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Podpalacz uderzył już 17 razy!

PIASECZNO Straż pożarna odnotowała już 17 pożarów na terenie pustosta-

nów zlokalizowanych pomiędzy ulicami Zgoda i Warszawską. Akcji gaśni-

czych przeprowadzono więcej, bo niektóre pożary trzeba było potem do-

gaszać. W poniedziałek rano w centrum miasta znów szalały płomienie
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Uwaga na oszustów w sieci

Odpowie za kradzież i narkotyki

Tanie, ale podrobione

Narkotyki z dowozem do domu

Prowadziła mercedesa bez uprawnień

Jechał na podwójnym gazie

Odzyskano gitarę i skradzione ubrania

Przyznał się do kradzieży 19 smartfonów

 Policjanci ostrzegają mieszkańców przed oszustwami popełnianymi za 
pośrednictwem internetu. W okresie przedświątecznym w sieci pojawia się 
wiele dziwnych okazji. Nie kupujmy przedmiotów, które są podejrzanie ta-
nie, starajmy się też korzystać z oferty sprawdzonych sprzedawców. 

 Kilka dni temu na ulicy Piaskowej w Chylicach policjanci z wydzia-
łu kryminalnego zatrzymali 33-latka, który miał przy sobie działkę he-
roiny. Okazało się, że mężczyzna jest podejrzany także o dokonywanie 
kradzieży na terenie Piaseczna. W jednej z perfumerii miał ukraść m.in. 
kosmetyki o wartości 700 zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd.

 W poniedziałek policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości 
gospodarczej odwiedzili centrum handlowe w Wólce Kosowskiej. W jed-
nej z fi rm odkryli 116 bluzek opatrzonych podrobionymi znakami towa-
rowymi znanych marek. Zarekwirowano odzież o wartości około 56 tys. 
zł. Właścicielowi fi rmy grożą wysokie grzywny.

 Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, że jeżdżący lanosem 
29-latek prowadzi obwoźną sprzedaż narkotyków. Okazało się, że męż-
czyzna ma dwóch wspólników w wieku 31 i 63 lat. Funkcjonariusze zło-
żyli im wizytę. W lodówce turystycznej stojącej w komórce lokatorskiej 
63-latka znaleźli około 500 torebek strunowych z marihuaną, amfetami-
ną i extazy. Oprócz tego ujawniono sporo niepoporcjowanych narkoty-
ków. Z kolei w samochodzie 31-latka policjanci odkryli 170 torebek ze 
środkami odurzającymi, cztery telefony komórkowe i 3000 zł w gotów-
ce. Wszyscy trzej mężczyźni odpowiedzą za handel narkotykami za co 
grozi do 10 lat pozbawianie wolności. Najbliższe trzy miesiące spędzą w 
areszcie tymczasowym.

 Na ulicy Asfaltowej w Żabieńcu policjanci zatrzymali  do kontroli ja-
dącą mercedesem 32-latkę. Okazało się, że kobieta ma sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do maja 2021 
roku. Teraz odpowie za jego złamanie, za co grozi jej do 5 lat pozbawie-
nia wolności. 

 W sobotę wieczorem na ulicy Żytniej w Piasecznie policjanci zauwa-
żyli niepewnie jadącego forda i postanowili zatrzymać go do kontroli. 
Samochodem podróżował 29-letni Ukrainiec, który jak się okazało miał 
w organizmie 1,4 promila alkoholu. Stracił już prawo jazdy, a wkrótce 
stanie przed sądem. Za jazdę po pijanemu grozi mu do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

 Na początku grudnia z garażu na terenie Józefosławia skradziono gi-
tarę, sprzęt agd oraz odzież o łącznej wartości około 6 tys. zł. Trzy dni 
temu policjantom udało się schwytać złodzieja i odzyskać większość 
rzeczy. 35-latek usłyszał już zarzuty. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzie-
nia, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Do punktu sprzedającego telefony przy ul. Ciszewskiego włamał się 
20-latek, kradnąc 19 smartfonów o wartości około 24 tys. zł. Wkrótce do 
lokalu zajmowanego przez mężczyznę zapukali policjanci. Podejrzany 
trafi ł do aresztu, gdzie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za kra-
dzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
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Do wydania jest ponad 90 mln zł
PIASECZNO Trwają prace nad budżetem gminy na 2020 rok. Z ponad 662 mln zł wydat-

ków, na inwestycje zostaną zarezerwowane około 92 mln zł i dodatkowo prawie 12 mln 

zł na zakupy inwestycyjne,  w większości wykupy gruntów

 Wiele środków pójdzie na zada-
nia, które są już realizowane. Sama 
budowa dróg pochłonie około 49 
mln zł (drogi gminne oraz pomoc 
w remontach dróg powiatowych). 
Za kilka miesięcy ma zakończyć się 
przebudowa skrzyżowania przy sta-
rej mleczarni. Potem ruszy remont 
Dworcowej. W przyszłym roku ma 
być przebudowany fragment od Jana 

Pawła II do Nadarzyńskiej (prawie 
2,3 mln zł). Innymi ulicami w mie-
ście, które doczekają się moderni-
zacji będą Czajewicza (3,9 mln zł), 
11 Listopada (2,25 mln zł), Wiśnio-
wa (ponad 1,5 mln zł) i al. Róż (1,49 
mln zł). Gmina planuje także prze-
budować niebezpieczne skrzyżowa-
nie drogi 722 z al. 3 Maja i al. Kasz-
tanów w Zalesiu Dolnym (2,4 mln 
zł) oraz kontynuować budowę ul. 
Cyraneczki w Julianowie (ponad 2,6 
mln zł). Oprócz tego dużo pieniędzy 
pójdzie na projekty nowych dróg i 
wykonanie systemów odprowadza-

jących wodę, które zawsze robi się 
przed utwardzaniem nawierzchni. 
 Znaczną część wydatków po-
chłoną inwestycje w oświatę. 9,7 mln 
zł zarezerwowano na budowę hali 
sportowej przy szkole w Złotokłosie i 
kolejne 8,2 mln zł na dokończenie roz-
budowy szkoły w Głoskowie. 700 tys. 
zł pójdzie na dokończenie rozbudowy 
SP nr 3 przy ul. Głównej w Gołkowie. 
 Prawie 8 mln zł pochłonie re-
mont miejskiego targowiska, któ-
ry ma zakończyć się w przyszłym 
roku. Oprócz tego planowane jest 
rozpoczęcie budowy Domu Senio-

ra w centrum miasta oraz rozpoczę-
cie projektowania nowego basenu z 
kompleksem saun (700 tys. zł). Gmi-
na chce także kontynuować remont 
Domu „Zośki” w Zalesiu Dolnym i 
remont starej plebanii przy koście-
le św. Anny w Piasecznie. Być może 
rozpocznie się także remont starej re-
mizy przy miejskim rynku. - Takie 
są plany, jednak nie przywiązywał-
bym się do niczego w tym budżecie, 
bo wiele może się tu jeszcze zmienić 
– mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. 

Tomasz Wojciuk

Dokończenie rozbudowy szkoły w Głoskowie to jedno 

z najważniejszych, planowanych na przyszły rok zadań

Planowane w przyszłym roku 

dochody mają wynieść pra-

wie 598 mln zł, zaś wydatki 

– o 64 mln zł więcej. Deficyt 

budżetowy zostanie pokryty 

środkami z emisji obligacji

R E K L A M A

R E K L A M A

Choinka rozświetliła kalwaryjski rynek
GÓRA KALWARIA W niedzielę, po godzinie 17.00 rozpoczęło się uroczyste odliczanie, po którym choinka zlo-

kalizowana przed ratuszem rozbłysła światełkami

 – To proponuję zacząć odlicza-
nie od 350, bo w przyszłym roku bę-
dziemy świętować 350-lecie nada-
nia praw miejskich naszemu mia-
stu – zażartował burmistrz Arka-
diusz Strzyżewski. Ostatecznie od-
liczanie rozpoczęto od 10. – Cie-
szę się, że na tę uroczystość przyby-
ło tak wielu mieszkańców – powie-
dział nam wiceburmistrz Mateusz 
Baj, który trzymał na rękach swoje-
go najmłodszego syna.
 Odpalenie choinki poprzedzi-
ły animacje plastyczne oraz łańcuch 
dobrych myśli, mówiono o świątecz-

nych tradycjach kulinarnych oraz 
śpiewano kolędy. Impreza odbywał 
się pod hasłem „Spotkanie gwiazdki 
z chanuką”. Podkreślano dwukultu-
rową tradycję miasta – chrześcijań-
ską i żydowską.

 Choinka została pozyskana w eko-
logiczny sposób z Czachówka – powie-
dział burmistrz Strzyżewski. – Akurat 
ktoś wystąpił o jej wycięcie i w ten spo-
sób znalazła się na naszym rynku.

