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Niebiezpieczna kąpiel
W ostatnich dniach mieliśmy wprost afrykań-
ską pogodę. Słupek rtęci na termometrach sko-
czył do niebotycznych 35 st. C, co w pełnym słoń-
cu oznaczało kilkanaście stopni więcej. Dla tych, 
którzy nie mogli skorzystać z letnich wyjazdów 
w góry, nad jeziora czy morze - jedynym „zba-
wieniem” były mazowieckie plaże i kąpieliska. 

Nasza ziemia nie dla obcokrajowców
Sejm uchwalił ustawę o kształto-
waniu ustroju rolnego. Ma ona 
m.in. uchronić Polskę przed wyku-
pem gruntów przez obcokrajow-
ców poprzez wprowadzenie sze-
regu ograniczeń po zakończeniu 
okresu ochronnego ustalonego 
przez UE. Za zainicjowaną przez 
PSL ustawą zagłosowało 384 po-
słów, przeciw było 2, od głosu 
wstrzymało się 12
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Mazowieckie wekowanie
Jak wynika z badań „Fooder. Polacy, przepisy, internet”, najczęściej 
przetwory robią osoby mieszkające na wsiach (82 proc.). Im większa 
miejscowość, tym mniejszy odsetek osób przetwarzających warzywa i 
owoce (59 proc. w największych miastach). W sumie w województwie 
mazowieckim przetwory przygotowuje aż 68 proc. mieszkańców
Osoby z większych miast rzadko mają własne działki, na których mogą upra-
wiać warzywa i owoce. Jednak to nie jest jedyne ograniczenie. Wiele osób boi 
się robić przetwory w obawie, że coś im nie wyjdzie. Aż 66 proc. Polaków ma 
do przetworów stosunek sentymentalny, wspominając dżemy i ogórki swo-
ich mam czy babć. 

TW

Derby 2015 dla Va Banka
Jak w każdy pierwszy weekend lipca, na służewieckim torze wyścigów konnych czekały na widzów najszyb-
sze polskie konie, konkurs kapeluszy i widowiskowe pokazy kawalerzystów. W upalnym słońcu rozegra-
na została 71. powojenna odsłona Derby, czyli gonitwa dla najlepszych trzyletnich koni, a także kluczowe 
sprawdziany dla sprinterów i koni starszych
 Faworytem w najważniejszej 
gonitwie dnia był niepokonany od 
początku kariery Va Bank. Po ła-
twym zwycięstwie w zeszłorocz-
nej Nagrodzie Mokotowskiej oraz 
wygranych w Strzegomia i Rule-
ra, nie miał sobie w roczniku rów-
nych. Jednak przed ostatnim, klu-
czowym ze względu na wydłużony 
dystans sprawdzianie, uległ kon-
tuzji i miał przerwę w treningach. 
Przez półtora miesiąca ogier nie 
wystąpił w wyścigu, niewiele było 
wiadomo o jego kontuzji i pracy 
treningowej. Do tego niewiado-
mą pozostawało czy Va Bank bę-
dzie „trzymał dystans”: wszystkie 
wygrane odnotował na dystansach 
do 1600 metrów, tymczasem Der-
by to 2400 metrów, co wielu szyb-
kim koniom zdecydowanie prze-
szkadza w nawiązaniu walki. Wła-
ściwie do sobotniego wieczoru po-
dejrzewano, że faworyta w Derby 
nie zobaczymy, jednak w niedzie-
lę było już wiadomo - Va Bank po-
biegnie w biegu o błękitną wstęgę
.
Pokazał klasę
 Tempo biegu było wolne i jego 
losy rozstrzygnęły się na ostatniej 
prostej. Va Bank przeprowadzony 
w samym środku stawki po wyjściu 
z ostatniego wirażu nie miał przej-
ścia, ale po chwili znalazł miejsce 
i kiedy dżokej zaczął posyłać ogie-
ra, ten z miejsca przyspieszył, wy-
szedł na prowadzenie i do samego 
celownika tylko powiększał prze-
wagę nad konkurentami. Va Bank 
pokazał, że jest klasowym koniem 
i nie ma sobie równych wśród trzy-
latków, a dodatkowo wygrywa-
jąc Derby sięgnął po drugą koro-
nę na Służewcu. Jeśli na jesieni wy-
gra także gonitwę St. Leger, gdzie 
zmierzy się ze starszymi czołowy-
mi końmi, jako 11. w historii zdo-

będzie potrójną wyścigową koronę. 
Jego głównym konkurentem na je-
sieni będzie z pewnością pięciolet-
ni Espadon, który w wieku trzech 
lat musiał zmierzyć się z serią kon-
tuzji. Właściciele cały czas w nie-
go wierzyli, a ogier im się za to od-
wdzięczył. W zeszłym roku wrócił 
do rywalizacji na torze. Zaczyna-
jąc od najniższej grupy, w czterech 
startach doznał tylko jednej poraż-
ki. W tym roku także zaczął od wy-
ścigów na niższym szczeblu, ale na 
początku czerwca wygrał prestiżo-
wą nagrodę Widzowa pokonując 
całą czołówkę. W niedzielę znów 
nie miał sobie równych w nagro-
dzie Prezesa Totalizatora Sporto-
wego i poprawił bilans wygranych 
do 8. w 11. startach.

Bohater gali
 Zarówno w przypadku Va Ban-
ka jak i Espadona, dżokeje w odpo-
wiedzi na wiwaty publiczności po-
kazywali palcem na konia, sugeru-
jąc, że jedynymi sprawcami sukce-
sów są konie, a oni im tylko asy-
stowali. Współpraca konia i jeźdz-
ca często decyduje o zwycięstwie 
lub porażce, co można było za-
obserwować w ostatnim prestiżo-
wym biegu dnia - memoriale Jurje-

wicza - gonitwie sprinterskiej. Bez-
pośrednio przed gonitwą niespo-
kojny Kokshe zrzucił dosiadają-
cego go Wiaczesława Szymczuka, 
zrobił zamieszanie na padoku, po 
czym uciekł na tor i został złapany 
dopiero po przebiegnięciu dwóch 
okrążeń (prawie 5 km). W tym cza-
sie okazało się, że jeździec ma roz-
cięty łuk brwiowy i jest bardzo po-
obijany. Jednak zarówno on jak i 
trener konia, nie mieli zamiaru się 
poddać i zdecydowali, że ogier po-
biegnie w gonitwie. Rzadko na Słu-
żewcu koń i jeździec mają za sobą 
całą publiczność. Tym razem tak 
było - wszyscy kibicowali niesfor-
nemu Kokshe oraz zdeterminowa-
nemu Szymczukowi i to właśnie 
ten duet niesiony dopingiem spra-
wił wielką niespodziankę i ograł fa-
woryzowanych rywali. Na dekora-
cji zachowanie konia było już zde-
cydowanie bardziej stosowne.
 Oprócz emocji wyścigowych, nie 
mogło zabraknąć tradycyjnego kon-
kursu kapeluszy. Publiczność miała też 
okazję podziwiać i dopingować pokazy 
kawalerzystów, kultywujących tradycje 
tej formacji wojskowej w Polsce. Trzeba 
przyznać, że elementy musztry, poka-
zy władania lancą i szablą oraz pokaz 
szarży robiły wielkie wrażenie. Derby 
2015 są już historią, wyścigi na Służew-
cu mają teraz przerwę, która potrwa do 
ostatniego weekendu lipca, ale za nami 
dopiero pierwsza część sezonu. Pyta-
nie, który koń będzie błyszczał w dru-
giej, jesiennej części.

Mateusz Błaszczak
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Niebezpieczna kąpiel

 W powiecie grójeckim mamy 
ich, niestety, jak na lekarstwo. W 
czasie takiej pogody zapomina-
my o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa, korzystając z miejsc, 
gdzie kąpiel jest zabroniona. 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego oznacza najbardziej 
niebezpieczne miejsca tzw. czar-
nymi punktami wodnymi. O to, 
skąd wzięła się ta inicjatywa py-
tamy radnego sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego Leszka Przy-
bytniaka.

 - Prowadzimy tę akcję od 6 lat 
– mówi Leszek Przybytniak. -  Po 
prostu statystyki utonięć w ta-
kich miejscach były zastraszające. 
W 2013 r. utonęły na terenie woje-
wództwa 64 osoby, w 2014 r. – 30. 
W tym roku już niestety dziesięć. 
Za każdym z tych wydarzeń krył 
się dramat rodzinny. Zdarzały się 
przypadki, gdy tonęły dwie lub 
więcej osób. Postanowiliśmy prze-
ciwdziałać, chyba w jedyny możli-
wy sposób – po prostu ostrzegając 
ludzi, że kąpiel grozi utonięciem, 
że woda w tym miejscu jest niebez-
pieczna. Nie ma przecież możliwo-
ści odgrodzenia takich dzikich ką-
pielisk, czy postawienia tam straż-
ników. Dlatego ustawiamy tam 
znaki. W tym roku do istniejących 

108 punktów dołączyło 13 nowych. 
W sumie jest ich już 121.

