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100-latka z Podola
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POWIAT PRUSZKOWSKI

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy grała nieco ciszej
POWIAT Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 11 stycznia po
raz 23. Tym razem zbierano pieniądze na diagnozowanie chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla
osób starszych. Na ulicach nie tylko
w kraju, ale także zagranicą kwestowało około 120 tys. wolontariuszy.
Do tej pory Fundacja Jerzego Owsiaka zebrała około 40 mln zł
str. I

Koncert kolęd
str. III

Tylko Chynów!

CHYNÓW Od 1 stycznia nie ma już Woli Chynowskiej. Pozostał – zgodnie zresztą z wolą mieszkańców – Chynów. Zlikwidowany został sztuczny w gruncie
rzeczy, podział dwóch miejscowości o tak płynnych granicach, że sami mieszkańcy głowili się czasem, w której z nich żyją
str. IV

Można uciec do przodu,

czyli sprzedać 1,2 mln ton jabłek

POWIAT Embargo wprowadzone przez Rosję na towary sprowadzane z Unii
Europejskiej, w tym także z Polski, spowodowało trudną sytuację na naszym rynku wewnętrznym. Potrzebą chwili jest więc możliwość sprzedaży naszych produktów rolniczych na inne rynki, dotychczas egzotyczne
i odległe, ale w nieodległej perspektywie mogące się okazać atrakcyjne
dla polskich wyrobów
str. II

Orszak Trzech Króli
w Warce
str. III
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Cz ytaj on-line
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Z Jackiem Zalewskim rozmawia Grzegorz Tylec

Niepełnosprawność to gra drużynowa
Pod koniec ubiegłego roku Jacek Zalewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Dobra
Wola (organizacji działającej na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie)
i ojciec niepełnosprawnego Kuby, został doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka Kamysza
Czym będziesz się zajmował jako
doradca ministra?
Najważniejszą rzeczą jest to, że
ministerstwo uznało, że już najwyższy czas na to, żeby zaprosić
nas, rodziców, do współpracy. Dobrze to świadczy o władzy, że idzie
ona na dół i sięga tam, gdzie jej zdaniem, jest rzetelna i prawdziwa wiedza. Skąd bowiem dowiadywać się
co jest potrzebne niepełnosprawnym? Można wprawdzie korzystać
z literatury i dotychczasowych doświadczeń, ale świat się zmienia. To
co było dobre 20 lat temu, dziś jest
już może nieaktualne.

dla organizacji pozarządow ych.
Każda z nich działa bowiem po
swojemu i przypomina mi to
pospolite ruszenie. Dostrzegam
brak powszechnych działań systemow ych, ale jednocześnie widzę bardzo dużą akty wność poszczególnych grup ludzi. Brakuje trochę spójności. Uważam, że powinniśmy wprowadzić ogólne działania obejmujące cały nasz kraj. Organizacje
pozarządowe mogą znakomicie uzupełniać tę ofertę, ale nie
można pomocy niepełnosprawnym opierać tylko na nich.

Jak zareagowałeś na propozycję
ze strony ministerstwa?
Przede wszystkim bardzo się
cieszę, że taką propozycję otrzymałem. Będąc 3 grudnia na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych, zostałem poproszony o to czy znalazłbym czas, żeby pomagać. Uznałem, że jest to rozwiązanie, którego
wcześniej nie było i zgodziłem się.
Zobaczymy co z tego będzie. Jako
rodzice dzieci niepełnosprawnych
robimy dużo konkretnych rzeczy,
które warto by było wzmocnić.

Nie da się ukryć, że organizacje pozarządowe mają w końcu ograniczony zakres działania...
Zgadza się. Do tego konkursy dla nich są przewidziane na rok,
dwa czy trzy lata, co nie gwarantuje
ciągłości funkcjonowania. Najważniejszym plusem stworzenia nowych działań systemowych będzie
poczucie bezpieczeństwa. Osoby
niepełnosprawne i ich opiekunowie
będą się czuć bezpieczniej wiedząc,
że system działa. Powinno powstać
powszechne odczucie że jest się
gdzie zwrócić z problemem niepełnosprawności.

Miałeś okazję do rozmowy z ministrem?
Tak. Powiedziałem ministrowi,
że rola państwa nie może się ograniczać do ogłaszania konkursów

Każda z osób niepełnosprawnych
będzie więc mogła liczyć na pomoc.
Dokładnie w tej chwili jest bowiem tak, że w miejscu, w którym
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działa jakieś stowarzyszenie, jest
fajnie. Niektóre działania są jednak
robione, ale inne już nie, bo przecież żadna organizacja nie jest w
stanie zrobić wszystkiego.
Czego dziś, w pierwszej kolejności,
brakuje w Polsce osobom niepełnosprawnym?
Najpierw trzeba dokładnie
zdiagnozować problematykę osób
niepełnosprawnych (gdzie są, ile
ich jest i jakie są to rodzaje niepełnosprawności?) i w ten sposób
zorientować się, gdzie leży problem. To powinien być punkt wyjścia. Istotne jest również prześledzenie wszystkich etapów życia
niepełnosprawnych i odpowiednie wsparcie rodziny. Z mojego
punktu widzenia uważam, że brakuje zwłaszcza wczesnej pomocy psychologicznej. Kiedy pojawia się niepełnosprawność, rodzina jest pozostawiona sama sobie.
Najtrudniejszy, co wiem również
z autopsji, jest ten pierwszy moment. Bardzo ważne jest również
to, co dzieje się z osobami niepełnosprawnymi po 25 roku życia.
Generalnie ci ludzie siedzą po domach i też potrzeba jest tu systemowego rozwiązania.
Największym problemem rodziców osób niepełnosprawnych jest
chyba jednak to, co stanie się z ich
dziećmi, kiedy już ich zabraknie.
Rodzice są gotowi odpisać cały swój majątek, żeby ich
dziecku było dobrze, ale nie ma

komu dać tych pieniędzy, nie ma
kto ich pilnować. Trzeba stworzyć podwaliny pod taką kuratelę państwa, które będzie gwarantowało, że pieniądze, które ja, przykładowo, zapiszę w testamencie mojemu Kubie, trafią
później do niego, a nie na inne
cele. Jako doradca będę namawiał innych rodziców do rozmów
na temat tego, które problemy są
najpilniejsze do rozwiązania. Są
różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności i każdy ma inne problemy. Trzeba o nich mówić.
Jesteś optymistą, jeśli chodzi o
przyszłość osób niepełnosprawnych w Polsce?
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Na początku będzie pewnie chaos, ale z niego będą się,
prędzej czy później, w yłaniać
konkretne działania. Niepełnosprawność to gra drużynowa, w
którą, oprócz rodziców i działaczy społecznych, powinni włączyć się także władze centralne, samorządowcy, minister i
inni. Najważniejsze jest chyba,
żeby zbliżyć do siebie dwa światy: niepełnosprawnych i pełnosprawnych – żeby jedni poznali
drugich. Wszyscy żyjemy w końcu razem pod wspólnym niebem.

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

Wystawa
niezwykłych artystów
GRÓJEC Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu istnieje już 12 lat. Jest placówką stwarzającą możliwości
rozwoju i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Uczestnikami zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych są osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
Terapią 20 podopiecznych zajmuje się doświadczona kadra instruktorów. Proces rehabilitacji społecznej i zawodowej obejmuje działalność 4
pracowni: rękodzieła, plastycznej, komputerowej i gospodarstwa domowego, które dają możliwość odkrywania i rozwijania ukrytych talentów.
Uczestnicy zajęć czują się ważni i potrzebni wspólnie tworząc i ucząc nowych rzeczy dzięki zaangażowaniu i wsparciu instruktorów.
Zapraszamy do podziwiania ich niezwykłych dzieł w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Przekonamy się co „gra w duszach” tych wspaniałych
twórców, jak realizują potrzebę dialogu z otoczeniem i jak przekładają swoje słowa na język plastyki.
Wernisaż otwierający wystawę prac podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej odbył się 15 stycznia. Prace pozostaną w Galerii GOK do 12 lutego.

AK/lś
WARKA

W 152. rocznicę Powstania Styczniowego
22 stycznia w Warce odbędą się obchody upamiętniające 152. rocznicę
Powstania Styczniowego. Pierwsza część uroczystości odbędzie się w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa przy ul. Farnej w Warce. O godz. 16.50 odczytany zostanie rys historyczny przypominający zryw Polaków z 1863 roku, o
17 rozpocznie się uroczysta msza w intencji Ojczyzny i jej obrońców z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy uczestnicy uroczystości udadzą się
pod Kopiec Powstańców Styczniowych przy ul. Nowy Zjazd, gdzie rozstrzelany został m.in. dowódca oddziału partyzanckiego działającego w okolicach Warki – płk Władysław Kononowicz i tam złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. Oddana zostanie również salwa honorowa. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Bezpłatne porady prawne
Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą informuje, iż w Urzędzie Miasta i Gminy od stycznia ruszają bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Będzie
można z nich skorzystać w każdą środę w godzinach od 13.30 do 16.