AB
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Budżet gospodarski i zrównoważony
PRAŻMÓW W przyszłym roku wpływy do budżetu gminy mają wynieść około 60 mln zł, 

zaś wydatki nieco ponad 59 mln zł. Około 7 mln zł zaplanowano na inwestycje. - Chce-

my budować drogi i kanalizację oraz przebudowywać obiekty użyteczności publicznej 

– zapowiada wójt Jan Adam Dąbek. - Planujemy także budowę nowego przedszkola

 Gmina Prażmów od lat stara 
się gospodarować tym, co ma, nie 
zaciągając dodatkowych zobowią-
zań finansowych (w tym roku na ich 
spłatę ma zostać przeznaczone jedy-
nie 0,9 mln zł). System ten zawsze 
się sprawdzał i za kadencji wójta 
Jana Dąbka jest kontynuowany. W 
przyszłym roku planowane dochody 

mają sięgnąć niemal 60 mln zł, na-
tomiast wydatki zawrzeć się w kwo-
cie nieco ponad 59 mln zł. Wydatki 
na oświatę wyniosą ponad 23 mln zł 
(gmina otrzymuje 10,6 mln zł sub-
wencji oświatowej), 1,4 mln zł po-
chłonie lokalny transport zbiorowy, 
zaś 4,8 mln zł administracja publicz-
na. Jeśli chodzi o konkretne zada-
nia inwestycyjne, to na pewno war-
to wymienić budowę stacji uzdat-
niania wody w Prażmowie (0,5 mln 
zł), położenie chodników i ścieżek 
rowerowych przy gminnych drogach 
(0,3 mln zł), budowę nowych dróg (1 
mln zł) oraz parkingu w Gabryelinie 
(0,15 mln zł). Przebudowa gminne-
go budynku w Woli Prażmowskiej 
ma kosztować 0,8 mln zł, zaś remont 
budynków komunalnych w Prażmo-

wie i Uwielinach – odpowiednio 0,3 
i 0,2 mln zł. W przyszłym roku pla-
nowana jest także przebudowa urzę-
du gminy (0,3 mln zł) i założenie 
w nim klimatyzacji (24 tys. zł). Je-
śli chodzi o oświatę, to największy-
mi planowanymi na przyszły rok in-
westycjami będą przebudowa kuch-
ni w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Prażmowie (0,5 mln zł) oraz 

budowa przedszkola połączonego ze 
żłobkiem w Jaroszowej Woli. Ta in-
westycja ma kosztować przynajmniej 
5 mln zł, przy czym na przyszły rok 
gmina zaplanowała na nią 2 mln zł 
(przedszkole zostanie rozliczone w 
roku 2021, a około 1,5 mln zł dołoży 
do niego także Unia Europejska). 

Tomasz Wojciuk

Największą przyszłorocz-

ną inwestycją będzie budowa 

przedszkola w Jaroszowej Woli

Strażacy rozdawali kamizelki 
odblaskowe i lampki
PRAŻMÓW W ubiegły piątek druhowie z OSP Uwieliny rozdawali na stacji 

kolejowej Czachówek Południowy kamizelki odblaskowe i lampki. Dzia-

łania były prowadzone w ramach akcji „Zawsze bezpieczni na drogach”

 Dzięki wygranej w konkursie PZU „Pomoc to moc” druhom z OSP Uwieli-
ny udało się do tej pory zorganizować, m.in. wyścig rowerowy, pieszy rajd szla-
kiem bohaterów lasów chojnowskich, czy przejazd na rolkach, hulajnogach i 
wrotkach. Strażacy nakręcili również specjalny spot pokazujący, jak właściwie 
zachować się na drodze. Zorganizowano pięć szkoleń z pomocy przedmedycz-
nej dla mieszkańców, zakupiono mobilne miasteczko ruchu drogowego, zorga-
nizowano także cykl szkoleń dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. 
 Ostatnio, w ramach współpracy, PZU przekazało strażakom również środ-
ki na zakup 1000 kamizelek odblaskowych oraz 500 lampek, które można 
przyczepić np. do roweru czy tornistra. Kamizelki i lampki były rozdawane 
mieszkańcom w Mikołajki na stacji kolejowej Czachówek Południowy, ale tak-
że m.in. w szkołach, przedszkolach oraz na kursach udzielania pierwszej pomo-
cy. - Rozdajemy je zresztą do tej pory i będziemy to robić aż do wyczerpania ca-
łej puli – dodaje Łukasz Gieleciński, naczelnik OSP Uwieliny. - W przyszłym roku 
będziemy chcieli kontynuować współpracę z PZU. Chcemy pozyskać pieniądze 
na zakup aparatów do oddychania lub narzędzi hydraulicznych.

NB, TW

SPROSTOWANIE

 Dwa tygodnie temu w Kurierze Południowym zamieściliśmy informa-
cję o konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Konkurs orga-
nizuje gmina Lesznowola, a nie jak błędnie napisaliśmy Konstancin-Jezior-
na. Gotowe szopki można dostarczać do urzędu gminy Lesznowola przy 
ul. Gminnej 60 do środy 18 grudnia (pokój 108). Za pomyłkę przepraszamy.

R E K L A M A

Jak Adam Dąbek , wójt Prażmowa
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Podpalacz uderzył już 17 razy!
PIASECZNO Straż pożarna odnotowała już 17 pożarów na terenie pustostanów zlokali-

zowanych pomiędzy ulicami Zgoda i Warszawską. Akcji gaśniczych przeprowadzono 

więcej, bo niektóre pożary trzeba było potem dogaszać. W poniedziałek rano w cen-

trum miasta znów szalały płomienie

 Pustostany na działce pomiędzy 
ulicami Zgoda i Warszawską płoną 
regularnie. Bywają dni, że strażacy 
wzywani są do nich kilka razy. 

37 strażaków walczyło z żywiołem

 W ostatnią niedzielę podpa-
lacz znów uderzył – najpierw nie-
śmiało, około godziny 19, podpa-
lając komórkę przylegającą do pu-
stostanu. - To był murowany bu-
dynek z drewnianymi elementa-
mi – mówi mł. bryg. Łukasz Dar-
mofalski. Na miejsce przyjecha-
ło aż pięć zastępów straży pożar-
nej i niebezpieczeństwo zostało za-
żegnane w zaledwie pół godziny. 
Podpalacz na tym jednak nie po-
przestał. Gigantyczny pożar wy-
buchł nad ranem o godzinie 3.40. W 
ogniu stanął pustostan od strony ul. 

Warszawskiej. - Wysokość płomie-
ni sięgała 10 metrów, sprawca tego 
podpalenia musiał chyba polać bu-
dynek jakimś łatwopalnym materia-
łem – uważa nasz reporter, który re-
lacjonował akcję strażaków na żywo 
na portalu PiasecznoNEWS.pl. 
 W gaszeniu pożaru wzięło 
udział aż 8 zastępów straży pożar-
nej, w sumie 37 ratowników. Ak-
cja gaśnicza trwała 3,5 godziny. Na 
czas prowadzenia działań zabloko-
wano ulicę Warszawską, na której 
rozstawiono podnośnik, umożli-
wiający kierowanie prądów gaśni-
czych na dach pustostanu. Jedno-
cześnie gaszono budynek także od 
strony ulicy Zgoda. Gdy było to już 
możliwe, strażacy weszli do opusz-
czonego domu i podobnie jak we 
wcześniejszych przypadkach nie 

znaleźli nikogo poszkodowanego. 
Pożar dogaszano jeszcze następne-
go dnia po godz. 10. 

Tajemniczy podpalacz grasuje

 Do pierwszego pożaru przy ul. 
Zgoda doszło 16 maja. W akcji ga-
śniczej wzięło udział 20 ratowników. 
Jak się okazało było to jednak dopie-
ro preludium do fali pożarów, któ-
re dość regularnie zaczęły wybuchać 
przy ulicy Zgoda. Ich rozmiary były 
różne – od palenia się sterty śmie-
ci, które w ciągu kilkunastu minut 
opanowywał jeden zastęp straży po-
żarnej, aż po takie, które wymagały 
dużych i długotrwałych akcji gaśni-
czych przy użyciu podnośnika.
 Podpalacz dał znać o sobie w 
środę 19 czerwca oraz 24 września, 
gdy dwukrotnie podpalano komór-
ki przy ul. Zgoda. Również 11 paź-
dziernika strażacy dwukrotnie gasi-
li komórki. Płonęły one też 26 paź-
dziernika, a dzień później, 27 paź-
dziernika podpalacz zaatakował z 
większym rozmachem. Płomienie 
objęły już dach pustostanu, a akcja 
gaśnicza trwała kilka godzin. Do 
kolejnych dwóch pożarów przy ul. 
Zgoda doszło 10 listopada. Zaled-
wie trzy dni później strażacy znów 
interweniowali. Przy Zgoda paliło 
się też w piątek 22 listopada i 1 grud-
nia aż trzykrotnie.

Konserwator uniemożliwia 

rozbiórkę

 Co dalej z pustostanami w cen-
trum miasta? Czy grożą nam kolejne 
pożary? Aktualnie teren pomiędzy 
ulicami Warszawską a Zgoda jest 
pod opieką konserwatora zabytków. 
- Zwróciliśmy się do Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego o kontrolę stanu technicz-
nego budynków – mówi wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kuła-
kowska-Michalak. - Jeśli kontro-
la wykaże, że te pustostany stwa-
rzają zagrożenie, wówczas dopie-
ro będzie możliwa ich rozbiórka. 
 O pożarach pustostanów gmi-
na poinformowała także Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabytków oraz 
Ministerstwo Kultury. - Jeśli chodzi 
o zabezpieczenie terenu przed kolej-
nymi pożarami zrobiliśmy wszyst-
ko co było możliwe – mówi wicebur-
mistrz. - Z pomieszczeń zostało po-
wynoszone wszystko co może się za-
palić, straż miejska codziennie wie-
czorem kontroluje teren. Dodatkowo 
podjęliśmy decyzję o zamontowaniu 
na tych pustostanach monitoringu. 

Na tropie podpalacza

 Kto jest sprawcą podpaleń? Wi-
ceburmistrz przypuszcza, że ogień 
zaprószany jest przez bezdomnych, 
tymczasem w przestrzeni publicz-
nej coraz śmielej wyrażane są przy-
puszczenia, że któryś z dewelope-
rów ma plany inwestycyjne dotyczą-
ce tych gruntów i wywołując poża-
ry dąży do pozbycia się z atrakcyj-
nych działek kłopotliwych zabu-
dowań. - To nieprawda – dementu-
je wiceburmistrz Kułakowska-Mi-
chalak. - Żeby w przyszłości w ogóle 
mogło zostać cokolwiek pobudowa-
ne na tym gruncie, potrzebna byłaby 
najpierw zmiana planu zagospoda-
rowania przestrzennego. – Nie my-
ślimy o sprzedaży, ale o zagospoda-
rowaniu tego miejsca w taki sposób, 
by służyło mieszkańcom – zapowie-
dział burmistrz Daniel Putkiewicz 
po pierwszym pożarze, do którego 
doszło w maju. - Być może uda się to 
zrealizować z wykorzystaniem kapi-
tału prywatnego. Szukamy praktycz-
nych przykładów i możliwości. 

