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Mogą bezpiecznie pozbyć się śmieci
CHYNÓW W Chynowie otwarto
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uroczystość wypadła okazale, gdyż
uczestniczyli w niej m.in. wójtowie i burmistrzowie gmin należących do Związku Międzygminnego „NATURA” (odbywało się akurat posiedzenie związku w domu kultury), miejscowy proboszcz oraz radni gminy
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Rosjanie zatęsknią za naszymi
truskawkami i malinami
JASIENIEC Tradycyjnie już 24 stycznia odbyła się w Jasieńcu Konferencja Truskawkowa i Jagodowa
organizowana przez firmę Agrosimex. W sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zebrało się kilkuset plantatorów nie tylko z grójeckiego, ale i okolicznych powiatów. Jak na szarą, deszczową
sobotę frekwencja była zaskakująco wysoka
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Centrum Muzealno
- Edukacyjne na ﬁniszu
WARKA Zaniepokojeni informacjami napływającymi z budowy
Centrum Muzealno – Edukacyjnego w Winiarach, przede wszystkim o zainteresowaniu inwestycją przez CBA, przed kilkoma dniami odwiedziliśmy plac budowy. Oprowadzał nas po nim kierownik Andrzej Kozłowski
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Katolicka Szkoła Pod Żaglami
W sobotę,10 stycznia wyłoniono 32 najlepszych wolontariuszy zgłoszonych do projektu I edycji Katolickiej Szkoły Pod Żaglami, którzy w maju wypłyną w rejs żaglowcem
Pogoria. Projekt powstał w 2013 roku i był skierowany do młodzieży drugich i trzecich
klas gimnazjalnych z wybranych szkół na terenie gmin Piaseczno i Prażmów. Zgłosiło
się do niego 86 chętnych, którzy przez cały rok działali jako wolontariusze
Po 16 miesiącach przygotowań
projekt wkracza w ostatnią fazę.
Obecnie gromadzona jest żyw-

ność, która co piątek wysyłana jest
na żaglowiec Pogoria. Zaopatrzenie musi pokonać dystans około

2000 km ponieważ Pogoria znajduje się obecnie w basenie Morza
Śródziemnego. Regularne prowiantowanie pozwala wysłać niezbędne artykuły spożywcze wcześniej.
Inaczej konieczny byłby transport
wszystkiego naraz dużymi ciężarówkami. Na 4-tygodniowy rejs, w
którym weźmie udział 51 osób (wliczając załogę żaglowca i nauczycieli) potrzeba 100 kg sera żółtego, 50
kg makaronu, 300 l mleka, 40 kg
margaryny i wiele innych artykułów
spożywczych.
Na początku lutego osoby,
które zakwalifikowały się na rejs,
przejdą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i życia na żaglowcu, które poprowadzi kpt. Adam
Busz. Potem uczestnicy projektu
złożą wizytę ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi, któremu opowie-

dzą o tym, co wniósł wolontariat
w ich życie.
Znana jest już kadra nauczycieli, która podczas rejsu będzie
prowadziła z młodzieżą normalne zajęcia lekcyjne. Większość
nauczycieli to osoby z terenu powiatu piaseczyńskiego. Oprócz
standardowych zajęć organizatorzy planują wdrożyć dodatkowo „English day”, podczas któ-

62 mln zł na oddłużenie
mazowieckich szpitali
nień, rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywnej i hospicyjnej czy leczenia stomatologicznego. Zbyt niskie kontrakty to coroczny problem
wszystkich szpitali na Mazowszu.
Kwoty na leczenie pacjentów są nieadekwatne do potrzeb. Każdy rok
szpitale kończą z nadwykonaniami,
które wymuszają na placówkach zadłużanie się. Część pieniędzy udaje się szpitalom odzyskać, ale NFZ
nigdy nie pokrywa całości poniesionych przez nie kosztów. – Wiele razy apelowaliśmy do kolejnych
ministrów zdrowia, do premiera o
to, by uwzględniono realia dotyczące leczenia pacjentów na Mazowszu – mówi marszałek Adam Struzik. – Bez zmiany zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniających realny wzrost nakładów pieniężnych oraz właściwej wyceny procedur medycznych, funkcjonowanie podmiotów leczniczych jest
zagrożone – dodaje marszałek.
Zbyt niskie kontrakty z NFZ
oznaczają, że szpitale nadal będą
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musiały się zadłużać albo... ograniczyć swą działalność. W 2014 r.
świadczenia udzielone pacjentom,
przekraczające obowiązujący kontrakt, na 30 września 2014 r. przekroczyły sumę 87 mln zł. MOW
NFZ dysponuje co roku dużo niższymi środkami niż jest faktyczne
zapotrzebowanie. Tylko w 2014 r. samorząd województwa na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego za
2013 r. swoich szpitali przeznaczył
kwotę w wysokości 42 mln zł.
Radni województwa zaapelowali o niezwłoczne uruchomienie środków finansowych z funduszu zapasowego, które doraźnie poprawią sy-

TW/inf.

Najwięcej dzieci
urodziło się
na Mazowszu

Wszystkie szpitale w kraju borykają się z niedofinansowaniem i niedoszacowaniem procedur medycznych. Mazowsze ma jeszcze jeden problem. Część odprowadzanej składki zdrowotnej zamiast trafiać na leczenie w naszym województwie, przekazywana jest do innych regionów. To tzw. „janosikowe bis” w latach 2010-13 wyniosło aż 3,5 mld zł. Nic
dziwnego, że sytuacja ta coraz dotkliwiej odbija się na kondycji mazowieckich szpitali
– Obecny system wymaga naprawy. Szpitale nie dostają wystarczającej
puli środków, aby móc robić to, co powinny – leczyć pacjentów. W efekcie kolejki do specjalistów się ciągle wydłużają, a same szpitale aby leczyć ludzi muszą się zadłużać. To po stronie NFZ
leży odpowiedzialność za opłacanie leczenia – mówi marszałek Adam Struzik. – Samorządy nie mogą wyręczać
NFZ. Nie mamy jednak wyjścia – jeśli nie pomożemy naszym placówkom,
ucierpią na tym pacjenci – dodaje.
Koniec roku był czasem negocjacji prowadzonych przez szpitale z NFZ. Niestety, w 2015 roku mazowieckie NFZ otrzyma tylko o 0,11
proc. środków więcej niż przed rokiem. Funduszy wymaga także
wprowadzenie tzw. pakietu onkologicznego. Nie ma jednak na to dodatkowych pieniędzy. Największy
spadek na terenie województwa dotyczy i tak dotychczas niedoszacowanych usług – m.in. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależ-

rego komunikacja na żaglowcu
odbywać się będzie wyłącznie w
języku angielskim. Osoby, które chciałyby wesprzeć projekt finansowo lub przekazać załodze
żywność, mogą pisać na adres
biuro@kspz.org.pl. Rejs ma rozpocząć się 22 maja.

Około 57 tys. dzieci urodziło się
w 2014 roku na Mazowszu, w
tym około 29,4 tys. chłopców i
ponad 27,5 tys. dziewczynek. To
właśnie w tym województwie
przyszło w ubiegłym roku na
świat najwięcej dzieci. Najmniej
dzieci urodziło się na Opolszczyźnie – ponad 8,5 tys.

tuację pacjentów na Mazowszu. W
swoim stanowisku wskazali również
na konieczność zintensyfikowania i
przyspieszenia kompleksowych działań naprawczych w ochronie zdrowia
oraz niezwłoczne podjęcie prac dotyczących zmiany zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w
tym podziału środków finansowych
pomiędzy centralę a oddziały wojewódzkie NFZ, a także zapewnienie
realnego wzrostu nakładów finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w
województwie mazowieckim.