Czy znak „Czarny punkt wodny” 
rzeczywiście może spełnić swą 
rolę? 
 Powtórzę, co mówił niedawno 
marszałek Adam Struzik. Wierzy-
my głęboko, że ludzie korzystają-
cy z takich kąpielisk, którzy chcą 
po prostu zażyć trochę relaksu, nie 
przypłacą tego życiem i zdrowiem. 
Przy okazji przypomnę, że zatrwa-
żająca jest również statystyka tra-
cących zdrowie po skokach „na 
główkę” do wody w nieznanych 
miejscach. Niestety zwykle kończą 
się one kalectwem na całe życie. 
 
Alkohol i brawura to niestety cią-
gle główne przyczyny wypadków 
nad wodą.
 Zdajemy sobie sprawę, że 
to główne zagrożenia. W ta-
kich przypadkach możemy jedy-
nie liczyć na zdrowy rozsądek lu-
dzi znajdujących się w tych miej-
scach. Przy okazji więc apel: 
zwracajcie uwagę nie tylko na 
swoich bliskich, ale również na 
to, co się dokoła was dzieje. Zda-
rzył się przecież przypadek, już w 
tym roku, gdy utonął mężczyzna 
w tłumie kąpiących się. I nikt tego 
nie zauważył...

 Ustawiane tablice przypominają 
znane z dróg czarne punkty, któ-
re zwracają uwagę kierowcom, że 
ten fragment drogi jest bardzo 
niebezpieczny i trzeba tu zacho-
wać maksymalną ostrożność...
 Tablice te pełnią te same za-
dania. Ich forma jest bardzo pro-
sta i czytelna. Czarno-żółta ko-
lorystyka gwarantuje dobrą wi-
doczność, a grafika – czytelność. 
Jeżdżąc po Mazowszu i nie tyl-
ko, sam wielokrotnie zwracałem 
uwagę na „czarne punkty”. Mi-
mowolnie zdejmowałem nogę z 
gazu. Mamy nadzieję, że podob-
na reakcja nastąpi w miejscach, 
gdzie ustawiamy „czarne punk-
ty wodne”, że otworzy się klapka 
w głowie z napisem: uwaga! Tym 
bardziej, że tablice informujące 
o ryzyku kąpieli są zawsze usta-

wione w widocznym dla wszyst-
kich miejscu.

Akcja jest prowadzona od 6 lat, 
czy przynosi rezultaty?
 Statystyki wskazują, że ta-
blice spełniają swe zadanie. Na 
przestrzeni ostatnich lat odno-
towano tylko jedno utonięcie w 
miejscu oznaczonym jako „czar-
ny punkt”. Dodam, że są to miej-
sca, w których nie tylko toną lu-
dzie, ale są one po prostu nie-
bezpieczne. Dno jest zwykle tak 

ukształtowane, że dochodzi do 
zawirowań, są płycizny, a kształt 
dna ciągle się zmienia. Nigdy też 
nie wiadomo, na co możemy się 
natknąć podczas kąpieli. Zda-
rza się bowiem, że służą za niele-
galne wysypiska śmieci. Dlatego 
przestrzegam, aby „czarne punk-
ty” traktować bardzo poważnie 
i wybierać do kąpieli inny, bez-
pieczny akwen. 

Rozmawiał Leszek Świder

Wjechał na podium
CHYNÓW Bardzo dobrze w zawodach Pucharu Easykart dla gokartowców spisuje się mło-
dy mieszkaniec gminy Chynów, Kamil Grabowski. Po udanych startach w ostatnich run-
dach pucharu, Kamil przesunął się na trzecie miejsce w klasyfi kacji generalnej sezonu

 Na torze w Bydgoszczy odby-
ły się 7 i 8 runda Pucharu Easy-
kart. Pierwszy wyścig finałowy 
należał do najbardziej emocjo-
nujących w całym sezonie. Przez 
9 okrążeń Kamil toczył zaciekłą 
walkę o drugie miejsce z Filipem 
Zagórskim. Niemal na każdym 
okrążeniu dochodziło do spekta-
kularnych wyprzedzeń. Ostatnie 
okrążenie Kamil zaczął na trze-
cim miejscu, aby na dwa zakrę-
ty przed metą wyprzedzić Filipa 
i zdobyć nad nim 30-centymetro-
wą przewagę.
 W drugim wyścigu Kamil jechał 
spokojnie i pewnie na drugiej pozy-
cji od startu do mety. Był to jego naj-
lepszy wynik w tym roku. 
 Trochę mniej szczęścia miał 
chynowianin w VIII rundzie. Po 
piątym miejscu w kwalifikacjach, 
zdołał jednak zająć 3. miejsce w 
finałowym starcie. Powtórzył je 
w biegu drugim, co w sumie dało 
mu trzecią lokatę w klasyfikacji 
rundy VIII.
 Jak wspomnieliśmy, po tych uda-
nych startach Kamil przesunął się 

na trzecie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej sezonu.
 Przypomnijmy, że w poprzed-
nich zawodach (5 i 6 runda Pucharu 
Easykart), które odbyły się w pierw-
szej dekadzie czerwca na torze w 
Starym Kisielinie (Zielona Góra), w 
biegach finałowych Kamil zajął trzy 
razy 3. i raz 5. miejsce. 

Info/lś

Czarne punkty wodne w rejonie radomskim: pow. Grójec - Worów staw; 
pow. Kozienice - Kozienice - Kłoda, rzeka Wisła, Kozienice - Kępeczki, rzeka 
Wisła, Sieciechów - Zajezierze, rzeka Wisła; pow.Lipski - Solec n.Wisłą - Ko-
lonia Raj, rzeka Wisła, Solec n.Wisłą - Kłudzie, rzeka Wisła; pow. Radom - Ja-
strzębia - Goryń, rzeka Radomka, Pionki - Pionki,staw przy ul. Polnej, Pion-
ki - Pionki,zbiornik ret./ppoż; pow.Kozienice - Kozienice - Kuzmy, rzeka Wi-
sła; pow. Radom - przy tamie na rzece Radomce.

R E K L A M A

R E K L A M A

W ostatnich dniach mieliśmy wprost afrykańską pogodę. 
Słupek rtęci na termometrach skoczył do niebotycznych 
35 st. C, co w pełnym słońcu oznaczało kilkanaście stop-
ni więcej. Dla tych, którzy nie mogli skorzystać z letnich 
wyjazdów w góry, nad jeziora czy morze - jedynym „zba-
wieniem” były mazowieckie plaże i kąpieliska. 
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Kurtyna wodna

 Podczas największych upałów, jakie nawiedziły nas w ostatnich 
dniach, na grójeckim rynku działała kurtyna wodna. Urządzenie obsłu-
giwane przez strażaków OSP zapewniało ochłodę mieszkańcom i sta-
nowiło nie lada atrakcję dla dzieci. 

 Na skwerze przy „Dworku na Długiej” w Warce odbył się 29 czerwca 
rozpoczynający wakacyjne szaleństwa kosmiczny piknik rodzinny. Naj-
większą popularnością cieszyły się dmuchane place zabaw i zjeżdżal-
nie, które wylądowały w stacji kosmicznej Dworku. Zameldowała się tu 
również rakieta kosmiczna oraz samolot, który obrał niewłaściwy kurs 
lądując w centrum kosmicznej zabawy. Malowano wszystkim chętnym 
twarze. Wystrzelono również rakiety kosmiczne, które miały dolecieć 
na Marsa… Kilka z nich zaginęło, więc, kto wie? Może udało im się tam 
dotrzeć? Tego dnia podsumowana została także działalność sekcji ar-
tystycznych „Dworku na Długiej”. Na scenie zaprezentowała się sekcja 
gitary, pianina oraz sekcja wokalna. Za zajęcia: szachowe, robotyki, ce-
ramiki, „Teatrzyku nieDużego”, teatru „Pretekst”, plastyki oraz „Dziecię-
cego Uniwersytetu Ciekawej Historii” dla uczestników wręczone zosta-
ły dyplomy ukończenia zajęć w roku szkolnym 2014/2015 oraz drobne 
upominki. Można było podziwiać rękodzieło tworzone przez uczestni-
ków zajęć ceramiki oraz prezentację Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„WARKA” w nowo zakupionych strojach. Na scenie wystąpili zwycięzcy 
konkursów „mini Warka Music Show”, które odbywały się w roku szkol-
nym 2014/2015. Zaprezentowała się także sekcja taneczna „Fly Dance” 
działająca w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.
 Zwieńczeniem tego artystycznie kosmicznego dnia był koncert Or-
kiestry Moderato. 

