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Przypomnijmy zasady naszej akcji. Firmy przekazują dowolną kwotę 
bezpośrednio na konto Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Pęcherach , my umieszczamy ich loga w grafi cznym 
kształcie bombki choinkowej. Im większa darowizna, tym wyższa gałązka 
przeznaczona na fi rmową bombkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
fi rmom i osobom, które wsparły naszą inicjatywę. Już dziś pragniemy zaprosić 
do uczestnictwa w akcji, która odbędzie się za rok. Razem możemy więcej!

Po raz piętnasty przeprowadzaliśmy akcję 

na rzecz domu dziecka

Choinka dla dzieci

PHU CENTROSAN 

Centrum Techniki Grzewczej
Salon Firmowy

ul. Julianowska 24B
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 08 28
www.centrosan.pl

Komitet Prawa i Sprawiedliwości

w Piasecznie

ul. Młynarska 5
05-500 Piaseczno
tel. 790 330 577
facebook/pispiaseczno

Michał Otręba 

Radny Gminy Lesznowola

Wesołych Świąt 

życzy WADEX

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 

Danuta Zalewska

ul. Jana Pawła II 31
ul. Młynarska 15
05-500 Piaseczno
tel. 602 120 838

ONYX JANUSZ MIZERSKI

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

ul. Źródlana 26
05-502 Wólka Kozodawska
www.onyxkostka.pl

Hurtownia Elektryczna -  SEA

ul. Jana Pawła II 62
05-500 Piaseczno
Tel. 22 735 40 00, 01
www.seapiaseczno.pl

.Nowoczesna koło Powiat Piaseczno

.Nowoczesna
ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska k/Wygody
Al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66
www.jarper.pl

ARCHE TRANS Paweł Klimek

ul. Szolc-Rogozińskiego 6/24
02-777 Warszawa
tel. 509 275 720
 
Zbigniew Mucha

Radny Rady Gminy Piaseczno

NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH, CZĘŚCI

ul. Pod Bateriami 22
05-500 Piaseczno
tel. 603 807 472 
bajwid@bajwid.pl
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Wysoka kara dla „szalonego” kierowcy

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bóg Mordu, czyli 

teatr przez duże „t”

Podczas włamania zgubił telefon

Policjanci znaleźli 32 kg bursztynu

Wypłacali z bankomatu „brudne” pieniądze

Znów skradziono samochód

Okradał przesyłki pocztowe

 Jakiś czas temu w Zalesiu Górnym doszło do niebezpiecznego incyden-
tu z udziałem kierowcy terenówki, który wjechał na przejazd mimo opusz-
czonych rogatek. Tylko cudem auto nie zderzyło się z jadącym pociągiem. 
Zajście utrwalił jeden ze świadków zdarzenia, który przekazał nagranie po-
licji. Mimo że było ono słabej jakości, funkcjonariuszom udało się rozszy-
frować markę i numer rejestracyjny pojazdu. Okazało się, że suzuki jechał 
mieszkaniec Warszawy, który został poproszony o złożenie wyjaśnień. Męż-
czyzna został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.

 W niedzielę 21 stycznia o 
godz. 19 na deskach sceny Teatru 
Hugonówka odbędzie się spek-
takl „Bóg Mordu”. To komedia psy-
chologiczna Yasminy Rezy jednej 
z najpopularniejszych autorek w 
Europie. W rolach głównych wy-
stąpią gwiazdy młodego pokole-
nia - Katarzyna Maciąg, Katarzy-
na Misiewicz-Żurek, Lesław Żu-
rek oraz Marcin Chochlew.  Akcja 
spektaklu w reżyserii Dominiki 
Nowak rozgrywa się podczas spo-
tkania dwóch małżeństw doty-
czącego bójki ich dzieci. Czwórka 
dorosłych „wychowanych” osób 
rozmawia w „kulturalny” sposób 
o zaistniałej sytuacji. Z pozoru 
kurtuazyjne spotkanie stopnio-
wo przeradza się w otwarty kon-
flikt. Spektakl pełen jest nieocze-
kiwanych zwrotów akcji, błysko-
tliwych dialogów i inteligentne-
go humoru. Sztuka, oprócz wielo-
krotnych adaptacji scenicznych, 
zyskała ogromną popularność 
dzięki nakręconemu na jej pod-
stawie fi lmowi „Rzeź” Romana Po-
lańskiego. Bilety w cenie 50 złotych 
do nabycia w kasie KDK i na www.
konstancinskidomkultury.pl.
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 Nocą do jednego ze sklepów w gminie Prażmów włamało się dwóch mło-
dych mężczyzn. Ich łupem padły pieniądze, ale także różnego rodzaju alkoho-
le i papierosy. Na miejscu zdarzenia prowadzący czynności policjanci znaleź-
li telefon komórkowy, który – jak się potem okazało – należał do jednego ze 
sprawców. Młodociani złodzieje, z których jeden nie miał nawet 18 lat, zostali 
zatrzymani. Funkcjonariuszom udało się też odzyskać skradziony towar. 

 W poniedziałek policjanci we współpracy z funkcjonariuszami izby cel-
no-skarbowej zatrzymali w Mrokowie 22-letniego Wietnamczyka. Mężczy-
zna przebywał na terenie Polski nielegalnie i ukrywał 32 kg bursztynu o war-
tości 670 tys. zł, pochodzącego prawdopodobnie z przemytu. Aby uniknąć 
zatrzymania, Azjata próbował wręczyć policjantom 3 tys. zł łapówki. 22-la-
tek trafi ł do aresztu tymczasowego, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W nocy na ul. KEN policjanci zauważyli stojącego przy bankomacie męż-
czyznę, który miał na twarzy kominiarkę. Funkcjonariusze znaleźli przy 
21-letnim Damianie P. torbę, w której było 76 tys. zł w nominałach 100-zło-
towych oraz karty płatnicze. Kilkadziesiąt metrów dalej policjanci zatrzyma-
li brata 21-latka, Rafała P., który miał w kieszeni trzy kolejne karty płatnicze 
oraz siedzącą w samochodzie 24-letnią Paulinę K., mającą przy sobie kolejną 
torbę z 68 tys. złotych. Po sprawdzeniu okazało się, że pieniądze były wypła-
cane z kont fi rm zakładanych na tzw. słupy. Funkcjonariusze będą teraz usta-
lać, kim byli „prezesi” fi rm i skąd pochodziły pieniądze. Zatrzymani usłyszeli 
zarzuty kradzieży z włamaniem na rachunki bankowe działając wspólnie i w 
porozumieniu. Grozi im za to nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

 W nocy z 17 na 18 grudnia na ulicy Saturna w Józefosławiu skradziono 
czarną toyotę avensis combi z 2013 roku o wartości 65 tys. zł. Wszystkie oso-
by, które widziały moment kradzieży lub mają informacje dotyczące złodziei 
proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. 

 Kilka dni temu w rejonie Alei Krakowskiej w Łazach policjanci zatrzymali 
22-letniego Ukraińca, podejrzewanego o okradanie przesyłek pocztowych. Przy 
mężczyźnie znaleziono w sumie aż 62 skradzione artykuły. Sprawa jest rozwojo-
wa. 22-latek będzie odpowiadał za kradzież, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Awantura o anonim
POWIAT Szef rady powiatu przesłał radnym pismo nieznanego autora, szkalujące staro-

stę. – Co panu strzeliło do głowy!? Tym sposobem można zniszczyć każdego – grzmiał 

w piątek radny Zygmunt Laskowski

 Anonim podpisany przez „Pra-
cownika Starostwa” został przesła-
ny na początku grudnia do Okrę-
gowej Inspekcji Pracy w Warszawie. 
Pismo otrzymał też do wiadomości 
m.in. Kurier Południowy. 