W całej Polsce w 2014 roku urodziło się łącznie 374 311 dzieci, w
tym 192 412 chłopców i 181 899
dziewczynek. Statystyka liczby urodzeń w poszczególnych województwach została opracowana przez
MSW, w oparciu o dane wygenerowane z bazy PESEL, według stanu
na 22 stycznia tego roku.
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W hołdzie Powstańcom Styczniowym
WARKA W 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – 22 stycznia mieszkańcy
Warki oddali hołd uczestnikom narodowego zrywu przeciwko rosyjskiemu zaborcy. O
godz. 17 odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i poległych powstańców w
kościele św. Mikołaja. Ksiądz dziekan Stanisław Dobkowski przypomniał słowa Piotra
Konieczki: „Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie”
Pogoda była fatalna. Przy
temperaturze blisk iej zer u i siąpiącym deszczu przemaszerowano po nabożeńst w ie, z pochodniami niesionymi przez
harcerzy, pod Kopiec Powstańców Styczniow ych przy
ul. Now y Zjazd. Upamiętnia
on zamordowanie przez car-

Salwa honorowa
Przy Kopcu obecne były poczty sztandarowe, harcerze z pochodniami, oficjalne delegacje oraz spora
grupa mieszkańców miasta niezrażona pogodą. Pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce. Grupa rekonstrukcyjna oddała salwę honorową
(mimo zamokniętej broni). Wice-

sk ich siepaczy trzech uczestników tego patr iotycznego zr y w u:
ppł k W ładysława Kononow icza, kpt. Edwarda Nałęcz - Sadowsk iego i podoficera Feli ksa
Łabędzk iego.

burmistrz Warki Teresa Knyzio podziękowała wszystkim za oddanie
hołdu poległym za wolność Ojczyzny w Powstaniu Styczniowym, doceniając jednocześnie ich obecność
w ten szczególny, choć deszczowy
wieczór.

Na zakończenie na wszystkich czekał wojskowy poczęstunek (znakomita grochówka z kotła) w Klubie
Żołnierzy Rezerwy.
Symboliczny kopiec
Dla wielu sporym zaskoczeniem
może być informacja, że pod Kopcem Powstańców nikogo nie pochowano - to po prostu symboliczny wyraz szacunku, oddanie
hołdu pomordowanym przez wroga patriotom. Bezpośrednim powodem usypania kopca były wypadki, jakie miały miejsce w ostatnich dniach Powstania Styczniowego na ziemi wareckiej. Podczas
noclegu, 3 czerwca w dworze w
Zawadach Starych, dowódca jednego z największych oddziałów
partyzanckich, już wtedy rozwiązanego, ppłk Władysław Kononowicz oraz kpt. Edward Sadowski i
podoficer Feliks Łabędzki zostali ujęci przez oddział Kozaków.
Przewiezieni do Warki, zostali następnego dnia o godz. 17 rozstrzelani na oczach ludności spędzonej na miejsce kaźni. Władze carskie zadbały jednak, aby nie odnaleziono miejsca ich spoczynku. Ludność Warki usypała więc
symboliczny Kopiec, aby pamięć
o nich nie zginęła.

Leszek Świder

Centrum Muzealno - Edukacyjne na finiszu
WARKA Zaniepokojeni informacjami napływającymi z budowy Centrum Muzealno – Edukacyjnego w Winiarach, przede wszystkim o zainteresowaniu inwestycją przez CBA, przed kilkoma dniami odwiedziliśmy
plac budowy. Oprowadzał nas po nim kierownik Andrzej Kozłowski
- Powiem od razu, aby rozwiać
wszelkie wątpliwości – usłyszeliśmy
– zakończymy budowę w terminie.
To znaczy, że pod koniec maja oddamy Centrum do użytkowania. W tej
chwili prowadzone są prace w dwóch
branżach: instalacyjno-elektrycznej
i budowlanej. Przed tygodniem uruchomiliśmy węzeł cieplny i budynek
jest już ogrzewany, co ma duże znaczenie dla dalszych prac. Dodajmy, że
w dużych salach jest ogrzewanie wodne podłogowe. Instalujemy klimakonwektory w części administracyjnej. Poza
tym trwają prace wykończeniowe (sufity podwieszane) i budowlane (ściany
ozdobne z cegły formowanej ręcznie).
Trwają także prace instalacyjne. Sprawdziliśmy cały system elektryczny. Musieliśmy to zrobić, gdyż część prac wykonała poprzednia firma. Instalacja
jest w stu procentach sprawna.
Przyjechała już grupa wentylacyjna, która ma za zadanie dokończyć
rozprowadzenie kanałów (w 95 proc.
już zrobione) i zakończyć instalowanie systemu nawiewno-wywiewnego.
Pozwoli nam to na ogrzewanie piwnic,
co ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego budynku.
Dodam, że cały system działa na
zasadzie geotermicznej. Mamy wy-

wierconych 12 studni napełnionych
glikolem. Pobieramy ciepło, które następnie jest przetwarzane w wymiennikach. Tyle elektroniki w jednym
miejscu już dawno nie widziałem.
Budynek jest zamknięty, ma okna
i drzwi, a więc o wiele łatwiej wykonywać prace wykończeniowe. Ostatnio na budowie pracowało 20 osób, a
od ubiegłego tygodnia zwiększyliśmy
obsadę do 30 robotników. Więcej naprawdę już nie trzeba – zakończył kierownik budowy Andrzej Kozłowski.
Wizyta zarządu powiatu
Zaniepokojone postępem prac na
budowie Centrum były też nowe władze starostwa. 14 stycznia nowy zarząd powiatu grójeckiego odbył nawet

wyjazdowe posiedzenie na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Starosta Marek Ścisłowski, wicestarosta
Maciej Dobrzyński, Ireneusz Szymczak,
Paweł Siennicki i Wojciech Wojtczak zapoznali się z prowadzonymi pracami w
ramach projektu „Rewitalizacja zespołu
pałacowo-parkowego w Warce”.
Dyrektor muzeum Iwona Stefaniak zrelacjonowała historię projektu od 2008 r., odpowiedziała na pytania związane m.in. ze zwiększeniem
kosztów budowy, problemami i przebiegiem robót w poszczególnych zadaniach. Rozmawiano również o aktualnej sytuacji muzeum, jego planach
i dokończeniu projektu rewitalizacji.

Leszek Świder

Oddział Kononowicza
Podczas Powstania Styczniowego na terenie Warki i okolic działało
kilka oddziałów powstańczych: Józefa Śmiechowskiego, Turkettiego i
ppłk Władysława Kononowicza. Ten ostatni, były kapitan armii carskiej,
doskonale znający zasady walki partyzanckiej, został mianowany naczelnikiem wojennym powiatu czerskiego.
Jego rodowód oraz działalność przed powstaniem są prawie nieznane. Wiadomo tylko, że jako oficer armii carskiej odbywał służbę m.in. na
Kaukazie, gdzie przeszedł ciężką szkołę wojenną, zdobywając wiedzę i
doświadczenie w prowadzeniu walk partyzanckich. Rozsądny i spokojny, był bardzo lubiany przez żołnierzy. Po przystąpieniu do powstania,
otrzymał awans na podpułkownika i został wyznaczony na organizatora
oddziałów w ziemi czerskiej. Przez pewien czas ukrywał się na plebanii
w Piasecznie. Chcąc uniknąć przedwczesnego rozbicia oddziału, wybrał
na obozowisko nieprzystępną kępę otoczoną mokradłami w głębi lasów
w widłach Wisły i Pilicy pod Rozniszewem. Stąd organizował wypady na
magazyny solne w Magnuszewie i Ryczywole oraz do Warki lub Nowego
Miasta, tu krył się wraz z oddziałem po stoczonych potyczkach.
Często łączył swój oddział z oddziałami D. Czachowskiego lub
J. Jankowskiego. W kwietniu oddział Kononowicza liczył 546 powstańców i wciąż się rozrastał. Po kilku zwycięskich bitwach, Rosjanie zmobilizowali kilkutysięczną brygadę, która 1 czerwca 1863
r. odnalazła Kononowicza w lasach przy Grabowskiej Woli, 8 kilometrów na południowy-wschód od Warki. Po półgodzinnej obronie
Kononowicz nie widząc możliwości przebicia się, kazał broń zakopać i rozejść się pojedynczo, wyznaczając nowy rejon koncentracji
w Puszczy Kozienickiej. Sam z adiutantami, Łabędzkim i Nałęcz –Sadowskim, nocował w Zawadach. 2 czerwca rano, próbując ucieczki,
został schwytany i razem z adiutantami oddany pod sąd wojenny,
który wydał na wszystkich wyrok śmierci.