 Pomoc psychologa, prawnika, terapeuty, w załatwieniu formalności 
i co najważniejsze pomoc fi nansowa. Do końca roku na Mazowszu po-
trwa program dla osób pokrzywdzonych przestępstwami. Mogą z nie-
go skorzystać osoby, które zostały poszkodowane przestępstwem za-
równo zgłoszonym, jak i niezgłoszonym. Chodzi na przykład o przemoc 
w rodzinie, rozboje, oszustwa, wymuszenia, napady, wypadki drogowe, 
przestępstwa na tle seksualnym.
 Pomoc fi nansowa przewiduje m.in. świadczenia medyczne niere-
fundowane przez NFZ, bony żywnościowe, zakup podręczników, kore-
petycje, naukę zawodu, zwrot kosztów podróży czy nawet wynajęcie. 
Specjaliści dyżurują w OPS w Grodzisku Mazowieckim w każdy pierwszy 
piątek miesiąca. Do programu można zgłosić się telefonicznie dzwoniąc 
do Pogotowia Niebieskiej Linii: 731 303 660, lub OPS: 22 755 58 69. Pro-
gram skierowany jest do mieszkańców Mazowsza. 

 W Grójeckiej Rycerskiej Bibliotece odbyła się impreza z rodzinnymi 
zabawami plebejskimi rozpoczynająca projekt Działaj Lokalnie, na któ-
ry placówka zdobyła grant w wysokości 5 tys. zł. Uczestnicy zapozna-
li się z najbliższymi działaniami Rycerskiej Biblioteki, przybliżono im hi-
storię średniowiecza, poznali zasady i zachowania rycerskie. Szukano 
także ukrytego skarbu. Uczestnicy imprezy jednoznacznie stwierdzi-
li, że zamiast snuć się bez celu po mieście, o wiele ciekawiej jest wziąć 
udział w zajęciach bibliotecznych. 

WARKA

POWIAT

GRÓJEC

Kosmiczne rozpoczęcie wakacji

Pomoc ofi arom przestępstw

Rycerska biblioteka

Kultura na co dzień i od święta
WARKA „Wieczór z Kulturą” to jedna z najnowszych propozycji Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce. Oprócz normalnych zadań muzealnych, placówka ta postanowi-
ła wyjść z ofertą wielkiej Kultury (dlatego przez wielkie K)
 Raz na miesiąc muzeum zapra-
sza do pałacu w Winiarach zna-
ne osobistości – ludzi teatru, filmu, 
muzyków, kompozytorów, aktorów, 
w ogóle ludzi, którzy wnoszą coś 
istotnego w życie kulturalne

Już kilka spotkań
 Odbyło się już kilka „Wieczorów 
z Kulturą”. Zainaugurowała je wspa-
niała artystka scen operowych Alicja 
Węgorzewska, a towarzyszył jej Bog-
dan Kierejsza na skrzypcach. Mie-
siąc później wystąpili w pałacu Puła-
skich artyści z Piwnicy pod Baranami 
z Aleksandrą Maurer na czele. Następ-
nie malutka scena w pałacowej biblio-
tece gościła znamienity duet aktorski – 
Justynę Sieńczyłło i Emiliana Kamiń-
skiego. To był rzeczywiście romantycz-
ny, a zarazem chwytający za serce wie-
czór. Usłyszeliśmy stare rosyjskie ro-
manse przeplatane wierszami miłosny-
mi, m.in. Aleksandra Puszkina, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Cypria-
na Norwida, Adama Mickiewicza oraz 
własne Emiliana Kamińskiego. 

Dziś Katarzyna Groniec
 Teraz czeka nas (10 lipca) ko-
lejne spotkanie z Kulturą – kon-

cert Katarzyny Groniec pt. „ZOO”. 
To oczywiście tytuł koncertu - mu-
zycznego spotkania z wyjątkowymi 
utworami Agnieszki Osieckiej, któ-
re Katarzyna Groniec konfrontuje z 
własną wrażliwością artystyczną. 
 Groniec otrzymała m.in. „Dy-
plom mistrzostwa im Aleksandra 
Bardiniego” za wybitne osiągnię-
cia artystyczne w dziedzinie pio-
senki aktorskiej. Z pewnością bę-
dzie to niezapomniany wieczór. 
Dodajmy jednak, że „Wieczory z 

Kulturą” są przedsięwzięciem ko-
mercyjnym. Dyrektor Iwona Stefa-
niak wyjaśniła nam, że takie pla-
cówki, jak Muzeum, odnowione, 
a właściwie od podstaw zrewalo-
ryzowane, będą musiały na sie-
bie – przynajmniej w części - za-
rabiać. Oczywiście celem nadrzęd-
nym jednak będzie stworzenie wo-
kół Muzeum grupy ludzi światłych 
- co tu dużo mówić - elity kultural-
nej tego regionu. 

LŚ

Nauka nie idzie w las...
GRÓJEC Od niemal dwóch tygodni uczniowie przebywają na zasłużonych (w zdecydowa-
nej większości) wakacjach. Okazuje się, że poziom nauczania w powiecie grójeckim, a 
zwłaszcza w gminie Grójec, przewyższa średnią krajową
 Jak wynika ze sprawozdania dy-
rektora Zespołu Administracyjne-
go Placówek Oświatowych w Grój-
cu Tadeusza Naduka, wyniki testów, 
którym uczniowie są poddawani na 
zakończenie VI klasy podstawówki 
oraz III klasy gimnazjum są więcej 
niż zadowalające.

Na wysokim poziomie
 Najlepiej z testem szóstoklasisty z 
języka polskiego i matematyki pora-
dzili sobie uczniowie z PSP w Bikówku 
(średnio 76,7 proc. maksymalnej licz-
by punktów; polski - 82,3 proc., mate-
matyka - 70,7 proc.). To bardzo dobry 
wynik, jeżeli weźmie się pod uwagę, że 
średnia w gminie wynosi 70,3 proc., 
powiatowa – 67,3 proc., natomiast wo-
jewódzka – 69,8 proc. Dużo do myśle-
nia statystyka ta daje nauczycielom z 
Częstoniewa, gdzie osiągnięto zaled-
wie – 62 proc. (polski - 68,8 proc., ma-
tematyka - 54,2 proc.). 
 Bikówek nie utrzymał wysokie-
go pułapu w innych przedmiotach. 
W teście z języka angielskiego spo-
śród pięciu szkół - PSP nr 1, PSP nr 2, 
PSP nr 3, Bikówek, Częstoniew, Lesz-
nowola - najlepsi (89,1 proc.) okaza-
li się uczniowie ze szkoły nr 2 przy ul. 
Polnej w Grójcu. Najgorzej spisały się 
dzieci z Lesznowoli (67,5 proc., pod-
czas gdy średnia dla gminy wynio-
sła 82,8 proc. pkt.). Gmina i tak może 
się pochwalić lepszym wynikiem niż 
przeciętna powiatowa (77,7 proc.) i 
wojewódzka (80,4 proc.).

Kuleją z historią
 Uczniowie z podstawówek spi-
sali się więc nieźle. Widać też - po-
równując ich wyniki do uzyskanych 
przez dzieci z dużych miast – że 
przepaść między małymi a wielkimi 
ośrodkami miejskimi jest już prawie 
zasypana. Jeszcze bardziej widać to 
na przykładzie gimnazjum.

 Gimnazjaliści z Grójca uzy-
skali na teście kończącym szko-
łę wyniki lepsze, albo znacznie 
lepsze od swych rówieśników we 
wszystkich przedmiotach oprócz 
historii i WOS-u. Z tego przed-
miotu osiągnęli 62,9 proc. pkt., 
podczas gdy w kraju średnia wy-
niosła – 64 proc. (powiat - 62,9 
proc., miasta do 20 tys. mieszkań-
ców - 63 proc.). Natomiast z języ-
ka polskiego (62,8 proc.) przewyż-
szali nie tylko swych rówieśników 
z miast podobnych do Grójca (63 
proc.), ale także mieli lepszą śred-
nią od uzyskanej przez uczniów 
w kraju - 62 proc., (powiat - 62,9 
proc.). Nasza młodzież nieźle spi-
sała sie również w teście z mate-
matyki - 48,1 proc. (k: 48 proc., 
p: 46 proc., do 20 tys. mieszkań-
ców: 46 proc.), przedmiotów przy-
rodniczych 50,2 proc. (k: 50 proc., 
p: 48,6 proc., do 20 tys. mieszkań-
ców: 48 proc.), języka angielskiego 
na poziomie podstawowym - 65,4 
proc. (k: 67 proc., p: 65,2 proc., do 
20 tys. mieszkańców: 64 proc.) 
oraz języka angielskiego na pozio-
mie rozszerzonym - 45,9 proc. (k: 

48 proc., p: 44,2 proc., do 20 tys. 
mieszkańców: 40 proc.).