GRÓJEC

100-latka z Podola

Przedstawiciele władz samorządowych gminy Grójec odwiedzili mieszkankę Podola –Władysławę Korzeniewską, która 25 grudnia obchodziła swoje 100. urodziny. Wcześniej takim jubileuszem poszczycić się mogło jedynie
pięć osób z terenu gminy: Franciszka Słowik, Wiktoria Majewska, Marianna
Wrzosek, Aleksandra Wąsiewicz oraz Stanisław Kiełbowski. Z okazji pięknego jubileuszu burmistrz Grójca złożył Pani Władysławie serdeczne życzenia,
a następnie wręczył jej bukiet kwiatów, list gratulacyjny oraz drobny upominek. Kobieta była bardzo szczęśliwa, gdy w otoczeniu najbliższych przy torcie i lampce szampana zgromadzeni goście odśpiewali Jej gromkie 200 lat…

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy grała nieco ciszej
POWIAT Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 11 stycznia po raz 23. Tym razem
zbierano pieniądze na diagnozowanie chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla
osób starszych. Na ulicach nie tylko w kraju, ale także zagranicą kwestowało około 120 tys.
wolontariuszy. Do tej pory Fundacja Jerzego Owsiaka zebrała około 40 mln zł
Grójec – 41 tys. zł
80 wolontariuszy, w większości
harcerzy z Hufca Grójec oraz ponad 150 osób ich wspierających zebrało w Grójcu 41 tys. zł. Rekordową puszkę – blisko 1900 zł - miała w
tym roku druhna Anastazja Trafisz.
Do nieco gorszego wyniku niż w
ubiegłym roku (44 tys. zł) przyczyniła się zapewne pogoda. Gdy w
południe towarzyszyliśmy w zbiórce wolontariuszom, miasto było
jak wymarłe. Dopiero impreza zorganizowana w Grójeckim Ośrodku Kultury zgromadziła trochę ludzi. Pod GOK przybyli też motocykliści zrzeszeni w klubach Boruta MC Poland i Cobra. Zaprezentowali nie tylko swoje motory i zagrzewali przechodniów do wrzucania pieniędzy do puszek. Członkowie klubu Cobra przekazali na licytację dwie własnoręcznie wykonane miniatury motorów (jeden na licytację ogólnopolską, a drugi podczas koncertu w GOK). Miłym akcentem był rajd 4x4 zorganizowany
przez klub Adventura4x4 i Koło Gospodyń Wiejskich Lesznowola. Panie znane są zresztą z fantazji i przyćmiewają niekiedy poczynania motoryzacyjne mężczyzn.
Kwestowali także żołnierze 1.
Ośrodka Radioelektronicznego im.
ppłk Jana Kowalewskiego w Grójcu.

Poza tym przekazali na licytację kalendarze i kubek.
Podczas wspomnianej już licytacji gadżetów WOŚP w sali widowiskowej GOK, zdołano uzbierać kwotę
1500 zł. Uczestnikom imprezy przygrywały zespoły: Sektor A, The Blue
Rockers, Life Support System i QB.
Sztab, jak co roku organizowany przez
Hufiec Grójec, czwarty raz z rzędu
miał swoją siedzibę w banku Pekao
S.A. przy ul. Bankowej 11 w Grójcu,
gdzie też liczono zebrane pieniądze.
Obok wymienionych już organizatorów, podziękowania należą się
też młodzieży z: Błędowa, Wilkowa,
Kruszewa i ZSP w Jasieńcu, która
pomagała w zbiórce pieniędzy.

Warka – 24,5 tys. zł
W Warce również nie zdołano
pobić ubiegłorocznego rekordu uzbierano kwotę 24 476,10 zł. Kwestowało 68 wolontariuszy. Na dworkowej, muzycznej scenie WOŚP pojawiły się zespoły: The Blue Rockers
(grupa z Grójca), Life Support System (grupa z Błędowa), które występowały również w Grójcu oraz
Gwara & Rzeźnik (grupa z Warki). Po zakończeniu zbiórki w Warce przedstawiciele sztabu pojechali do studia telewizyjnej „dwójki”,
aby przekazać w prezencie grójeckie
jabłka.

Leszek Świder

Dwa oblicza Pułaskiego
WARKA/POWIAT Z okazji obchodów 270. rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego, którą będziemy świętowali w marcu tego roku, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Dowództwo
ORP „Gen. K. Pułaski” zorganizowało IV edycję konkursu marynistyczno–historycznego pt.
„Dwa oblicza Pułaskiego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego
Właśnie zakończył się I etap, który stanowił test składający się z 30 pytań dotyczących biografii Kazimierza Pułaskiego i działalności muzeum oraz zestawu 30 pytań z wiedzy
o fregacie ORP „Gen. K. Pułaski”. W
II etapie, do 20 lutego, trzeba złożyć
prezentację multimedialną na temat
„Dwa oblicza Pułaskiego”. III etap to
wielki finał konkursu, który jest planowany w ostatnim tygodniu lutego w
Gdyni. 10 uczestników finału weźmie
udział w zmaganiach sprawnościowych zorganizowanych przez załogę
ORP „Gen. K. Pułaski”. Będzie to zarazem wycieczka, w trakcie której finaliści poznają fregatę ORP „Gen. K.
Pułaski”, złożą wizytę w Akademii
Marynarki Wojennej (będą niespodzianki) oraz zwiedzą Muzeum Marynarki Wojennej i Trójmiasto. Wiemy też, że załoga fregaty przygotowuje dodatkowe atrakcje.
Na zwycięzcę konkursu czeka
niezwykła nagroda – udział w rejsie
po Morzu Bałtyckim jachtem Marynarki Wojennej RP w towarzystwie
członków załogi ORP „Gen. K. Pułaski” (latem tego roku).

Kon k urs jest n ie t yl ko okazją do poznan ia postaci K azi m ierza P ułask iego i h istor i i
fregat y OR P „Gen. K . P ułask i”,
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Można uciec do przodu,

czyli sprzedać 1,2 mln ton jabłek
POWIAT Embargo wprowadzone przez Rosję na towary sprowadzane z Unii Europejskiej, w tym także z Polski, spowodowało trudną sytuację na naszym rynku wewnętrznym. Potrzebą chwili jest więc możliwość sprzedaży naszych produktów rolniczych na
inne rynki, dotychczas egzotyczne i odległe, ale w nieodległej perspektywie mogące
się okazać atrakcyjne dla polskich wyrobów

Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Gospodarki od wielu miesięcy organizowało misje gospodarcze do krajów, z którymi dotychczas
nie prowadziliśmy większej wymiany
handlowej. Są to między innymi takie
kraje jak: Chiny, Indie, Wietnam, czy
Emiraty Arabskie. Zostały również
zorganizowane, przy pomocy agend
rządowych i samorządowych, wyjazdy polskich firm na targi w różnych
regionach Europy i Azji, aby wśród
światowych wystawców prezentować
polskie produkty i polską gospodarkę.

W dwóch takich misjach, do Kazachstanu i Emiratów Arabskich,
uczestniczył Leszek Przybytniak,
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kazachstan sprowadza
aż 90 proc. produktów żywnościowych dla zaopatrzenia swych obywateli. Rynek z 17 mln mieszkańców może w przyszłości być jednym
z głównych importerów naszych produktów rolniczych. Problem stanowi
odległość do tego kraju, różnice kulturowe i mentalne oraz niestabilne
bezpieczeństwo inwestycyjne.

- Jesteśmy już obecni na tym rynku
i można przypuszczać, że tę obecność będziemy pogłębiać, bo zainteresowanie ze strony kazachskiej jest
duże – mówi Leszek Przybytniak.
- Niestety, wizy wjazdowe do Kazachstanu powodują, że kontakty są
dość utrudnione. Nam udało się pokonać i tę barierę, czego dowodem
jest niemal pewny kontrakt z Kazachami na dostawę jabłek przez grupę producencką Nasz Sad – dodaje.