Czego szuka CBA w Muzeum?
POWIAT/WARKA Na posiedzeniu Rady Powiatu ponownie wypłynęła
sprawa postępowania prowadzonego przez CBA, a dotyczącego rewitalizacji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Co ciekawe, żywotnie zainteresowany postępem śledztwa był radny Piotr Bączek, który
poruszył tę kwestię po raz drugi
Wiedza starostwa na ten temat jest jednak uboga. CBA nie udziela oczywiście żadnych informacji. Zażądano jedynie dostarczenia pewnych dokumentów. Ponieważ dotyczyły one przede wszystkim przetargów na poszczególne etapy prac rewaloryzacji zespołu pałacowo – parkowego i budowy
Centrum Muzealno – Edukacyjnego w Winiarach, można przypuszczać, że
postępowanie idzie w tym kierunku. Do Zarządu Powiatu dotarły zresztą nieoficjalne informacje, że doszukano się pewnych nieprawidłowości, co przyznał wicestarosta Maciej Dobrzyński, mający w swych obowiązkach pieczę
nad Muzeum w Warce.
Zapytaliśmy też o obecność CBA w Muzeum dyrektor Iwonę Stefaniak. Okazuje się, że funkcjonariusze w ogóle nie pojawili się w Warce. Trudno więc
określić – jej zdaniem - w jakim kierunku prowadzone jest postępowanie. Dokumenty zostały przez starostwo dostarczone i to wszystko...
- Oczywiście można podejrzewać, że istnieje jakieś powiązanie ze sprawą sądową, w jaką starostwo uwikłało się z poprzednim wykonawcą Centrum Muzealno – Edukacyjnego – dodała dyrektor Iwona Stefaniak.
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Obchody 69. rocznicy wyzwolenia Grójca

Zlikwidowano nielegalną
fabryczkę papierosów
WARKA/JASIENIEC To była jedna z największych akcji policji w ostatnich latach. Funkcjonariusze od kilkunastu miesięcy podejrzewali, że w powiecie grójeckim istnieje nielegalna wytwórnia papierosów. Trudno było jednak znaleźć konkretne dowody. Obserwowano
osoby podejrzewane o ten nielegalny proceder. W końcu, gdy odkryto już miejsce produkcji i magazyn tytoniu - podjęto decyzję, o
przeprowadzeniu akcji
W miejscowości pod Warką zatrzymano pięć osób, właściwie na gorącym uczynku, przy linii produkcyjnej. Dwóch z nich – 35- i 51-letni mężczyźni - zostało tymczasowo aresztowanych. Policja zabezpieczyła kompletne urządzenie służące do produkcji papierosów.
Na miejscu zabezpieczono też kilkaset kilogramów krajanki tytoniowej oraz prawie pół miliona gotowych papierosów. Jednocześnie z akcją w
gminie Warka, przeprowadzono czynności w sąsiedniej gminie Jasieniec.
Tam w jednej z posesji odnaleziono kilkaset kilogramów tytoniu. Policjanci
zatrzymali 43-letniego właściciela posesji. Służba celna zabezpieczyła nielegalny tytoń. Wstępnie oszacowano straty skarbu państwa na 900 tys. zł.
Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

LŚ

Igor Hupało Animatorem Roku
GOSZCZYN 22 animatorów orlików odebrało z rąk Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata nagrody i dyplomy dla Animatorów Roku,
przyznane im w konkursie organizowanym drugi rok z rzędu przez
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej

GRÓJEC 15 stycznia uczczono 70. rocznicę wyzwolenia Grójca spod okupacji hitlerowskiej. Przed pomnikiem Bohaterów Poległych o Wyzwolenie Narodowe przy Placu
Wolności złożono wiązanki kwiatów i wieńce
Dowódcą uroczystości był ppłk.
Dariusz Stefański. Kpt. rez. Kazimierz Rdzanek, wiceprezes Stowarzyszenia Tradycji LWP, przedstawił
zebranym historię wyzwolenia miasta z rąk okupanta. Następnie został odczytany apel pamięci i oddana salwa honorowa przez kompanię
honorową.
Uroczystość wywołała wiele kontrowersji. Dla sporej grupy mieszkańców Grójca i powiatu dzień wyzwolenia był jednocześnie początkiem
zniewolenia narodu polskiego, podporządkowania władzy sowieckiej.
Wyzwolenie, czyli zniewolenie?
- Mówiono o odzyskaniu wolności – napisał w liście otwartym
radny powiatu grójeckiego Stanisław Sitarek. - Nie wspomniano o
mieszkańcach Grójecczyzny zamordowanych po „wyzwoleniu”
przez „wyzwolicieli”! Nie wspomniano o ludziach z naszej okolicy, wywiezionych do sowieckich
łagrów! Nie przypomniano o grójeckich funkcjonariuszach Urzędu Bezpieczeństwa, którzy miażdżyli jądra i wyrywali paznokcie
żołnierzom AK! Nie przypomniano rolników, którym zabierano ziemię na Państwowe Gospodarstwa
Rolne[...] Praktycznie od pierwszego dnia „wyzwolenia” nowe władze
rozpoczęły prześladowania żołnierzy Armii Krajowej, których jedyną winą było najczęściej to, że
wcześniej walczyli z Niemcami.

Prześladowano działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i miejscowych rolników. Siedziba Gestapo w Grójcu przy ul. Mogielnickiej
stała się katownią UB... 1 grudnia
1945 r. w Budkach Petrykowskich w
gminie Pniewy zamordowano działaczy PSL – sędziego sądu grójeckiego Tadeusza Hanke, Bolesława
Łukowskiego i Tadeusza Liszkiewicza[...] Tę garść faktów dedykuję
świętującym „wyzwolenie”. Każdy
uczciwy i rozsądny człowiek wie, że
w 1945 r. nie było żadnego „wyzwolenia”, jednego okupanta, zastąpił
drugi okupant, Niemców zastąpili
Sowieci, którym dzielnie pomagali miejscowi zaprzańcy i „męty społeczne”. Czyżby od 1989 r. na Ziemi Grójeckiej niewiele się zmieniło,
skoro miejscowe władze świętują

takie „rocznice”? – zakończył Stanisław Sitarek.
PiS w Nowym Mieście przenosi uroczystość na maj
17 stycznia przypadała również 70. rocznica wyzwolenia Nowego Miasta nad Pilicą. Nowe władze
miasta stanęły przed dylematem:
świętować, czy ignorować uroczystość. Wybrano trzecie wyjście. W
komunikacie urzędu gminy napisano: „W związku z przebudową drogi wojewódzkiej oraz remontem pomnika znajdującego się przy ul. Mostowej, obchody tych uroczystości
- decyzją władz samorządowych w
uzgodnieniu z organizacjami kombatanckimi - odbędą się w maju br.”

Opr. LŚ

Mogą bezpiecznie pozbyć się śmieci
Dorośli, dzieci, seniorzy i niepełnosprawni uprawiają na 2 604 orlikach w
całej Polsce 70 różnych dyscyplin sportu, od piłki nożnej, siatkówki, koszykówki po grę w bule. W 2014 roku Polacy odwiedzili je blisko 17 milionów
razy, odbyło się na nich prawie 9 tysięcy różnych imprez.
Tytuł Animatora Roku 2014, jako jedyny z województwa mazowieckiego,
odebrał nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Publicznych w
Goszczynie Igor Hupało.

Info
GRÓJEC

Studniówka - bal na 200 par
Blisko 400 maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra
Skargi w Grójcu bawiło się 17 stycznia w lokalu Kasjopeja na tradycyjnej studniówce. Uczniowie podziękowali swoim wychowawcom:
kl. 3a mgr Jadwidze Żak, kl. 3b mgr Dorocie Wócik, kl. 3c mgr Marii
Maciuszczak, kl. 3d mgr Izabeli Bendyk, kl. 3en mgr Iwonie Kwapisz,
kl. 3er mgr Monice Oziemskiej, kl. 3f mgr Annie Mocarskiej Karwan, a
także dyrekcji szkoły.
Po oficjalnych powitaniach, podziękowaniach i wystąpieniu przewodniczących Komitetu Studniówkowego - Sławomira Dolińskiego i
Bożeny Kozińskiej, padły najbardziej wyczekiwane słowa „Poloneza
czas zacząć”. Zabawa trwała do białego rana...

Info
BELSK DUŻY

Strażacy przy stole (tenisowym)
W Belsku 19 strażaków z trzech jednostek OSP rywalizowało w
I Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Gminnego
ZOSP RP.
W kategorii juniorów bezkonkurencyjny okazał się Grzegorz Żółcik. Strażak z OSP Belsk Duży w braterskiej walce finałowej pokonał Szymona Trojanowskiego. Trzecie miejsce przypadło kolejnemu
z belskich strażaków – Patrykowi Rybińskiemu.
Zawody seniorów wygrał Artur Grotek – strażak z OSP Wola Łęczeszycka. W finałowej walce pokonał gracza OSP Belsk Duży – Jakuba Ślusarczyka. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Rafał Kołacz,
który wygrał z Danielem Waśkiewiczem.
Wszyscy juniorzy, a także najlepsza piątka seniorów, otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Gracze, którzy zajęli miejsca na podium, zostali uhonorowani pucharami.