Nie uzyskali promocji
 Nie wszystkim udało się uzyskać 
promocję. Troje z 899 uczniów pod-
stawówek w gminie Grójec będzie po-
wtarzać klasę. Powody są różne - w 
dwóch przypadkach wnioskowali o 
to rodzic i pedagog. 
 Mimo niezłych wyników testów 
ogółu z spośród 654 uczniów gim-
nazjum im. Prymasa Tysiąclecia, aż 
35 będzie w przyszłym roku powta-
rzać klasę. W tym przypadku rów-
nież przyczyny braku promocji były 
różne. 11 osób nie uzyskało pozy-
tywnych świadectw ze względu na 
brak możliwości ich  klasyfikowa-
nia ze wszystkich przedmiotów. Na-
tomiast 24 uczniów miało podobną 
sytuację z kilkoma przedmiotami. 
W przypadku  8 gimnazjalistów sy-
tuacja była jasna - z trzema i więcej 
ocenami niedostatecznymi promo-
cji się nie dostaje. W sierpniu popra-
wiać ocenę niedostateczną z jednego 
przedmiotu będzie jeden uczeń. 

LŚ
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 W niedzielę, 21 czerwca odbyły się nad stawami w Jasieńcu obcho-
dy jubileuszu 70-lecia działalności Koła PZW nr 7 Grójec. Imprezę rozpo-
częły zawody wędkarskie. O godz. 6 rano do rywalizacji stanęło 21 węd-
karzy, a wśród nich jedna kobieta. Łowiono głównie płocie, lecz trafi a-
ły się też dorodne złote karasie i okonie. Po trzech godzinach zważo-
no trofea i...rybki wróciły do wody. W gronie triumfatorów znaleźli się: 
Grzegorz Mazur (1), Konrad Kuberski (2) i Zbigniew Klepacz (3) wśród se-
niorów i Bartłomiej Sęk (1), Patryk Strupiński (2) i Patryk Kowalczyk (3) 
wśród juniorów.
 Wszyscy uczestnicy zawodów i zaproszeni goście otrzymali okoliczno-
ściowe upominki, a na ręce prezesa Koła PZW nr 7 Andrzeja Siedleckiego 
przekazane zostały okolicznościowe dyplomy od Zarządu Okręgu PZW w 
Radomiu i Koła PZW nr 13 Radom. Po ofi cjalnej ceremonii, podczas wspól-
nej biesiady rozprawiano ,,o taaaaakiej rybie” i o sporcie wędkarskim. 

JASIENIEC

Taaaka ryba na jubileusz

Święto ognia wody i miłości
PNIEWY Jak za dawnych lat, 20 czerwca obchodzono w gminie Pniewy Noc Świętojań-
ską. Wprawdzie nie było skakania przez ognisko i szaleństw związanych z nocą Kupały, 
ale impreza, w formie rodzinnego pikniku, wzbudziła entuzjazm mieszkańców
 Imprezę rozpoczęli występami 
najmłodsi mieszkańcy, zbierając 
ogromne brawa. Następnie po-
pisywały się dzieci ze szkół pod-
stawowych, które również zyskały 
uznanie publiczności. Dopiero 
po tych artystycznych wstępach, 
wójt Wiesław Nasiłowski i prze-
wodnicząca Rady Gminy Kin-
ga Dominiak oficjalnie otworzy-
li imprezę, witając wszystkich 
przybyłych do Osieczka. 
 Potem przez godzinę królowa-
ła muzyka disco polo, przy której 
widownia znakomicie się bawiła. 
Aż nadszedł punkt kulminacyjny 
imprezy - pokaz sztucznych ogni 
i puszczanie wianków na spokojne 
wody zalewu. 
 Widok był przepiękny, wywołu-
jący nostalgię, wspomnienie daw-
nych słowiańskich obrzędów, jakby 
powrót do korzeni. Na niebie i wo-
dzie pojawiły się dziesiątki iskierek 
– połyskujących z wianków puszczo-
nych przez dziewczyny.
 Młodzież i dzieci mogli korzy-
stać z darmowych atrakcji. Malu-
chy kusiły dmuchane zabawki, eu-
robungy i oczywiście cukrowa wata 
na patyku, choć „ w modzie” było 
też malowanie twarzy i zaplatanie 
warkoczyków. 

 Dla dzieci piknik skończył się 
nieco wcześniej. Starsi bawili się 
do północy, choć – jak zauważyli-

śmy – kilka grupek znacznie prze-
dłużyło sobie imprezę.

Noc Świętojańska (wcześniej Noc Kupały - zwana też nocą kupalną, kupal-
nocką, kupałą) – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słoń-
ca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około 21-22 
czerwca. W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w germańskich 
Mittsommerfest. W Polsce kościół katolicki, nie mogąc wykorzenić z obycza-
jowości, wywodzącej się z wierzeń słowiańskich, corocznych obchodów po-
gańskiej Sobótki, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością chrze-
ścijańską (stąd późniejsza wigilia św. Jana – potocznie zwana też nocą świę-
tojańską i posiadająca wówczas wiele zapożyczeń ze święta wcześniejszego 
– obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca). Na południu Polski, Podkarpaciu 
i Śląsku uroczystość o podobnym charakterze zwie się sobótką lub sobótka-
mi, na Warmii i Mazurach - palinocką. Nazwa Noc Kupały, kupałnocka utrwali-
ła się w tradycji Mazowsza i Podlasia. To święto ognia, wody, słońca i księżyca, 
urodzaju, płodności, radości i miłości.                                                                              LŚ

Pat w radzie powiatu grójeckiego
POWIAT Posiedzenia rady powiatu grójeckiego od samego początku są politycznym kabare-
tem, przy którym nawet słynna przed laty Egida wydaje się dziś niewinnym teatrzykiem
 Ostatnia sesja, choć miała wzloty 
i upadki, nie była wyjątkiem. Uchwa-
lono wprawdzie absolutorium dla sta-
rosty, ale we wszystkich pozostałych 
sprawach różnice zdań były tak dra-
matycznie rozbieżne, że właściwie 
z góry było wiadomo, że „nie ma o 
czym dyskutować”. Tymczasem „ob-
radowano” niemal pięć godzin. Jeste-
śmy zdziwieni, że sesje cieszą się tak 
małą frekwencją mieszkańców. – Toż 
to ubaw po pachy – jak usłyszeliśmy 
od jednego z przypadkowych gości. 
Co zresztą przyznają w prywatnych 
rozmowach sami radni. Tym bardziej, 
że układ sił w radzie (10:10) powodu-
je, ze żadna właściwie uchwała może 
nie zostać przegłosowana.

Absolutorium dla starosty
 Podczas czerwcowej sesji rady po-
wiatu uchwalono absolutorium dla 
starosty. Wniosek przeszedł tylko dla-
tego, że budżet na rok 2014 przygo-
towała jeszcze stara rada. Opozycji 
więc nie wypadało głosować przeciw.
 
Nadal bez wicestarosty
 Jednym z najważniejszych punk-
tów był jednak wybór nowego członka 
zarządu powiatu grójeckiego w miej-
sce Macieja Dobrzyńskiego, który kil-
ka tygodni temu zrezygnował z funkcji 
wicestarosty. Do głosowania w ogóle 
jednak nie doszło, gdyż opozycja udo-
wodniła, że statut powiatu nie przewi-
duje takiej sytuacji. - Owszem, można 
wybierać wicestarostę, ale nie członka 
zarządu - argumentował Janusz Kar-
bowiak radny klubu Powiat Sprawny i 
Przyjazny (czyli PSL). Jak się dowie-
dzieliśmy, PiS zamierzał wprowadzić 
do zarządu asystentkę posła Marka 
Suskiego, radną Teresę Bednarską (w 
wyborach na burmistrza Grójca uzy-
skała 815, czyli 8,59% głosów). Na-
stępnym krokiem byłaby zapewne no-
minacja jej przez starostę Marka Ści-

słowskiego na swego zastępcę. Opozy-
cja za wszelką cenę nie chciała do tego 
dopuścić. Karbowiak argumentował, 
że zarząd nie może składać się ze sta-
rosty i czterech członków. - W pięcio-
osobowym składzie, oprócz starosty i 
trzech członków, musi być wicestaro-
sta – przekonywał, powołując się na 
statut powiatu i ustawę o samorządzie 
powiatowym. Kilku radnych zamie-
rzało, gdyby doszło do takiej sytuacji, 
w ogóle zrezygnować z głosowania, a 
Dariusz Piątkowski (PSiP) powiedział 
to wprost, gdyż jest to łamanie prawa. 
Próbował polemizować z takim sta-
nowiskiem starosta Marek Ścisłowski, 
powołując się na opinię radcy prawne-
go starostwa Mariana Seweryna. Padł 
jednak wniosek (Krzysztof Ambroziak 
z PSiP) o wycofanie punktu z porząd-
ku obrad i został przez radę przyjęty. 
Po przerwie starosta stwierdził jednak, 
że prawda i tak była po jego stronie...