Leszek Świder

Z Dariuszem Szymańskim, prezesem grupy producenckiej Nasz Sad rozmawia Leszek Świder
Czy pobyt w Kazachstanie był
owocny?
W Ałma-Acie spotkaliśmy się
z dużym zainteresowaniem ze
strony gospodarzy. Przedstawiciel jednej z firm nawiązał z nami
kontakt. Prezentacja naszej grupy wywarła na nim duże wrażenie. Oczywiście podczas targów
nie doszło do wiążących ustaleń,
ale po imprezie od razu nawiązał
z nami kontakt.
Czy oprócz jabłek interesowały go
jeszcze inne produkty rolnicze?
Z nami rozmawiał o jabłkach.
Dość szybko doszliśmy do wniosku, że powinniśmy szczegółowo
omówić warunki współpracy. Zorientowaliśmy się, że nie mamy
do czynienia z firmą, która zaopatruje bazary, tylko z pośrednikiem współpracującym z sieciami sklepów. A takiej właśnie fir-

my poszukiwaliśmy. Po prostu
interesuje nas współpraca na co
najmniej kilka lat.

inne zobowiązania. Dlatego zakładamy współpracę z innymi grupami, która już funkcjonuje, przy tym
kontrakcie.

Czy Nasz Sad z kolei spełnia wymogi kazachskiego partnera?
Wydaje się, że idealnie odpowiadamy naszymi możliwościami eksportowymi wymogom kontrahenta.

Ile jabłek pozostało w chłodniach?
W naszym przypadku około 10 tys. ton. Sprzedaliśmy już
po sezonie 2014 taką samą mniej
więcej ilość – 10 tys. ton.

Jaka jest przewidywana wielkość
eksportu jabłek do Kazachstanu
przez grupę Nasz Sad?
Kontrakt jeszcze nie jest podpisany, więc trudno mówić o konkretnych liczbach. Ale przewidujemy, że może to być ponad 50 proc.
możliwości produkcyjnych sadowników zrzeszonych w naszej grupie. To około 20 – 25 tys. ton owoców. Oczywiście nie zdołamy takiej ilości jabłek zgromadzić tylko
z naszych sadów. Mamy przecież i

Czyżbyście znaleźli jakąś furtkę w
embargu do Rosji..?
Nic z tych rzeczy – po prostu
do Federacji Rosyjskiej eksportowaliśmy śladowe ilości owoców, jakieś 5, w najlepszych latach do 10
proc. Nasze owoce podbijają rynki Niemiec, Węgier, Słowacji, a także Skandynawii. Wysyłamy nawet
niewielkie partie jabłek do Emiratów Arabskich. Wprawdzie nie są to
owoce premium, ale bardzo wysokiej jakości.

Czy Kazachstan – wzorem innych
krajów – ma wysokie wymagania
fitosanitarne?
Na szczęście Kazachowie nie
stawiają sztucznych zapór administracyjnych. Wystarczy dotrzymywać warunków umowy.
Jak duża jest wasza grupa i jaki obszar obejmuje?
Mamy zrzeszonych w Naszym Sadzie 31 sadowników.
Natomiast nie jest to zwarte terytorium. Nasi członkowie są
w różnych miejscowościach powiatu grójeckiego: są więc w Żyrowie, Pamiątce, okolicach Błędowa, Lipia, Machnatki, Starej Warki, Kępiny, Wólki Turowskiej, Pabierowic. Natomiast siedzibę mamy w Woli Turowskiej.
Dysponujemy trzema samochodami ciężarowymi do transportu krajowego i dwoma obiekta-

mi - halą do sortowania wstępnego oraz halą pakowni z pięcioma liniami. Jesteśmy więc w
pełni przygotowani do eksportu
na dużą skalę. Mamy też chłodnie na 2 tys. ton jabłek. Nie było
sensu budować więcej, gdyż każdy z naszych sadowników dysponuje chłodnią na co najmniej
500 ton owoców.
Kiedy więc wszystkie jabłka znikną z komór chłodniczych?
W naszym przy padk u możemy przechow y wać owoce aż
do sier pnia. Dzisiaj jednak jestem już pew ien, że niebawem
będziemy k upować jabł ka od
innych gr up producenck ich,
aby w y pełnić war un k i umow y
z K azachami.

Jabłek wszyscy mają w nadmiarze
POWIAT Mirosław Maliszewski podczas niedawnej Konferencji Odmianowej w Nowej
Wsi mówił, że choć skoncentrowani na eksporcie jabłek do Rosji, znając chimeryczność tego rynku, szukaliśmy możliwości dywersyfikacji sprzedaży owoców. Dzisiaj
jednak większość rynków jest nasyconych owocami i trudno – nie poprawiając jakości – znaleźć tam miejsce dla polskich jabłek
- Jabłka można sprzedawać
przede wszystkim tam – mówił Maliszewski - gdzie ludzie mają pieniądze aby je kupić, a nie tam, gdzie
nie ma jeszcze tych owoców. Dlatego trudno na przykład sprzedać
jabłka w Afryce Środkowej. Zastanawiamy się więc, jak wejść na zasobne rynki, na których operują już
liczne firmy oferujące jabłka dobrej jakości. Z drugiej strony w krajach o dużym spożyciu owoców są
producenci, którzy chronią rynek
przed firmami z zewnątrz. Holendrzy zdobywali certyfikat na eksport gruszek do Chin 10 lat. Podobne procedury trzeba przejść
w przypadku Stanów Zjednoczonych, krajów arabskich i wielu innych. Owszem mamy szanse – na
przykład na rynku Ameryki Północnej (połączonym porozumieniem
NAFTA z Meksykiem, USA i Kanadą) - choć zebrano tam w 2014 roku
około 5 mln ton jabłek. W ostatnich

miesiącach próbowaliśmy sondować tamtejszy rynek stosując, niestety, dumpingowe ceny. Ameryka
Południowa właściwie nie wchodzi
w rachubę, gdyż jest to nasz tradycyjny rywal na rynku owoców.
Bliżej jest nam jednak do Afryki Północnej – na przykład Algieria jest rynkiem otwartym, bez biurokratycznych barier. Są tam jednak
możliwości sprzedaży dziesiątek,
a nie setek tysięcy ton. Bogate rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej
są bardzo specyficzne – nie wymagają szczególnych przepisów fitosanitarnych i innych procedur,
ale wymagają odmian jabłek, jakich niewiele produkujemy (jednobarwne). Ponadto owoce muszą mieć perfekcyjną jakość i być
odpowiednio przygotowane (woskowane) oraz spełniać warunki
transportu do tej strefy klimatycznej. Mimo to uważam rynek kra-

jów arabskich za perspektywiczny i
to raczej w bliższej niż dalszej perspektywie, co jednak wymagać będzie zmian w strukturze odmianowej naszych sadów.
Największe nadzieje wiążemy z
rynkami Indii i Chin, którym poświęciliśmy w ostatnich miesiącach najwięcej uwagi. W 2013 r.
Indie zaimportowały ponad 200
tys. ton – z Chin, USA, Nowej Zelandii. Część tej ilości moglibyśmy starać się przejąć. Negocjacje
przyniosły nawet konkretne rezultaty. Moglibyśmy wyeksportować
już pierwsze partie owoców, Indie
wymagają jednak gazowania całego transportu bromkiem metylu.
Ale takiego zabiegu nie dopuszcza europejskie prawo. Ten warunek trzeba po prostu z Hindusami
wynegocjować lub przekonać unię
do pewnych ustępstw.
Chińczycy analizują obecnie
ewentualne zagrożenia dla swo-

jego rynku stwarzane przez polskie jabłka. Za kilka miesięcy zaczną analizować bezpieczeństwo
polskich owoców, lustrować polskie sady, warunki transportu. Ponieważ mamy dobre relacje z Państwem Środka, Chińczycy zapewniają, że w 2-3 lata powinniśmy zamknąć procedury dopuszczenia na
rynek. Jest więc szansa, że owoce
nawet z tegorocznych zbiorów będą

mogły wejść na rynek Chin.
Wszędzie spotykamy się z pytaniem handlowców, co będzie jeżeli
Rosjanie zdecydują się na zniesienie
embarga? Czy nie wrócimy na rynek
rosyjski, porzucając nowych klientów?Na to pytanie sami na razie nie
potrafimy odpowiedzieć.

Leszek Świder
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Koncert kolęd
BŁĘDÓW W kościele św. Józefa w Błędowie odbył się 11
stycznia wspaniały koncert kolęd i utworów świątecznych w wykonaniu miejscowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej pod dyrekcją kapelmistrza Pawła Jabłońskiego

III

W sylwestrową noc
POWIAT W Grójcu chyba zanika tradycja wspólnego witania Nowego Roku na śródmiejskim rynku. Na placu Wolności żegnało stary i witało nowy rok zaledwie kilkadziesiąt
osób, a nastrój daleki był od „szaleństwa sylwestrowej nocy”. Wprawdzie przed ratuszem rozstawiono sporą scenę, ale nie wystąpił na niej „na żywo” żaden zespół. Zastępował je mechaniczną muzyką didżej Sopel. Uczestnicy zabawy twierdzili mimo to, że
powitanie Nowego Roku było udane...
Toast z Milky Way
W sylwestrową noc na wareckim rynku kilkaset osób zgromadzonych przed sceną bawiło się
przy największych muzycznych hitach dzięki zespołowi Milky Way.
Na chwilę przed północą, zanim
rozpoczęło się wspólne odliczanie
do Nowego Roku życzenia w imieniu Rady Miejskiej i burmistrza Dariusza Gizki złożyła wiceprzewodnicząca rady miejskiej Zofia Pawelec.
Wraz z wybiciem godziny 24 zebrani obejrzeli pokaz sztucznych ogni.
Podczas zabawy uczestnicy wzięli
udział konkursach z atrakcyjnymi
nagrodami.