Info

CHYNÓW W Chynowie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uroczystość wypadła okazale, gdyż uczestniczyli w niej m.in. wójtowie i burmistrzowie
gmin należących do Związku Międzygminnego „NATURA” (odbywało się akurat posiedzenie związku w domu kultury), miejscowy proboszcz oraz radni gminy Chynów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK)
znajduje się przy ul. Głównej (przy
byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa, za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów). W innych
gminach powiatu grójeckiego podobne punkty wywoływały najczęściej protesty okolicznych mieszkańców. W Chynowie powstanie w
tym miejscu PSZOK-u przyjęto bez
większych zastrzeżeń.
Nie było protestów
Mieszkańcy uznali prawdopodobnie, że składowanie w PSZOK-u selekcjonowanych odpadów
w ramach wnoszonej opłaty za
gospodarowanie śmieciami, ułatwi po prostu pozbycie się z posesji wielu kłopotliwych odpadów.
Z pewnością zaliczają się do nich:
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane (z drobnych remontów), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po
środkach ochrony roślin, odpady zielone, odpady z papieru i tektury, opakowania ze szkła, odpady z tworzyw sztucznych, odpady
z metali, odpady tekstylne, zużyte
żarówki i świetlówki, opakowania
po farbach i rozpuszczalnikach.
Bezpieczny punkt
- W Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

znajdą się więc produkty niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska – mówi radny Krzysztof Ambroziak. – Dlatego szczególną
wagę przywiązywaliśmy do zabezpieczenia kontenerów na szkodliwe substancje, ochrony terenu,
który został w całości wyasfaltowany, aby nic nie przedostało się
do gleby. Nawet na wodę deszczową wybudowany został specjalny
zbiornik. Z pewnością dotrzymane zostały wszystkie parametry
bezpieczeństwa - zapewnił nas
Krzysztof Ambroziak.
Dodajmy, ze budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych została dofinansowana ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, na którą
gmina Chynów otrzymała w formie dotacji 451 455 zł.

Leszek Świder
Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek: 8-15
Czwartek: 10-17
Sobota: 10-16
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Lekcja wf-u z Anną Lewandowską Kolędowanie z Moderato
GRÓJEC Dziewczęta z Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu zostały
laureatkami ogólnopolskiego konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Fundację Marcina Gortata „MG13-Mierz wysoko” w ramach akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „STOP zwolnieniom z WF”
W nagrodę gimnazjalistki wzięły udział w akcji „WF na Zimowym
Narodowym”. W imprezie uczestniczyło około 800 dzieci i młodzieży z
całej Polski. Cała płyta stadionu, w
tym dwa lodowiska, 6-metrowa górka lodowa, z której można było zjeżdżać na specjalnych pontonach, była
w całości do dyspozycji młodzieży.
Każda uczennica otrzymała od organizatora czapkę i szalik z logo akcji „STOP zwolnieniom z WF”.
Znani sportowcy przekonywali
młodzież, że nie warto brać zwolnień
z wychowania fizycznego. Do uprawiania sportu zachęcał również Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Przypominał, że aktywność fizyczna jest najlepszym lekiem na stres.
Po przywitaniu rozpoczął się trening z Anną Lewandowską (wielokrotna medalistka mistrzostw świata,
Europy i Polski w karate tradycyjnym),
która jest twarzą tegorocznej odsłony
kampanii STOP zwolnieniom z WFu. W zajęciach udział wzięli Mariusz
Czerkawski (były hokeista), Cezary
Trybański (koszykarz, pierwszy polski
zawodnik w lidze NBA), Artur Siód-

miak (były piłkarz ręczny), Otylia Jędrzejczak (pływaczka) oraz Agnieszka
Rylik (bokserka).
Ćwiczenia z Anną Lewandowską
bardzo podobały się uczestnikom.
Po lekcji wf-u z mistrzynią dziewczęta ruszyły do wypożyczalni łyżew i po chwili jeździły na lodowisku
w towarzystwie obecnych na imprezie gwiazd sportu. Potem na wszystkich czekało piękne widowisko - pokazy jazdy figurowej na lodzie. Wy-

stąpili soliści i pary taneczne. Można było się przekonać, z jaką lekkością i pasją można jeździć na lodzie.
Laureaci konkursu mieli też możliwość porozmawiania z gwiazdami, otrzymania autografu i zrobienia zdjęć. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział
w „WF na Zimowym Narodowym” i
torbę z tematycznymi gadżetami.

WARKA 17 stycznia w Warce odbył się specjalny Noworoczny Koncert
Orkiestry Moderato. Początek spotkania był świetną okazją do przypomnienia wszystkim zebranym jakie osiągnięcia udało się zdobyć Miejskiej Orkiestrze Moderato pod batutą Artura Gębskiego w 2014 roku

Mnogość koncertów, które zagrała warecka orkiestra oraz zdobyte nagrody i wyróżnienia wzbudziły podziw. Po zakończonej prezentacji przyszedł czas na muzykę. Orkiestra zagrała najpiękniejsze polskie kolędy i piosenki świąteczne. Na zakończenie niespodzianką dla publiczności był pokaz
musztry paradnej Orkiestry Moderato – została ona po raz pierwszy przedstawiona tak licznie przybyłej wareckiej publiczności.

Info

Info

Budżet powiatu na wesoło
POWIAT W Grójcu, aby pośmiać się, nie trzeba wydawać pieniędzy na występy kabaretów sprowadzanych przez Grójecki Ośrodek Kultury. Wystarczy iść na sesję
rady powiatu (są one dostępne dla mieszkańców za darmo, a nawet z gratisową
kawą), aby ubawić się do łez. Niestety, jest to śmiech przez łzy, ponieważ radni
debatują nad sprawami istotnymi dla życia mieszkańców w sposób nieporównanie zabawniejszy niż w najlepszych skeczach...
Weźmy dla przykładu ustalenie
porządku obrad. Zwykle w ogóle
się nad tym nie dyskutuje, gdyż
porządek jest uzgadniany długo
przed sesją za aprobatą wszystkich stron. Tymczasem w Grójcu,
co ma być przedmiotem obrad i w
jakiej kolejności - urasta do problemu nie do rozwiązania. Dyskusje – już w czasie sesji - trwają w nieskończoność, a gdy wydaje się, że osiągnięto consensus,
przewodniczący rady chce głosować „na opak”. W miniony piątek
doszło do sytuacji, że rolę Leszka Kumorka starał się przejąć,
zdenerwowany sytuacją, starosta
Marek Ścisłowski. Na szczęście
głosowania nie zarządził...
Szkoła bez uczniów
Prawie godzinę trwała debata
nad projektem uchwały, która likwidowała szkołę zawodową w Nowym
Mieście nad Pilicą. Sprawa była prosta i oczywista, ale nie dla wszystkich radnych. Szkoła „przyczepiona”
do liceum, formalnie istnieje czwarty rok. Od początku jednak nie zdołano namówić ani jednego ucznia,
aby zgłosił chęć zdobywania w niej
wiedzy. W praktyce więc technikum nie istnieje, ale może w przyszłości..? Radny Krzysztof Fiks ma
przynajmniej taką ideę i walczył ze
wszystkich sił, aby szkołę uratować.
Nie zdołał, choć zyskał niespodziewanego sojusznika w radnej z Nowego Miasta, która wstrzymała się
od głosu.