Zhańbił pan swoją funkcję

 Autor napisał również, aby list 
został przekazany każdemu rad-
nemu powiatowemu. I przewodni-
czący Włodzimierz Rasiński postą-
pił zgodnie z jego życzeniem. – Co 
panu do głowy strzeliło, żeby nam 
do wiadomości dawać tak podłe i 
szydercze pismo?! – zapytał pod-
czas piątkowej sesji podniesionym 
głosem Zygmunt Laskowski. – Te 
kalumnie przestały być anonimo-
we, bo przekazując je dalej podpi-
sał się pan pod nimi. Nie można ta-
kich rzeczy wyczyniać! Tym sposo-
bem można zniszczyć każdego, na-
pisać, że ja mam kochankę, a nawet 
kochanka, można napisać, że jestem 
złodziejem – uderzył ręką w stół. 
– Zastanowił się pan, panie prze-
wodniczący, gdyby to pan był wy-
mieniony w tym anonimie? I pana 
rodzina to czytała, nasze rodzi-
ny to czytały? Uważam, że zhańbił 
pan funkcję przewodniczącego rady. 
Żałuję, że głosowałem za pana wy-
borem. Oczekuję, że klub Platfor-
my Obywatelskiej [do którego na-
leży szef rady – przyp. red.] zajmie 
stanowisko w sprawie działań prze-
wodniczącego rady. Jeżeli ktoś nie 
miał honoru i odwagi podpisać się 
pod tym, dla mnie jest tchórzem – 
stwierdził. 
 Wojciech Ołdakowski, które-
go autor anonimu nie przebiera-
jąc w słowach oskarżył m.in. o nie-
właściwe traktowanie pracowników 
urzędu, szczególnie tych w okre-
sie ochronnym przed emeryturą, 

oświadczył, że wystąpił do Komen-
dy Powiatowej Policji o podjęcie 
czynności operacyjnych zmierzają-
cych do ustalenia autora tego zawie-
rającego fałszywe zarzuty donosu, w 
związku z możliwością popełnienia 
przestępstwa zniesławienia. 

Powinien trafić do kosza?

 Włodzimierz Rasiński tłuma-
czył, że nie ma sobie nic do zarzu-
cenia, ponieważ przed przekaza-
niem anonimu do wszystkich rad-
nych skonsultował ten ruch z biu-
rem prawnym. – I otrzymałem od-
powiedź, że skoro jest napisane „do 
każdego radnego”, to mam obowią-
zek przekazania – uzasadnił. Mece-
nas Monika Prajsnar dodała, że pi-
smo zostało upublicznione w ten 
sposób, że  skierowano je do me-
diów. Na sugestię radnych, iż ano-
nim powinien trafić prosto do ko-
sza, odpowiedziała, że nie widzi ta-

kiej możliwości, skoro dokument 
został skierowany do instytucji pu-
blicznej, inspekcji pracy. 
 Po słowach radnego Laskowskie-
go, Włodzimierz Rasiński oddał się 
do dyspozycji swojego klubu. 
 Zdanie Zygmunta Laskowskiego 
poparła radna Maria Mioduszew-
ska. – To nie jest dokument, który 
powinien być publicznie pokazywa-
ny czy przekazywany. Kiedy byłam 
przewodniczącą rady, takich anoni-
mów otrzymywałam wiele, wszystkie 
wrzucałam do kosza – oznajmiła.
 Inne zdanie wyraziła Maria Ber-
nacka-Rheims. Jej zdaniem, sko-
ro autor chciał, aby pismo  zostało  
skierowane do każdego radnego, to 
tak powinno się stać. Nie przekonała 
tym Zygmunta Laskowskiego. Na ko-
niec dyskusji zacytował on sentencję 
Starszego Seneki: „Czego nie zabra-
nia prawo, zabrania przyzwoitość”.

Piotr Chmielewski 

Radny Laskowski (z prawej) o rozpowszechnieniu anonimu: 

- Tego nie wolno robić
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 Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, 
mieszkańcom Powiatu Piase-
czyńskiego składam serdeczne 
życzenia zdrowia, pogody du-
cha oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech rodzinnym spotkaniom 
przy Wigilijnym stole towarzy-
szy atmosfera radości i pokoju. 
Życzę Państwu sukcesów w ży-
ciu osobistym i zawodowym oraz 
szczęścia w Nowym 2018 Roku. 

Komendant Powiatowy Policji 

w Piasecznie 

mł. insp. Robert Chmielewski
R E K L A M A
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Minister złożył 
życzenia ubogim
PIASECZNO We wtorek w starostwie powiatowym odbyła się druga Wi-

gilia dla Potrzebujących z udziałem senatora Konstantego Radziwiłła

 Z inicjatywą zorganizowania spotkania wyszło biuro senatora Radziwiłła, 
które nawiązało współpracę z Caritasem, działającym przy kościele św. Anny 
w Piasecznie. – Zależało nam na tym, aby zaprosić na wigilię osoby doświad-
czone przez życie, złożyć im życzenia, podzielić się z nimi opłatkiem, wspól-
nie zaśpiewać kolędy – mówi Michał Mierzwa, dyrektor biura senatora Radzi-
wiłła. Na wszystkich uczestników wigilii czekał świąteczny poczęstunek oraz 
symboliczne paczki. – W święta Jezus łączy nas wszystkich, bez względu na 
status materialny i pochodzenie – mówił ks. Andrzej Krynicki, proboszcz pa-
rafi i św. Anny. – Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi.
 – Boże Narodzenie to specjalne święta – zwrócił się do potrzebujących se-
nator Konstanty Radziwiłł. – Życzę państwu radości, miłości i wiary oraz abyśmy 
częściej się do siebie uśmiechali i byli w stanie pokonać wszelkie trudności.
 Następnie uczestnicy wigilii złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.

TW

Senator  i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podzielił się 

z potrzebującymi opłatkiem
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Jeśli karp, to tylko z Żabieńca
PIASECZNO W Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu trwają właśnie karpiowe żniwa. - Osobiście 

najbardziej lubię karpie pełnołuskie, które mają delikatne, bardzo smaczne mięso – mówi Mirosław Cie-

śla, dyrektor zakładu. - Mniejsze sztuki są idealne do galarety, zaś większe świetnie nadają się do smażenia

 Zanim karp trafi na świątecz-
ny stół, jest dwa lub trzy sezony ho-
dowany. 2-letnie ryby ważą zwykle 
nieco ponad kilogram, zaś 3-letnie 
– 1,5-2 kg, czasem więcej. Tegorocz-
ne sztuki są jednak nieco lżejsze, 

niż przewiduje norma. Dlaczego? 
Wszystko przez pogodę. - Karp jest 
rybą ciepłolubną – wyjaśnia Miro-
sław Cieśla. - Aby przyrastał, woda 
musi mieć minimum 18 stopni C. W 
maju, czerwcu oraz drugiej połowie 
sierpnia panowały niskie temperatu-
ry. Właściwie w tym roku karpie ro-
sły tylko przez jakieś 6-7 tygodni.
 Ryby z Żabieńca są dokarmiane 
zbożem, jednak stanowi ono jedy-
nie około 30 proc. zjadanego przez 
niego pokarmu. Pozostała część to 
pokarm naturalny, który rozwija się 
w stawie, jak plankton oraz bezkrę-
gowce, zamieszkujące dno zbiorni-
ków wodnych. - Długa hodowla i na-
turalne pożywienie oczywiście prze-
kładają się na smak mięsa – podkre-
śla dyrektor zakładu. - Nasze karpie 
są nie tylko pyszne, ale też zdrowe, 

bo ich tłuszcz zawiera korzystne dla 
zdrowia kwasy nienasycone n3 i n6. 
 Żabieniecki zakład produkcyj-
ny, który podlega pod Instytut Ry-
bactwa Śródlądowego w Olszty-
nie, ma obiekty położone także w 
rejonie Grójca, Pruszkowa i Pia-
seczna. Łączna powierzchnia sta-
wów wynosi 350 ha. W Żabień-
cu stawy umiejscowione są na te-
renie chronionego obszaru Natu-

ra 2000. Są tu siedliska dziko ży-
jących ptaków, m.in. czapli i kor-
moranów, które żywią się rybami. 
- Ptaki i wydry w ciągu roku wyja-
dają nam ze stawów kilka ton ryb 
– mówi Krzysztof Gajek, specjali-
sta ds. produkcji rybackiej. - Pogo-
dziliśmy się, że tak musi być. Życie 
w harmonii z naturą wiąże się nie-
stety z pewnymi kosztami. 