Na tle nowego ołtarza z Matką Boską Błędowską, dźwięki tradycyjnych
kolęd zabrzmiały niezwykle ujmująco. Wróciła cudowna atmosfera świąt i
ciepłych uczuć. Młodzi muzycy otrzymali gorące brawa od wzruszonych słuchaczy. W prostych i serdecznych słowach podziękował im ksiądz wikary Michał Wudarczyk.
Orkiestra OSP w Błędowie obchodziła w ubiegłym roku Jubileusz 95-lecia.
Od stycznia 2013 roku kapelmistrzem jest Paweł Jabłoński, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach – Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Pan Paweł nawiązał dobry kontakt z młodzieżą i z werwą kontynuuje tradycje muzyczne
Orkiestry Dętej OSP w Błędowie.

BS
WARKA

Moderato grało kolędy
W kościele Świętej Rodziny w Michalczewie 11 stycznia odbył się koncert kolęd i pastorałek orkiestry Moderato. Msza św. tego dnia była zupełnie wyjątkowa dzięki oprawie muzycznej. Po mszy przez ponad godzinę
mieszkańcy Michalczewa z zachwytem słuchali kolejnych kolęd. Orkiestra
Moderato po mistrzowsku prezentowała bardziej i mniej znane, polskie i
zagraniczne utwory. To wszystko przywołało świąteczny nastrój.

BELSK DUŻY

Dotacja na oczyszczalnię ścieków
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w celu
uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Belsk
Duży dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w
kwocie prawie 2,6 mln zł.

JASIENIC

Wspólne kolędowanie

W hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Jasieńcu odbyło
się XI Gminne Spotkanie Świąteczne pod hasłem „Hej kolędo leć ponad światem”. Zapoczątkowany przed laty zwyczaj wspólnego kolędowania cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród
wykonawców, jak i tych, którzy z ogromną przyjemnością zasiadają na
widowni i wsłuchują się w bliskie i miłe sercu melodie.

Zabawa na Placu Targowym
Tradycyjnie Nowy Rok 2015
mieszkańcy gminy Nowe Miasto
nad Pilicą powitali w plenerze. Ale
tym razem „Sylwester pod gwiazdami” odbył się w nowej lokalizacji
– na targowisku miejskim. Wspól-

na zabawa rozpoczęła się o godzinie
22.30. Licznie przybyłych uczestników imprezy sylwestrowej do tańca zachęcał zespół TSK. Tuż przed
północą uroczyste życzenia noworoczne mieszkańcom złożył bur-

mistrz Mariusz Dziuba oraz przewodniczący rady miejskiej Tomasz
Pietrucha. O północy po wspólnym
odliczaniu odbył się efektowny pokaz sztucznych ogni.

LŚ

Orszak Trzech Króli w Warce
Zwycięska bitwa aniołów z diabłami
WARKA Po raz trzeci mieszkańcy Warki uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli. Tym razem
maszerowano pod hasłem: „pokój, radość i rodzina”. Inspiracją ku temu były słowa papieża Franciszka, który przed dwoma laty przypomniał, że do osiągnięcia pokoju i radości w rodzinie niezbędne jest częste mówienie „proszę”, „dziękuje” i „przepraszam”
Na placu przed Dworkiem na
Długiej spotkały się różne pokolenia – rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami, bracia, siostry, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi… każdy mógł czerpać radość ze
wspólnego kolędowania.
Pokłon Jezusowi
W kostiumach nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia, uczestnicy orszaku stanowili
barwną grupę na ulicach miasta.
Wyruszono ze śpiewem na ustach
spod Dworku ulicą Wysockiego.
Tam aniołowie udzielili wsparcia idącym pokłonić się Jezusowi. Na ulicy Cmentarnej grupa
diabłów próbowała nakłonić orszak do skorzystania z uciech doczesnych, zachwalając wspaniałe
jadło i napitki w gospodzie. Przy
kościele Matki Bożej Szkaplerznej
można było przejść przez „Bramę
do niebios”. Na ulicy Farnej rozegrała się bitwa aniołów i diabłów,
która symbolizowała walkę dobra
ze złem.
Stamtąd był już tylko krok do
wareckiego rynku, gdzie w szopce
na wszystkich czekał Józef z Maryją i nowo narodzonym Dzieciątkiem Jezus. Trzej Królowie –
Kacper, Melchior i Baltazar, którzy symbolizowali Europę, Azję i
Afrykę oddali pokłon Jezusowi i
złożyli mu w darze mirrę, kadzidło i złoto.
Za mało radości
Warecki Orszak Trzech Króli odbył się zgodnie z wytyczny-

mi, do których organizatorzy byli
niewątpliwie zobowiązani. Naszym zdaniem jednak, zbrakło
w tym z założenia radosnym pochodzie – narodził nam się przecież Odkupiciel - trochę afirmacji
życia, wesołego nastroju, zachwytu, a nawet beztroski, co przecież
nie umniejszałoby właściwego dla
danej chwili stanu pogody ducha. Trochę emocji i mocniejszych
wrażeń przyniosła taneczna bitwa
aniołów z diabłami. I ten fragment
trasy z pewnością najbardziej podobał się wareckiej młodzieży.
Organizatorzy
Orszak po raz kolejny został
zorganizowany w ramach współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Aktywności Lokalnej
„ANIMATOR” z warszawską Fundacją Orszak Trzech Króli. Współorganizatorem wydarzenia była

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, a partnerami: samorząd Miasta i Gminy Warka, Parafia św. Mikołaja Biskupa w Warce, Parafia M.B. Szkaplerznej w Warce, Stowarzyszenie
W.A.R.K.A., Szkolne Koło Wolontariatu przy PG w Warce oraz Lokalny Fundusz Stypendialny.
W organizację orszaku czynnie zaangażowały się lokalne
szkoły – PSP nr 1 w Warce tworząc orszak europejski, PSP nr 2
w Warce, organizując orszak afrykański, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, tworząc orszak
azjatycki, PSP we Wrociszewie,
PG w Chynowie, a także Świetlica Wiejska w Bończy oraz „Zespół
Akordeonistów” pod kierownictwem Zbigniewa Rechnio. Całość
prowadził Zbigniew Stępień.

Leszek Świder
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Turniej o puchar Justyny Kozdryk

GRÓJEC

Upojna jazda po... śmierć
Jeden z kierowców jadący drogą nr 50 zauważył, że jadące przed nim audi
porusza się dość dziwnie, jakby kierujący stracił panowanie nad pojazdem. – Oczywiście pomyślałem w pierwszej chwili, że może mężczyzna
zasłabł, ale od razu też przypomniałem sobie o setkach pijanych za kierownicą. Nie było się co zastanawiać – zatelefonowałem na policję – wyjaśniał. Dodajmy, że była to godna przykładu obywatelska postawa. Mężczyzna jechał za audi, nawet gdy to skręciło na krajową „7”. To dzięki jego
informacjom patrol policji zdołał zlokalizować w okolicach Skurowa podejrzany pojazd. Funkcjonariusze zatrzymali audi do kontroli. Okazało się,
że 32-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego był w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. Badanie ujawniło w jego organizmie ponad
3,2 promile alkoholu. Po wyjściu z samochodu ledwo trzymał się na nogach. Bez pomocy funkcjonariuszy zapewne nie dotarłby do radiowozu.
To kolejny taki przypadek na drogach powiatu grójeckiego, choć tym razem sprawca nie jest jego mieszkańcem. Na szczęście coś się w naszym
społeczeństwie zmienia. Nie ma już przyzwolenia na jazdę pod wpływem
alkoholu. Coraz częściej dowiadujemy się, że ktoś udaremnił jakiemuś
bezmyślnemu draniowi jazdę, zabrał kluczyki, albo po prostu zgłosił taki
zamiar policji. Na szczęście...

JASIENIEC W miniony weekend (9-11 stycznia) rozegrany został w Jasieńcu VII Turniej
Halowy Piłki Nożnej o Puchar Justyny Kozdryk. W zawodach uczestniczyło 46 drużyn
podzielonych na 6 kategorii wiekowych
Tradycyjnie już mecze odbywały
się w hali sportowej w Jasieńcu wypełnionej kibicami niemal do ostatniego miejsca. Publiczność zgotowała piłkarzom doping niemal jak na
meczach warszawskiej Legii na stadionie przy Łazienkowskiej. Mieliśmy więc widowisko sportowe pełne
emocji i niesamowitych wrażeń. Impreza z pewnością przyczyniła się do
popularyzacji piłki nożnej i wpłynęła
na integrację środowisk piłkarskich.