Spór o zatoczkę
 Najlepszym skeczem tej sesji była 
jednak polemika starosty Ścisłow-
skiego z burmistrzem Mogielnicy Sła-
womirem Chmielewskim. Panowie 
„przekomarzali” się w sprawie budowy 
zatoczki parkingowej na ulicy przed 
szkołą w tym mieście. Chodzi o to, aby 
rodzice przywożący swe pociechy do 

szkoły mogli bezpiecznie zatrzymać 
się, nie stwarzając niebezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Teraz zatrzymu-
ją się tam i tak, ale na nieutwardzonym 
poboczu. Sprawa prosta i jasna – jak 
mówił burmistrz Chmielewski – ale 
starosta postanowił wypowiedzieć 
Mogielnicy swoją prywatną wojenkę. 
Dlaczego? Bo przegrał tam wybory 
na burmistrza... Niestety, nie usłysze-
liśmy właściwie żadnych racjonalnych 
argumentów, dlaczego tej zatoczki nie 
można wybudować, skoro miasto chce 
to zrobić za własne pieniądze, oczeku-
jąc jedynie zgody starostwa (droga jest 
powiatowa).

Apel o rozsądek i umiar
 Polemikę o zupełnie innym pod-
łożu wywołała sprawa dokończenia i 
rozliczenia budowy Centrum Eduka-
cyjno – Muzealnego przy pałacu Pu-
łaskich w Warce. Ale o tym napiszemy 
w osobnym materiale. Głosem rozsąd-
ku było wystąpienie Małgorzaty Woź-
niak. Posłanka Platformy Obywatel-
skiej apelowała o umiar, rozsądek i 
zgodę. Została przyjęta oklaskami, a 
jej słowa z aprobatą. Zaraz jednak po 
wyjściu szanowna rada powróciła do 
swego zwykłego trybu obradowania... 

LŚ

 Na terenie gminy Grójec, w czasie wakacji zostaną przeprowadzone licz-
ne remonty w szkołach. Chyba największy zakres prac przewidziano w gró-
jeckim gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia. Przede wszystkim zamontowana 
zostanie winda dla niepełnosprawnych, co spowoduje, że placówka stanie 
się bardziej przyjazna. Zmodernizowane będą dwie sale informatyczne i pra-
cownie przedmiotowe. Remontu doczeka się wreszcie zaplecze socjalne.
 Mniejsze prace zostaną wykonane również w szkołach podstawowych. W 
PSP nr 1 dzieci będą mogły po wakacjach skorzystać z odnowionych łazie-
nek. W tej placówce, jak również w „2” odnowione zostaną kuchnie. Znacznie 
mniejszy zakres robót przewidywany jest w „3”, gdzie wymienione zostaną 
drzwi do sali gimnazjalnej. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy pobudowane zo-
stanie nowe boisko. W każdym razie przygotowania mają ruszyć w wakacje. 
 Na terenie gminy najwięcej będzie się działo w szkole w Częstoniewie, 
gdzie wyremontowana zostanie kotłownia, łącznie z wymianą pieca. Mo-
dernizacja szkoły w Lesznowoli trwa od dawna, ale do dokończenia pozo-
stała budowa boiska. 

lś

GRÓJEC

W czasie wakacji w szkołach praca wre

Do poważnego wypadku doszło w gospodarstwie państwa Klimków w 
Aleksandrówce. Podczas prac na terenie posesji, 77-letnia pani Jadwiga 
wpadła pod wózek widłowy. Skutki okazały się tragiczne. Kobieta dozna-
ła poważnego urazu nogi. Nie dało się jej uratować, mimo błyskawicznej i 
sprawnej pomocy ze strony grójeckiego pogotowia ratunkowego. Po prze-
wiezieniu chorej do szpitala, lekarze musieli amputować kończynę. 

lś

BELSK DUŻY

Wypadek w gospodarstwie

 Podczas uroczystych obcho-
dów 3 lipca, złożono kwiaty pod 
obeliskiem upamiętniającym pa-
trona 1.Ośrodka Radioelektronicz-
nego – ppłk. Jana Kowalewskiego. 
Kulminacyjnym punktem wojsko-
wego święta był apel, który w asy-
ście Kompanii Honorowej i sztanda-
ru 1.ORel. oraz pododdziałów jed-
nostki poprowadził dowódca uro-
czystości ppłk Sławomir Bukowski. 
 O randze święta świadczyły awanse żołnierzy na kolejny stopień woj-
skowy, a także wyróżnienia i podziękowania z rąk zaproszonego na tę 
uroczystość Zastępcy Szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej 
J – 2 Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Stefana Wa-
lowskiego. Ponadto żołnierze jednostki za wybitne osiągnięcia w służ-
bie wojskowej zostali uhonorowani tytułem honorowym „Zasłużony żoł-
nierz Rzeczpospolitej Polskiej” oraz medalami resortowymi „Za zasługi dla 
obronności kraju”. Kilkunastu żołnierzy i pracowników otrzymało listy gra-
tulacyjne od dowódcy ośrodka, który dodatkowo – niezwykle liczną ich 
grupę – wyróżnił nagrodami uznaniowymi i urlopami nagrodowymi.
Zakończeniem uroczystego apelu była barwna defi lada pododdziałów 
żołnierskich oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu żołnierzy pod do-
wództwem kpt. Józefa Paradowskiego, demonstrujący skuteczną inter-
wencję żołnierzy w sytuacjach kryzysowych tj. podczas napadu na kon-
wój i patrol ubezpieczony.
Obchody tegorocznego święta stały się również okazją do uroczystego 
otwarcia i poświęcenia Sali Tradycji 1.ORel., oddanej do użytku po mo-
dernizacji. 

Info.

58. rocznica powstania 1 ORel.
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W nagrodę piękny rejs po Bałtyku
WARKA Katarzyna Dobrowolska – uczennica LO w Warce, laureatka tegorocznej IV edy-
cji konkursu Dwa Oblicza Pułaskiego odbyła rejs po Morzu Bałtyckim. Jak sama mówi 
- przeżyła wspaniałą przygodę. Oddajmy jej zresztą głos...
 - Zakwaterowałam (a właściwie 
poprawnie byłoby napisać – zamu-
strowałam) się na jachcie, s/y „Wej-
herowo”. Załoga, która służy na fre-
gacie ORP Gen. Pułaski (Dominik, 
Parys, Tomek, Rafał, Arek), przywi-
tała mnie bardzo serdecznie. 

Wyruszamy w morze
 - Wczesnym popołudniem 
wyruszamy w morze, kierując 
się do portu w Jastarni. Domi-
nik od razu wytłumaczył mi na 
czym polega żeglarstwo - powie-
dział do czego służą poszczegól-
ne liny, objaśnił typowo żeglar-
skie nazewnictwo różnych urzą-
dzeń i przedmiotów. Zanim do-
tarliśmy do Jastarni już co nie-
co o żeglarstwie wiedziałam 
- opowiada Kasia Dobrowolska. 
- Było zimno, mimo to koledzy 
postanowili pokazać mi mia-
steczko. W lecie zapewne tętni 
ono życiem, ale o tej porze (ko-
niec maja) było prawie bezludne. 
Plaża była jednak piękna.

Za sterem
 Następnym portem był Hel. 
Chwilę po przypłynięciu do ma-
riny, załoga jachtu odwiedziła 
Fokarium. Wspaniała pogoda po-
zwoliła na długi spacer - żeglarze 
dotarli aż na „początek Polski”, 
podziwiali również piękne widoki 
z Latarni morskiej. Zwiedzili też 
bunkry oraz pamiątki z II wojny 
światowej. 
 Żeglowanie przy słonecznym, 
bezchmurnym niebie jest wielka 
przyjemnością. Pomimo wielkiego 
stresu, jaki towarzyszył Kasi przed 
wyjazdem, na jachcie czuła się 
wspaniale. - Po raz pierwszy wypeł-
niałam obowiązki marynarza. Pod-
czas swojej wachty, stanęłam na-
wet za sterem i z małą pomocą mo-
ich towarzyszy, udało mi się dotrzeć 
prawie do Łeby. To miasteczko 
było kolejnym przystankiem w mo-
jej morskiej przygodzie - mówi. - W 

Łebie razem z Arkiem zwiedziliśmy 
Dinopark, świetnie się przy tym ba-
wiąc. Dzięki pięknemu słońcu udało 
nam się zrobić grilla, a także pograć 
na plaży w piłkę. 

