracy kierowców tel. 600 741 495

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

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

Pomogę w prowadzeniu hotelu, pensjonatu –
gastronomia – wieloletnie doswiadczenie,
tel. 793 797 579

Zatrudnię mężczyznę do firmy sprzątającej na
ciągnik w okolicy Piaseczna. Tel. 609 750 950

Tico, tel. 510 444 329

Pracownik ochrony na obiekcie handlowym
Warszawa-Ursynów, 9zł/netto, umowa o pracę,
wymagane doświadczenie na obiektach handlowych. Obowiązki: zapobieganie kradzieżom, ochrona mienia przed włamaniem, godziny pracy 8-22, 2/2, Tel.609 912 461, 603 910 541

Zatrudnimy w Piasecznie Konserwatora (Złota
Rączka) oraz sprzątaczki, tel. 608 673 131

Restauracja w Józefosławiu zatrudni Pizzera,
tel. 504 250 587

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Działka 24.000 mkw Gm. Tarczyn. Budynek
mieszkalny stan surowy. Budynek gospodarczy 717 mkw. Wszystkie media. Studnia głębinowa z atestem. Sprzedam lub wydzierżawię. Tel. 22/7277161 lub 500 098 400

SZUKAM PRACY

Praca w Wólce Kosowskiej. Nauka j.polskiego
jako obcego. Pół etatu/ popołudnia.
Tel. 502 822 440

Drewno kominkowe, tel. 510 694 550

Firma Sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego (mile widziane panie z
doświadczeniem). Praca w godz. 12-20 w Jankach, przy sprzątaniu obiektu biurowego od pon
do pt. Kontakt w godz. 9-16. Tel. 500 113 938.

Zatrudnimy Panów do ochrony w Konstancinie
i Piasecznie, tel. 608 636 959

Kierowce C+E pn.-pt. Kraj, tel. 604 200 023

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

40 m kw. + garaż Piaseczno, tel. 664 695 444
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Studnie, tel. 601 231 836

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

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 881 966 833
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497
Francuski tel. 607 924 999

ZDROWIE I URODA
Nowo otwarty dom opieki w Zalesiu Górnym
przyjmie pensjonariuszy – pobyt dzienny, tygodniowy i stały, tel. 798 267 500

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

Nowo otwarte Studio Urody. Super Oferta. Masaż antycelulitowy(50zł), manikiur hybrydowy
+ pedikiur (99 zł), elektorstymulacja (10 zabiegów - 220 zł), tel. 609 773 192

BHP PPOŻ kompleks., tel. 518 775 113

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

Koszenie trawników, tel. 510 694 550

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Ocieplanie pianką, tel. 531 834 414

Masaż odchudzający bańką chińską,
tel. 663 117 116

Elektryk, tel. 539 669 889
Wycinka drzew alpinistycznie, prace na
wysokości tel. 505 483 700
Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

ZWIERZĘTA
Oddam roczną suczkę! Tel. 511 606 086
Psy do adopcji, tel. 533 109 039
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Samochody hybrydowe - fakty i mity
Wokół samochodów hybrydowych narosło przez lata wiele mitów. Sprawdzamy, które z nich są prawdziwe, a które już dawno straciły ważność.
W tym roku mija 18 lat od startu sprzedaży pierwszej seryjnie
produkowanej hybrydy na świecie
— modelu Prius. Dziś jest to najszybciej rozwijająca się technologia, która przebojem zdobywa rynki. Niekwestionowanym liderem na
tym polu jest Toyota, która jako
jedyna firma już dawno postawiła na hybrydy, dziś mając najwięcej takich modeli w ofercie i realnie je sprzedając. Inni producenci nadrabiają obecnie straty. Dla
wszystkich stało się jasne, że prosta i niezawodna technologia, rekordowo niskie zużycie paliwa w
ruchu miejskim, wysoki komfort
jazdy i ceny porównywalne z in-

nymi napędami, wywołały lawinowy wzrost zainteresowania autami hybrydowymi. Po drogach
świata jeździ już ponad 7 mln tych
aut, a ostatni milion został sprzedany zaledwie w 8 miesięcy. Trudno się dziwić, że co druga Toyota
Auris sprzedawana obecnie w Europie, to właśnie hybryda. W Polsce także zainteresowanie hybrydami gwałtownie rośnie — w 2014
roku aż o 65% w stosunku do roku
poprzedniego. Zestawienie danych
i faktów dobitnie pokazuje, iż auta
hybrydowe to dziś realna alternatywa, a nie ciekawostka.