Info./lś

Spowodował wypadek i uciekł
Spowodował wypadek i uciekł
Niestety, mamy też coraz częściej do czynienia z faktami, że po spowodowaniu wypadku, sprawcy uciekają z miejsca zdarzenia. Ostatnio na drodze nr 50 w miejscowości Lasopole późnym wieczorem potrącona przez
samochód została 52-letnia kobieta. Na szczęście byli świadkowie zdarzenia, którzy rozpoznali markę samochodu – był to ford focus koloru srebrnego z numerem rejestracyjnym zaczynającym się od liter WG. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że nie był to wypadek śmiertelny - kobieta
została ranna, przewieziono ją do szpitala. Jak wspomnieliśmy, kierowca
focusa nie zatrzymał się i odjechał z miejsca wypadku. Być może także był
pod wpływem alkoholu..?

2. AP Żyrardów,
3. AP Żyrardów II,
4. BLASK Odrzywół.

5. UKS Tarczyn,
6. PILICA Nowe Miasto,
7. LKS PERŁA Złotokłos
8. KRASK A Jasieniec II,
9. KS Promna,
10. KS Wesoła.

WYNIKI

CHYNÓW

Rocznik 2006/2007:
1. ŻYRARDOWIANK A Żyrardów,
2. KRASK A Jasieniec,
3. MAZOWSZE Grójec,
4. POLONIA Warszawa,
5. KS Piaseczno,
6. SPARTA Jazgarzew,
7. VICTORIA Głosków,
8. KS Wesoła,
9. BROŃ Radom,
10. MILAN Milanówek

SENIORZY:
1. STANLEY TEAM,
2. KRASK A Jasieniec,
3. PILICA Nowe Miasto,
4. GUZOWIA Guzów,
5. KS Błotnica, 6. UKS Tarczyn,
7. GIZA RACING, 8. VIKTORIA.

Rocznik 2001/2002:
1. UKS Tarczyn,
2. SPARTA Jazgarzew,
3. UKS Tarczyn II,
4. MAZOWSZE Grójec,
5. KS Promna I,
6. KRASK A Jasieniec,
7. SPARTA Jazgarzew II,
8. KS Promna II.

Rocznik 2004/2005:
1. UKS Iwiczna,
2. MAZOWSZE Grójec I,
3. MAZOWSZE Grójec II,
4. KRASK A Jasieniec,

OLD BOYS:
1. JW Ogrodzienice,
2. NADSTAL DOMINATORZY,
3. WINDOR Radom,
4. INTER-TAP Żabia Wola,
5. REMONT CAR Tarczyn,
6. PEPSI Michrów.

Rocznik 1999/2000:
1. KRASK A Jasieniec,

Tylko Chynów!

CHYNÓW Od 1 stycznia nie ma już Woli Chynowskiej. Pozostał – zgodnie zresztą z wolą
mieszkańców – Chynów. Zlikwidowany został sztuczny w gruncie rzeczy, podział
dwóch miejscowości o tak płynnych granicach, że sami mieszkańcy głowili się czasem,
w której z nich żyją

Sprawa ciągnęła się od wielu lat.
Doszło do absurdalnych sytuacji, że
stacja PKP Chynów leżała na gruntach Woli Chynowskiej, tak samo
zresztą jak urząd gminy Chynów.
Zdarzały się zagadkowe numeracje,
a dotarcie listu, czy karetki pogotoR
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wia pod wskazany adres, uważano
tu za spory wyczyn logistyczny.
Kłopoty ze „zjednoczeniem”
Odkładano jednak decyzję o
„zjednoczeniu” ze względu na kłopoty administracyjne. NajwiękL
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sze obawy budziła wymiana dokumentów, ich ważności i koszty takiej
transformacji. Nadarzyła się jednak
doskonała okazja do jej podjęcia. Starostwo przystępowało do uaktualnienia (modernizacji) ewidencji gruntów
i budynków w powiecie. Koncepcja
połączenia obu miejscowości w jeden
organizm z uporządkowanym stanem prawnym, a przede wszystkim z
przejrzystą siecią ulic, spodobała się
w starostwie. Później odbyło się w tej
sprawie kilkanaście spotkań z mieszkańcami Chynowa i Woli.
Dwa razy więcej „za”
Aż w końcu 12 stycznia 2014 r.
odbyły się konsultacje społeczne. Ich
przedmiotem było poznanie opinii
mieszkańców w sprawie połączenia
Chynowa z Wolą Chynowska w jedną miejscowość o nazwie Chynów.
W konsultacji wzięło udział 41 proc.
mieszkańców. Za połączeniem miejscowości wypowiedziało się 29 proc.,
a przeciw zagłosowało 12 proc.
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Nie chcieli ul. Kolejowej
- Na spotkaniu z mieszkańcami Chynowa – mówi wójt Tadeusz
Zakrzewski – które odbyło się 10
stycznia, wyjaśniałem wprowadzane zmiany. Najważniejsze było jednak ustalenie nazw ulic dla nowo
powstałej miejscowości. Nastąpią
bowiem spore zmiany. Ponieważ w
tych sprawach spotykaliśmy się wielokrotnie, zebranie przebiegało właściwie bez większych zakłóceń. Dość
niespodziewanie największe spory
wywołało nadanie nazwy ulicy przy
stacji PKP. Jako zbyt pospolitą odrzucono nazwę „Kolejowa”. Spośród wielu innych propozycji wybrano nazwę – „Wspólna”. Przed nami
teraz okres szybkiego dostosowania
zmian administracyjnych w „terenie”, a więc wymiana tabliczek z nazwami ulic, numerów domów, a także dokumentów. Z tym jednak radzę
się wstrzymać mieszkańcom Chynowa do momentu, aż wiadomo bęR

E

K

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52

L

dzie w jakiej formie przyjęty zostanie
nowy dowód osobisty (chodzi o wpis
o zameldowaniu). Ma to nastąpić już
w marcu – zakończył wójt Tadeusz
Zakrzewski.

Leszek Świder
Działając na wniosek Rady Gminy Chynów w sprawie połączenia miejscowości Chynów i Wola
Chynowska w jedną miejscowość o nazwie Chynów i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wola Chynowska, Minister Administracji i Cyfryzacji,
na mocy rozporządzenia z dnia
4 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014
r. poz. 1832) zniósł urzędową
nazwę miejscowości Wola Chynowska. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia
tego roku.
A

M

A

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 1 (559)/2015
DAM PRACĘ
Stolarza z doświadczeniem, Bogatki,
tel. 503 606 578

grafik, operator DTP. cv: praca@galia.net.pl
Firma produkcyjna w Solcu zatrudni samodzielną
księgową. Mile widziana osoba na emeryturze,
godziny pracy do uzgodnienia tel. 508 694 326

Dyspozycyjna, doświadczona, zmotoryzowana pomoże w opiece nad dzieckiem i nauczy je j. angielskiego. Kontakt 602 75 76 26

Zatrudnię kierowców na C i C+E, kraj,
tel. 504 212 224

Handlowiec (kobieta) z doświadczeniem w wielu branżach, własny samochód osobowy, licencjat z j. rosyjskiego. Możliwość rozliczenia
w formie faktury VAT, tel. 665 58 05 87

Firma z branży spożywczej zatrudni pakowaczki do pracy przy pakowaniu słodyczy w
systemie 3 zmianowym. Miejsce pracy: Żabia
Wola k/ Grodziska Mazowieckiego. Wymagana książeczka sanepidu.
Tel. 604 527 592, 46 857 82 21

Zatrudnię Pana do sprzątania obiektu, wiek do
50 lat, Konstancin tel. 721 228 094

Wożenie dzieci do szkoły i na zajęcia dodatkowe tell. 601 36 84 31

Zatrudnię Panią do sprzątania, wtorek i czwartek, godz. 11-19, miejsce pracy Lesznowola,
tel. 721 228 094

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 530 908 905

Jeśli masz mniej niż 18 lat, zostań fryzjerem,
Piaseczno, tel. 504 615 808

Przedszkole w Józefosławiu zatrudni kucharkę,
tel. 513 033 961

Sprzątanie, tel. 889 975 129

Zatrudnię fryzjerki i uczennice w centrum
Piaseczna tel. 601 520 044

Hurtownia piwa w Gołkowie zatrudni fakturzystkę, mile widziane doświadczenie w handlu CV
na bajwid@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Pomoc, woźna do przedszkola
w Piasecznie, tel. 794 239 728

Zatrudnię od zaraz osoby do sprzątania Warszawskiego Metra. Praca w systemie zmianowym. Wynagrodzenie: 6,70zł netto/h. Kontakt: biuro firmy przy ul. Marsa 56A (Rembertów), pokój nr 207,
tel. 510 014 898 lub 510 012 549.
Duża firma zatrudni od zaraz sumienne osoby do pomocy w kuchni i wydawania posiłków w szpitalu w Konstancinie-Jeziornej. Wymagana jest książeczka Sanepidu. Kontakt:
510 013 121.
Agencja reklamowa zatrudni pracownika do
działu grafiki samochodowej, doświadczenie
będzie dodatkowym atutem, mail:
trangor@trangor.pl.