Zwiedzanie Gdańska
 Choć w drodze powrotnej nie 
było za dużo czasu na zwiedza-
nie, żeglarzom udało się zoba-
czyć Władysławowo. - Tam uświa-
domiłam sobie, że moja wspania-
ła przygoda powoli dobiega koń-
ca. Z Władysławowa popłynęliśmy 
do Górek Zachodnich, skąd robi-
liśmy wypady do Gdańska. Dzię-
ki temu mogłam dobrze poznać 
to wspaniałe miasto - wspomina 
uczestniczka rejsu. 
 - Gdy dotarliśmy do Gdyni, 
wiedziałam, że to już koniec rejsu. 
Było mi smutno, zżyłam się z całą 
załogą. Razem gotowaliśmy, jedli-
śmy, bawiliśmy się i sprzątaliśmy. 
Dowiedziałam się także, że nie 
mam choroby morskiej, a duże fale 
nie robią na mnie żadnego wraże-
nia. Wprost przeciwnie, usypiają 
mnie. Zapoznałam się również z 
jadłospisem polskiego marynarza. 
Wiem, że nawet jedzenie z puszki 
dobrze przyrządzone, może oka-
zać się wyśmienitym daniem. Po-
mimo tego, że byłam nowicjusz-
ką w żeglowaniu, szybko „załapa-
łam” o co chodzi, a samo sterowa-
nie jachtem nie było mi straszne.

Bałtyk jest piękny
 - Rejs, niezapomniana atmosfe-
ra na długo pozostaną w mojej pa-
mięci - dodaje Kasia Dobrowolska. 
- Polski Bałtyk jest piękny nie tylko 
przy wschodzie i zachodzi słońca, 
ale także wtedy, gdy jego wzburzo-
ne fale dość mocno kołyszą jach-
tem. Może to zabrzmi zbyt pate-
tycznie, ale krople deszczu dzwo-
niące o pokład i nieustający szum 
fal z poszumem wiatru dźwięczały 
mi w uszach jakąś piękną melodią. 
Jestem bardzo wdzięczna organiza-

torom konkursu za to bliskie spo-
tkanie z morzem. Dzięki załodze 
nauczyłam się odpowiedzialności i 
przekonałam, że nie trzeba się bać 
„na zapas”. 
 Kolejna, piąta edycja konkur-
su odbędzie się w 2017 roku, z okazji 
50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pu-
łaskiego w Warce. 

Info/lś

Nasza ziemia nie dla obcokrajowców
Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona m.in. uchronić Pol-
skę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców poprzez wprowadzenie szeregu 
ograniczeń po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego przez UE. Za zainicjowaną 
przez PSL ustawą zagłosowało 384 posłów, przeciw było 2, od głosu wstrzymało się 12

 Nowe przepisy nie zabrania-
ją wprost cudzoziemcom i spółkom 
z kapitałem zagranicznym kupo-
wać gruntów rolnych w Polsce, ale 
wprowadzają szereg istotnych ogra-
niczeń, które mają zapobiec wy-
kupowaniu ziemi przez zagranicz-
nych rolników lub przedsiębiorstwa, 
a także spekulowaniu obrotem zie-
mią. 1 maja 2016 r. skończy się bo-
wiem obowiązujący od 2004 r. okres 
ochronny i obcokrajowcy będą mo-
gli kupować w Polsce ziemię rolną 
bez specjalnego pozwolenia MSW.
 
Tylko dla rolników
 Zgodnie z nową ustawą, ziemię 
będą mogli kupić tylko ci, którzy 
będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają 
meldunek w gminie lub gminie są-
siedniej. Ponadto ustawa przewidu-
je kontrolę środków przeznaczonych 
na zakup ziemi. Formułuje też wy-
magania dot. m.in. kwalifikacji za-

wodowych, jakimi muszą wykazać 
się kupujący ziemię.
     Ustawa ma też zapobiec rozdrob-
nieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu wła-
ścicieli,     np. przez dziedziczenie przez 
wszystkich spadkobierców. Prefero-
wane mają być gospodarstwa,     zapew-
niające utrzymanie całym rodzinom.
 
Nie dla latyfundiów
 Ustawa ma też przeciwdziałać 
koncentracji gruntów w rękach jed-
nego właściciela i powstawaniu wiel-
kich latyfundiów rolnych. Dlatego 
m.in. w ustawie przewidziano zakaz 
nabywania gruntów dla osób i firm 
posiadających łącznie powyżej 300 
ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią 
zakupioną z zasobów państwa pod 
rygorem wysokich kar.
 Oświadczenia składane przez 
chcących kupić ziemię – ws. np kwa-
lifikacji zawodowych - mają podle-
gać odpowiedzialności karnej.

 Projekt ustawy złożył w sejmie b. 
minister rolnictwa, poseł Stanisław 
Kalemba (PSL). Rząd poparł tę pro-
pozycję dopiero po wprowadzeniu 
szeregu istotnych zmian przygoto-
wanych przez resort rolnictwa.
 
Polityczna przepychanka
 Krytycznie oceniły projekt klu-
by SLD i PiS. PiS-owi nie udało 
się wprowadzić do projektu zapisu 
o możliwości sprzedaży ziemi wy-
łącznie na rzecz rolników indywidu-
alnych, a także zapisać w nim pię-
cioletniego moratorium na sprzedaż 
ziemi, do czasu aż polscy rolnicy się 
wzbogacą i będą mogli konkurować 
z rolnikami z Zachodu. PiS pomi-
mo oceny, że ustawa nie zabezpiecza 
Polski przed wykupem ziemi, poparł 
ją. Jak zapowiadają politycy tej par-
tii, chcą oni jednak ustawę poprawić 
po - jak się spodziewają - wygranych 
wyborach.

 Ziemia – najwyższa wartość
 O komentarz poprosiliśmy posła 
na sejm z ramienia PSL Mirosława 
Maliszewskiego:
 - Ta ustawa ma ogromne znacze-
nie - chroni polską ziemię przed za-
granicznymi i polskimi spekulantami. 
Daje gwarancję, że nasza wielka war-
tość - ziemia - pozostanie w naszych 
rękach. Szkoda, że niektórym ugrupo-
waniom politycznym służyła wyłącz-
nie do uprawiania polityki. Dobrze, 

że w końcu ich posłowie poszli po ro-
zum do głowy i ostatecznie ją popar-
li. Dla Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego najważniejsze jest to, żeby roz-
wijały się rodzinne gospodarstwa rol-
ne, takie, jakich na naszym terenie jest 
najwięcej. I temu właśnie służyć ma 
ta ustawa. Cieszę się, że jako poseł z 
Grójecczyzny mogłem się przyczynić 
do obrony naszej wielkiej wartości - 
polskiej ziemi. 

LŚ
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DAM PRACĘ

Krawcowe, szwaczki do zakładu Ursynów, 
tel. 603 675 411

Do sprzątania osiedli mieszkaniowych na 
terenie Józefosławia tel. 780 062 439

Poszukuję osoby do współpracy, z działalno-
ścią gospodarczą, sp. Z o.o., kapitałem lub 
bez. Cel: uruchomienie biura, pozyskiwanie 
kontraktów na terenie UE (Niemcy), 
tel. 795 690 350

Mechanika z grupą inwalidzką do ustawiania 
geometri, Piaseczno, tel. 796 756 580

Mechanika samochodowego z doświadcze-
niem, Gołków, atrakcyjne wynagrodzenie, 
tel. 791 143 517

Zatrudnię kucharza Warszawa – Bielany, 
tel. 530 867 783

Pracownik fizyczny do remontu palet, 
tel. 501 495 101

Zatrudnię ekspedientkę w małych delikate-
sach, Piaseczno-Józefosław tel. 790 016 890

Drukarz maszyny flexograficznej z doświad-
czeniem. Miejsce pracy: okolice Góry Kalwa-
rii CV na praca@eipolska.pl  tel. 512 494 564

Spokojna Przystań w Baniosze zatrudni 
kucharkę, tel. 501 182 362

Ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Nowej Iwicznej tel. 509 974 521

Pomoc kucharki, Sękocin,  tel. 600 39 24 12, 
692 917 319

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie 
spożywczym. Dobre warunki pracy, 
tel. 501 105 411

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna do 
punktu pobrań analiz lekarskich, 
tel. 602 637 732

Zatrudnię manicurzystki w Piasecznie, 
tel. 602 637 732

Zatrudnię kucharza/rkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropol-
ski, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 
605 033 103

Firma pakująca zatrudni osoby zręczne ma-
nualnie do pakowania kosmetyków w Lesz-
nowoli. Kontakt: 786 295 529 

Zatrudnię od zaraz ekspedientki do sklepu 
ABC  w Julianowie,  tel. 504 035 416

Zatrudnimy osobę na stanowisko 
Magazyniera w Piasecznie, 
email: rekrutacjapracacv@gmail.com

PILNIE Szukam  opiekunki do 1,5 rocznego 
synka. 2 tygodnie w miesiącu. Złotokłos oko-
ło 10 km od Piaseczna 12zł/h Tel. 510 246 480

Serwis sprzątający zatrudni Panów do sprząta-
nia obiektu handlowego. Tel. 721 228 094

Sodexo zatrudni kasjera/pracownika gastrono-
mii do restauracji w Nadarzynie. Doświadcze-
nie na podobnym stanowisku mile widziane. 
Tel.: 668 864 296 lub (22) 335 76 83