Adam Braciszewski

R E K L A M A



 Zachęcamy Państwa do 
zakupienia bombki, którą 
umieścimy na naszym świą-
tecznym drzewku w przed-
świątecznym numerze „Ku-
riera Południowego”. Bombka 
zawierać będzie logo Państwa 
firmy, natomiast jej lokaliza-
cja uzależniona jest od wyso-
kości kwoty przekazanej na 
Domy Dziecka – im większa, 
tym wyższa gałązka, na któ-
rej pojawi się Państwa bomb-
ka. Logo firmy, która przeka-
że największą kwotę, znajdzie 
się na samym szczycie choinki 
– wpisane w gwiazdkę.  „Ku-
rier Południowy” nie pobiera 
żadnej prowizji z tytułu orga-
nizowania akcji. Państwa da-
rowizna zostanie przekazana 
w całości dla:

 Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
Pęchery, ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Piaseczno

dzięki bezpośredniej wpłacie na jego konto: 
33 1020 1169 0000 8102 0230 1927

 Gorąco zachęcamy do udziału w naszej akcji, wierząc, że jest ona jednocześnie 
interesującą formą reklamy Państwa fi rmy. Razem możemy sprawić, że dla żadnego 
dziecka nie zabraknie prezentów pod choinką. Im więcej bombek, tym więcej prezen-
tów, więcej radości i szczęścia w tym wyjątkowym okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

   Osoby zainteresowane naszą akcją prosimy o kontakt telefoniczny
z redakcją: 22 756 79 39

Ufunduj bombkę 
„Kurier Południowy” już po raz osiemnasty 

organizuje akcję na rzecz Domów Dziecka pod

 hasłem „Świąteczna Choinka”Realne postanowienia noworoczne
Koniec starego i początek nowego roku to dla większości z nas naturalny czas na dokonywanie podsumo-

wań. Analizujemy to, co udało nam się zrealizować przez ostatnie 12 miesięcy, a które plany nie wypaliły 

i z jakich powodów. Myślimy również o swoich celach na przyszły rok i postanowieniach noworocznych. Co 

zrobić, by zwiększyć nasze szanse na ich skuteczną realizację?

 Za istotą składania postano-
wień noworocznych kryje się, przede 
wszystkim, chęć dokonania poprawy 
jakości swojego życia. I choć nie ma w 
tym w zasadzie nic złego, to jeśli spra-
wimy, że słomiany zapał będzie szedł 
w parze z ich realizacją, prędzej czy 
później mogą się one stać źródłem 
niepotrzebnych frustracji.

Metoda małych kroków

 Większość naszych noworocz-
nych postanowień wygląda podob-
nie. Najczęściej powtarzają się te 
dotyczące naszego zdrowia – np. 
obietnice pozbycia się zbędnych ki-
logramów, rzucenia palenia czy roz-
poczęcia jakiejś aktywności fizycz-
nej. Nie mniej istotne są również ży-
czenia dotyczące kariery zawodowej 
(np. awansu i większych zarobków) 
czy też rodziny (np. deklaracja po-
święcania najbliższym większej ilości 
czasu). Niestety, zwykle jest tak, że im 
dalej od Sylwestra, tym... maleje nasz 
zapał do realizacji postanowień. 
 Spróbujmy więc może nieco ina-
czej sformułować interesujące nas 
cele – niech będą one może i nie-
co „mniejsze”, ale za to takie, na ja-
kich naprawdę nam będzie zależeć. 

Na początku przyjmijmy założenie, 
że będzie nam łatwiej zmienić coś co 
zależy tylko i wyłącznie od nas, a nie 
od świata zewnętrznego. Same meta-
morfozy zacznijmy z kolei od metody 
małych kroków, a więc zadań stosun-
kowo prostych do wykonania. Czy 
trudno będzie zacząć od tego żeby 
np. w piątek dojeżdżać do pracy ro-
werem, raz na dwa tygodnie wyjść z 
rodziną do kina bądź brać jedno do-
datkowe zlecenie miesięcznie? Nie 
będą to wprawdzie zmiany duże, ale 
już krok we właściwą stronę. Zreali-
zowanie jednego małego postano-
wienia noworocznego powinno nas 
natomiast pozytywnie zmobilizować 
do podejmowania kolejnych, niewiel-
kich wyzwań w przyszłości.

Zmień niezdrowe nawyki

 Bardzo ważne w dążeniu do lep-
szego życia jest również odpowied-
nie nastawienie psychiczne. Nie 
myślmy wiecznie o tym co nas czeka 
w przyszłości, ale nauczmy się cieszyć 
chwilą i tym co mamy. Odnosi się to 
zwłaszcza do pogoni za pieniędzmi, 
które – oczywiście – są nam potrzeb-
ne do życia, ale powyżej pewnego pu-
łapu finansowego poczucie szczęścia 

dzięki nim wcale nie wzrasta już tak 
jak wcześniej. Do tego jak najmniej 
narzekajmy – w przeciwnym wypad-
ku nie tylko będziemy bowiem nega-
tywnie wpływać na najbliższe otocze-
nie, ale również, co zostało udowod-
nione naukowo, na efektywność pra-
cy naszego mózgu.
 Według niektórych psychologów 
człowiek ma różne poziomy moty-
wacji, które pojawiają się falami. 
Jednego dnia chce nam się po pro-
stu bardziej, a innego mniej. Jeżeli 
wykorzystamy odpowiedni moment, 
możemy wyrobić w sobie odpowied-
nie nawyki, które ułatwią nam póź-
niej realizację celów. Jeżeli więc, 
przykładowo, chcemy się zdrowo 
odżywiać, to po powrocie ze skle-
pu należy od razu umyć, obrać i po-
kroić warzywa, a potem schować je 
odpowiednio opakowane w lodów-
ce. Planując z kolei ćwiczenia fizycz-
ne, zapiszmy się na siłownię i ustal-
my sobie plan treningowy, a będzie 
nam łatwiej zacząć.
 Nie marnuj więc czasu - wyko-
rzystaj motywację i świeżość, którą 
masz na początku roku - tak by cały 
był udany.

Grzegorz Tylec

5nr 45 (792)/2019/W1 SYLWESTER I ŚWIĘTA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A



6 nr 45 (792)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Świąteczna choinka
udekorowała Piaseczno
PIASECZNO Zaglądając na miejski rynek w ciągu dnia można było odnieść wrażenie, że 

tegoroczny kiermasz cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż w ostatnich latach. 

Wszystko zmieniło się po zapadnięciu zmroku, kiedy to tłumy mieszkańców przycią-

gnął pokaz sztucznych ogni, towarzyszący zapaleniu choinki

 W tym roku wystawców było 
chyba nieco mniej, niż wcześniej. 
Mimo to osoby robiące zakupy mia-
ły w czym wybierać. Oferowano tra-
dycyjne wyroby wędliniarskie, wę-
dzone ryby, sery korycińskie, oscyp-
ki, miody, soki, ale także alkoho-
le, wypieki i słodycze. - Naszą spe-
cjalnością są kindziuki, które przy-
jechały prosto z Podlasia – zachwa-
lał pan Radek. - To tradycyjny wy-

rób litewski, który powstaje tak-
że we wschodniej Polsce. Zarówno 
kindziuk, jak i dojrzewająca szynka 
spokojnie wytrzymają do świąt. 
 Zapewnienia pana Radka prze-
konywały wielu klientów, choć było 
też sporo takich, którzy kupowali 
kiełbasy i sery z myślą o natychmia-
stowym spożyciu. - Taki kiermasz 
powinien odbywać się tuż przed 
świętami, a nie na początku grudnia 
– podzieliła się z nami swoją opi-
nią pani Irena z Zalesia Dolnego. 
- Przyszłam tu z nadzieją, że uda mi 
się kupić jakieś prezenty. Na produk-
ty spożywcze spróbuję zapolować za 
tydzień w Konstancinie. Chociaż nie 
wiem, czy to i tak nie za wcześnie...
 Mimo że do świąt zostały jeszcze 
ponad dwa tygodnie, wokół miej-
skiego rynku roznosiło się sporo 
świątecznych aromatów. Czuć było 
m.in. zapach pierogów (częstował 
nimi mieszkańców burmistrz Daniel 

Putkiewicz), kapusty z grzybami, 
ale także grzańca – zarówno w wer-
sji alkoholowej, jak i bezalkoholowej. 
Sporo działo się w Zakątku Świę-
tego Mikołaja na tyłach Przystan-
ku Kultura. Można tam było m.in. 
wziąć udział w warsztatach pieczenia 
pierników, spotkać się ze Świętym (i 
zrobić sobie z nim zdjęcie), własno-
ręcznie wykonać świąteczne ozdo-
by czy zobaczyć jak powstają dom-
ki z piernika. Na scenie ustawionej 
przy wejściu do Przystanku Kultura 
odbywały się natomiast występy ar-
tystyczne. Piękne świąteczne melodie 
Czerwonych Gitar wykonali człon-
kowie Zalesiańskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego. Jednak największą 
atrakcją kiermaszu było jak zwykle 

zapalenie lampek na choince. Wcze-
śniej na scenie pojawił się burmistrz 
Daniel Putkiewicz, życząc wszystkim 
mieszkańcom wesołych świąt Boże-
go Narodzenia. - W imieniu swoim, 
zarządu gminy i rady miejskiej dzię-
kuję wszystkim za wspólną pracę na 
rzecz Piaseczna – dodał. - A teraz po-
przez odliczanie sprawmy, żeby cho-
inka wreszcie się zapaliła. 
 Po chwili to nastąpiło, a wokół 
świątecznego drzewka w powietrze 
wystrzeliły różnokolorowe fajerwer-
ki. Nowym elementem były w tym 
roku złote wstążki, które częściowo 
wylądowały na choince, a częściowo 
– na głowach rozanielonej widowni. 