Hurtownia piwa w Gołkowie k Piaseczna zatrudni młodego kierowcę z kat.C, CV na
bajwid@bajwid.pl, tel. 603 807 472
Zatrudnię samodzielnego mechanika samochodowego, Piaseczno, wysokie zarobki,
tel. 607 383 353
Supermarket w Konstancinie, zatrudni sprzedawców, tel. 668 48 22 50

Zatrudnię Pana do sprzątania na teren zewnętrzny, z Piaseczna lub bliskich okolic,
tel. 609 153 202

Zatrudnię pielęgniarkę z ok. Tarczyna,
(2h dziennie), tel. 602 637 732

Zatrudnię pielęgniarki i opiekunki do domu
opieki, tel. 501 182 362

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

Zatrudnię kierowcę busa – kuriera, młody, dyspozycyjny, tel. 696 063 492, 515 764 374

Zatrudnię kelnerkę w restauracji w Zalesiu
Dolnym tel. 602 536 167

Zatrudnię fryzjerki i uczennice w centrum Piaseczna tel. 601 520 044
Dodatkową dziewczynie, komputer, Zalesie
tel. 510 988 900

Zatrudnię kucharza/rkę i kelnerkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania,
Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 756 33 66, 605 033 103
Zatrudnię ekspedientkę, delikatesy Max, Piaseczno, ul. Puławska 9, tel. 602 15 35 45
Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Julianowie tel. 504 035 416
Fryzjerce podnajmę stanowisko lub lokal
tel. 601 457 655
Kosmetyczkę do Day Spa w Nowej Iwicznej
tel. 601 457 655
Spedytor do firmy transportowej
tel. 502 544 002
Firma produkcyjna w Baniosze zatrudni pracownika na stanowisko elektromechanika.
Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia średniego-technicznego, doświadczenia w pracy na stanowisku elektromechanika min 2 lata oraz umiejętności organizacji
pracy własnej. Zakres obowiązków: nadzór,
diagnozowanie oraz usuwanie awarii maszyn
i urządzeń, wykonywanie przeglądów i konserwacji, wsparcie podczas wykonywanych
przezbrojeń maszyn. Tel: tel. 22 736 68 20,
e-mail: sekretariat@hal.com.pl
Pracownicę do sklepu Globi w Złotokłosie,
tel. . 797 188 368

Ekspedienta/-kę do sklepu spożywczego z doświadczeniem. Przy PKP Ustanówek,
tel. 602 512 677

Elektryków, tel. 600 499 826
Firma sprzątająca zatrudni pracowników (mile widziane panie) Praca w Jankach, tel. 798 926 772
Panów do ochrony osiedla w Konstancinie,
tel. 608 636 959
Firma z gm.Lesznowola zatrudni księgową/ samodzielną księgową:
rekrutacja@pw-podkowa.pl
Zatrudnimy kadrową z doświadczeniem ze znajomością zagadnień kadrowo-płacowych okolice Janek rekrutacja@pw-podkowa.pl
Fryzjerka Nadarzyn, tel. 505 940 452
Lokal dla kosmetyczki Nadarzyn, tel. 505 940 452
Zatrudnię Panie do sprzątania.Zakład produkcyjny-Konstancin Jeziorna.Godziny
wieczorne 6 dni w tygodniu.Tel: 608 677 530
Poszukujemy kierowców z kat.C w transporcie krajowym,oferty proszę przesyłać na adres
biuro@pwbim.pl
Dam pracę magistrowi farmacji w aptece
w Chynowie 601 278 399

Zatrudnię manicurzystki z doświadczeniem,
centrum Piaseczna, tel. 602 637 732
Ochrona JUWENTUS zatrudni: mężczyzn do
sprzątania obiektu [teren zewnętrzny i wewnętrzny].
praca od zaraz, system zmianowy [pn/ piątek] Miejsca pracy: Pruszków,
tel. 605 998 209, e-mail: c.lukasiak@juwentus.pl
Opiekunka do domu opieki w Piasecznie,
tel. 601 870 594

Kierowca kat. C + E, kraj, tel. 601 356 331
Pracownika na stanowisko ślusarz spawacz do
40 lat, Prażmów, tel. 693 653 165
Zatrudnię mechanika samochodów ciężarowych. Praca w okolicach Tarczyna. Kontakt :
22 757 47 77, 665 541 000
Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37
Do biura z doświadczeniem w branży reklamowej, biuro@atsdigital.pl
Na firankę po kraju, tel. 511 600 339
Pracownik na Stacji Paliw Orlen w Tarczynie
(kierunek W-wa), tel. 605 276 594
Lokal dla kosmetyczki Nadarzyn, tel. 505 940 452

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959
Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

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

2 pokoje,42 m kw. parter, Piaseczno ul. Strusia
Tel. 662 434 506
Dom z działką 107/1003 m kw., Chyliczki,
tel. 501 623 003
Pawilon
35m
tel. 608 342 622

kw.,

bazarek-Piaseczno,

Mieszkanie 81 m kw., Piaseczno tel. 666 862 511

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697
Działka budowlana, media, Prace Duże,
80 zł/m kw., tel. 509 433 768

Kominki i piece szamotowo - kaflowe,
www.kominkiabramczyk.pl, tel. 608 728 666
Elewacje, remonty, dachy, tel. 602 238 620
Biuro rachunkowe, tel. 606 126 597

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem,
tel. 785 147 211

Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Rynny, dachy, tel. 512 256 799

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603
Remonty od A do Z, tel. 609 755 190

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego
i w Grójcu, tel. 792 248 219

Geodeta – podziały, mapy, inwentaryzacje, wytyczenia, tel. 607 229 133
Ogrodzenia, tel. 661 920 022

USŁUGI
GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY,
TEL. 600 604 547
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA
TEL. 792456 182
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182
Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88
Kominki, tel. 509 916 548
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Wycinka drzew, tel. 661 920 022
Remonty od A do Z, tel. 661 920 022
Ogrodnicze, tel. 661 920 022
Domofony, tel. 603 375 875
Poprowadzę KPiR, ryczałty, pełną księgowość,
certyfikat, tel. 885 063 332
Glazura, terakota, tel. 502 379 809
Naprawa pralek, tel. 605 112 216
Schody, zabudowy, tel. 602 847 608
Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998
Budowa domów, rozbudowy, pokrycia dachowe tel. 730 358 998
Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

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

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

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

Sprzedam mieszkanie wPiasecznie,45 m kw.
2 pokoje. Tel: 502 269 740

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

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

Sztachety ogrodzeniowe-olcha,
tel. 504 477 302

Działki budowlane w Wólce Kozodawskiej
tel. 503 622 447

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Remonty, glazura, tel. 503 004 639

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 530 205 462

Drewno kominkowe: akacja, dąb, kasztan,
tel. 509 920 388

Warka-Winiary, sprzedam atrakcyjną działkę
budowlaną 804 m kw. Wszystkie media, znakomita lokalizacja. Tel: 889 775 681

DACHY – KRYCIE I NAPRAWA
tel. 511 928 895

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

producent,

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400
Sprzedam pawilon handlowy
w Konstancinie – Jeziornie,
tel. 728 347 349, 22 727 53 85

na

bazarku

Drewno kominkowe, Głosków, tel. 602 520 450
Drewno kominkowe, suche, tel. 665 008 357
Bransoleta złota próba 3, z wyceną, za połowę
wartości, waga 106 gr, tel. 504 678 271

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Citroen C5, diesel, automat, szary metalic,
2002 tel. 696 498 102
Mazda 626 stan idealny wiśnia, 128 tys. km,
8200, tel. 696 498 102

Sprzedam hale 300 m kw. działka 1200 lub wynajme Stara Iwiczna, tel. 602 383 108

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Pawilon na bazarku w Piasecznie, 30 m kw.,
tel. 886 554 581
Podnajmę lokal w Nowej Iwicznej, 60 m kw.,
tel. 601 457 655
TRZY LOKALE USŁUGOWE 82, 88 I 53 M KW.
(MOŻNA ŁĄCZYĆ LOKALE, WITRYNY), URSYNÓW, UL. NA UBOCZU 28 B,
TEL. 607 264 956 LUB 790 751 731
2 pokojowe, Piaseczno, tel. 691 707 596