Tomasz Wojciuk

W październiku stawy hodowlane są odławiane, a karpie trafiają 

do przepływowych stawów magazynowych.  Z nich ryby wędrują 

na tzw. płuczkę, gdzie wytracają nieprzyjemny, mulisty zapach

Sprzedaż karpia 

prowadzona jest przy biurze 

zakładu w Żabieńcu, 

gdzie każdy może przyjść 

po świeżą rybę



Bo w orkiestrach jest moc
GÓRA KALWARIA Orkiestra Air Band niedzielnym, gwiazdkowym kon-

certem podsumowała dwa lata działalności i otworzyła nowy rozdział 

w swojej historii

 Wielbiciele gry zespołu, który tworzy 22 mieszkańców Góry Kalwarii i oko-
lic (są wśród nich policjant, cukiernik, właściciel punktu skupu złomu, cera-
mik, elektronik, mechanik samochodowy i kilkoro studentów) w niedzielę 
wypełnili salę Ośrodka Kultury. – Po prostu lubię ich słuchać – przyznała pani 
Elżbieta, jedna z mieszkanek miasta. Podczas „Gwiazdkowego zawrotu gło-
wy” Air Band zagrał 20 utworów muzyki rozrywkowej ze swojego, ćwiczo-
nego co poniedziałek repertuaru. W niedzielę premierowo zabrzmiały „Last 
Christmas” zespołu Wham! i „Jest taki dzień” Czerwonych Gitar. 
 – Bardzo cieszę się z poziomu, jaki dwa lata od powstania prezentuje nasza 
orkiestra. Początki były trudne. Gdy odtwarzam sobie archiwalne nagrania Air 
Bandu, trochę uszy mnie bolą – przyznaje ze szczerością Mariusz Borowski, je-
den z inicjatorów powołania grupy. Jest jednym z lokalnych muzyków (gra na 
puzonie suwakowym), który chciałby zarazić swoją pasją coraz więcej osób. – 
Planujemy rozpocząć warsztaty muzyczne dla młodzieży – zdradza.
 – Chcemy się rozwijać, dlatego powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Kul-
turalne Air Band – uzupełnia Andrzej Marek, wiceprezes organizacji i niefor-
malny kierownik muzyczny orkiestry.  Stowarzyszenie będzie próbowało po-
zyskać fundusze na organizację zajęć dla młodzieży, ale i zakup strojów repre-
zentacyjnych dla muzyków. – Zależy nam na godnym reprezentowaniu Góry 
Kalwarii – dodaje Andrzej Marek. 
 Kto ze względu na przygotowania świąteczne nie zdołał przybyć w nie-
dzielę do Ośrodka Kultury, będzie miał okazję posłuchać orkiestry podczas 
Kalwaryjskiego Rynku Noworocznego, 1 stycznia o godz. 17.
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Air Band, tworzony przez pasjonatów muzyki, 

ma w mieście coraz liczniejsze grono wielbicieli 

Więcej worków i segregowania
LESZNOWOLA/PIASECZNO W gminie Lesznowola od 1 stycznia zmienią się zasady odbierania od 

mieszkańców nieczystości. W Piasecznie obowiązujący system zostanie zmieniony dopiero 

w 2019 roku. Póki co mieszkańcy obydwu gmin na razie nie muszą się obawiać wzrostu cen

 Od początku stycznia śmieci z 
terenu gminy Lesznowola będzie 
odbierało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Piaseczno, gminna 
spółka, która zaproponowała naj-
niższą cenę w przetargu (umowę na 
odbiór nieczystości, która ma obo-

wiązywać do końca 2020 roku, pod-
pisano 12 grudnia). Dobra wiado-
mość dla mieszkańców jest taka, że 
za śmieci będą płacili tyle samo, co 
do tej pory, czyli 3,20 zł od metra 
sześciennego zużytej wody w przy-
padku śmieci posegregowanych i 
6,40 zł w przypadku śmieci niese-
gregowanych (Lesznowola jako je-
dyna gmina w powiecie i jedna z nie-
licznych w Polsce ustala swoje staw-
ki za śmieci w oparciu o ilość zuży-
tej wody). 

Będzie pięć frakcji

 Na tym jednak dobre wiadomo-
ści się kończą, bo od nowego roku 
mieszkańców Lesznowoli będzie 
czekało ze śmieciami więcej pra-
cy i będą one też zajmowały wię-
cej miejsca w śmietnikach. Dlacze-
go? Przede wszystkim od 1 stycz-
nia, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska, śmieci będą 
dzielone aż na pięć frakcji. Do zie-
lonych worków ma trafiać szkło, do 
żółtych metale i tworzywa sztucz-
ne, do brązowych odpady bio (czyli 
np. liście, ale także pozostałości wa-
rzyw i owoców), do czarnych odpa-
dy zmieszane, a do niebieskich – pa-
pier. Na stronie gminy w zakładce 

„Dla mieszkańców” dostępny jest 
już harmonogram odbioru odpa-
dów na 2018 rok dla poszczególnych 
miejscowości. Dołączono także ad-
resy sklepów, w których można na-
być worki we wskazanych przez mi-
nistra kolorach. Harmonogram od-
bioru odpadów mieszkańcy otrzy-
mają też wkrótce w wersji papiero-
wej. – Śmieci muszą być wystawiane 
w workach o określonych kolorach. 
W przeciwnym razie mogą nie zo-
stać odebrane. Jednolita kolorysty-
ka obowiązuje na terenie całego kra-
ju – mówi Lech Kilanowski, kierow-
nik referatu gospodarki odpadami 
komunalnymi. – Nie dotyczy to po-
jemników, które mogą być w innym 
kolorze, pod warunkiem, że zosta-
ną właściwie podpisane. Mieszkań-
cy mają pięć lat na zakup pojemni-
ków we wskazanych kolorach. 
 Gmina wydrukowała i dostar-
czyła mieszkańcom kilka tysięcy 
ulotek, informujących o nowych za-
sadach segregowania odpadów. 

Rewolucja ominie 

(na razie) Piaseczno

 W gminie Piaseczno nowe za-
sady segregacji odpadów będą 
obowiązywały dopiero od 1 stycz-
nia 2019 roku, bo właśnie wtedy 
gmina podpisze umowę z nową 
firmą odbierającą nieczystości. 
Obecna umowa z PUK Piasecz-
no (obsługuje dwa sektory) i Le-
karo obowiązuje jeszcze przez rok. 
– Dlatego na razie nic się u nas nie 
zmienia – mówi Barbara Wysoc-
ka, naczelnik wydziału gospodar-
ki odpadami. – Nadal mieszkań-
cy, którzy segregują odpady będą 
płacili 9 zł miesięcznie, a ci, któ-
rzy nie segregują – 18 zł. Od stycz-
nia zaczniemy już natomiast przy-
gotowywać się do wprowadzenia 
nowego systemu. Przetarg na fir-
mę, która będzie odbierać śmieci od 
stycznia 2019 roku ogłosimy pewnie 
gdzieś w okolicach czerwca.

Tomasz Wojciuk

Od stycznia mieszkańcy 

Lesznowoli będą 

musieli dzielić śmieci 

aż na pięć frakcji
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Cate Blanchett i skandal
 Konstanciński Klub Filmowy za-
prasza na spotkanie, które odbędzie 
się we wtorek 9 stycznia o godz. 19. 
Jego gwiazdą będzie australijska ak-
torka Cate Blanchett. Ma w swoim do-
robku aż 5 nominacji do Oscara oraz 2 
statuetki. Zostanie wyświetlony jeden 
z fi lmów z jej udziałem. Tematem pro-
jekcji oraz dyskusji będzie kontrower-
syjny skandal, przedstawiony w gło-
śnej powieści Zoë Heller. KKF czeka na 
wszystkich kinomanów z Konstancina 
i okolic, stałych bywalców oraz nową 
publiczność. Wstęp wolny.