Wydawało się, że po tej wesołej części
obrad nadszedł czas na poważne sprawy.
Zobowiązania? Nie nasze...
Przedstawiono projekt budżetu
powiatu na 2015 r. Głos zabrał Janusz Gaweł, który stwierdził, że takiego budżetu nie można zaaprobować, gdyż nie uwzględnia finansowania budowy ulicy Mogielnickiej w Grójcu. Właściwie chodzi o
dofinansowanie, gdyż taką umowę starostwo zawarło z miastem
jeszcze w ubiegłym roku. Była to
więc wspólna inwestycja, choć ul.
Mogielnicka jest drogą powiatową. Miasto wywiązało się ze swojej części umowy. Natomiast starostwo – jak podało w uzasadnieniu
– z braku możliwości finansowych
– przesunęło swoją część zobowiązań na rok 2015. Tymczasem w budżecie – jak zauważył radny Gaweł
– takiego zapisu nie ma. Można
więc wnioskować, że nowa władza
nie tylko politycznie odcina się od
poprzedniej, ale również nie bierze
na siebie żadnych zaległych zobowiązań (choć to fałszywy wniosek,
gdy weźmie się pod uwagę inwestycje w Warce i Nowym Mieście).
Można chyba stwierdzić, że
był to głos wołającego na puszczy, gdyż w głosowaniu nad budżetem, oprócz radnego Janusza Gawła, wszyscy byli „za”. Nawet radna
z Grójca Teresa Bednarska, choć
podniosła rękę tak jakoś nieśmiało... Inni nie mieli rozterek. Może
pewnym wyjaśnieniem może być

fakt, że tylko Bednarska i Gaweł
reprezentują Grójec w 21-osobowej
radzie powiatu.
Niesforna matematyka
Z tymi cyframi też było wesoło. Na sesji dwóch radnych
było nieobecnych usprawiedliwionych. 19 więc zasiadało przy
stole obrad. Tymczasem dwukrotnie w ychodziło po głosowaniach, że radnych jest 20. Było to
dość istotne, gdyż za każdym razem stosunek głosów był: 9 za,
9 przeciw i 2 wstrzymujących
się. Za pierwszym razem uchwałę przyjęto, stwierdzając, że po
prostu nie mogło być aż tyle
głosów przeciw... Za drugim na
wszelki w ypadek głosowanie powtórzono.
Zapomnieli, że uchwalili
Ale to nie wszystkie kwiatki z sesji. Największe zdziwienie wśród nielicznej publiczności
wywołała dyskusja nad przeniesieniem uchwały na następną sesję, aby ją „doszlifować”. Problem
był w tym, że chwilę wcześniej
tę uchwałę radni niemal jednomyślnie przegłosowali... i dopiero wątpliwości jednego z radnych
chwilę później wywołały konsternację.
Błędy, przekłamania, lapsusy i inne wesołe historie wynikają zapewne z braku doświadczenia, zwłaszcza przewodniczącego. Prawdopodobnie sytuacja

unormuje się za kilka miesięcy i
rada powiatu będzie „działać jak
szwajcarski zegarek”. Ale do tego
czasu, zamiast płacić za porcję
wymyślonego humoru na kabaretowych przedstawieniach, war-

to wybrać się na ul. Piłsudskiego
59. Kilka godzin wspaniałej zabawy zapewnione...

Leszek Świder

Budżet powiatu grójeckiego
Wydatki powiatu wyniosą 85 067 408 zł, a dochody 85
669 528 zł. 602 120 zł zostanie przeznaczone na spłatę
rat pożyczek (152 120 zł) oraz wykup papierów wartościowych (450 tys. zł)
Z kwoty zaplanowanej na inwestycje, 3 008 291 zł zostanie przeznaczone na dokończenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego w Warce. Na budowę
tę powiat otrzyma jeszcze 434 443 zł z środków unijnych. 1 mln 175 tys. zł
przeznaczono na drogi. Znalazła się też kwota 140 tys. zł na samochód dla
szkoły w Jurkach.
Zadłużenie powiatu na koniec ubr. wynosiło 40 043 465 zł. Budżet na ten
rok zakłada zmniejszenie długu do 39 181 729 zł.
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Będzie raport
w sprawie szpitala
POWIAT Niedawno została w całości zmieniona Rada Nadzorcza Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Na jej czele stanęła Ewa
Stykowska – radca prawny z Warszawy, specjalizująca się w prawie, a
właściwie w funkcjonowaniu spółek handlowych. Zastępcą Ewy Stykowskiej został Artur Woźniakowski, ekonomista z Piaseczna, a członkiem Agata Zgutczyńska z Goszczyna - również ekonomistka, była radna powiatu, pracująca w Ministerstwie Gospodarki

Nowa władza w starostwie (PiS), która jest jednoosobowym właścicielem
spółki handlowej PCMG, miała oczywiście prawo do takiej zmiany. Bez owijania w bawełnę zresztą tłumaczy tę decyzję wicestarosta Maciej Dobrzyński: Mijała właśnie kadencja rady. Chcieliśmy mieć zaufanych ludzi w tak ważnym
dla nas zakładzie pracy, jakim jest szpital w Grójcu. Takie prerogatywy nam
przysługiwały, więc z nich skorzystaliśmy. Uważamy zresztą, że nowa rada
jest bardziej kompetentna i jest w stanie pomóc w wyprowadzaniu spółki
na bezpieczne wody (finansowe). Nie oszukujmy się, członkowie tamtej rady
byli związani z poprzednią władzą, więc trudno byłoby nam współpracować.
Tymczasem na podstawie oceny nowych członków rady będziemy podejmować decyzje o ogromnym znaczeniu dla PCMG. Pierwszym zadaniem nowej
rady będzie sporządzenie raportu o aktualnej kondycji finansowej szpitala.
Dotarły bowiem do nas niepokojące informacje na ten temat. Ale nie chciałbym uprzedzać faktów – poczekajmy na sprawozdanie Rady Nadzorczej – zakończył Maciej Dobrzyński.

LŚ
WARKA

Logistyk z Warki
Aż 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy logistycznej. Ostatni
etap, w którym młodzi logistycy powalczą o cenne nagrody, odbędzie się
6 marca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Będzie wśród nich uczeń III klasy Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce – Jakub Tomala.
W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział niemal 7500 uczestników z 237 miast z całej Polski. Po szkolnych eliminacjach, w grze o indeks
WSL, staże praktyki i cenne nagrody pozostało 515 uczniów. 71 z nich to
czołówka, która najlepiej poradziła sobie z testem wielokrotnego wyboru. Hasłem siódmej edycji jest gospodarka zapasami – tej dziedziny logistyki dotyczy zatem większość pytań i zadań, z którymi mierzą się olimpijczycy. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17
kwietnia 2015 r.

WARKA

Info

Szkoła Dialogu
Na uroczystej Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wśród 1200 uczniów i nauczycieli z całej Polski, było 23 gimnazjalistów z Grójca. Realizowali oni
program edukacyjny Szkoła Dialogu, który poświęcony jest historii i
kulturze Żydów polskich. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu uczestniczyli w tym projekcie w roku ubiegłym i zostali jego finalistami.
Szkoła została ponownie zaproszona na uroczystą galę, ponieważ
zdecydowała się na kontynuację programu. Uczniowie oprowadzili
amerykańskich edukatorów szlakiem dawnych żydowskich mieszkańców Grójca oraz podjęli inne działania, które były relacjonowane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.
Gimnazjum znalazło się w grupie 16 szkół z całej Polski wyróżnionych
za kontynuację projektu. Dyrektor Teresa Winkler otrzymała list gratulacyjny od marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, a placówka przez kolejny rok szczycić się będzie mianem Szkoły Dialogu.

Info.

Rosjanie zatęsknią za naszymi
truskawkami i malinami
JASIENIEC Tradycyjnie już 24 stycznia odbyła się w Jasieńcu Konferencja Truskawkowa
i Jagodowa organizowana przez firmę Agrosimex. W sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zebrało się kilkuset plantatorów nie tylko z grójeckiego, ale i okolicznych
powiatów. Jak na szarą, deszczową sobotę frekwencja była zaskakująco wysoka
W głównej hali można było
dowiedzieć się nie tylko o now ych produktach i rejestracjach w ochronie upraw ogrodniczych, ale przede wszystkim,
jak i czym zwalczać choroby roślin jagodow ych. Swoje sposoby i najnowsze produkty prezentowało kilka firm. Dla wielu np.
zaskoczeniem było, że 3-6 kg
preparatu rosahumus, uży wanego do popraw y żyzności gleby, zastępuje kilkadziesiąt ton
nawozu naturalnego.
Polskie mini kiwi
Spore zainteresowanie wywołała prelekcja dr. Piotra Latochy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który opowiadał o możliwości produkcji towarowej w Polsce
owoców aktinidii. On sam zajmuje się tym owocem już 20 lat
i przez ten czas zdołał wyhodować kilka odmian mini kiwi. To
nie pomyłka – owoc ten jest spokrewniony z kiwi, jakie znamy z
naszych sklepów. Kupujemy jednak odmianę wielkości ziemniaka z włoskową skórką. Natomiast
mini kiwi ma wielkość orzecha
włoskiego i można go zjadać w
całości, gdyż ma delikatną, jadalną skórkę – podobnie jak nektarynka. Ale o egzotycznym jeszcze
u nas owocu – choć jest uprawiany już w kilku miejscach w Polsce, także w okolicach Grójca,
napiszemy przy innej okazji.

nym sezonie jest koniunktura na
określone owoce - często niezależnie od wielkości ich zbiorów.
Rosyjski rynek nie dla nas
Jak będzie w tym sezonie wyglądał rynek truskawek? Najbardziej chłonnym był rynek Federacji Rosyjskiej. Na szczęście truskawki najpierw dojrzewają w krajach Afryki Północnej (Maroko) i
Południowej Europy (Hiszpania,
Portugalia, Włochy). To stamtąd przychodziły, także do nas,
pierwsze transporty tych owoców. Nie cieszą się w Polsce uznaniem, ze względu przede wszystkim na smak. Są po prostu zbierane w innej fazie dojrzałości. Po zakończeniu zbiorów w tych krajach
pojawiała się luka na rynku. Dotychczas znakomicie potrafiliśmy
ją wypełniać naszymi truskawkami. Gros naszego eksportu kierowaliśmy na rynek rosyjski. Niestety, prawdopodobnie będzie on zamknięty dla naszych owoców co
najmniej do sierpnia br. Gdyby
nawet Rosja zniosła embargo dla
krajów Unii Europejskiej, dla nas
długo jeszcze je utrzyma. Wynika
to z zaangażowania Polski w konflikt ukraińsko-rosyjski.