Lublin II, 1997, tel. 509 069 235

Wynajmę pokój na poddaszu, okolice Bobrowca, tel. 601 807 302

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, przeróbki. www.przyczepy.waw.pl,
tel. 601 449 898

Domek wolnostojący, całoroczny, 48 m kw., (2
pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój), Zalesie
Górne, tel. 607 509 996

Opel Astra 1.4, 1999r., + gaz, tel. 692 397 311

2 pokojowe w centrum Piaseczna, tel. 605 896 425

AUTO - MOTO KUPIĘ

Mieszkanie, 40 m kw., pokój, kuchnia, łazienka,
Łoziska, 500 zł, tel. 697 327 449
Pawilon parterowy w Piasecznie 49 m kw., z własnym parkingiem, tel. 601 27 48 08
2 pokojowe , umeblowane w Piasecznie, na dłużej, tel. 694 236 965

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875
Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907
Obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna
tel. 600 254 705

Gładzie Gipsowe Malowanie Solidnie tanio,
tel. 512 340 210

SCHODY, STOLARZ,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL , TEL. 503 344 567
CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
Glazura, malowanie, remonty, tel. 798 828 783

Wróżka, uroki, www.kartyalicji.pl tel. 733 521 251
e-bobas.info.pl – wszystko o dzieciach.
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i
terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.
pl tel. 698 698 839

Wróżka, tel. 693 76 52 83

Wylewki betonowe agregatem,
tel. 600 87 27 37

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588
Remonty tel. 667 356 939

Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., z dojazdem, tel. 881 966 833
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497
Matematyka – egzaminator maturalny,
tel. 602 690 229

Remonty na BŁYSK, duży zakres,
tel. 511 113 972

48 m kw., Piaseczno, tel. 501 103 273

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Kupię każde dostawcze i osobowe, płacę gotówką, tel. 604 502 426

Pawilon handlowy, 25 m kw. Piaseczno, Pasaż
Pod Kopułą, ul. Szkolna 13/c, tel. 509867238

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

Pawilon handlowy 120m kw., Sułkowice, obok
PKP tel. 601 30 90 11

Skup aut, tel. 666 274 444

44m kw., w Piasecznie tel.600 604 547

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

Ocieplanie poddaszy, malowanie, szpachlowanie, tel. 530 205 462

Mieszkanie 30
tel. 601 235 264

Skup aut, tel. 509 475 323

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

GLAZURNIK tel. 608 500 205

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

MALARZ tel. 608 500 205

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

ODŚNIEŻANIE POSESJI DACHÓW, PIASECZNO i okolice, tel. 601 304 250

Skup aut, tel. 519 455 452

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

5.000 m kw., Milanówek, tel. 502 207 206
Mieszkanie 52 m kw., Piaseczno, tel. 606 391 592

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

MIESZKANIA, DOMY POSZUKUJE,
TEL. 601 318 749

Pokój, kuchnia, łazienka, Zalesinek,
tel. 692 397 311

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

Zatrudnię kierowcę kat. C, Piaseczno,
tel. 501 574 697

Sprzątanie, tel. 505 837 002

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

3-pokojowe, 56 m kw., garaż, Piaseczno, 1400
zł, tel. 505 82 82 14

NAUKA
CRUZ Piaseczno tel.608 651 034 , 694 635
610 - polski, angielski, polski dla obcokrajowców, rozwijanie zainteresowań literackich, reedukacja

Toczenie, frezowanie, tel. 607 070 191

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta,
tel. 512 391 270

Toyoty, tel. 668 171 639

RÓŻNE
Odszkodowania za działki wydzielone pod
drogi publiczne - Uzyskaj odpowiednio wysokie odszkodowanie tel. 508 743 620

Elektryk, tel. 666 890 886

2-pokojowe, 60 m kw., wszystkie media,
tel. 603 304 250

Piaseczna,

Pożyczki gotówkowe, tel. 506 550 042

Remonty od a do z, tel. 882 579 808

Układanie glazury, terakoty, gresu,
tel. 601 722 578

Koło

Wywóz mebli złomu niepotrzebnych rzeczy,
tel. 518 561 846

Remonty, budowy, hydraulika. Tel. 698 831 834

Wynajmę pokój lub dwa, Gołków, Ul. Łąkowa 11
c, tel. 664 771 606

kw.

Centrum Serwisowe Urządzeń Grzewczych
Przeglądy Konserwacje i Naprawy kotłów gazowych,.tel. 720 804 800

Wyburzenia budynków, piach, ziemia
tel. 880 226 908

Auto skup, tel. 535 661 903

m

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Kwatery pracownicze, Chyliczki, tel. 509 310 592

Auto skup, wszystkie marki,
tel. 501 830 898

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Wycinka drzew, oczyszczanie działek,
tel. 519 874 891

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

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

Kominki, tel. 885 199 765

Malowanie, tapetowanie tel. 600 254 705

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

Zatrudnię do obsługi maszyn, praca trzyzmianowa, w Piasecznie, tel. 729 293 648

Zamów
ogłoszenie
drobne

Magazyny w Antoninowie 200, 300, 500 m
kw. Ochrona całodobowa. tel. 604 470 270,
604 470 370

Okazja! Zalesie Górne, działka 2100 m kw.,
z domem o pow. 200 m kw., tel. 782 346 861

Gruz mielony na drogi, tel. 505 664 412

Fryzjerka Nadarzyn, tel. 505 940 452

SZUKAM PRACY

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

Budowlana 1500 m kw., Dobiesz k. Piaseczna,
tel. 601 38 16 40

SPRZEDAM

SKUP AUT, TEL. 604 168 147

Zatrudnimy pomoc kuchenną - kucharkę, Mysiadło, tel. 603 68 65 61

ZATRUDNIĘ praca w koronach drzew metodą
alpinistyczną z lin, etat, tel. 604 904 002

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

Do cukierni z doświadczeniem, tel. 790 765 880

Praca w ochronie; biurowiec w Dawidach
Bankowych; system 24/48;
tel. 531 708 201, 607 212 383

Firma z Piaseczna k/Warszawy zatrudni ŚLUSARZA NARZĘDZIOWEGO , OPERATORÓW
TOKAREK CNC. Tel.: 668 128 571, 604 220 442.
mail: e.jaworska@sertapolska.pl

glebogryzarke,

Betoniarkę i garaż blaszak, tel. 697 378 786

SKUP AUT, TEL. 692 491 182

Stolarz. Firma zatrudni stolarza meblowego
z doświadczeniem, tel. 698 655 612

Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik produkcyjny. Masarnia, tel. 22 756 79 82,
22 757 52 15

i

Zatrudnię pracownika z doświadczeniem do
ręcznej obróbki granitu, Zakład Kamieniarski,
Piaseczno, tel. 501 137 673

Mechanik samochodowy, Piaseczno,
tel. 601 238 245

Księgową na 1/2 etatu na zastępstwo Piaseczno tel. 22 736 73 07

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601

Przedszkole w Iwicznej zatrudni pomoc nauczyciela, tel. 532 685 334
Sumiennego, rzetelnego i niepijącego pracownika, mężczyznę do obsługi wspólnot mieszkaniowych w centrum Piaseczna, tel. 691 15 44 11

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

Działki budowlane, Uwieliny ul. Spokojna,
tel. 505 079 017, 501 131 841

KUPIĘ

Opryskiwacz sadowniczy
tel. 515 486 338

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

Pawilon 28 m kw., tel. 501 277 407

2 pokoje 34 m kw ul. Szkolna, Piaseczno,
tel. 509 274 842

Sprzątanie, tel. 788 124 024

Dynamicznie rozwijające się Przedszkole Radosne w Piasecznie poszukuje kadry!
Poszukujemy:nauczycieli wychowania przedszkolnego, asystentów nauczycieli, kucharza/pomocy kuchenne. Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV na adres
info@przedszkoleradosne.pl

Avon poszukuje konsultantek,
tel. 609 227 525

Polka – sprzątanie, referencje tel. 534 073 033

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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REMONTY tel. 608 500 205

ZDROWIE I URODA
Manicure i pedicure w salonie lub z możliwością dojazdu do klienta tel. 509 310 592
Masaż Leczniczy relaksacyjny Piaseczno Warszawa okolice tel 698 493 657
Protezy zębowe, 380 zł, tel. 508 35 73 34

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

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594
Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