Kucharkę z doświadczeniem. Praca 8 godzin 
dziennie w Piasecznie, tel. 516 653 567

Pizzeria „Słoneczniki” zatrudni kelnerkę, CV 
i zgłoszenia na miejscu:ul. Jana Pawła II 3 
w Piasecznie

Sprzedam firmę handlowo-usługową 
w Piasecznie tel. 602 463 705 

Zatrudnię ślusarza spawacza do 35l, Prażmów, 
tel 693 653 165

Mechanik produkcyjny do pracy stałej. Umo-
wa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Powiat 
Piaseczyński oliwia.zalewska@hr.eklektika.pl, 
tel. 530 806 890

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Kierowca do cukierni, tel. 608 079 659

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym 
Konstancin, tel. 602 122 313

Pracownika na 1/2 etatu, mile widziany emeryt. 
Praca fizyczna, pakowanie paczek, przyjmowa-
nie dostaw; prawo jazdy; praca w Piasecznie, 
tel. 785 384 799

Kierowca C+E do firmy budowlanej, tel. 600 741 495

Zatrudnię studenta, praca stacjonarna na Ursy-
nowie - Pyry. Wymagania: Wykształcenie śred-
nie, znajomość programów typu „Autocad” w 
celu przygotowywania projektów budowla-
nych.CV prosimy przesyłać: biuro@komers.pl
Gipsiarzy, glazurników, malarzy, tel. 601 20 98 98

Lakiernika proszkowego, Gołków koło Piasecz-
na, tel. 602 253 180

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

Delikatesy pod dębem w Zalesiu Dolnym , 
czeka na Ciebie praca w zgranym zespole 
tel. 22 737 35 83, 694 451 562

Zatrudnię solarza z doświadczeniem 
tel. 503 606 578

Ekspedientki do sklepu mięsno-spożywczego 
w Piasecznie, na stałe, tel. 787 767 737

Pomoc kuchenna do ZS1 w Konstancinie – 
Jeziornie, ul. Wojewódzka 12.CV na adres: 
kancelaria_zsmr1@wp.pl

Poszukuę wspólnika, prowadzącego w branży: 
nieruchomości lub propozycja innej działalno-
ści. Posiadam lokal do dyspozycji o pow. 150 m 
kw., internet, przy głównej trasie. Osoba z dzia-
łalnością lub bez. Tel. 795 690 350

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego Praca w Centrum Han-
dlowym Janki zmianowa. Tel. 509 375 085

Poszukujemy operatorów maszyn produkcyj-
nych z doświadczeniem. Miejsce pracy: Karo-
lina (koło Góry Kalwarii). 
CV na praca@eipolska.pl  tel. 512 494 564

Zatrudnię do prac ogólnobudowlanych, remon-
ty w środku obiektu. Prace związane z k/g, ma-
lowanie, szpachlowanie, płytki, prace rozbiór-
kowe i wymiana okien i drzwi. Warunki zatrud-
nienia: umowa zlecenie, stawka: 14,20 Euro 
brutto, brygady tylko z podstawowymi narzę-
dziami, autem. Prace na terenie Bawarii i Turyn-
gi. Prace do 2016 r.(koniec grudnia), 
tel.  795 690 350

Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania 
w obiektach handlowych o dużych powierzch-
niach przy ul. Mszczonowskiej w Jankach 
(661 991 573.)  oraz ul. Puławskiej w Piasecznie 
(661 582 173)

Zatrudnię pracowników remontowo – budow-
lanych do wykończeń – glazura, g/k, marmolit, 
elewacje itp, tel. 504 100 418

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu 
Dolnym, tel. 606 492 420

Zatrudnię przedszkolankę. Prażmów 
tel. 601 297 201 

Firma zatrudni elektromonterów sieci i instalacji 
elektrycznych, Konstancin-Jeziorna, 
tel. 22 201 19 01, 602 653 398

Centrum Szkolenia kierowców „Alfa” zatrudni 
instruktorów kat. A i B, tel. 512 288 182

Zatrudnię do prac ogólnobudowlanych (wy-
kończeniówka w środku budynku) – teren Nie-
miec, tel. 570 161 092

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Praca na produkcji- okolice Tarczyna kontakt 
227138197 dominika.kosak@partnerpraca.pl 

Praca produkcyjna w firmie kosmetycznej- 
okolice Piaseczna kontakt. 227138197 
dominika.kosak@partnerpraca.pl 
 
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Praca w kraju. 
Załadunki- Mszczonów. Tel.502 310 162 lub 
693 178 415

Zatrudnię mechanika i blacharza samochodo-
wego. Nowa Iwiczna tel.: 509 354 458

Mechanik produkcyjny do pracy stałej. Umowa 
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Powiat Pia-
seczyński oliwia.zalewska@hr.eklektika.pl 
tel. 530 806 890

Zatrudnię pomoc kucharza do przedszkola 
na pograniczu Ursynowa i Piaseczna. 
Wymagana umiejętność samodzielnego
gotowania. Praca od zaraz.Pełny etat.
Tel.601 778 504

Poszukujemy hydraulików lub samodzielnych 
ekip podwykonawczych. Tel. 605 420 946

Pracownik stacji paliw Orlen w Tarczynie 
w sklepie lub na podjeżdzie, tel.605 276 594 

Kierowca kat.C, tel. 510 481 715

Pilnie  mechaników, elektromechaników, lakierni-
ków  sam. dostawczych i  ciężarowych. Praca od 
zaraz. tel. 604 409 053. Sokołów pod Warszawą

Lakiernik samochodowy i pomocnik lakiernika, 
tel. 607 348 272, 22 727 01 17

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

Prywatne przedszkole w Piasecznie zatrudni 
na godziny studentkę ze znajomością 
j.angielskiego, tel.512 079 409

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską, salon
„taboo” Tarczyn. Tel. 518 759 872

Sprzątanie klatek schodowych na terenie 
osiedla w Józefosławiu. Tel.502 456 929

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

SZUKAM PRACY 

Kierowca kat.B i C z własnym autem (bus)– 
dorywczo, na weekendy,  tel. 601 159 819

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Ukrainka manicurzystka Warszawa i okolice, 
tel. 735 609 382

Sprzątanie , prace domowe tel. 729 304 897

Pani na emeryturze, kulturalna, dyspozycyjna, 
bez nałogów, podejmie pracę opiekunki u oso-
by starszej, tel. 880 074 909

Podejmę się prowadzenia usług z branży 
hotelarsko-gastronomicznej, doświadczenie,  
tel. 793 797 579

KUPIĘ

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

Antykwariat kupi książki dojazd, tel. 606 517 512

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, od-
znaczenia, szable, książki, pocztówki, 
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

UWAGA! Dnia 1 sierpnia w godzinach 10-14 
WIELKA WYPRZEDAŻ używanych profesjo-
nalnych narzędzi i urządzeń ogrodniczych! 
Głosków- Baszkówka ul. Polnych Maków 17, 
tel. 502 561 394

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

Ogrodzenie z prętów, tel. 690 050 950 

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

Figurki ogrodowe, krasnale i zwierzątka,  
Łaz,  Al. Krakowska  217, tel. 510 234 841

Wióry olcha na brykiet i pod konie, tel. 504 477 302

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

Sprzedam maty wiklinowe i trzcinowe 
tel. 694 416 236

Drewno kominkowe, tel. 510 694 550

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Astra 2005 tel. 601 39 48 75

Lublin 2, 1998 r., 4500zł, tel. 509 069 235

BMW 520,2.0, 2007r, diesel, 39900 zł, 
tel. 501 04 52 53

Peugot 206 , 2003 tel. 532 587 599

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Opla, Volkswagena. Tel. 604 157 703

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Budowlana 1250 m kw., media, Dobiesz 
k. Piaseczna, tel. 661 885 525

Łąkę 2,34 ha Sobienie Biskupie 32 tys./ 
ha, pilne, tel. 660 701 139

Działka 18 arów, z domem do remontu, 
Sobienie Biskupie,  135 tys. zł do negocjacji, 
pilne, tel. 660 701 139

Plac 1720 m kw., dom gratis, Siedlska, 
tel. 605 726 356

Sprzedam (lub zamienię na małe mieszkanie 
z dopłatą) dom 160m kw w Piskórce 
tel. 698 160 811

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705

Działkę 0,76ha K. Piaseczna tel. 510 322 437

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

Sprzedam ziemię rolną 1,7 ha  w  miejscowości 
Jaroszowa Wola tel. 603 667 564

Budowlane Krupia Wólka 1000 m kw., Pęchery 
1300 m kw. Tel. 600 852 292

Mieszkanie 65 m kw., 3 pok. I p. Osiedle Lech, 
Piaseczno, tel. 507 108 789

Lokal 54 m kw., w Piasecznie, tel. 513 044 216
Sprzedam działki budowlane, Sułkowice 
tel. 604 595 274 