Mniej do przerobu
Plantatorów truskawek, malin i borówki amerykańskiej (jesteśmy światowym liderem w produkcji tych owoców), interesowało czy podobnie, jak to jest w
przypadku sadowników, embargo na eksport owoców i produktów rolniczych do Rosji nie zagraża ich egzystencji. Sytuację w
jakiej znalazła się ta grupa producentów starał się wyjaśnić prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm Mirosław Maliszewski.
- Odmiany, którymi dzisiaj dysponujemy, pozwalają nam eksportować je do krajów odległych, do których transport trwa
nawet kilkanaście dni - mówił.
- To zmieniło diametralnie sytuację. Do niedawna eksport ograniczał się do krajów sąsiednich,
terytorialnie nieodległych. To
się, jak już zaznaczyłem, zmieniło. Nie będę dziś mówić o rynku owoców przetworzonych. Jest
on, niestety, bardzo uzależniony
od wielkich koncernów przetwórczych. To one decydują, czy w daR
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Kierunek – Europa Zachodnia
Jaka przyszłość więc czeka nasz eksport? - Mam nadzieję, że kraje, które dotychczas nie
weszły na rynek rosyjski, skorzystają z okazji – mówił Mirosław
Maliszewski. - Będą tam wysyłać swoje owoce, a importować
nasze. Oczywiście wszystko będzie musiało być oparte na zasadzie opłacalności. Myślę tu o
krajach bałkańskich, a także o
Białorusi, Kazachstanie, UzbekiL

Miejsce na Twoją

A

M
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REKLAMĘ

tel. 22 758 70 52

stanie i Kirgizji. Oczywiście nie
zdołamy w ten sposób sprzedać
całej produkcji. Ale, jak to jest w
przypadku sadowników, z pewnością konieczna będzie większa
niż dotychczas penetracja rynku
Europy Zachodniej. Wymagać to
będzie poprawy jakości owoców.
Perspektywa jednak jest, gdyż
- jak wykazują badania rynku –
wyraźnie dostrzegalny jest trend
zwiększenia spożycia owoców jagodowych, a zwłaszcza truskawek. Nie ma chyba na razie możliwości ulokowania naszej truskawki na rynkach bardziej odległych.

Leszek Świder

BŁĘDÓW

W Gołoszach
seniorzy bawili
się do łez
Uczniowie PSP im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach uczcili święto Babci i Dziadka inscenizacją słowno- muzyczną. Natomiast przedszkolaki swoją recytacją i śpiewem ogromnie wzruszyły seniorów.
Po kolędzie przybyli także
uczniowie klas młodszych, wcielając się w role pasterzy, aniołów, królów. Był także diabeł,
śmierć a nawet Żyd, który poradził jak od kostuchy się wymigać. Do łez rozśmieszyli gości
uczniowie klas starszych przedstawiając scenki z dawnego życia na wsi. Nie zabrakło także postaci bajkowych (Koziołka
Matołka oraz Czerwonego Kapturka), które również zapragnęły złożyć życzenia.
Uroczystość
zgromadziła
liczną widownię. Nasi seniorzy
bawili się do łez. Na zakończenie
goście w rytmie walczyka powędrowali na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Info
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DAM PRACĘ
Salon fryzjersko-kosmetyczny z Piaseczna
poszukuje fryzjera z doświadczeniem i pasją. Umowa o pracę na etat,
tel. 692 488 278

Firma reklamowa z Piaseczna zatrudni do wykonywania reklam i montażu oraz grafika komputerowego z obsługą ploterów drukujących.
CV proszę o przesłanie na adres marcin@trace.pl
Supermarket w Konstancinie, zatrudni sprzedawców, tel. 668 48 22 50

Agencja reklamowa zatrudni pracownika do
prac warsztatowych trangor@trangor.pl

Panią do baru
tel. 502 082 759

Firma produkcyjna z okolic Piaseczna poszukuje mechanika.
Mile widziane uprawnienia spawacza.
Kontakt 604 555 377

Zatrudnię w Mrokowie do sklepu spożywczego na stanowisko: sprzedawczynie,kasjerki, kierownik sklepu kontakt CV na
delikatesy15@gmail.com lub tel 507 182 926

w

Łosiu

na

pół

etatu,

Dam pracę magistrowi farmacji w aptece w
Chynowie 601 278 399
Zatrudnię pielęgniarkę z ok. Tarczyna, (2h
dziennie), tel. 602 637 732

SZUKAM PRACY

Auto Skup, gotówka, tel. 501 830 898

Kwatery bezpośrednio, tel. 514 283 048

Remonty tel. 667 356 939

AUTOKASACJA, TEL. 513 707 408

2 p., Piaseczno, tel. 691 707 596

Toczenie, frezowanie, tel. 607 070 191

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

Pokój lub 2 pokoje w Gołkowie, ul. Łąkowa 11c,
tel. 664 771 606

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

Mieszkanie, 40 m kw., pokój, kuchnia, łazienka,
Łoziska, 500 zł, tel. 697 327 449

Układanie glazury, terakoty, gresu
tel. 601 722 578

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

2 pokojowe w centrum Piaseczna, tel. 605 896 425

Elektryk, tel. 666 890 886

Skup aut, tel. 509 475 323

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

Skup aut, tel. 519 455 452

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

Kwatery, Chyliczki, tel. 509 310 592

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

Pokój oraz domek 60 m kw., 300 m od PKP i
MZA Piaseczno, tel. 666 283 858

Toyoty, tel. 668 171 639

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

Sprzątanie, tel. 505 837 002
Zatrudnię kucharza/rkę i kelnerkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania,
Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 756 33 66, 605 033 103
AVON poszukuje konsultantek, tel. 609 227 525
Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu
Dolnym tel. 602 536 167
Praca Pilne! Produkcja Rowerów! Pruszków
tel. 22713-81-97 e-mail
dominika.kosak@partnerpraca.pl
Mechanik
samochodowy,
tel. 601 238 245

Piaseczno,

Główny księgowy, Piaseczno. Sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich
z kontami księgi głównej, współpraca z instytucjami zewnętrznymi – US, ZUS, GUS i
banki. Wymagania: wykształcenie wyższe,
min. 2 – letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej, znajomość zagadnień z eksportu i WDT, znajomość CDN Optima, znajomość pakietu MS Office, ela@cmmichel.pl,
stanislaw@cmmichel.pl

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833
Hydraulik z doświadczeniem przyjmie zlecenia, prowizja tel. 888 969 048
Sprzątanie, tel. 607 160 052
Sprzątanie, prasowanie, tel. 505 734 588
Sprzątanie, tel. 727 824 358

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Domy do 590 tys. za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl, tel. 515 000 040
Mieszkanie 2 pokoje z widną kuchnią
46 m kw., st. deweloperski 250.000 zł.
Tel. 501 261 562
Mieszkanie 3 pokoje, 59 m kw., st.deweloperski 325.000 zł. Tel. 501 261 562

Sprzątanie tel. 539 540 976
Mieszkanie 4 pokoje, 69 m kw., st.deweloperski 337.000 zł. Tel. 501 261 562

Sprzątanie, tel. 889 975 129

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764

KUPIĘ

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

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

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

Ślęzę, tel. 515 486 338

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

Tunele foliowe tel.505 728 348, 22 756 13 44
Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem,
praca co drugi dzień, Zalesie Dolne,
tel. 507 600 570
Potrzebna uczennica – fryzjerstwo, Piaseczno tel. 22 756 93 22
Pracownicę do sklepu Globi w Złotokłosie,
tel. 797 188 368
Sprzedawczynię w delikatesach w Zalesiu
Dolnym, tel. 797 188 368, 22 737 35 83
Rzeźnik, pracownik rozbiorowy, pracownik
produkcyjny. Masarnia, tel.: 22 756 79 82,
22 757 52 15
Do opieki nad dzieckiem i prowadzenia
domu (gotowanie, sprzątanie, pranie) w Konstancinie – Jeziornie, 10 godz dziennie – dyspozycyjność przez 24 h, od marca, preferowane prawo jazdy, 2200zł, tel. 601 299 776