ZWIERZĘTA
York, szczeniak, tel. 604 09 04 27
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

www.kurierpoludniowy.pl
największy nakład,
największa skuteczność,
Piaseczno, ul. Ludowa 2;
w każdy piątek,
tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18
cena od 3 zł za słowo
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41;
tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17
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Bezdomni są wśród nas
Zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych, którzy muszą walczyć o życie, poszukując jedzenia i schronienia przed mrozem. Mogłoby się wydawać, że problem dotyczy
głównie największych miast. Jednak miejscowości podwarszawskich powiatów, przyciągając ludzi poszukujących pracy z całej Polski, są wylęgarnią bezdomnych. W Pruszkowie i Piasecznie żyje kilkudziesięciu bezdomnych. Streetworkerzy z Fundacji D.O.M.
starają się pomóc potrzebującym, docierając do pustostanów, piwnic i kanałów
Na co dzień zazwyczaj ich nie
zauważamy lub nie zwracamy na
nich uwagi. Jednak bezdomni żyją
obok nas, na marginesie społeczeństwa. Zima to dla nich najtrudniejszy okres, ponieważ kończą się prace sezonowe i trudniej znaleźć dorywcze zatrudnienie. Temperatury spadają do niebezpiecznego poziomu, powodując zagrożenie życia. - Podwarszawskie miasta są wylęgarnią bezdomnych – mówi Robert Pierczyk, streetworker z Fundacji D.O.M., która stara się pomagać
bezdomnym na terenie stolicy i podwarszawskich powiatów. - Ludzie z
całej Polski przyjeżdżają tu za pracą. Zazwyczaj najpierw wynajmują mieszkania, pokoje. Potem kiedy
kończą się praca i pieniądze, lądują
na ulicy. Nie mogą wrócić do swojej
wioski, czasem ze wstydu, bo nie ziścił się ich warszawski sen, a czasem
nie mają gdzie wracać. Bez meldunku nie mogą znaleźć pracy. Pojawia
się alkohol. Zbierają złom lub żebrzą.
Ich degrengolada jest stopniowa. Bezdomny to nie zawsze brudny i śmierdzący mieszkaniec dworca czy kanałów. Najlepszym przykładem jest widok młodych mężczyzn siedzących z
niewielkimi bagażami na warszawskim lotnisku na Okęciu. Wielu z nich
nigdzie nie leci, oni po prostu tam
mieszkają – dodaje Robert Pierczyk.

korzystają z pomocy żadnych instytucji. - Staramy się przede wszystkim pełnić funkcję łącznika miedzy
bezdomnym, a miejscem, w którym
może on otrzymać jakąś pomoc,
np. miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, schroniskiem – opowiada Robert Pierczyk. - Staramy
się również informować bezdomnych, gdzie i jak mogą otrzymać pomoc. Często też wypełniamy za nich
wnioski, bo wiele osób ma problemy
z pisaniem – dodaje.

U bram Warszawy
Fundacja D.O.M. do końca roku
realizowała program „Brama Warszawy III”, finansowany przez województwo. Wolontariusze starali się
dotrzeć do wszystkich bezdomnych
na terenie sześciu podwarszawskich
miast (Pruszków, Piastów, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Józefów i
Otwock). Streetworking, którym się
zajmują, to praca prowadzona na
ulicy, pedagogika ulicy czyli poza
instytucjami, w środowisku przebywania bezdomnych. Jest to innowacyjna forma pracy socjalnej, która umożliwia indywidualne podejście do bezdomnych, a także dotarcie do osób, które się ukrywają i nie

waniu bezdomnych muszą, niekiedy
narażając własne życie, wejść na prywatny teren, do opuszczonych magazynów, grożących zawaleniem domów, zamkniętych fabryk, domków
letniskowych czy kanałów. Często
pracują z policjantami lub pracownikami socjalnymi miejscowych OPS
-ów. - Wielu bezdomnych przed nami
ucieka, nie chce rozmawiać. Niektórzy nawet zastawiają pułapki – opowiada wolontariusz. - Jednak staramy
się nawiązać jakiś kontakt, by przede
wszystkim uświadomić bezdomnym
sytuację, w której się znajdują, odczarować ich złudne przekonania. Najważniejsza jest minimalizacja strat
i szkód dla życia i zdrowia. Dlatego

Na ulicy walczą o ludzkie życie
Streetworkerzy sami mówią o
swojej pracy, że działają na granicy
prawa, ponieważ często w poszuki-

staramy się namówić bezdomnych,
by skorzystali z pomocy, udali się do
noclegowni czy schroniska. Wielu się
na to nie godzi, ale czasem się udaje
i to jest nasze zwycięstwo w walce o
ludzkie życie – dodaje.

Bezdomni najczęściej mieszkają w pustostanach
Bezdomność nie jest wyborem
Przeszkodą jest również alkoholizm. Wolontariusze podkreślają
jednak, że choroba alkoholowa nie
jest przyczyną bezdomności lecz
jednym z czynników, który często
jej towarzyszy. - Bezdomność nie
jest również wyborem – mówi streetworker. - Najczęściej powodują ją
zaniechania i nieprzemyślane wybory. Historia ludzi, którzy mieszka-

Bezdomni latami żyją w skrajnych warunkach
ją na ulicy, jest bardzo różna. Wśród
nich zdarzają się również osoby wykształcone, mające rodziny – dodaje. Wielu z bezdomnych ma problemy psychiczne, nie dostrzegają sytuacji, w jakiej się znajdują i mają choroby, spowodowane życiem w skrajnych warunkach sanitarnych. Niektórzy są bezdomni od 1989 roku
– nie umieli znaleźć się w nowej rzeczywistości po transformacji, stracili pracę, domy i mieszkania. Po kilku latach na ulicy wydaje im się, że
nie mają już odwrotu.
Bezdomni z sąsiedztwa
W Piasecznie prawdopodobnie mieszka kilkudziesięciu bezR

E

K

L

A

M

A

domnych, jednak ta liczba może
się zmieniać, ponieważ ci ludzie
nieustannie się przemieszczają.
Najczęściej mieszkają w pustostanach zarówno w mieście (np.
ul. Nadarzyńska), jak i w Zalesiu
Górnym i Dolnym. Nocują również na klatkach schodowych, w
piwnicach i w kanałach. Dwóch
mężczyzn w średnim wieku zamieszkało w szałasie przy nasypie kolejowym w okolicy ul. Orężnej, zbudowanym z różnych znalezionych materiałów. Bezdomni są też w
Konstancinie-Jeziornie, gdzie również mogą znaleźć schronienie w wielu opuszczonych willach. W Pruszkowie mieszka prawdopodobnie znacznie mniej bezdomnych niż w Piasecznie, ale i tu na stałe przebywa kilkanaście takich osób. Oprócz różnego
rodzaju pustostanów, nocują w piwnicach, kanałach, zsypach, klatkach
schodowych, pomieszczeniach bankomatowych, szałasach, domkach
letniskowych i na opuszczonych terenach przemysłowych. Szacuje się, że
w stolicy i w ościennych miejscowościach jest ok. 7,5 tys. bezdomnych,
ale w rzeczywistości może być ich nawet dwa raza więcej.
Pomoc i rozwiązania systemowe
Jak pomóc osobie bezdomnej,
którą spotkamy np. na naszej klatce schodowej? - Jeśli jest przytomna, nie dzwońmy od razu na policję – apeluje pan Robert. - Dajmy jej kanapkę, jakiś koc, ubranie, ciepłą herbatę lub termos, ponieważ gorąca woda może w wielu
przypadkach uratować życie i poprośmy, by sobie poszła. W żadnym razie nie można dawać takiej
osobie pieniędzy. Bezdomność bo-

wiem będzie trwała dotąd, do kiedy będziemy dawali pieniądze, zapewniając bezdomnym komfort picia – radzi streetworker. Robert
Pierczyk uważa, że nie ma sytuacji
bez wyjścia i nawet będąc na samym dnie, można wrócić do normalnego życia. Jednak niewielu
bezdomnym się to udaje. Sam spędził 10 lat na ulicy i jest najlepszym
dowodem na to, że jednak można.
Streetworkerzy chwalą zaangażowanie i profesjonalizm pracowników ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie piaseczyńskim i pruszkowskim,
ale przyznają, że w Polsce brakuje
rozwiązań systemowych, prewencyjnych, które skutecznie przeciwdziałałyby bezdomności. Ich zdaniem przeważnie działa się post
factum. - Nie ma ani dobrych programów wspierających zatrudnienie bezdomnych ani umożliwiających im znalezienie mieszkania. W
Polsce nikt nie chce zatrudnić takich osób, bo budzą one lęk, a na
Zachodzie firmy otrzymują wsparcie finansowe na takie miejsca pracy. To pomaga zarówno bezdomnym, jak i osobom, które wyszły z
więzienia i chcą zacząć normalnie
żyć. W wielu krajach Europy bezdomnym daje się mieszkania wśród
normalnych ludzi, a u nas, jeśli już
znajdą się lokale dla najuboższych,
zazwyczaj tworzy się getta, gdzieś
na obrzeżach, w których patologia
się pogłębia i rodzą się nowe pokolenia bez szans na lepsze życie –
dodaje Robert Pierczyk.

Grzegorz Traczyk