Tomasz Wojciuk

Zapalenie choinki i pokaz fajerwerków to spora atrakcja 

zwłaszcza dla najmłodszych mieszkańców

Kiermasz świąteczny 

jest znakomitym 

wprowadzeniem w atmosferę

Bożego Narodzenia

Jarmark Świąteczny
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 15 grudnia w Parku Zdrojowym od-

będzie się ósma edycja Jarmarku Świątecznego. Organizatorzy przygo-

towali dla mieszkańców sporo atrakcji, wśród których będą  występy ar-

tystyczne, konkursy z nagrodami i spotkanie ze Świętym Mikołajem

 Mikołaj, który w tym roku przybędzie do Parku Zdrojowego, będzie miał 
mnóstwo pomocników, w tym owce, kozy alpejskie, kuce, lamy, osiołki i alpa-
ki. Na dzieci będą czekały animacje, konkursy z nagrodami, zabawy i warszta-
ty artystyczne. W magiczny świat bajek przeniesie je natomiast Michał Mali-
nowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Przy pomniku Jana Pawła II zosta-
nie rozstawiona scena, na której będą występowały zespoły muzyczne z tere-
nu gminy. Punktualnie o godz. 14 w parku pojawi się burmistrz Kazimierz Jań-
czuk, który złoży życzenia mieszkańcom. Na wigilijnym stole pojawią się pie-
rogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony i piernik, którymi będzie można 
się częstować. Do wspólnego kolędowania będzie zachęcać popularna pre-
zenterka telewizyjna Aleksandra Kostka. 
 Podczas jarmarku będzie można także zrobić świąteczne zakupy. Wzdłuż 
głównej alejki parku pojawi się około 80 stoisk z rękodziełem, świątecznymi 
dekoracjami, zabawkami, tradycyjnie wyrabianymi produktami spożywczymi 
– wędlinami, miodami, serami wypiekami, swojskim chlebem. A o godz. 16 pla-
nowane jest otwarcie lodowiska, które zostanie rozstawione przy amfi teatrze.

TW

PRAŻMÓW

Kiermasz charytatywny dla Kuby
 Już dziś (w piątek 13 grudnia) o godz. 16 w Szkole Podstawowej w 
Uwielinach rozpocznie się Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy 
„Dla Kuby”. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany rodzicom chorego 
chłopca i pomoże w sfi nansowaniu jego kosztownej operacji. Organiza-
torzy wydarzenia zapewniają, że atrakcji – zarówno dla tych młodszych, 
jak i starszych – nie zabraknie.

TW
R E K L A M A



7nr 45 (792)/2019/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Czy sport uprawiany 
zimą sprzyja zdrowiu? 

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, czy sport uprawiany zimą sprzyja zdrowiu? 

Odpowiada Marek Rychlik Dyrektor medyczny Przychodni Grapa: 

Sport uprawiany zimą niesie ze sobą wiele korzyści – wzmacnia odporność, poprawia samopoczu-
cie i pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Sport uprawiany w niższych temperaturach podnosi od-
porność organizmu. Hartujemy się. Ciało musi dostosować się do niskiej temperatury, intensyfi ku-
ją się więc procesy termoregulacji. Prowadzi to do zwiększonego zużycia energii, czyli także do spa-
lania zbędnych kalorii.
 
Czy sport może uprawiać każdy?

dr Marek Rychlik:  Zimą sport może uprawiać każdy niezależnie od wieku, ale trzeba dobrać go 
do swoich możliwości. Osoby prowadzące siedzący tryb życia, zwłaszcza z czynnikami ryzyka cho-
roby wieńcowej takimi jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, palenie tytoniu, 
przed rozpoczęciem uprawiania sportu, nawet na poziomie amatorskim, powinny zasięgnąć opinii 
lekarskiej. Lekarz, kardiolog, w trakcie konsultacji, przeprowadza badanie podmiotowe oraz przed-
miotowe, zleca wykonanie badania EKG oraz podstawowych badań laboratoryjnych. W przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości np. szmer nad sercem, kieruje na badanie echokardiografi cznie 
(USG serca). Badanie to pozwala ocenić poszczególne struktury serca, zdiagnozować wady oraz oce-
nić funkcję wydolnościową. Co istotne nie jest konieczne specjalne przygotowanie do tego badania.

Czy w Przychodni Grapa przyjmuje kardiolog?

dr Marek Rychlik: Tak, w naszym zespole jest dwóch kardiologów. Są to dr n. med. Bartosz Puchal-
ski, który specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej oraz w kardiologii sportowej. 
Ponadto Pan doktor to kilkukrotny maratończyk i ratownik górski. 
Niedawno do naszego zespołu dołączyła Pani dr n. med. Justyna Pedowska-Włoszek, specjalista 
chorób wewnętrznych i kardiologii. Pani doktor specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce  ukła-
du sercowo – naczyniowego, echokardiografi i, żylnej chorobie zatorowo – zakrzepowej, niewydol-
ności serca, nadciśnieniu tętniczym, zburzeniach rytmu serca, chorobach niedokrwiennych serca i 
medycynie sportowej. 

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

P R O M O C J A

Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
tel.: 727 600 346
ul. Mickiewicza 39

P R O M O C J A

Bezbolesne usuwanie guzów tarczycy 
w szpitalu św. Anny

Szpital św. Anny w Piasecznie jest jednym z kilku ośrodków w Polsce, w którym wyko-
nywane są zabiegi laserowej termoablacji guzów tarczycy.Zabieg jest mało inwazyjny, 
a daje doskonałe efekty, często zastępując operację.

Termoablacja to - mówiąc w skrócie 
– niszczenie guzów tarczycy za po-
mocą lasera. Zabiegowi mogą pod-
dawać się osoby, które mają łagodne 
guzy, a boją się operacji, związanych 
z nią komplikacji lub nie chcą mieś 
widocznej blizny w okolicach szyi. 
Zabieg zawsze poprzedza podwójna 
biopsja, która daje odpowiedź na to, 
z jaką postacią guza mamy do czy-
nienia. - Sama termoablacja odby-
wa się pod kontrolą USG, jest wyko-
nywana w znieczuleniu miejscowym 
i trwa zwykle około 30 minut – wy-
jaśnia dr n.med. Magdalena Koch-dr n.med. Magdalena Koch-
man, endokrynolog.man, endokrynolog. - Lekarz wku-
wa się w guzek, przez igłę wprowa-
dza światłowód i włącza laser, któ-
rego energia powoduje obumiera-
nie guzka od środka. Sam proces 
jego obkurczania  może trwać nawet 
kilka miesięcy od wykonania ter-
moablacji. W wyniku zabiegu guzy 
zmniejszają swą objętość średnio od 
50 do nawet 90 procent. 

Minimalizuje ryzyko komplikacji

 Wykonywany przez nas zabieg nie 
zaburza działania tarczycy – informu-
je doktor Kochmandoktor Kochman - Niesie także o 
wiele mniejsze ryzyko powikłań, któ-
re mogą zdarzyć się po operacji. 

Kto może korzystać z zabiegu

 Zabiegowi laserowej termoablacji 
mogą poddawać się wszyscy pacjen-
ci ze zdiagnozowanymi pojedynczy-

mi guzami tarczycy, które jednak zo-
stały sklasyfikowane jako guzy łagod-
ne. Guzy pojawiają się zwykle na szyi i 
są dobrze widoczne. Do niekorzystnych 
objawów jakie powodują należą uci-
ski, duszności, problemy z przełyka-
niem. Czasami guzy zostają zdiagno-
zowane w trakcie badania usg. - Aby 
się ich pozbyć pacjent może przejść in-
wazyjną operację, lub poddać się ter-
moablacji, która neutralizuje guz bez 
konieczności usuwania tarczycy – za-
pewnia dr n. med. Wojciech Gackow-dr n. med. Wojciech Gackow-
ski, ordynator oddziału chirurgii w ski, ordynator oddziału chirurgii w 
szpitalu św. Anny. szpitalu św. Anny. Warto zauważyć, 
że zabieg wykonywany jest techniką 

mikro inwazyjną i nie wymaga zasto-
sowania znieczulenia ogólnego a pa-
cjent szybko wraca do zdrowia – do-
daje doktor Gackowskidoktor Gackowski. 
 
 Do powikłań występujących w 
trakcie operacyjnego usuwania tar-
czycy zalicza się uszkodzenie nerwu 
krtaniowego wstecznego, co skutku-
je trwałą chrypką i przytarczyc, któ-
re odpowiadają za gospodarkę wap-
niowo-fosforową oraz tężyczkę. Jak 
do tego dojdzie pacjent do końca ży-
cia musi być na diecie, stosując od-
powiednią suplementację. W przy-
padku zabiegu z użyciem lasera ta-
kie sytuacje praktycznie się nie zda-
rzają. Nie ma blizn oraz bólu poza-
biegowego.

 W Polsce podobne zabiegi wy-
konuje zaledwie kilka ośrodków, 
wśród których od niedawna jest 
także piaseczyńska placówka. Za-
biegi są wykonywane przez ze-
spół doświadczonych chirurgów 
i endokrynologów: lek. Aleksan-lek. Aleksan-
dra Brunetsa, dr n. med. Magda-dra Brunetsa, dr n. med. Magda-
lenę Kochman, lek. Piotra Piwo-lenę Kochman, lek. Piotra Piwo-
warskiego, lek. Piotra Góralskiego. warskiego, lek. Piotra Góralskiego. 
Kwalifikacje i zapisy na zabieg 
tel.: 727 600 346727 600 346

Maluje i super się czuje
LESZNOWOLA W niedzielę 8 grudnia w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w siedzibie GOK 

Lesznowola w Starej Iwicznej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Marii Kwiatkowskiej

 Artystka podkreśla, że choć 
farb artystycznych i pędzli uży-
wa od niedawna, to kolory i ana-
lizowanie zestawów barw było 
jej bliskie od zawsze. Na począt-
ku uczestniczyła w zajęciach „Ry-
sunku i Malarstwa” w MDK przy 
ul. Łazienkowskiej prowadzonych 
przez Marię Sawicką-Biczyk, a rok 
później dołączyła do grupy w filii 
GOK Lesznowola w Mysiadle pod 
kierunkiem Jana Drewicza.
 - Tematy do swoich prac czerpię 
z podróży, inspirując się pejzażem 
i przyrodą, a głównie kwiatami  - 
mówi Maria Kwiatkowska. - Utrwa-
lam miejsca, które wywarły na mnie 
duże wrażenie i wywołały emocje. 
Malarstwo stało się dla mnie przy-

jemnością, sposobem spełniania 
siebie i relaksem. Staram się każ-
dą wolną chwilę zamieniać w kolor. 
Maluję i super się czuję!
 Wystawę można zwiedzać przez 
miesiąc od dnia wernisażu w ponie-

działki i czwartki w godzinach od 8 
do 19.30, a w pozostałe dni powsze-
dnie w godzinach od 8 do 15.30. 
Wstęp wolny.