PC

Miejsce na 

Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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Muzyczne jasełka w Bajce
We wtorek w Publicznym Przedszko-

lu „Bajka” odbyły się doroczne jasełka z 

udziałem 6-latków. Mali artyści przygo-

towali piękne, okraszone kolędami przed-

stawienie, wzbogacone o elementy ludo-

wego folkloru

 Jasełka były zatytułowane „Przybie-

żeli do Betlejem” i opowiadały o niezwy-

kłej tajemnicy przyjścia na świat Jezusa 

Chrystusa. Najpierw miejsce w stajence 

zajęli Józef z Maryją i Dzieciątkiem, a po 

chwili na scenie zjawiły się anioły, któ-

re porwały publiczność swoim subtel-

nym tańcem. Piękne, świąteczne, na-

strojowe piosenki były przeplatane co 

jakiś czas znanymi kolędami. Drogę do 

żłóbka wskazała małym pastuszkom 

gwiazda betlejemska. W pewnym mo-

mencie na scenie zjawili się też górale, 

którzy zatańczyli ludowy taniec z ciu-

pagami. W końcu do żłóbka zawitał or-

szak trzech króli, którzy złożyli Dzie-

ciątku dary. Publiczność zachwyciła 

wspaniała gra świateł oraz niesamowi-

te kostiumy małych aktorów, przygoto-

wane przez dyrektor przedszkola Kry-

stynę Otrębę. Na końcu dzieci zainto-

nowały „Pójdźmy wszyscy do stajen-

ki”, po czym rozległy się gromkie bra-

wa. - Dziękuję dzieciom i opiekunom 

za przygotowanie wspaniałego przed-

stawienia – mówiła Krystyna Otręba. 

- Życzę wszystkim wesołych świąt Bo-

żego Narodzenia. Niech upłyną one w 

serdecznej atmosferze wśród bliskich i 

przyjaciół. Niech magia tych świąt za-

gości w państwa sercach, a zbliżający 

się nowy rok będzie wypełniony sukce-

sami w życiu osobistym i zawodowym.

Są rogatki, jest problem
LESZNOWOLA Kilka tygodni temu na przejeździe kolejowym na ul. Kra-

sickiego zamontowano rogatki. Miały tylko podnieść bezpieczeństwo 

kierowców i podróżnych, a spowodowały dodatkowo zakorkowanie 

całej miejscowości

 W Nowej Iwicznej długo nie było ani dróżnika, ani szlabanu. Rogatki zbu-
dowano w związku z przebudową linii kolejowej na odcinku od Warszawy 
do Czachówka Południowego. Teraz pociągi mają osiągać tu większe prędko-
ści. Składów ma także przybywać. Niestety, montaż szlabanów nie wszystkim 
przypadł do gustu, tym bardziej że w rejonie przejazdu z dnia na dzień zaczę-
ły tworzyć się gigantyczne korki. 
 – Problem polega na tym, że rogatki zamykane są na długo przed przy-
jazdem pociągu – zauważa Robert Lichocki, mieszkający nieopodal przejaz-
du. – Skład nie zostanie wypuszczony ze stacji w Piasecznie, jeśli szlabany w 
Starej i Nowej Iwicznej nie będą zamknięte. Na pewno te działania podnoszą 
bezpieczeństwo, ale na ul. Krasickiego jest bardzo duży ruch. W efekcie, w go-
dzinach szczytu, na tej drodze cały czas się stoi. Osobom, które mieszkają bli-
sko przejazdu trudno też jest wyjechać z posesji i włączyć się do ruchu. PKP 
było informowane o sprawie, więc doskonale znają sytuację.
 Robert Lichocki nie twierdzi, że przejazd został zmodernizowany niezgod-
nie z przepisami. – Po prostu ta ulica nie jest przystosowana do tak dużego 
natężenia ruchu – mówi. 
 Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK informuje, że rogatki na 
przejeździe w Nowej Iwicznej są zamykane na dwie minuty przed przyjazdem 
pociągu. Czasami są opuszczone nieco dłużej, kiedy składy w rejonie przejaz-
du akurat się mijają. – Na miejscu jest dróżnik, który cały czas kontroluje sytu-
ację – dodaje Karol Jakubowski. – Chodzi o to, aby zapewnić bezpieczeństwo 
zarówno kierowcom, jak i osobom podróżującym pociągiem. Po przejeździe 
składu rogatki od razu są otwierane.

Tomasz Wojciuk

Na przejeździe w Nowej Iwicznej, w związku z zainstalowaniem 

szlabanów, zaczęły tworzyć się gigantyczne korki

17-go Stycznia 5

05-500 Piaseczno

tel. 22 715 52 07

11 Listopada 21

05-500 Zalesie Dolne

tel. 22 736 00 66

Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”
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Góra Kalwaria oświatowym liderem
Komisja złożona z naukowców po raz kolejny przyznała naszej gminie prestiżowy tytuł 
Samorządowego Lidera Edukacji.
 Eksperci z wybranych uczelni (m.in. Uniwer-
sytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II, Uniwersytet Śląski) ocenia-
li jakość i efektywność polityki edukacyjnej pro-
wadzonej przez poszczególne samorządy. Na-
grodzono te lokalne władze, które swoje zada-
nia oświatowe realizują nowocześnie i z troską o 
jakość kształcenia.

 – Nie od dziś edukacja jest dla nas jednym z 
priorytetów – podkreśla burmistrz Góry Kalwarii 
Dariusz Zieliński. – Wystarczy wspomnieć, jakie 
inwestycje ostatnio zrealizowaliśmy i jakie nieba-
wem zrealizujemy: budowa nowej siedziby przed-
szkola integracyjnego, utworzenie żłobka, budo-
wa sali gimnastycznej w Czachówku i przedszko-
la w Baniosze – wylicza. I dodaje: – Bardzo się 
cieszę, że nasze poważne podejście do rozwoju 
lokalnej oświaty znów zostało docenione.
 Naukowcy przyznali Górze Kalwarii rów-
nież wyróżnienie specjalne Lider Jakości Kształ-
cenia. Otrzymują je samorządy, które „w spo-
sób szczególny troszczą się o podnoszenie jako-
ści nauczania”. Ten laur dostało w tym roku 12 
gmin i powiatów z całej Polski.
 Burmistrz Dariusz Zieliński odebrał dyplomy i 
statuetkę podczas gali, która odbyła się 9 grudnia w 
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Hala „na wiadukcie” 
z opóźnieniem
PIASECZNO/ POWIAT Splajtowała duża kielecka fi rma budowlana, któ-

ra wznosiła halę sportową dla zespołu szkół przy ul. Szpitalnej 10. Sta-

rostwo musi poszukać nowego wykonawcy

 Procedury, które są przewidziane przy porzuceniu placu budowy przez 
fi rmę, opóźnią ukończenie inwestycji. Obiekt sportowy za 7 mln zł miał być 
gotowy jesienią tego roku, ale najprawdopodobniej uczniowie będą mogli z 
niego korzystać dopiero w roku 2019. 
 Pracownicy spółki Dorbud, która objęła plac budowy wiosną tego roku, 
zaprzestali wykonywania prac w październiku. Przez kilka tygodni wydawa-
ło się, że w ramach działań restrukturyzacyjnych, intratna dla fi rmy inwestycja 
przy ul. Szpitalnej będzie kontynuowana. Tak się jednak nie stało.  – W stycz-
niu ogłosimy przetarg, żeby prace mogły ruszyć ponownie na wiosnę – zapo-
wiada Ksawery Gut z zarządu powiatu piaseczyńskiego. 
Szkoła „na wiadukcie” przez lata korzystała z sali gimnastycznej. Ale obiekt 
został „przekazany” rozbudowywanemu sąsiedniemu Specjalnemu Ośrodko-
wi Szkolno-Wychowawczemu. 
 Nie ma natomiast obaw, jeśli chodzi o terminowość budowy drugiej hali 
sportowej w Piasecznie, przy Liceum Ogólnokształcącym. Starostwo infor-
muje, że na obiekcie trwa budowa dachu. Hala zostanie oddana jesienią. 