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601

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

Motocykle wfm shl wsk junak ryś żak komar,
tel. 694 963 793

2 pokoje, 42 m kw. Parter. Piaseczno,
ul. Strusia, tel. 662 434 506
Działkę usługowo - mieszkaniową Uwieliny,
tel. 603 862 559

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86
Brykiet
dębowy,
tel. 886 417 778

drewno

kominkowe,

Sprzedam siedlisko w Pęcławiu, tel. 602 421 611

Maszyny stolarskie, Pruszków, tel. 732 876 895

Sprzedam mieszkanie w centrum Grójca o
pow.47 m kw., tel. 691 708 213

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809
Skład folii dachowych, budowlanych i ogrodniczych www.multiservis.com.pl, tel. 22 72 73 094,
607 598 574

Zatrudnię manicurzystki z doświadczeniem,
centrum Piaseczna, tel. 602 637 732

Tanio stół bilardowy, tel. 606 92 07 91

Księgową do biura rachunkowego w Piasecznie, KpiR, CV na maila: korn@korn.pl
Sprzedam firmę handlowo-usługową w Piasecznie tel. 602 463 705

Sprzedaż i transport obornika z pieczarek,
tel. 603 685 588
Wyposażenie
tel. 664 972 744

sklepu

spożywczego,

Materace 160 x 200, Sułtan, tel. 728 758 738
Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

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

Sztachety ogrodzeniowe-olcha,
tel. 504 477 302

Zatrudnię krawcową, praca w Piasecznie,
tel. 572 624 760

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

Pomocnika w warsztacie ślusarskim, praca w
okolicach Baniochy, tel. 515 121 109
Kosmetyczkę, manicurzystkę z doświadczeniem, Piaseczno, tel. 502 140 063
Kelnerkę/ra oraz dostawcę. Do sushi w Piasecznie, tel. 531 388 288

producent,

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400
Drewno kominkowe, suche, tel. 665 008 357

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Spedytor www.uk3.pl

Cinqecento 97 r., 700 cm3, tel. 692 062 050

Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy
przy sprzątaniu sklepu odzieżowego w Galerii Podkowa Leśna. Praca w godzinach porannych. Tel. 799 015 320

Ford S-MAX, 2010r, po wypadku, tel. 795 444 321

Przedszkole w Józefosławiu zatrudni kucharkę,
tel. 513 033 961
APT Jaga Temp Sp.z o.o. poszukuje osób
na stanowisko: operator wózka widłowego. Miejsce pracy: Kopytów k.Błonia.14 zł
brutto, 3 zmiany, oferta pracy stałej! Aplikuj:
praca@jagatemp.pl
Stacja Paliw Orlen w Tarczynie (kierunek W-wa)
zatrudni pracownika, tel. 605 276 594
Zatrudnię pracownika z doświadczeniem do
ręcznej obróbki granitu, Zakład Kamieniarski,
Piaseczno, tel. 501 137 673
Firma z Piaseczna k/Warszawy zatrudni OPERATORÓW TOKAREK CNC. tel. 668128571,
604220442. mail: e.jaworska@sertapolska.pl

BMW E60 520 D, 163 KM, Pełny M-pakiet, 2007
r., po lifcie, tel. 609 123 470

Sprzedam hale 300 m kw. działka 1200 lub wynajmę, Stara Iwiczna, tel. 602 383 108
55 m kw., Ip., winda, Piaseczno, tel. 22 756 99 99
Tarczyn, 36 m kw., tel. 888 858 572, 513 282 530
Sprzedam trzy działki pod domy jednorodzinne, po 5700 m kw., przy ul. Fabrycznej w Piasecznie, tel. 660 295 783

SKUP AUT, TEL. 692 491 182
Skup Aut, 1998 – 2012 r., uczciwie,
tel. 694 547 204

Zatrudnię kierowcę kat. C do robót wod-kan.
CV kierować na adres biuro@rmichalak.pl

Auto Skup, gotówka, tel. 501 830 89
Auto skup, tel. 535 661 903

Zamów
ogłoszenie drobne

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

ODŚNIEŻANIE POSESJI, DACHÓW, PIASECZNO i okolice, tel. 601 304 250
WYCINKA DRZEW, TEL. 500 783 313

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234
Centrum Pruszkowa, Kościuszki 7, lokal usługowy, 56 m kw., tel. 601 731 690

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR,
WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905
REMONTY, tel. 608 500 205

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

GLAZURNIK, tel. 608 500 205

Matematyka – egzaminator maturalny,
tel. 602 690 229

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

MALARZ, tel. 608 500 205

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

Domofony, tel. 603 375 875

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

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Angielski, polecam tel. 721 406 227

Hala magazynowo - usługowa 300 m kw. w Głoskowie, tel. 697 086 066

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

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

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Angielski każdy poziom, możliwość dojazdu,
tel. 505 316 722

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Francuski, tel. 607 924 999

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Niemiecki – dojazd, tel. 730 030 228

Budowa domów na działce klienta, stan pod klucz
– 2000zł +Vat/m kw. www.multiservis.com.pl,
tel. 22 72 73 094, 607 598 574
Remonty, glazura, tel. 503 004 639

Ziemię rolną kupię, 1ha lub więcej, tel. 665 932 507
Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, remonty tel. 539 777 628

USŁUGI

Wycinka drzew, podnośnik 26 m kw., rębak,
tel. 721 881 995

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA
TEL. 792456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Glazurnicze, tel. 660 130 799

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 18

Poprowadzę KPiR, ryczałty, pełną księgowość,
certyfikat, tel. 885 063 332

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

Remonty od A do Z, tel. 609 755 190

Budowa domów, rozbudowy, pokrycia dachowe tel. 730 358 998

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

26.01 (w poniedziałek) znaleziono klucze pod
redakcją Kuriera Południowego w Pruszkowie (Al. Wojska Polskiego, 16A lok. 41). Zguba jest do odbioru w biurze redakcji (w godzinach 9-17).

Wcinka
drzew,
tel. 519 874 891

oczyszczanie

działek,

Transport, przeprowadzki, duży Mercedes,
tel. 602 682 352

niowy.pl
www.kurierpolud

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

Malowanie od 7 zł za m kw., szybko i solidnie,
tel. 788 882 780

Dachy - krycie, naprawy, tel. 511 928 895

A-Z remonty wykończenia
tel. 512 660 990

!
Czytaj on-line

Stolarz, glazurnik, tel. 603 773 102

Hydraulik, tel. 535 872 455

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Wywóz mebli złomu niepotrzebnych rzeczy,
tel.518 561 846

kompleksowo,

Tynki tradycyjne, maszynowe, wylewki,
tel. 604 415 352

Remonty, budowy, hydraulika. Tel. 698 831 834

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

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222

Wyburzenia budynków, piach, ziemia,
tel. 880 226 908

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

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907
SCHODY, STOLARZ, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 503 344 567
CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 079 764
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Pawilon w Piasecznie ul. Szkolna, tel. 693 440 622

KOMUNIKAT

Geodeta – podziały, mapy, inwentaryzacje, wytyczenia, tel. 607 229 133

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

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

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

Yorki, szczeniaki, tel. 604 09 04 27

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Pawilon
35m
tel. 608 342 622

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Elewacje, ocieplenia budynków tel. 730 358 998

Elektryk, tel. 501 236 987

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

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

Starożytny chiński masaż stóp tel. 516 172 275

Glazura, terakota, tel. 502 379 809

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 601 870 594
Masaże różne, tel. 572 650 662

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

Remonty, tel. 505 970 480

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY,
TEL. 600 604 547

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

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

Jeżeli chcesz wzmocnić kręgosłup, odchudzić się – zapraszamy na ćwiczenia połączone z masażem tel. 516 172 275

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Koparko – ładowarką, tel. 507 412 638

Działki budowlane 950m kw. i ok.1300m kw. - z
pozwoleniem na budowę, 110 zł/ m kw., Mieszkowo k. Piaseczna, tel. 509 584 598

bazarek-Piaseczno,

ZDROWIE I URODA

Siedlisko lub ziemię, tel. 666 661 234

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

kw.,

Nabór zimowy do SZKÓŁ COSINUS w Piasecznie LO, Policealne: administracja, bhp,
florystyka, informatyka, rachunkowość, weterynarz, tel. 22 756 72 09,
piaseczno@cosinus.pl