Tyl.

Młodzi artyści uczcili
jubileusz miasta
PIASECZNO W Domu Parafi alnym św. Anny w Piasecznie oglądać moż-

na wystawę „590 lat Piaseczna”, która związana jest z jubileuszem za-

łożenia miasta

 Tym razem pole do popisu dostali nasi najmłodsi twórcy - dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 5 w Piasecznie (pod opieką artystyczną Doroty Pora-Żu-
rawskiej) oraz ze świetlicy Żabka w Żabieńcu (pod opieką artystyczną Barba-
ry Jankowskiej). Ekspozycja, której inicjatorem była Grupa Plastyczna Piasecz-
no, jest efektem całorocznej pracy młodych artystów. Jak się okazało, urząd 
miasta przygotował dla dzieci i gości podczas wernisażu miłą niespodzian-
kę - duży, pyszny tort ozdobiony godłem Piaseczna (barankiem i portretami 
ważnych postaci historycznych) oraz baloniki z godłem miasta. Wystawa bę-
dzie czynna do 9 stycznia przyszłego roku.

Tyl.
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Czujniki powietrza 
nie zlikwidują smogu
KONSTANCIN-JEZIORNA W przyszłorocznym budżecie dwukrotnie ma zwiększyć się pula 

środków przeznaczonych na wymianę kotłów na paliwa stałe. Nie są to jedyne działa-

nia jakie podejmie gmina na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie uzdrowiska

 Z wnioskiem o zwiększenie dota-
cji na wymianę pieców wystąpił rad-
ny Krzysztof Bajkowski. - Chciałem 
także, aby na terenie gminy zosta-
ły zamontowane dodatkowe czujni-
ki jakości powietrza tak, aby miesz-
kańcy mogli na bieżąco monitoro-
wać jego stan – dodaje radny.

 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
informuje, że w projekcie przyszło-
rocznego budżetu nie zaplanowa-
no środków na urządzenia pomia-
rowe. - Mamy już jedną profesjonal-
ną stację przy ul. Wierzejewskiego, 
która daje pełny obraz jakości po-
wietrza w uzdrowisku – mówi Ka-
zimierz Jańczuk. - Każdy mieszka-
niec może pobrać aplikację i mieć 
dostęp do wskazań tej stacji. Nie je-
stem zwolennikiem montowania ko-
lejnych czujników, bo od nich nie 
ubędzie nam smogu. Powinniśmy 
natomiast motywować mieszkań-
ców, aby wymieniali stare piece. W 
tym roku do jednego pieca dokłada-
liśmy 4 tys. zł, pod warunkiem, że 

kwota ta nie przekraczała 50 proc. 
inwestycji. W przyszłym roku chce-
my, aby dofinansowanie do jednego 
pieca wyniosło do 8 tys. zł przy zało-
żeniu, że nie będzie to więcej niż 50 
proc. kosztów inwestycji związanej z 
wymianą pieca.
 Dotacja do pieców ma stanowić 
dla mieszkańców zachętę, ale w dru-
giej ręce gmina trzyma też przysło-
wiowy „kij” w postaci straży miej-
skiej. Strażnicy mają jeszcze inten-
sywniej niż dotychczas kontrolować, 

czym mieszkańcy palą w swoich do-
mach. Jeśli pojawi się podejrzenie, że 
śmieciami, będą mieli prawo pobrać 
z paleniska popiół do analizy. - Nasi 
strażnicy przeszli szkolenie w labo-
ratorium w Gliwicach – mówi bur-
mistrz. - Wiedzą w jaki sposób i w 
jakich warunkach pobierać popiół.
 Jeśli po analizie okaże się, że w 
popiele znajdują się zakazane sub-
stancje, osoby palące odpadami 
będą karane wysokimi mandatami.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcom uzdrowiska zależy na czystym powietrzu. 

Gmina liczy, że jego jakość poprawi wymiana starych pieców

Walcząc o czyste powietrze 

na terenie uzdrowiska 

gmina ma dla mieszkańców 

„kij” i „marchewkę”

R E K L A M A

Nowe wsparcie dla osób
niepełnoprawnych
POWIAT W pierwszą niedzielę grudnia odbył się najważniejszy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej KSNAW 

w Piasecznie kiermasz. Wraz z końcem roku zwiększają się również w powiecie możliwości terapii dziennej 

dla osób niepełnoprawnych
 Dzięki wsparciu proboszcza Ta-
deusza Huka Warsztaty Terapii Za-
jęciowej zbierają co roku przed ko-
ściołem NMP Wspomożenia Wier-
nych w Zalesiu Dolnym środki fi-
nansowe na działalność terapeu-
tyczną i niezbędne remonty ośrod-
ka. Na miejscu sprzedawano, mię-
dzy innymi, wyjątkowe wyroby ręko-
dzielnicze: stroiki bożonarodzenio-
we, kartki świąteczne, ceramikę, my-
dła glicerynowe, świece, budki dla 
ptaków. Co ważne, wszystkie pro-
dukty wykonały osoby z niepełno-
sprawnością podczas zajęć terapeu-
tycznych w Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej, a ich rodzice oferowali do-
datkowo  wspaniałe domowe ciasta. 
W tym roku w trakcie kiermaszu ze-
brano łącznie kwotę 11,4 tys. złotych. 
- Wszystkim, którzy odwiedzili nas 
podczas niedzielnego kiermaszu, 
gorąco dziękujemy! - mówi Łukasz 
Owczarek, kierownik WTZ. - Co 
roku dostajemy ogromne wsparcie i 
co roku na nowo jesteśmy porusze-
ni sercem, które nam okazują miesz-
kańcy Zalesia Dolnego. 
 Ten rok jest zresztą wyjątkowy 
dla poprawy systemu wsparcia do-
rosłych osób z niepełnoprawnością 
w powiecie piaseczyńskim. W dniu 
16 grudnia Warsztat Terapii Zaję-
ciowej KSNAW w Piasecznie, dzię-
ki wsparciu powiatu piaseczyńskie-
go, zwiększy bowiem liczbę miejsc 
terapeutycznych w filii WTZ w Gó-
rze Kalwarii o 15 osób. Dzięki temu 
mieszkańcy z niepełnosprawnością 

z gminy Góra Kalwaria i Konstan-
cin-Jeziorna, którzy od lat oczekiwa-
li na przyjęcie do ośrodka, będą mo-
gli wreszcie rozpocząć terapię.
 Miejscowy WTZ będzie można 
wspomóc jeszcze w najbliższą nie-
dzielę 15 grudnia (w godzinach od 8 
do 14) przed siedzibą ośrodka w Gó-
rze Kalwarii.
 W poniedziałek 9 grudnia otwar-
to z kolei dla uczestników Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Pę-
cherach.  - Jest to odpowiedź staro-
stwa i wojewody na potrzebę kolej-
nego ośrodka pobytu dziennego dla 
osób z niepełnosprawnością – wyja-
śnia Łukasz Owczarek. - Organiza-
cją prowadzącą zostało Katolickie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej, które 
już od 1996 roku prowadzi z powo-
dzeniem Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w powiecie piaseczyńskim. 
 W Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy jest również miejsce dla 
osób z głębszą lub sprzężoną nie-
pełnosprawnością, które dotychczas 
miały problem ze znalezieniem od-
powiedniej dla siebie placówki te-
rapeutycznej. Co ważne, nadal są 
tam wolne miejsca. Chętni mogą się 
zgłaszać do miejscowych ośrodków 
pomocy społecznej w celu przepro-
wadzenia rekrutacji.

Grzegorz Tylec

 Kiermasz w Zalesiu Dolnym cieszył się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rodzinne warsztaty świąteczne
 Już w najbliższą sobotę 14 grudnia Konstanciński Dom Kultury za-
prasza wszystkich mieszkańców na rodzinne, przedświąteczne warszta-
ty handmade. Jak co roku w Hugonówce będą przygotowywane orygi-
nalne świąteczne dekoracje. Wymyślne ozdoby będzie można tworzyć 
pod okiem instruktora. Świąteczna atmosfera i kreatywna zabawa gwa-
rantowane! Warsztaty rozpoczną się o godz. 15 i potrwają do godz. 18. 
Wstęp wolny.

TW

PIASECZNO

Wtorek z satyrą
 We wtorek 17 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się ko-
lejne spotkanie z cyklu Marek Majewski Zaprasza. Tym razem jego gość-
mi będą Mieczysław Jurecki (gitara), Wojciech Gęsicki (bard, autor tek-
stów) oraz Rafał Grząka (akordeon). Mieczysław Jurecki – polski basista, 
gitarzysta, kompozytor i aranżer. Nagrał ponad dwieście płyt i brał udział 
w niezliczonych sesjach nagraniowych dla Polskiego Radia. W 1981 tra-
fi ł do Budki Sufl era, w której z przerwami grał do 2003 roku. Wojciech 
Gęsicki – mieszka w Ciechanowie, urodził się w Makowie Mazowieckim. 
Bard, kompozytor, autor tekstów, konferansjer, wykonawca. Od 1991 
roku członek Związku Autorów i Kompozytorów Polskich ZAKR. Rafał 
Grząka – akordeonista, ukończył Akademię Muzyczną F. Chopina w War-
szawie w klasie prof. Klaudiusza Barana. Jest laureatem ponad 35. mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych. Jest rów-
nież absolwentem Policealnego Studium Jazzu w klasie akordeonu jaz-
zowego, prowadzonej przez Andrzeja Jagodzińskiego. Obecnie jest ad-
iunktem, doktorem w klasie akordeonu UMFC. Początek o godzinie 20. 
Bilety w cenie 20 złotych.