PC

Roboty mają ponownie ruszyć na wiosnę

Zbliża się wielka przeprowadzka
KONSTANCIN-JEZIORNA Z kilkumiesięcznym poślizgiem, ale ratusz ma być gotowy na począt-

ku roku. Około marca urzędnicy zaczną się do niego przenosić z... sześciu budynków

 W ten sposób zakończy się trwa-
jąca od kilkunastu lat opowieść pt. 
„Budowa ratusza dla Konstanci-
na-Jeziorny”. Jej ostatni etap nie był 
usłany różami. Budowa nowej sie-
dziby władz rozpoczęła się trzy lata 
temu. Jednak pierwszy wykonawca 
nie podołał zadaniu i porzucił plac 
budowy. W efekcie gmina musiała 
wybrać kolejną firmę, ale to podro-
żyło inwestycję do około 33 mln zł.
 Przedsiębiorca, który zobowią-
zał się do ukończenia ratusza pro-
wadzi już ostatnie prace. – Nieste-
ty,  przedłużą się one do przełomu 
roku, ponieważ okazało się, że bra-
kowało kawałka projektu dotyczące-
go sterowania automatyką – tłuma-
czy Janusz Kołodziejczak, zastępca 
szefa wydziału inwestycji i remon-
tów w gminie. – Jednak to nie zakłó-
ci odbiorów. Spodziewamy się, że na 
początku roku będziemy dyspono-
wać pozwoleniem na użytkowanie 
budynku – dodaje.
 W lutym rozpocznie się meblo-
wanie pomieszczeń, co oznacza, że 
kilka tygodni później budynek za-
cznie żyć. Urzędnicy opuszczą w 
znacznej części wynajmowane po-
mieszczenia przy ul. Mirkowskiej 39, 
galerii Lima (Warszawska 31), War-
szawskiej 23, Warszawskiej 32, So-
bieskiego 5 i Świetlicowej 1. W obec-
nej siedzibie burmistrza powstanie 
centrum monitoringu oraz zarzą-
dzania kryzysowego, czyli m.in. sie-
dziba straży miejskiej. 
 Wszystko wskazuje na to, że w 

nowym ratuszu będą prowadzone 
jeszcze dodatkowe prace. W projek-
cie, na parterze przewidziano szereg 
pomieszczeń usługowych do wynaję-
cia. Okazuje się jednak, że zaplano-
wano ich za dużo. – Na razie mamy 
jednego najemcę, bank. Jest też jed-
na oferta na utworzenie lokalu ga-
stronomicznego – mówi burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. – Poczta oraz 
kancelarie prawnicze nie są zainte-
resowany najmem. Dlatego skłaniam 
się do zaadaptowania pozostałych 
pomieszczeń na biura dla urzędni-

ków, co jeszcze bardziej poprawi wa-
runki obsługi mieszkańców.
 Zdaniem radnego Cezarego Że-
glińskiego od początku inwestycji 
było wiadomo, że na tak duże lokale 
usługowe (po ponad 100 m kw.) nie 
znajdą się chętni. – Jednak nikt nam, 
radnym projektu nie zaprezentował, 
żebyśmy mogli wyrazić swoje zdanie 
na ten temat – ubolewa.
 W ramach inwestycji powsta-
ła też ul. Kolejowa oraz około 130 
miejsc parkingowych. 

Piotr Chmielewski
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Budowlańcy mają opuścić ratusz na przełomie roku. 

Budynek zacznie żyć na wiosnę



Choinki i bombki na sto sposobów
KONSTANCIN-JEZIORNA Mnóstwo osób spotkało się w niedzielę w Parku Zdrojowym, 

aby zrobić zakupy, spotkać się ze św. Mikołajem, podzielić się opłatkiem i wziąć 

udział w miejskiej wieczerzy

 Na mieszkańców i przyjezdnych 
czekało ponad 70 stoisk, na których 
przeważały świąteczne, misternie 
wykonane ozdoby – choinki, bombki, 
stroiki, domki z piernika. Jednak były 
również kramy z urokliwymi, ręcznie 
wykonanymi zabawkami oraz trady-
cyjnymi ciastami, wędlinami, mio-
dami, powidłami i herbatami. Spa-
cerujący po głównej alei przebiera-
li w propozycjach handlowców, ale i 
wyrażali zachwyt z dopracowanych i 
pomysłowych dekoracji.

Stroiki jak święta, na bogato

 Wielu rękodzielników w jarmar-
ku wzięło udział pierwszy raz, bo 
i niedawno odkryli w sobie talent 
do wykonywania ozdób. – Lubię 
tworzyć i kocham piękno. Przyje-

chałam na jarmark, bo moje stroiki 
cieszyły się dotąd dużą popularno-
ścią u znajomych. Robię je na bo-
gato, bo takie jest polskie Boże Na-
rodzenie – tłumaczyłza Agnieszka 

Staros z podotwockich Glinek. Na 
jej kramie znaleźliśmy m.in. cho-
inkę z gałązek tui. Z kolei Moni-
ka Gąsowska i Małgorzata Piasec-
ka, siostry z Warszawy sprzedawa-
ły choinki i wianki  własnoręcznie 

uplecione z papieru jak z wikliny. – 
Są przepiękne i niespotykane – za-
chwycała się jedna z klientek sięga-
jąc do portfela. Jeszcze więcej cza-
su na... wyszywanie i oplatanie nit-
kami (po pół dnia na jedną bomb-
kę) poświęciła Stanisława Pały-
ska-Ksiądz z Konarów koło Warki. 
– Pomysł znalazłam w internecie 
– zdradziła. – Do kiermaszu przy-
gotowywałam się od kilku miesię-
cy. Choinkę w domu też ubieram w 
takie ozdoby.
 Jeszcze lżejsze ozdoby, bo wy-
konane z cienkich szklanych baniek, 
piórek i koronek, oferowali konstan-
cinianie Aneta Sokalska i Marek Ko-
szorek. – Pomyślałam, po co kupo-
wać takie rzeczy, jak można samemu 
zrobić w długie zimowe wieczory. I tak to się zaczęło – opowiadała pani 

Aneta.    

Nie mamy czym się smucić 

 Dużą atrakcją była zagroda z ży-
wymi zwierzętami, m.in. lamami, ku-
cykiem i osłem, które do Konstanci-
na-Jeziorny dowieziono ze specjali-
stycznego gospodarstwa koło Łom-
ży. Uśmiechy nie schodziły dzie-
ciom z twarzy, a podczas spotkania 
ze Świętym Mikołajem maluchy da-
wały pokaz swoich talentów – śpie-
wały i mówiły wierszyki oklaskiwa-
ne przez publiczność zebraną przed 
sceną. Po godz. 14. burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk oraz przewodniczą-
cy rady miejskiej Andrzej Cieślaw-
ski złożyli zebranym życzenia, a na-
stępnie podzielili się z nimi opłat-
kiem. – Życzę państwu  świąt po-
godnych, spokojnych, ale jednocze-
śnie radosnych. Życzę aby całe ro-
dziny spotkały się przy wspólnym 
stole wigilijnym, abyście sobie prze-
baczyli wszystkie wzajemne nieporo-
zumienia, żeby zapanowała miłość i 
nadzieja na lepszy rok – mówił bur-
mistrz. Do życzeń włodarzy dołączył 

się ks. Jan Tondera, proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, na terenie której od-
był się kiermasz. Po modlitwie życzył 
radości. – Nie mamy czym się smu-
cić. Życie mamy jedno, krótkie, niech 
ono będzie mimo wszystko wesołe – 
radził duszpasterz.   
 Zgromadzeni razem zaśpiewali 
dwie popularne kolędy. A komu było 
mało mógł kontynuować śpiew z te-
lewizyjną pogodynką i aktorką Alek-
sandrą Kostką.

W kuchni decyduje tradycja 

 Na przybyłych czekało po 700 
porcji pierogów z kapustą i grzyba-
mi, wigilijnej kapusty z grochem i 
grzybami, barszczu czerwonego do-
prawionego jabłkami i odrobiną ma-
jeranku, śledzi z cebulką, a także w 
kwaśnej śmietanie i piernika przekła-
danego z konfitury z wędzonej śliw-
ki. – Przy świątecznych potrawach 
nie ma miejsca na fantazję, tutaj w 
stu procentach decyduje tradycja – 
tłumaczył Radosław Goliszewski z 
Imperium Dobrego Smaku, które na 
zlecenie gminy przygotowało miej-
ską wigilię po raz czwarty. Po pyszne 
dania – również tradycyjnie – usta-
wiła się długa kolejka. – Z wieczerzy 
zawsze pozostaje tylko wspomnienie 
– podsumował szef kuchni. Jarmar-
kowi patronował Kurier Południowy 
i portal Piasecznonews.pl

Piotr Chmielewski

Przy św. Mikołaju, na scenie, dzieci chętnie ujawniały swoje 

talenty. Nagrodą był prezent i aplauz widzów

Dla uczestników kiermaszu 

i gminnej wieczerzy 

przygotowano po 700 porcji 

tradycyjnych 

wigilijnych potraw  
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120 LAT KONSTANCINA       100 LAT UZDROW
ISKA KO

N
STAN

CIN

Zdrowych, spokojnych

Burmistrz Gminy 
Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna 
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Wspólne spotkanie zakończyła wieczerza