Mit: Hybrydy mają skomplikowaną konstrukcję, więc mogą okazać się zawodne
Hybrydy wygrywają niemal
wszystkie rankingi awaryjności, takie jak TUV, GTU czy Consumer
Reports. Wynika to z ich wyjątkowej konstrukcji, co najlepiej widać
na przykładzie technologii Toyoty.
Klasyczny, długowieczny silnik benzynowy o niewysilonej mocy połączono z mocnym i bezobsługowym
silnikiem elektrycznym. Budowa takiego układu hybrydowego nie wymaga stosowania wielu awaryjnych
komponentów, takich jak klasyczny
rozrusznik, alternator, sprzęgło, turbina czy pasek klinowy. Dodatkowo

system odzyskiwania energii z hamowania oszczędza tarcze i klocki
hamulcowe, wydłużając ich żywotność nawet dwukrotnie.
To sprawia, że napęd hybrydowy
uchodzi dziś za najbardziej niezawodne rozwiązanie w motoryzacji.
Mit: Hybrydy długo się ładuje i są
kłopotliwe w użytkowaniu
Najczęściej spotykanych samochodów hybrydowych w ogóle się
nie ładuje. Ich akumulatory ładują się automatycznie dzięki odzyskiwaniu energii podczas hamo-

wania oraz optymalnemu wykorzystaniu mocy silnika benzynowego.
Ta energia w konwencjonalnym samochodzie jest marnowana, dlatego w hybrydach mamy ją za darmo.
Na rynku można co prawda znaleźć
doładowywane z gniazdka hybrydy
plug-in oraz samochody, w których
silnik spalinowy służy jedynie do
produkcji prądu, zaś koła napędzane są wyłącznie silnikiem elektrycznym, ale są to niszowe, mało popularne modele.

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52

Aby porównać rzeczywiste ceny
poszczególnych modeli, warto od
razu zastanowić się, jakie wyposażenie nas interesuje. Wersje podstawowe hybryd są zazwyczaj lepiej wyposażone. Jeśli porównać je z samochodami o podobnej mocy, z automatyczną skrzynią biegów, systemem multimedialnym, automatyczną klimatyzacją i nowoczesnymi
systemami bezpieczeństwa, często
okazuje się, że auto z silnikiem die-

Hybrydy zużywają najmniej paliwa ze wszystkich napędów - na
przykład kompaktowy Auris pali
tylko 3,7 l/100 km. Dla samochodu tej wielkości o mocy 136 KM jest
to rewelacyjny wynik. O wyjątkowości tej technologii świadczy fakt,
że w mieście ma lepsze wyniki zużycia paliwa niż w trasie. Nie trzeba
się nawet specjalnie starać — samochód odzyskuje energię z hamowania, a zarządzaniem energią i pracą
całego układu steruje komputer.

Mit: Baterie hybryd są nietrwałe i
drogie w naprawie, której nie obejmuje gwarancja
Baterie stosowane w hybrydach
Toyoty udowodniły swoją niezwykłą trwałość przez 18 lat od pojawienia się na drogach pierwszych Priusów. Po tych latach nadal zachowują ponad 90% fabrycznej sprawności. Swoją trwałość zawdzięczają nie
tylko niezawodnej, sprawdzonej konstrukcji, ale też precyzyjnemu chłodzeniu oraz systemowi eksploatacji,
który dba o ich optymalne naładowanie w granicach 20%-80% pojemności. Oznacza to, że w hybrydach Toyoty bateria nigdy się nie rozładuje,
ani też nie będzie ładowana do maksymalnego poziomu, przez co będzie
służyć przez cały okres życia pojazdu.
Najstarsze Priusy do tej pory jeżdżą na swoich pierwszych akumulatorach. Znane są przypadki hybrydowych taksówek, które przejechały milion kilometrów bez wymiany baterii. Do tego możliwe jest
wymontowanie tylko jednego ogniwa i wstawienie nowego, bez wymiany całego akumulatora. Z tych powodów gwarancje na akumulatory do hybryd są zwykle dłuższe niż
na cały samochód i mogą trwać nawet 10 lat. Tak długiej gwarancji na
akumulatory układu hybrydowego
udziela tylko Toyota.
R

Miejsce na Twoją

Mit: Hybrydy są droższe od diesli
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sla kosztuje tyle samo co hybryda,
a z silnikiem benzynowym niewiele mniej. Warto jednak pamiętać o
kosztach, które pojawiają się po zakupie. To one decydują, ile naprawdę wydamy na samochód. Hybrydy, dzięki rekordowo niskiemu zużyciu paliwa, wzorcowej bezawaryjności i najwyższej długowieczności,
pozwalają oszczędzać już po zakupie. Jeśli do tego dodać wysoką cenę
odsprzedaży w porównaniu z autami innych marek, całkowity koszt
posiadania samochodu okazuje się
bardzo korzystny.
Mit: Nowe turbodoładowane silniki benzynowe i wysokoprężne są
równie oszczędne i ekologiczne jak
napęd hybrydowy

Mit: Hybrydy są mniej bezpieczne
Instytut Euro NCAP do tej pory
poddał testom bezpieczeństwa 20
samochodów hybrydowych i elektrycznych. Spośród nich 13 uzyskało najwyższe noty, co stanowi 65%.
Sześć modeli uzyskało 4 gwiazdki.
Tylko jeden samochód elektryczny
zasłużył na 3 gwiazdki. Wynik ten
jest znacznie powyżej średniej. Na
przykład w 2014 roku Euro NCAP
przebadało 37 samochodów z konwencjonalnym napędem i tylko 17 z
nich (46%) uzyskało najwyższe noty.
Toyota Okęcie
Al. Krakowska 204
02-219 Warszawa
Tel. 22 492 00 00
www.toyota-okecie.pl