Tyl.

Kolędy w Hugonówce
 W niedzielę 15 grudnia o godz. 18 w Hugonówce rozpocznie się wy-
jątkowy koncert kolęd. Wystąpią Joanna Kondrat (śpiew), Sebastian Stan-
ny (saksofony), Ygor Przebindowski (fortepian), Fryderyk Młynarski (per-
kusja),  Marcin Jadach (kontrabas), Edyta Markiewicz-Brzozowska (recyta-
cja). Podczas spotkania zabrzmią najwspanialsze kolędy i pastorałki oraz 
popularne świąteczne piosenki, m.in. „White Christmas”, „Gdy się Chry-
stus rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „Let it snow”, „Szara kolęda” (K.Komeda), „Ci-
cha noc”, „Jest taki dzień” (S. Krajewski). Wstęp wolny – bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w recepcji KDK w dniu koncertu od godz. 12.

TW
K O N D O L E N C J E
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Neobrand najlepszy 
na Memoriale Gawłowskiego
SIATKÓWKA XVII Memoriał Wiesława Gawłowskiego nie zawiódł oczekiwań – zarówno 

samych uczestników, jak i kibiców. Dwudniowe, pełne sportowych emocji zmagania 

w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie wygrał ostatecznie zespół 

Neobrand Volley

 Głównym celem odbywającej się 
zawsze pod koniec roku imprezy jest 
upamiętnienie Wiesława Gawłow-
skiego – wybitnego siatkarza, trene-
ra, Mistrza Świata z Meksyku i Mi-
strza Olimpijskiego z Montrealu. Ze 
względu na niewielki, jak na siatka-
rza, wzrost (180 centymetrów) nosił 
pseudonim „Mały”. Wiesław Gaw-
łowski, który był mieszkańcem Za-
lesia Dolnego, zginął w wypadku sa-
mochodowym na trasie ze Słupna 
do Białołęki koło Płocka 14 listopa-
da 2000 roku, ale pamięć o nim – 
zarówno o człowieku, jak i sportow-
cu – jest wciąż żywa. Memoriał inte-
gruje również z powodzeniem lokal-
ne środowisko siatkarskie. To wła-
śnie tu mogą zmierzyć się ze sobą 
boiskowi weterani z młodymi adep-
tami siatkarskiego rzemiosła.
 Organizatorzy nie mogą na-
rzekać na zainteresowanie dru-
żyn udziałem w imprezie. Szesna-
ście ekip zgłosiło się bowiem bły-
skawicznie i niestety część chętnych 
musiała obejść się smakiem. Formu-
ła memoriału nie zmienia się od lat. 
Pierwszego dnia rywalizowano (do 
dwóch wygranych setów) w podziale 
na cztery grupy, a kolejnego – zagra-
ła ze sobą najlepsza ósemka. Orga-
nizatorzy, w trosce o naszą planetę, 
a także pozostając w zgodzie z nową 

polityką GOSiR-u, zmienili jedynie 
kwestię dystrybucji wody. Tym ra-
zem nie była ona rozdawana w pla-
stikowych butelkach, których zawsze 
zostawało w hali wiele po zakończo-
nych zawodach, ale była dostępna w 
dystrybutorach w korytarzach. 
 Zwycięzcą XVII Memoria-
łu Wiesława Gawłowskiego został 
Neobrand Volley, który po emo-
cjonującym meczu pokonał druży-
nę Progress 2:0. Na trzecim miej-
scu uplasował się z kolei warszawski 
MKS MDK, a czwarte miejsce zajął 
Volley Club. Najlepszym libero tur-

nieju został Adrian Dyżakowski z 
Volley Club, najlepszym rozgrywa-
jącym - Jakub Mieczkowski z MKS 
MDK Warszawa, a najlepszym ata-
kującym - Szymon Ślązak z Progres-
su. MVP XVII Memoriału Wiesła-
wa Gawłowskiego został z kolei Łu-
kasz Kruk z Neobrandu.  - Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy za dwa dni pełne emocji w fan-
tastycznej atmosferze - podsumo-
wali imprezę organizatorzy. - Mamy 
nadzieję do zobaczenia za rok!

Grzegorz Tylec

Atmosfera jest fantastyczna
Z Marcinem Stępniem, zawodnikiem MKS MDK Warszawa (1976-1977), rozmawia Grzegorz Tylec

Który to już pana Memoriał 

Wiesława Gawłowskiego?

 Szczerze mówiąc to nawet nie li-
czyłem. Któryś kolejny.

Podobno jest pan tu jednym 

z najbardziej utytułowanych 

zawodników...

 To pomówienia (śmiech). Jestem 
wielokrotnym Mistrzem Polski, ale 
juniorów i juniorów młodszych oraz 
oldboyów. Jeżeli chodzi o seniorskie 
sprawy, to niestety była tylko druga 
liga – wyżej nie.

Przyjechał tu pan z zespołem 

siatkarskich weteranów...

 Wywodzimy się w większości z 
warszawskiego MDK-u. Większość 
z nas jest z rocznika 1977 – są też 
starsi i młodsi. Z tym klubem zdo-

bywaliśmy laury, a nasze rodziny się 
przyjaźnią, żony się znają, dzieci się 
razem bawią i jeździmy razem na 
wakacje. Wszyscy przeżywamy teraz 
drugą młodość grając razem w old-
boyach i to jest fantastyczne. W tym 
roku wygraliśmy Mistrzostwa Euro-
py rozgrywane w Turynie i Mistrzo-
stwa Polski w kategorii 35 plus.

Jak ocenia pan tą imprezę?

 Jest świetna. Z roku na rok jest 
coraz lepiej i przyjeżdża tu coraz 
więcej drużyn, reprezentujących co-
raz wyższy poziom. Od samego po-
czątku, nawiązując do idei Wiesła-
wa Gawłowskiego, chodziło tu o to 
żeby scalić zawodowców z amatora-
mi na jednej imprezie – żeby ta siat-
karska rodzina razem mogła aktyw-
nie spędzać czas. Atmosfera jest fan-

tastyczna, bo większość ludzi się tu-
taj zna. Sytuacji nieprzyjemnych nie 
ma, ale walka na boisku jest bardzo 
ostra. Każdy chce wygrać.

Znał się pan z Wiesławem Gawłowskim?

 Tak, bo w jednej drużynie treno-
wałem z jego synami. Zdarzało się, 
że się spotykaliśmy. Prywatnie był 
niezwykle ciepłą i rodzinną osobą.

Grudniowy cross w pięknej aurze
LEKKOATLETYKA W ubiegłą sobotę na 

Górkach Szymona odbyła się ostatnia 

tegoroczna impreza biegowa organi-

zowana przez Stowarzyszenie Kon-

dycja. W Crossie Mikołajkowym wzię-

ło łącznie udział 220 uczestników

 Tym razem pogoda dopisała i bie-
gacze mieli naprawdę świetne warunki 
do pokonania kilku dystansów – pię-
ciu kilometrów w Biegu Głównym, 
jednego kilometra w Biegu Rodzin-
nym, biegach dziecięcych oraz trzech 
kilometrów w kategorii Nordic Wal-
king. Na dystansie głównym najlepsza 
wśród pań była Aleksandra Płociń-
ska, a wśród panów bezkonkurencyjny 

okazał się Piotr Szczepański. - Jak co 
roku trasa była wymagająca – zazna-
cza Aleksandra Płocińska. - Należało 
bardzo rozsądnie rozłożyć siły na cały 
bieg, nie przeforsować na pierwszych 
okrążeniach, aby móc utrzymać doce-
lowe tempo na całym dystansie.
 Swojego zadowolenia z przebie-
gu imprezy nie kryją również i sami 
organizatorzy. - Cieszę się, że coraz 
to więcej nowych osób staje na star-
cie biegów pod nazwą Rozbiegajmy 
Piaseczno, a to znaczy że hasło Roz-
biegajmy Piaseczno staje się powoli 
faktem – mówi Wiesław Paradowski 
ze Stowarzyszenia Kondycja.

Tyl.