PIASECZNO

Sylwia Grzeszczak 

na WOŚP 

w Piasecznie
 Gościem XXVI Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Piasecznie będzie Sylwia Grzesz-
czak z zespołem. Koncert odbę-
dzie się przy ul. Sierakowskiego 14 
o godz. 18.30, a po nim – o godz. 
20 – odpalone zostanie tradycyjne 
„Światełko do nieba”.
 Sylwia Grzeszczak to wokalist-
ka, kompozytorka i autorka tek-
stów. Słynie z niezwykłego głosu 
oraz umiejętności gry na pianinie, 
których połączenie z wielką gra-
cją i niebywałą łatwością przekuwa 
w kolejne hity. Wydała dotychczas 
cztery albumy. Większość wyda-
nych przez piosenkarkę singli sta-
ło się przebojami zajmując pierw-
sze miejsce na liście AirPlay, najczę-
ściej granych utworów w polskich 
rozgłośniach radiowych

Tyl.
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PIASECZNO Uchwalony we wtorek budżet gminy na 2018 rok jest pod wieloma względa-

mi rekordowy. Pierwszy raz w historii wydatki przekroczą pół miliarda złotych. Nigdy 

wcześniej nie zarezerwowano też tak dużej puli na inwestycje

 Dochody gminy mają wynieść w 
przyszłym roku aż 471 mln zł, zaś 
wydatki przeszło 533 mln zł. 63-mi-
lionowy deficyt ma zostać sfinan-

sowany m.in. emisją papierów war-
tościowych. - Mimo budżetu prze-
kraczającego pół miliarda złotych, 
te środki nadal nie są wystarcza-
jące, aby spełnić wszystkie oczeki-
wania mieszkańców – podzielił się 
swoimi spostrzeżeniami radny An-
toni Rosłon, przewodniczący ko-
misji finansów i inwestycji. Anto-
ni Rosłon odczytał radnym opinię 
komisji dotyczącą planu finansowe-
go. Znalazła się w niej m.in. suge-
stia, aby wraz z początkiem nowe-
go roku ogłosić jak najwięcej prze-
targów na wykonawców inwestycji. 
- Gmina powinna też nieco obniżyć 
w stosunku do nich swoje oczeki-
wania, tym bardziej, że roboty bu-
dowlane w ostatnim czasie podro-
żały – dodał radny Rosłon.

Rekordowe inwestycje

 Przyszły rok w gminie Piasecz-
no ma upłynąć pod znakiem wi-
docznych dla mieszkańców inwesty-
cji. Najważniejsza z nich to dokoń-
czenie budowy Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnego, które powsta-
je przy ul. Jana Pawła II, obok tar-
gowiska (gmina planuje wydać na 
CEM w przyszłym roku prawie 40 
mln zł). 37 mln zł ma „pójść” na bu-
dowę nowych dróg, m.in. duże inwe-
stycje planowane są na terenie Bo-

browca, Kamionki i Józefosławia. 
Wybudowana ma zostać także ul. 
Żytnia, łącząca powstającą szko-
łę z „ptasim” osiedlem. Na oświatę 
i wychowanie gmina zarezerwowała 
w 2018 roku 197 mln zł, na pomoc 
społeczną ponad 11 mln zł, a na kul-
turę – prawie 13 mln zł. Osobną ka-
tegorię stanowią także remonty, na 
które zostanie przeznaczone prawie 
15 mln zł.

Deficyt jak yeti

 Projekt budżetu został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową i wszystkie 
gminne komisje. Nieco sceptyczny 
był w stosunku do niego jedynie rad-
ny Zbigniew Mucha. - Dziś uchwa-
lanie budżetu nie jest już niczym 
wyjątkowym – mówił. - Tym bar-
dziej, że dotyczące go decyzje zapa-
dają w wąskim gronie. Proponowa-
ny budżet nie zachęca ani nie znie-
chęca, dlatego przyjmuję wobec nie-
go stanowisko neutralne.

 Inni radni wykazali zdecydowa-
nie więcej entuzjazmu. - Życzyłbym 
każdej gminie w Polsce takiego bu-
dżetu – nie krył zadowolenia rad-
ny Artur Maicki. - Tym bardziej, że 
od dwóch lat nasze dochody i wy-
datki rosną. Deficytem nie warto 
się przejmować, bo jest on jak yeti 
– wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go 
nie widział. Pod koniec roku będzie-
my pewnie mieli kolejną nadwyżkę 
budżetową. 
 Po chwili odbyło się głosowanie 
i budżet na 2018 rok został przyję-
ty. - To jest nasz wspólny budżet, 
życzę burmistrzowi, aby udało mu 
się go zrealizować – podkreślił 
Piotr Obłoza, przewodniczący rady 
miejskiej. 
 Burmistrz Zdzisław Lis zazna-
czył, że zrealizowanie budżetu nie 
będzie łatwe. - Dziękuję wszystkim 
za słowa krytyki, dla mnie są one 
ważniejsze od pochwał – dodał.

Tomasz Wojciuk

„Przed nami ogromne wy-

zwanie, bo tegoroczny bu-

dżet wcale nie jest łatwy”

 Zdzisław Lis, 

burmistrz Piaseczna

P R O M O C J A

Porodówka w Piasecznie 
w nowej odsłonie

 Własna sala operacyjną do cięć 
cesarskich, sala obserwacji po cię-
ciu cesarskim oraz cztery stanowi-
ska na sali przedporodowej, a do 
tego dwuosobowe sale pobyto-
we oraz zwiększone bezpieczeń-
stwo dla mam i dzieci – to wszyst-
ko oferuje nowy, wyremontowany 
oddział położniczy w Szpitalu św. 
Anny w Piasecznie. 
 W tej chwili blok porodowy to 
jeden wspólny kompleks z trzema 
salami porodowymi, z salą przed-
porodową, salą do cięć cesarskich i 
salą do obserwacji po cięciu cesar-
skim.  Dzięki temu w razie nagłego 
zagrożenia życia mamy lub dziec-
ka znacznie szybciej będzie można 
przeprowadzić cesarskie cięcie.
 - Po zmianie struktury oddziału 
cały blok porodowy jest bardziej ka-
meralny i zapewnia pacjentkom wysoki poziom bezpieczeństwa – powiedziała Beata Matyj, 
położna ze Szpitala św. Anny. Przy wyposażaniu sal porodowych i całego oddziału priorytetem 
było bezpieczeństwo. Dlatego u każdej rodzącej  prowadzony jest ciągły monitoring zapisów 
KTG, a w salach porodowych znajdują się stanowiska do resuscytacji noworodka. 
 Choć ilość sal porodowych i pobytowych się nie zmieniła, to wszystkie są teraz znacznie 
lepiej  wyposażone. W 3 salach porodowych znajdują się wanny do relaksacji, taśmy i dra-
binki, piłki i worki sako, pomagające w łagodzeniu bólu porodowego.  
 Po narodzinach dzieci przebywają z mamami na oddziale  wyposażonym w specjali-
styczny sprzęt dla noworodków: 5 stanowisk do resuscytacji noworodków z respiratorem, 
system n-CEPAP do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodka, kardiomonitor, 
dwa inkubatory zamknięte oraz pompy infuzyjne. 
 Sale pobytowe na oddziale są teraz tylko 2 osobowe – kameralne i z indywidualnymi  sta-
nowiskami do przewijania i pielęgnacji noworodka. Wszystkie łóżka dla mam posiadają elek-
troniczną regulację. Szpital wprowadził również możliwość odpłatnego pobytu w sali pre-
mium, w której nawet najbardziej wymagająca pacjentka poczuje się jak w domu pacjentka 
poczuje się jak w domu.  W tej sali na mama może swojego maluszka ułożyć w kołysce. 
 U noworodków, które przychodzą na świat w Piasecznie, standardowo wykonywane są 
testy przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych, badania słuchu oraz nieinwazyjny 
pomiar bilirubiny. Dodatkowo w razie konieczności wykonywane jest także USG przezcie-
miączkowe, USG jamy brzusznej, konsultacje kardiologiczne, echo serca oraz EKG. 