Do wynajęcia duży, piękny pokój 500 metrów od
stacji PKP, tel. 607 031 851

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

2 pokojowe, 38 m kw., umeblowane, ul. Zagajnikowa 1/75, Piaseczno, tel. 880 037 609

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

NAUKA

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca,
tel. 661 553 697

Działki budowlane, Mroków gm. Lesznowola,
tel. 502 396 505

SKUP AUT, TEL. 604 168 147

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268

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

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

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

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynajmie pawilon usługowo-handlowy w centrum Piaseczna o pow. 54 m kw., tel. 22 757 09 56

W okolicy ul. Pelikanów zgubiono żółtą teczkę z dokumentami. Znalazcę proszę o kontakt
535 276 844

Hydraulik, tel. 884 016 690

Kompleksowe remonty , glazury, hydroizolacje, profesjonalnie tel. 601 374 558

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

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

Kancelaria Prawa Administracyjnego. Odszkodowania za działki wydzielone pod
drogi publiczne - skutecznie pomagamy w
uzyskaniu odszkodowania maksymalnej
wysokości, tel. 508 743 620

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Kwatery, tel. 728 899 673

2 – pokojowe, Piaseczno, tel. 519 470 497

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

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

Elektryków, tel. 600 499 826

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 55 m kw.,
trzy pokoje, przy ul. Kusocińskiego, cena 240
tys., tel. 666 851 301

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

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

W sklepie spożywczym w Głoskowie,
tel. 785 855 014

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie, 45 m kw.,
2 pokoje, tel. 502 269 740

RÓŻNE

Studnie, tel. 601 231 836

Kupię auto marka obojętna całe rozbite skorodowane do naprawy, tel. 690 513 365
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Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 695 708 422
Remonty,
glazurnik,
tel. 570 670 938

zabudowy

k/g,

Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
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
Rębak do gałęzi, tel. 503 954 603
Ocieplanie poddaszy, malowanie, szpachlowanie, tel. 513 137 581

www.kurierpoludniowy.pl
największy nakład,
największa skuteczność,
Piaseczno, ul. Ludowa 2;
tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18
w każdy piątek,
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41;
tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17
cena od 3 zł za słowo
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Wciąż trwa akcja zbierania nakrętek !

Nakręcamy pomoc!
Wciąż trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek, których sprzedaż pozwala
dofinansowywać sprzęt, rehabilitację i leczenie chorych dzieci
Basia, mieszkanka Piaseczna
urodziła się w 2001 roku, była zdrową, dobrze rozwijającą się dziewczynką. Gdy miała 19 miesięcy, spadła ze schodów. Na skutek wypadku Basia doznała licznych urazów
mózgowo-czaszkowych, których następstwem była śpiączka i niedowład czterokończynowy spastyczny.
Przestała mówić i chodzić. Straciła
wszystko, co już potrafiła.

szłam ze szpitala, to byłam przerażona i nie widziałam co robić – mówi
Emilia Bagorro, która samotnie wychowuje dziewczynkę. - Lekarz na
pocieszenie powiedział mi, że dzieci w takim stanie można oddać, a ja
jeszcze jestem młoda i mogę mieć
zdrowe dziecko – matka wspomina
z goryczą. Rozpoczęła walkę o pozyskiwanie środków finansowych
na rehabilitację córki. Dziewczynka
wymaga intensywnej rehabilitacji,
dzięki której udaje się poprawiać jej
stan psychoruchowy. Basia nie cho-

Codzienna rehabilitacja
- Uratowali Basię, ale jak wy-

Emila Bagorro z córką Basią
R

E

K

L

A

M

A

dzi i nie mówi, ale jest pogodnym i
uśmiechniętym dzieckiem. Do szkoły specjalnej dojeżdża do Warszawy.
- Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje nas kwotą rzędu 1600-1700 złotych – mówi matka dziewczynki. - Godzin rehabilitacji jest bardzo mało, dlatego dodatkowo dojeżdżamy na prywatną
rehabilitację do Warszawy, a ta zaczyna się od 100 złotych za godzinę. Z kolejnymi wydatkami wiążą się wyjazdy na turnusy. Koszt
dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego to 5-7 tys. złotych.
Dziewczynka rośnie i potrzebuje
także wymiany specjalistycznego
sprzętu, który umożliwia jej siedzenie i poruszanie się. Z dużymi wydatkami wiąże się również zakup
leków, suplementów oraz utrzymanie bezglutenowej diety.
- Cały czas szukam informacji, przez internet nawiązuję kontakty z ludźmi, którzy mają podobne problemy – mówi Emilia Bagorro. - Basia jest pod opieką fundacji
dla osób niepełnosprawnych „Słoneczko”. Dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli i przekazali swój
jeden procent podatku. Niestety
dane o ofiarodawcach zostają tylko do wiadomości fundacji i nie
mam możliwości, by podziękować
im personalnie.
Zbiórka na drugą operację
- To była idealna ciąża – wspomina Lidia Bielecka, mama niespełna rocznych bliźniąt. Rodzice cieszyli się przez dwa dni, później lekarze usłyszeli w serduszku Poli niepokojące szmery. Okazało się, że
dziewczynka urodziła się z bardzo
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Lidia Bielecka z córeczką Polą
poważną wadą serca, która wymaga
dwuetapowego leczenia operacyjnego na otwartym sercu.
- Byliśmy zrozpaczeni, zdezorientowani i pozbawieni konkretnych informacji – opowiada matka.
- Dotąd myślałam, że wady serca, jeśli nie są dziedziczne, wynikają z jakiś zaniedbań podczas ciąży. Tymczasem w naszej rodzinie nikt nie
miał podobnych problemów, a będąc w ciąży, zrobiłam wszystko, by
zapewnić dzieciom zdrowie i rozwój.
Kobieta zaczęła poszukiwać w internecie informacji na temat wady serca swojej córki. - Czytałam wszystko, co było dostępne po polsku i po
angielsku – opowiada. Matka natrafiła na informację o wybitnym specjaliście, który przeprowadza operacje w Niemczech.
- Początkowo nie myśleliśmy o
tym by się z nim konsultować, ponieważ zapewniano nas, że polska kardiochirurgia jest na wysokim poziomie – mówi Lidia Bielecka. - Gdy trafiliśmy do lekarza
stwierdził, że córka musi mieć natychmiast operację – z tygodnia
na tydzień. Byliśmy zaskoczeni,
bo wcześniej nikt o tym nie wspominał. Skonsultowaliśmy tę opinię ze specjalistą z Niemiec. Tamten uznał, że teraz nasza córka takiej operacji nie przeżyje. Zwróciliśmy się o diagnozę do jeszcze kilku lekarzy. Byli tego samego zdania. Straciliśmy zaufanie do naszego lekarza i podjęliśmy decyzję, by
operację przeprowadzić w Niemczech, czas płynął a Pola słabła.
Ruszyła zbiórka funduszy, najpierw powoli i bez większych efektów, później coraz szybciej i skuR
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teczniej.
- Byłam zaskoczona jak wiele osób włączyło się do pomocy
– mówi wdzięczna matka. Udało
się zebrać 160 tys. i przeprowadzić
operację w Niemczech. - Gdy dojechaliśmy do tego niemieckiego szpitala przestaliśmy się bać. Nie traktowano nas jak intruzów, szczegółowo
wyjaśniono nam na czym będzie polegać operacja, a kadra lekarska i pielęgniarska była naprawdę wspaniała.
Dziewczynkę w wieku dwóch lat
czeka druga operacja, której koszt
to ok. 160 tys. złotych. Rodzice z
wielką determinacją zbierają środki finansowe wierząc, że ich dziecko będzie mogło normalnie żyć, a
być może postęp medycyny w przyszłości umożliwi całkowite usunięcie wady serca.
Zachęcamy Państwa do dalszego zbierania plastikowych nakrętek. Każda nakrętka, której
nie wyrzucimy do kosza umożliwia pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Na nakrętki czekamy w naszej redakcji (Piaseczno, ul. Ludowa 2) od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Nakrętki magazynujemy w pobliskim garażu, a następnie przewozimy do dużego magazynu na targowisku miejskim. Firma, która skupuje nakrętki, środki finansowe przekazuje do Koła
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
działającego przy Zespole Szkół
Specjalnych w Łbiskach. Towarzystwo przekazuje pieniądze
osobom potrzebującym.

Adam Braciszewski
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