Przegrali u siebie,
wygrali na wyjeździe
KOSZYKÓWKA, III LIGA W środku tygodnia podopieczni Cezarego Dą-

browskiego zmierzyli się przed własną publicznością z AZS-em Poli-

techniką Warszawską, a w ostatnią sobotę zagrali w Grójcu z miejsco-

wym UKS WGR Team. Oba spotkania piaseczyńscy koszykarze kończyli 

w diametralnie różnych nastrojach

 W spotkaniu z silną ekipą Politechniki Warszawskiej zarówno pierwsza, jak 
i ostatnia kwarta były na remis (21:21), ale niestety o porażce przesądziły dru-
ga i trzecia odsłona meczu, w których za każdym razem gospodarze byli gorsi 
o pięć punktów od swoich rywali. Trzeba jednak przyznać, że przyjezdni mieli 
momentami sporo szczęścia – kilka ich trójek wpadło odbijając się wcześniej 
od tablicy, ale i tak zbyt wiele punktów MUKS stracił za sprawą prostych błę-
dów w obronie. W Politechnice świetny dzień rzutowy mieli zwłaszcza Maciej 
Pieklak (25 punktów) i Adam Jęczmień (16 punktów). W barwach Piaseczna 
nie zawiedli Tomasz Wójcikowski i Maciej Dyduch (po 17 punktów). W pew-
nym momencie, w ostatniej kwarcie, nasi zawodnicy doszli już swoich prze-
ciwników na cztery punkty, ale sama końcówka znów należała do gości i to 
oni mogli się ostatecznie cieszyć ze zwycięstwa.
 UKS WGR TEAM Grójec był z kolei rywalem z niższej półki, co też MUKS 
bezwzględnie wykorzystał, od samego początku pokazując swą koszykarską 
wyższość i wygrywając wszystkie kwarty. Najlepszym punktującym był tego 
dnia Maciej Dyduch (25 punktów). Pewna wygrana (95:68) nastraja optymi-
stycznie przed kolejnymi spotkaniami w trzeciej lidze.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy B trzeciej ligi
1. UKS Trójka Żyrardów
  14 7 7 - 0 5 - 0 2 - 0 625 - 398 
2. AZS PW
  14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 679 - 567 
3. MUKS Piaseczno

  13 8 5 - 3 2 - 2 3 - 1 656 - 587

4. Hutnik Warszawa
  10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 539 - 546 
5. Polonia Warszawa
  10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 524 - 732 
6. UKS Basket Siedlce
  8 6 2 - 4 1 - 0 1 - 4 406 - 446 
7. WGR TEAM Grójec
  8 8 1 - 7 0 - 3 1 - 4 522 - 675

PIŁKA NOŻNA

Piłkarze zagrają na hali
 W najbliższą niedzielę 15 grudnia w hali sportowej przy Alei Kaszta-
nów 12 odbędzie się Halowy Turnieju Piłki Nożnej Piaseczno Cup 2019. 
Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na godzinę 9.

Tyl.

R E K L A M A



Jakie będzie w przyszłości otoczenie 
piaseczyńskiego dworca?

10 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY

PIASECZNO W środę odbyła się konferencja poświęcona zagospodarowaniu okolic dwor-

ca PKP w Piasecznie. Podczas spotkania swoje koncepcje aranżacji tego terenu zapre-

zentowali studenci wydziału architektury Politechniki Warszawskiej

 - Chcemy, żeby wokół dworca 
było zielono, ładnie, ekologicznie, 
żeby były parkingi i punkty usługo-
we – mówił burmistrz Daniel Put-
kiewicz. - Ale aby to osiągnąć, nale-
ży wypracować pewien kompromis. 
Ma temu służyć między innymi dzi-
siejsze spotkanie. Jak będziemy mieli 
już konkretny plan, wówczas może-
my przekonywać do niego PKP, które 
jest właścicielem dworca oraz przy-
legających do niego gruntów. Życzę 
owocnej dyskusji i mam nadzieję, 
że usłyszę pomysły, które będziemy 
mogli wykorzystać w przyszłości.

Trzeba zintegrować dworzec 

z miastem

 Ciekawą prelekcję na temat roli 
dworca w strukturze miasta wygło-
sił dr Tomasz Majda. - Już od wy-
nalezienia kolei w 1825 roku dwor-
ce inspirowały artystów, zmienia-
jąc przy okazji przestrzeń miasta 
– mówił. - Z czasem jednak były 
coraz bardziej wyizolowane z tkan-
ki miejskiej, stawały się monofunk-
cyjne. Otoczenie piaseczyńskie-
go dworca powinno mieć wyraźną 
formę i być czytelne.
 Doktor Majda jako przykład dla 
Piaseczna pokazał dworzec w So-
pocie, który jakiś czas temu prze-
szedł gruntowną modernizację. Po-
wstał tam nowy układ drogowy, ale 
także podziemny parking na 240 sa-
mochodów. - Pokazane na prezen-
tacji dworce z Wiednia czy Berlina 
rzeczywiście zapierają dech w pier-
siach – podsumował wiceburmistrz 
Robert Widz. - Ale niech te śmiałe 
projekty nas nie przerażą. Myślmy 
bez barier, bo wiele rozwiązań na-
prawdę jest możliwych. 
 Następnie został wyświetlony 
krótki film o piaseczyńskim dwor-
cu, w którym w rolę lektora wcielił 
się Daniel Putkiewicz. W filmie była 
mowa m.in. o oczekiwaniach miesz-
kańców w stosunku do terenu przy 
ul. Dworcowej. - Kolej to najszyb-
szy i najbardziej popularny wśród 
naszych mieszkańców środek trans-
portu – zaznaczył Robert Widz. - Jej 
rola w najbliższych latach będzie 
jeszcze rosła. 

Pomysły z pogranicza fantastyki

 Kolejna część spotkania zosta-
ła zarezerwowana dla studentów, 
którzy przedstawili cztery koncep-
cje zagospodarowania okolic dwor-
ca. Trzeba przyznać, że niektóre z 

nich ocierały się o science fiction, 
jednak kilka przedstawionych po-
mysłów było naprawdę ciekawych. 
Przede wszystkim studenci chcie-
li za wszelką cenę powiązać stoją-
cy nieco na uboczu dworzec z cen-
trum miasta. Uznali, że powinien on 
być centralnym punktem otoczenia. 
Prowadziłyby do niego ciągi piesze 
i ścieżki rowerowe, a wokół znajdo-
wały się tereny zielone. Pojawiły się 
różne koncepcje rozwiązania kwe-
stii parkowania – od wielopoziomo-
wych parkingów naziemnych, aż po 
parkingi podziemne, które wydają 
się naprawdę interesującym rozwią-

zaniem. Jedna z grup zaproponowa-
ła poprowadzenie pod dworcem tu-
nelu i skierowanie do niego ruchu 
samochodów i autobusów (dwo-
rzec autobusowy znajdowałby się 
pod dworcem kolejowym). Propo-
nowano rozbiórkę dotychczasowych 
obiektów i budowę nowych, głównie 
o charakterze usługowym. Studenci 
byli zgodni, że przebudowy wymaga 
znajdujący się przed dworcem plac. 
 Proponowano, aby zrobić tam 
strefę wolną od ruchu kołowego, 
zbudować fontanny, umieścić ele-
menty małej architektury i nowe na-
sadzenia. Młodzi ludzie stwierdzili, 
że trzeba poprawić komunikację w 
obrębie dworca, a zwłaszcza wpro-
wadzić rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo podróżnych. 
 - Trudno dziś powiedzieć, czy 
wasze pomysły doczekają się reali-
zacji, ale na pewno warto o nich 
rozmawiać – podsumował Robert 
Widz. - Są to propozycje młodych 
ludzi, którzy właśnie tak wyobra-
żają sobie świat. Dlatego nie wolno 
nam ich lekceważyć. Nie będziemy 
oczywiście budować biurowców czy 
restauracji, ale możemy wytyczyć 
pewne sposoby na zagospodarowa-
nie przestrzeni. 

Tomasz Wojciuk

Studenci zaproponowali, aby najbliższe sąsiedztwo dworca zo-

stało wyłączone z ruchu. Zamiast tego do budynku miałyby 

prowadzić dodatkowe ciągi piesze i ścieżki rowerowe

Otoczenie dworca już i tak 

w ostatnim czasie bardzo się 

zmieniło. Kolejnym krokiem 

ma być przebudowa górne-

go odcinka ulicy Dworcowej, 

do której dojdzie prawdopo-

dobnie za dwa lata

R E K L A M A



DAM PRACĘ

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska oraz kierowców w trans-
porcie krajowym, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 668 
499 758

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do prac 
porządkowych, tel. 791 200 444

Firma sprzątająca zatrudni Panie do sprzątania klatek 
schodowych oraz panów do prac porządkowych, 
tel. 503 173 868

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Hurtownia motoryzacyjna w Piasecznie zatrudni sprze-
dawcę z doświadczeniem, tel. 605 232 957 lub e-mail: 
arkadiusz.gadomski@autopartner.com

Zatrudnię mechanika z doświadczeniem do niezależ-
nego serwisu BMW przy ul. Puławskiej obok Piasecz-
na, tel. 600 363 343

Masarnia zatrudni:pracownika rozbiorowego i pracow-
nika produkcyjnego.Piaseczno tel. 22 756 79 82

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ, 
tel. 508 561 379

KASJER/Ka NA STACJI PALIW PKN ORLEN W TARCZY-
NIE, tel.536 193 442

Poszukuję nauczyciela wokalu dla dziecka, raz 
w tygodniu, ok. Zalesia Górnego, tel. 502 222 221

Przedszkole Zaczarowana Pozytywka zatrudni sprzątacz-
kę, tel. 601 778 504

Sklep Lewiatan w Gołkowie zatrudni kasjerkę, tel. 519 831 770

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Opiekun grupy żłobkowej lub pomoc nauczyciela 
w przedszkolu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni ekspedientkę, 
tel. 602 126 840

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Praca od 07.01.2020, Pracownik produkcji – Piaseczno, 
Umowa o pracę; od poniedziałku do piątku (weekendy 
wolne), 3190 zł brutto + premia miesięczna. Zadzwoń 500 
605 102 lub 506 229 624

Mechanik maszyn przemysłowych. Także do przyuczenia.
607 651 623

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo
-magazynowego. Praca w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23. 
Tel. 728  518 788

Zatrudnię kucharza pomoc kuchni sala bankietowa
Ursynów, tel. 505 989 502

SZUKAM PRACY 

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 733 546 026

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” 
- uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839 

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

Drzewo, drewno, okazyjnie kupię/przyjmę z wycinki, 
albo suche, tel. 668 172 777

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

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

Sprzęty rolne tel. 515 486 338

SPRZEDAM

Choinki duże, tel. 535 467 856

Stojaki pod choinkę, hurt - detal - PRODUCENT, 
tel. 887 545 254

Brodzik hydromasaż kompletny – 250 zł, panele szero-
kość 33 cm, piecyk koza szamot – 100 zł, drzwi drewnia-
ne,nowe- 190 zł, kuchenka gazowa – 70 zł, stolik do salonu 
nowy – 350 zł, rożen elektryczny – 85 zł,  tel. 609 946 055

Lada do biura, sklepu, tel. 885 374 460

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Okazyjnie, w dobrym stanie, Mitsubishi Colt, 1.3, 
2001 r, cena do uzgodnienia, tel. 535 585 189