 Pokój premium dla mamy i dziecka 

w szpitalu św. Anny w Piasecznie, 

EMC Piaseczno

Informacja i rejestracja

Przychodnia Szpitala św. Anny, 

ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl

R E K L A M A

Radni zdecydowali, że w przyszłym roku gmina wyda na inwe-

stycje 137 mln zł. Dodatkowo 15 mln zł pochłoną remonty



Skaldowie 
w świetnej formie
URSYNÓW Podczas dzielnicowego Tygodnia Seniora ogromne zainte-

resowanie wzbudził  koncert zespołu Skaldowie – fenomenu polskiej 

sceny muzycznej od 52 lat

 Żeby wziąć udział w koncercie zatytułowanym „Szanujmy wspomnienia” 
trzeba było wpierw wylosować jedną z bezpłatnych wejściówek. Zaintereso-
wanie imprezą było ogromne – do tego stopnia, że wiele osób musiało obejść 
się smakiem, a o kilkanaście nieodebranych biletów wstępu stoczona została 
prawdziwa „walka“ w urzędzie dzielnicy.
 Koncert w wypełnionej po brzegi sali Multikina na Imielinie otworzył bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa. – To jest ten moment, dla którego warto po-
dejmować decyzje, dla którego warto być burmistrzem – oznajmił włodarz. 
– Bardzo się cieszę, że możemy tu państwa gościć. Dziś absolutny top topów, 
czasy mojej młodości... No dobrze, czasy młodości mojej teściowej. Przed 
wami Skaldowie!
 Doświadczony zespół nie zawiódł publiczności, która śpiewała wspólnie 
z nim największe przeboje grupy takie jak „Medytacje wiejskiego listonosza”, 
„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” czy „Z kopyta kulig rwie”. Po se-
niorach widać było, że bawią się tego wieczoru znakomicie. – To jest absolut-
na rewelacja! – powiedziała tuż po występie pani Halina, mieszkanka Ursyno-
wa. – Dokładnie 50 lat temu byłam na koncercie Skaldów w takiej piwniczce 
w Warszawie. Byłam przekonana, że to ktoś inny będzie śpiewać ich piosenki, 
a tu proszę – Skaldowie ciągle grają i są w świetnej formie – cieszyła się.

Grzegorz Tylec

Żeromski, Gąsiorowski i inni
KONSTANCIN-JEZIORNA W Konstancińskim Domu Kultury prezentowana jest wystawa „Echa 

niepodległości w Konstancinie”. Ekspozycja o związanych z Konstancinem patriotach i 

społecznikach zaangażowanych w walkę o niepodległość będzie czynna do 28 stycznia

 Niezwykle interesującą wysta-
wę przygotowali pisarze i varsavia-
niści Tadeusz W. Świątek oraz Rafał 
Chwiszczuk z Fundacji Cultus. Są au-
torami wielu książek i publikacji na te-
mat Warszawy i okolic. Ich treść do-
tyczy zarówno historii, jak i czasów 
współczesnych oraz dziejów wielu 
znamienitych mieszkańców nie tyl-
ko stolicy, lecz także sąsiednich miej-
scowości, w tym także Konstanci-
na-Jeziorny. – Wystawa jest podróżą 
w przeszłość, w czasy rozkwitu nie-
podległości, która w podwarszawskim 
Konstancinie była tylko echem wiel-
kiej historii za sprawą cichych i skrom-
nych bohaterów. Towarzyszyły im nie 
fanfary, akademie, wojskowe capstrzy-
ki, ale zacisza tutejszych domów skry-
tych w balsamicznym lesie, dające cień 
a nade wszystko spokój i wypoczynek 
po trudach walki, w otoczeniu rodziny 
i przyjaciół – mówił podczas otwarcia 
wystawy Tadeusz W. Świątek. 
 Na kilku planszach można obej-
rzeć archiwalne fotografie i doku-
menty, a także poznać mało znane 
wydarzenia z biografii znamienitych 
mieszkańców Konstancina-Jezior-
ny. Wśród zaprezentowanych po-
staci są m.in. pisarz Stefan Żerom-
ski (mieszkaniec willi Świt przy ul. 
Żeromskiego) oraz Zofia Mülle-
równa (właścicielka willi Zameczek 
przy ul. Sobieskiego), która była soł-
tysem Konstancina w latach 1933-
1936 i zarazem pierwszą kobietą soł-

tys w Polsce. Ekspozycja jest także 
wspomnieniem o pisarzu oraz sołty-
sie letniska Wacławie Gąsiorowskim 
(mieszkańcu willi Ukrainka przy ul. 
Batorego). Jego popularna powieść 
„Pani Walewska” w 1937 roku zosta-
ła zekranizowana przez Ameryka-
nów. Rolę legendarnej kochanki Na-
poleona Bonaparte, Marii Walew-
skiej zagrała jedna z największych 
ówczesnych gwiazd kina – Gre-
ta Garbo. Na wystawie znajdziemy 
znacznie więcej ciekawostek zarów-
no z życia prywatnego i zawodowe-
go przedstawionych osób, jak i wiele 
informacji na temat ich działalności 
społecznej oraz patriotycznej. Nie-
wiele osób wie, że Konstancin, jako 

miejsce zamieszkania wielu wybit-
nych postaci, odegrał znaczącą rolę 
w odzyskaniu niepodległości Pol-
ski. – Nasza wystawa nieco wyprze-
dza przyszłoroczne obchody 100-le-
cia odzyskania niepodległości. To jej 
pierwsza część, ale w przyszłym roku 
mamy zamiar zaprezentować kolej-
nych bohaterów – dodał Świątek. 
 Wystawa znajduje się w Hugo-
nówce (ul. Mostowa 15, I piętro). 
Wstęp na nią jest wolny. 
 Projekt jest realizowany przez 
Fundację Cultus (www.cultus.org.
pl) we współpracy z KDK. Zada-
nie zostało wsparte finansowo przez 
gminę Konstancin-Jeziorna.

PC

Autorzy wystawy: Rafał Chwiszczuk (z lewej) 

oraz  Tadeusz W. Świątek
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Betlejemskie światełko trafiło do policjantów
PIASECZNO W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyło się uroczyste przekazanie „Światełka Pokoju”

 Harcerze ze Związ-
ku Harcerstwa Polskie-
go z Piaseczna symbo-
liczny ogień, który w tym 
roku jest niesiony pod ha-
słem „W Tobie jest świa-
tło”, przekazali na ręce 
Komendanta Powiatowe-
go Policji w Piasecznie 
mł. insp. Roberta Chmie-
lewskiego. W połowie 
grudnia, po raz dwudzie-
sty siódmy, płomień roz-
palony został od ognia w 

Grocie Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem. Na-
stępnie, niesiony rękoma 
skautów, przybył do Au-
strii, a stamtąd na Słowa-
cję. Po słowackiej stronie 
Tatr harcerze ze Związ-
ku Harcerstwa Polskie-
go odebrali Światełko od 
słowackich skautów. Te-
raz światełko trafiło do 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie.

TW
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Kobieta z kotem
PIASECZNO Do 8 stycznia można oglądać w Przystanku Kultura malarstwo Jadwigi Wol-

skiej – członkini Grupy Plastycznej Piaseczno. Artystka jest wielką miłośniczką kotów, 

czemu daje wyraz w swojej twórczości

 Ekspozycja poświęcona jest róż-
nym ujęciom kotów, choć pośród 
nich znalazł się również i jeden por-
tret psa rasy cziłała. – Jadwiga Wol-
ska przybyła do nas z Wrocławia i 
dwa lata temu dołączyła do naszej 
Grupy Piaseczno – powitała wszyst-
kich obecnych na wernisażu Wie-
sława Czarnecka-Koźlik, opiekunka 
grupy. – Jest ona niezwykle barwną 
osobą. Jadzia podróżuje również na 
wernisaże i plenery z kotem.
 – Niestety, dziś jestem bez kota 
– sprostowała bohaterka wieczo-
ru. – Miał być, ale powiedział, że 
się wstydzi – dodała żartem. – Choć 
żyje już 14 lat, to ma się świet-
nie i jest dla mnie wielką inspira-
cją. Przed tą wystawą uświadomi-
łam sobie nagle, że wszystkie obra-
zy z kotami zaczynam od oczu, bo 
to one są zwierciadłem duszy.
 Jadwiga Wolska ukończyła li-
ceum plastyczne, a potem studia na 
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych zwieńczone wyróżnionym dy-
plomem na wydziale Architektu-
ry Wnętrz i Wzornictwa. W okre-
sie szkolnym zdobywała nagrody i 
wyróżnienia w konkursach, w tym 
pierwsze miejsce na Ogólnopol-
skim Plenerze w Kielcach. Począt-
kowo zawodowo związana była z 
malarstwem witrażowym i ścien-
nym, a przez kolejne lata realizo-
wała się w projektowaniu wnętrz 
i scenografii. – Po latach wróci-
łam jednak do tego co lubię najbar-
dziej, czyli mieszania farb na pale-
cie, zabawy z kolorem i kontempla-
cji siebie – podkreśla artystka. – Nie 
tworzę do szuflady, bo lubię kiedy 
sztuka znajduje praktyczne zasto-
sowanie, nadaje dobry klimat wnę-
trzu i służy dobremu samopoczu-
ciu ludzi. Obrazy, na które spoglą-
damy codziennie, wpływają na na-
sze nastroje i emocje, dlatego sta-
ram się dbać o harmonię i dobry 
klimat każdej pracy, energie barw 
i formę. Temat wydaje się być tyl-