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

M3, Warszawa Gocław tel. 696 890 637

Działka budowlana Sułkowice 997 m kw. 
tel. 790 005 072

Dom w Kamionce 236 m kw., działka 900 m kw., 
zadbany, pięknie zagospodarowana działka 
tel. 500 167 201

Sprzedam działkę inwestycyjną w Górze 
Kalwarii 13300 m tel. 604 179 400 

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

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

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

Działka 3000 m kw. w Sierzchowie przy 
drodze powiatowej, możliwość podziału,
tel. 533 175 195

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Mała kawalerka w Piasecznie tylko Polakom 
tel. 506 814 139

Do wynajęcia lokal biurowy 150 m kw., 
w Nowej Iwicznej, od sierpnia, tel. 502 159 936

Mieszkanie, 47 m kw, Piaseczno, umeblowane 
tel. 501 781 984

Lokal 220 m kw, działka 1500m kw, wszystkie 
media, na warsztat, hurtownię, magazyn itp. 
Lub sprzedam, Piaseczno tel. 505 79 59 62 

Lokal 45m kw , centrum Piaseczna- rynek, 
I piętro, ul. Puławska, na usługi lub gabinet ko-
smetyczny tel. 501 631 494

3 pokoje w Mysiadle, tel. 695 63 90 60

Lokal 54 m kw., w Piasecznie, tel. 504 012 061

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Powierzchnia handlowo-uslugowa z magazy-
nem. Dobra lokalizacja. Konstancin-Jeziorna.
tel 721 554 688

Pokoje do wynajęcia- Gołków tel: 530 095 682

Lokale o pow. 42 m kw. I 70 m kw. do wynajęcia 
w Grójcu. Tel. 691 708 213

Lokal gastronomiczny w Magdalence, 
tel. 508 092 657, 501 719 637

Pokój, z użytecznościami, przy stacji kolejowej, 
Piaseczno, tel. 690 050 950 

Pokój, kuchnia, osobne wejście, tel. 692 397 311

Pawilon, 28 m kw. Piaseczno „Pod Kopułą”, 
tel. 604 551 501

Lokal 130 m kw.w Piasecznie na przychodnię lub 
podobne, tel. 664 820 583

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kupię siedlisko lub samą ziemię, tel. 501 219 527

Konstrukcje wiaty lub hali, tel. 509 447 601

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

USŁUGI

GLAZURA, GRES, TEL. 601 219 482

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

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

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Zakładanie  trawników, tel. 572 488 103

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

Brukarstwo, tel.  509 069 235

Glazura, malowanie, remonty,  
tel. 798 828 783

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Remontowo – budowlane od a do z, 
tel. 504 100 418

Kominki, tel. 665 662 210

Lakierowanie frontów MDF, fornir, 
tel. 734 227 222 

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

Murarz, tynkarz podejmie pracę, 
tel. 505 877 194

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

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

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

GLAZURA TANIO tel. 537 081 259

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Pranie dywanów, tapicerki, tel. 501 277 407

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą, tel. 605 606 914

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

dachy-ebos.pl

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Pielęgnacja ogrodów. Automatyczne nawad-
nianie, tel. 501 51 94 92

Pranie dywanów i tapicerki samochodowej, 
mycie tarsów, kostki i elewacji., tel. 506 449 992

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

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

Transportowe, tel. 502 129 161

Ocieplanie poddaszy, izolacje piano Pur, 
tel. 531 834 414

Tanie remonty tel.794 706 556

Remonty, tel. 505 970 480 

Glazurnicze, tel. 660 130 799 

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne – solidnie, tel. 694 025 507

Koszenie, prace ogrodnicze tel. 519 874 891

Wycinka drzew, oczyszczanie działek 
tel. 519 874 891

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

Koszenie trawników, tel. 510 694 550

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kredyty dla osób fizycznych.Kredyty i leasing 
dla firm. Tel 733 81 00 55 kredohouse.pl

Cyklinowanie, układanie, tel. 601 283 576

Usługi hydrauliczne, pełen zakres. 
Tel. 519 763 003

Wycinka oraz skracanie drzew i krzewów. 
Tel. 510 694 550

Tynki maszynowe,ocieplenia budynków,
remonty tel. 509 116 031

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

Ocieplanie pianką, tel. 531 834 414

Domofony, tel. 603 375 875

Profesjonalne sprzątanie biur, tel. 501 867 059

Budowa domów z wykończeniem, 
tel. 504 100 418

Hydraulika, domy, tel. 692 857 639

Koszenie, prace ogrodnicze tel. 519 874 891

Wycinka drzew, oczyszczanie działek 
tel. 519 874 891

 RÓŻNE 

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

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

Oprzątnę nieodpłatnie  z posesji złom, elektro-
złom, makulaturę, tel. 22 733 985 224

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZWIERZĘTA

Psi fryzjer, Piaseczno,  ul. Fabryczna 39, 
tel. 731 954 508

TURYSTYKA

Zatrudnię  kelnera/barmana do  restauracji 
w Górze  Kalwarii, kontakt:  503 081 646,  
eres@onet.eu 

Delikatesy Lewiatan w Łazach zatrudnią na 
umowę o pracę, pełen etat ekspedientkę.
tel. 509 481 542

Agencja reklamowa  z Piaseczna zatrudni 
osoby do oklejania samochodów, wymagane 
doświadczenie i prawo jazdy, 
trangor@trangor.pl

Duża firma zatrudni od zaraz osoby do sprzą-
tania w szpitalu w Konstancinie-Jeziornej 
(Chylice). Praca w systemie dyżurów 12-go-
dzinnych. Kontakt: 510 013 121

Nowy, duży warsztat w górze kalwarii poszu-
kuje mechaników i blacharzy/lekierników, 
bardzo dobre warunki pracy tel. 697 66 55 11

Manicurzystka do salonu w Magdalence, 
tel. 691 953 607 

Kierowca kat. C + E kraj, tel. 515 211 155

Manicurzystkę i fryzjerkę do salonu 
w  Łazach, tel. 503 018 891

Duża firma zatrudni od zaraz do pracy 
w charakterze Sanitariuszy/Sanitariuszek 
w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. 
Kontakt: 510 011 309  lub  510 014 539.

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

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

Firma sprzeda działkę 4200 m kw., usłgo-
wo-mieszkaniową, z dojazdem z trzech 
stron, w Łubnej tel. 600 038 201

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

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

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

AUTOKASACJA TEL. 510 357 529 

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

TYNKI, TEL. 502 507 495

AUTO KLIMA BOROWINA-KONSTANCIN, 
TEL. 515 249 666

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
NAWADNIANIA OGRODU, 
WWW.OGRODYBRUKARSTWO.PL, 
TEL. 698 698 839

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

Układanie kostki. Tarasy. Odwodnienia. Gwa-
rancja. tel. 504 008 309

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

www.heban-meble.com.pl Tel. 501 697 968 

Wynajem podnośników koszowych, 
tel. 602 413 952

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Bramy, ogrodzenia tel. 785 562 486

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, 
tel. 695 04 22 88

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

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

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE 
SUFITY  TEL. 572 910 770 

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

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792456 182  

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Przygotowywanie pozwów rozwodowych, ali-
mentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cy-
wilne, spadkowe tel. 508 743 620 

Matematyka – poprawki , tel. 602 690 229

Kolonia 10 dni, Czechy 998 zł, www.cais.pl

Bryczkę, koła, osie, tel. 22 758 59 67

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

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Konno przez Mongolię
PIASECZNO Kolejny w tym roku Klub Podróżnika w piaseczyńskim Domu Kultury poświęcony był tym razem 
Mongolii. O podróży po stepach Czyngis-chana opowiedziała wszystkim przybyłym Aleksandra Dąbrowska
 Doświadczenia z pobytu w Mon-
golii były o tyle nietypowe, że pre-
legentka pokonała przez trzy tygo-
dnie prawie 400 kilometrów... kon-
no. Głównym celem wyjazdu było 
zrobienie pętli wokół jeziora Chub-
suguł – drugiego co do wielkości i 
jednocześnie najgłębszego jeziora w 
kraju. 

 Choć Mongolia kojarzy się 
przede wszystkim ze stepami, Alek-
sandra Dąbrowska podkreśliła róż-
norodność tamtejszego krajobra-
zu - z bagnami, górami i niekończą-
cą się linią horyzontu w roli głów-
nej. Sporo uwagi poświęciła również 
opisowi miejscowych koni – niezwy-
kle wytrzymałych, trochę dzikich i 

zawsze budzących szacunek. Co cie-
kawe, stepy, które wydają się być nie-
malże idealnie równe, w rzeczywi-
stości pełne są utrudniających jazdę 
dziur. Pokazowi towarzyszył pokaz 
pięknych zdjęć dokumentujących 
wyprawę.

Grzegorz Tylec