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena,
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340 549

Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 18 000 zł, 
tel. 602 340 549

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 602 340 549

Sprzedam PILNIE z powodu wyjazdu super działkę 
w Konstancinie TANIO !!! tel. 602 340 549 lub 604 624 875

Sprzedam, tanio, działkę budowlaną w Konstancinie,
tel. 604 624 875

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, 
cena 17 000 zł, do negocjacji, tel. 693 912 089

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

Działkę rolną  0,82 ha w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 781 042 481

Bezpośrednio sprzedam działkę rolną 1.1 ha m. Rososz 
k/Góry Kalwarii przy asfaltowej drodze-super dojazd. 
Tel.501 265 235

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działka w miejscowości Słomczyn, ul.Wiosenna,obok 
Konstancina.Wymiar 22mx73m,1600 m kw. Z warunkami 
zabudowy na dom jednorodzinny.Prąd, woda, gaz.
Tel. 602 523 609

Sprzedam teren 8,5 ha z zabudowaniami okolice 
Tarczyna, tel. 606 871 918

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

1ka-480, 2ka – 350/ os+opł, tel. 577 886 988

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Pomieszczenie w salonie fryzjerskim w Bobrowcu dla 
masażysty/fizjoterapeuty/kosmetyczki, tel. 608 156 484

Wynajmę aneks kuchenny, dla 2 osób, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

Pokoje w domu jednorodzinnym dla jednej lub dwóch 
osób, Konstancin, tel. 503 690 260

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność gospodarczą 
przy drodze 79 z widokiem z drogi, Czersk, tel. 606 259 458

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Elektryk – instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, tel. 601 310 413

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzyd
łowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Sprzątanie domów mieszkań garaży sprzątanie 
po remoncie mycie okien prasowanie tel. 693 177 811 

Dom i ogród usługi prace remontowe porządkowanie 
garaży, piwnic  terenu (liście, śnieg, złom, gruz itp.)
prace przydomowe przeprowadzki, tel. 664 048 048

REMONTY, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ: SUCHE ZABUDO-
WY, MALOWANIE, GLAZURNICTWO PANELE, GŁADZIE, 
TAPETY, tel. 501 462 388

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Dachy, tel. 601 310 413

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Serwis komputerowy, tel. 516 096 759

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Ogrodnicze i sprzątanie, tel. 536 043 434

Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel. 600 604 547

Glazura, terakota, remonty, tel. 600 604 547

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Odbieram zbiorniki hydroforowe, stare, metalowe, 
tel. 500 51 66 77 

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi, 
tel. 519 874 891

Biuro Rachunkowe NG z siedzibami w Piasecznie i Górze 
Kalwarii oferuje profesjonalną obsługę księgowo-kadro-
wą działalności gospodarczych. Tel: 665 373 330, e-mail: 
biurorachunkowe.ng@gmail.com 

Złota Rączka tel. 505 265 005

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery, akumulatory), tel. 502 898 418

Mikołaj do wynajęcia – Piaseczno i okolice, tel. 508 837 555

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Rozwiązywanie zagadki ist-
nienia. Wsparcie psychologiczno - rozwojowe. Opieka. 
Zabawy kreatywne.  Okulary VR. Mini kino. Symbolicz-
ne opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady, 
tel. 608 651 034

Reedukacja, tel. 662 704 934

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

MATRYMONIALNE

Pan 41 lat, czeka na „wielką miłość” - cytując słowa 
J. Pawła II z jego książki „Miłość i odpowiedzialność”, 
tel. 571 373 118
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Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. 
Oferujemy wynagrodzenie stałe plus prowizja, 
pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy 
wysyłać na e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców,
tel. 534 140 941

Hotel w Konstancinie-Jeziornie zatrudni  kelnera/kę,
recepcjonistę/kę umowa o pracę, tel. 509 994 568, 
monikawrochna@dworkonstancin.pl

Kupię magnetofon lub całą wieżę, Technics, Radmor 
oraz kolumny Altus, z lat 90-tych, tel. 698 698 839Firma BETOLAND zatrudni kierowcę betonomieszarki,

tel. 511 697 067

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa, 
tel. 603 375 875

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4, nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 20-30zł/h  tel. 571 373 118

Zapraszamy do grupy wsparcia. Omawiamy problemy, 
które Ciebie interesują. Symboliczne opłaty, 
tel. 571 373 118

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno ? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Działka budowlana, 1431 m kw., Piaseczno, ul. Zagro-
dowa, tel. 603 515 935

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet
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Rehabilitacja tak, ale dopiero za 15 lat!
PIASECZNO Anna Smolewska po przebytej operacji bioder otrzymała skierowanie na re-

habilitację stacjonarną w ramach NFZ i udała się z nim do Centrum Kompleksowej Re-

habilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Tam została wpisana w kolejkę oczekujących i do-

wiedziała się, że do szpitala zostanie przyjęta w lutym... 2035 roku

 - Żona jest załamana. Po-
czątkowo myślała że to jakaś 
pomyłka, ale otrzymaliśmy ofi-
cjalne pismo – mówi Jan Smo-
lewski, mąż pani Anny. Miesz-
kanka Piaseczna ma 74 lata. Pół 
roku temu miała udar, a niedaw-
no przeszła operację bioder. Pan 
Jan pokazuje nam zaświadcze-
nie, które zostało wydane przez 
CKR. Znajduje się w nim infor-
macja, że Anna Smolewska w 
trybie planowym została wpisa-
na w kolejkę osób oczekujących 
do Oddziału Rehabilitacyjnego 
Szpitala Wielospecjalistyczne-
go CKR. Obecny okres oczeki-
wania w Oddziale Rehabilitacyj-
nym wynosi 15 lat, więc plano-
wany termin przyjęcia przypada 
dopiero na luty 2035 roku. W pi-
śmie CKR informuje mieszkan-
kę, że o dokładnej dacie przy-
jęcia zostanie poinformowana 
nie później niż 14 dni przed pla-
nowanym terminem udzielenia 
świadczenia. -  Nie wiem, jak to 

możliwe, że żona musi czekać na 
rehabilitację tak długo? – zała-
muje ręce pan Jan. - Jak można 
ustalać taki termin?
 Spróbowaliśmy zasięgnąć infor-

macji w rejestracji CKR-u. - To nie 
jest błąd – poinformowała nas jedna 
z pań. - Taki jest czas oczekiwania. 
To wszystko, co mogę powiedzieć.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Zagrają Mgły
 Już dziś o godzinie 19 w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Pia-
secznie odbędzie się koncert zespołu Mgły w składzie: Ewa Wyszyńska – 
wokal, Ada Wyszyńska – chórki, Piotr Grudziński – gitara, Wojciech Seń-
ko – instrumenty klawiszowe, Bartosz Mileczarek – bas, Rafał Olewnic-
ki – perkusja. Zdjęcia, video (live, teledyski), bio – dostępne są na stronie 
internetowej mgly.pl Bieżące informacje odnośnie grupy na: www.face-
book.com/zespolmgly/. Wstęp wolny.

Tyl.
Jaka to kolęda?
 W sobotę 14 grudnia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się 
koncert „Jaka to kolęda” w wykonaniu uczniów Działu Edukacji Muzycz-
nej Centrum Kultury w Piasecznie. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny. 
Z kolei w niedzielę 15 grudnia w Przystanku Kultura odbędzie się „Kolę-
dogranie z Mikołajem” - koncert najmłodszych uczestników zajęć Dzia-
łu Muzycznego poświęcony kolędom i pastorałkom. Dodatkową atrak-
cją będzie spotkanie z Mikołajem. Początek o godzinie 16. Wstęp wolny.

Tyl.

Czy nowy plac zabaw
zagraża bezpieczeństwu?
PIASECZNO Niedawno gmina oddała do użytku nowy skwer 

przed CEM, na którym znajdują się także zabawki dla 

dzieci. - Niektóre elementy wyposażenia placu stwarzają 

zagrożenie – uważa Rafał Zawiślak. - Wiem co mówię, bo 

doskonale znam tę branżę i obowiązujące w niej normy

 Pan Rafał odwiedził plac kilka dni temu razem z synem. - Z ciekawości zawo-
dowej obejrzałem kilka elementów i muszę powiedzieć, że wzbudziły mój niepo-
kój – mówi. - Najwięcej niebezpiecznych miejsc jest w rejonie hamaka. Występują 
tam zakleszczenia, rdza, ostre krawędzie. Jakość wykonania też nie jest najlepsza.
 Pan Rafał tłumaczy, że wszystkie otwory znajdujące się poniżej 150 cm po-
winny zostać przebadane  pod kątem zakleszczania się palców i mieć przynaj-
mniej 8 mm prześwitu. - Przy przejściu łańcucha w linę widać ostrą krawędź, 
o którą łatwo się skaleczyć – mówi. - Poza tym hamaki nie wiszą na zawie-
siu, tylko zostały umocowane na śrubie oczkowej. Nie powinno się ich w ten 
sposób mocować. Kolejna kwestia, to lina użyta do mocowania hamaka. Nie 
jest zbrojona, dzięki czemu można łatwo ją przeciąć. Ponadto śruby w domku 
nie mają zaślepek, a na części urządzeń nie ma tabliczek znamionowych, po-
twierdzających ich zgodność z normą. Wydaje mi się, że sporo akcesoriów zo-
stało też niewłaściwie zamontowanych.
 Przekazaliśmy uwagi naszego czytelnika burmistrzowi Danielowi Putkie-
wiczowi. - Będzie nam łatwiej, jeśli ten pan skontaktuj się z urzędem gminy i 
wypunktuje ewentualne uchybienia. Wówczas będziemy mogli je zweryfi ko-
wać – mówi burmistrz. - Jeśli podczas montażu wyposażenia skweru zostały 
popełnione błędy, to je naprawimy.

TW

Skwer przed Centrum Edukacyjno-Multimedialnym 

kosztował około 1 mln zł 

R E K L A M A
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