ko pretekstem, choć nigdy nie jest 
przypadkowy.
 Jadwiga Wolska prowadzi rów-
nież w Józefosławiu zajęcia z ma-
larstwa i rysunku dla dzieci i doro-

słych. Więcej informacji o artystce 
znaleźć można na stronie interne-
towej www.wolskaart.pl.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Gmina monitoruje

jakość powietrza

POWIAT

Kierowcy nie będą

sprzedawać biletów

 Na terenie gminy znajduje się 
30 czujników monitorujących ja-
kość powietrza. 27 urządzeń wypo-
sażonych jest w sensory do pomia-
ru poziomu stężeń pyłu PM10 i pyłu 
PM2,5, a 3 stacje w sensory do po-
miaru poziomu stężeń: NOX, SOX, 
O3, pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Dodat-
kowo każda ze stacji dokonuje po-
miarów temperatury i wilgotności 
powietrza. Stan powietrza śledzić 
można na stronie: http://piaseczno.
czujnikimiejskie.pl.

TW

 Od nowego roku wchodzą w 
życie zmiany w systemie sprzedaży 
biletów  w autobusach ZTM. Przede 
wszystkim biletu nie kupimy już u 
kierowcy. Bilety będzie można ku-
pować za to w biletomatach, któ-
rych systematycznie przybywa.

TW



Wyprawa za siedem gór i mórz
KONSTANCIN-JEZIORNA O takiej przygodzie można tylko pomarzyć. Grupa nastolatków ze 

szkoły „Jedynki” spędziła dwa tygodnie z rówieśnikami z Indii w ich kraju

 W tym roku podstawówka przy 
ul. Wojewódzkiej rozpoczęła wy-
mianę młodzieży z prywatną szkołą 
Ridge Valley School (RVS) w Gur-

gaon koło New Delhi w Indiach. 
Celem tej części projektu było po-
znanie tradycji i zwyczajów panują-
cych w Indiach, doskonalenie zna-
jomości języka angielskiego oraz 
praca nad tolerancją i otwartością 
na inną kulturę. 

Na kraniec świata

 Do azjatyckich przyjaciół w 
październiku wybrała się grupa 
10 uczniów z II i III klasy gimna-
zjum wraz z dyrektor „Jedynki” 
Pauliną Karczmarczyk oraz an-
glistkami Iloną Talarską-Kopliń-
ską i Grażyną Kogut. – Było to 
dla nas wszystkich ogromne wy-
zwanie – przyznaje pani dyrektor. 
– Zastanawialiśmy się, czy możli-
we będzie wzajemne porozumienie 
i spędzenie 2 tygodni pod jednym 
dachem nastolatków, których dzie-
li tak wiele: odmienna kultura, tra-
dycja, historia, odległość – dodaje. 
Uczestników wymiany z obu stron 
dobrano biorąc pod uwagę m.in. 
ich zainteresowania, wcześniej ko-
respondowali ze sobą. Do stolicy 
Indii konstancinianie dotarli dre-
amlinerem katarskich linii lotni-
czych (podróż trwała kilkanaście 
godzin). W Gurgaon młodzież za-
mieszkała u rodzin uczniów RVS: 
nocowała w ich domach, uczest-
niczyła we wspólnych rodzinnych 
posiłkach, świętach, uroczysto-
ściach i zakupach. 
 Przybysze z Polski mówią, że byli 
pod wrażeniem poziomu nauczania 
w indyjskiej szkole. Mieli też oka-
zję wziąć udział w wybranych lek-
cjach: języka angielskiego, sztuki (w 
tym garncarstwa i malowania), mu-
zyki (gra na instrumentach, śpiew), 
wychowania fizycznego (yogi) i we 
wspólnym gotowaniu indyjskich po-
traw. Nasza młodzież pokazała z 

kolei prezentację o naszym kraju i... 
częstowała uczniów RVS krówkami 
z Milanówka. Konstancińscy gim-
nazjaliści nie mieli czasu na nudę. 
Nauczyli się m.in. tradycyjnego hin-
duskiego tańca, który następnie za-
prezentowali w amfiteatrze, w miej-
scowych strojach,  podczas dorocz-
nego święta szkoły. 

Od cudu świata 

po przejażdżkę na słoniu

 – Niewątpliwie największą 
atrakcją naszego pobytu było 
przyjrzenie się z bliska obchodom 
hinduskiego Święta Świateł Diwa-
li. To najważniejsze wydarzenie w 
indyjskim kalendarzu – opowia-
da Paulina Karczmarczyk. Zapa-
lane w domach i na ulicach lamp-
ki symbolizują zwycięstwo do-
bra nad złem i ciemnością, a samo 
święto porównywane jest z chrze-
ścijańskim Bożym Narodzeniem. 
To okazja do spotkania w gronie 
rodziny i znajomych, których ob-
darowuje się słodyczami. Oprawę 
święta wzbogacają pokazy fajer-
werków i dekoracyjne kwiatowe gir-
landy zrobione z pomarańczowych 
aksamitek. Uczniowie „Jedynki” 
znaleźli się w samym sercu obcho-
dów: brali udział w przygotowaniu 
posiłków, dekorowaniu domów, za-

palali lampki oliwne, rozwieszali 
lampiony i układali rangoli - świą-
teczne dekoracje z kwiatów, ziaren 
zbóż, piasku.
 W trakcie dwutygodniowego 
pobytu młodzież stanęła oko w oko 
z jednym z cudów świata - Taj Ma-
hal, odwiedziła także zabytkowy 
Jaipur nazywany Różowym Mia-
stem oraz Choki Dhani - wioskę, 
w której nadarzyła się okazja do... 
przejażdżki na słoniu. Konstanci-
nianie zwiedzili także stolicę Indii. 
 W czasie ostatniego wieczoru w 
Indiach goście z Polski spotkali się 
ze społecznością indyjskiej szkoły, 
by wspólnie podsumować wrażenia 
z wizyty. Uczniowie z Konstanci-
na-Jeziorny zatańczyli wówczas po-
loneza, a na koniec w ogrodzie od-
była się niezwykła, wspólna kolacja 
z indyjskimi potrawami. – Wierzy-
my, że to co nasza młodzież zoba-
czyła i przeżyła, wzbogaciło ją we-
wnętrznie. Już cieszymy się z przy-
jazdu naszych indyjskich przyjaciół 
w maju 2018 r. do Polski, ciekawi je-
steśmy ich wrażeń. Planujemy kon-
tynuowanie współpracy z Ridge Val-
ley School i przygotowujemy kolejne 
grupy uczniów do wymiany – zapo-
wiada pani dyrektor szkoły przy Wo-
jewódzkiej.

Piotr Chmielewski

Młodzież z „Jedynki” gotowa do występu 

na święcie szkoły w Gurgaon

Już cieszymy się z przyjazdu 

naszych indyjskich przyjaciół 

w maju 2018 r. do Polski

R E K L A M A

R E K L A M A

12 nr 48 (700)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Każdy może stać się gwiazdą bajki

Bóg się rodzi przy dźwiękach bandury
 W pierwszy dzień roku o godz. 13 w Kościele Matki Bożej Rodzicielki 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 20 odbędzie się koncert ko-
lęd „Bóg się rodzi przy dźwiękach bandury”. Wystąpi zespół Classic Angeli-
cus. Koncert poprzedzi msza św. o godz. 12. Dwoje śpiewaków i muzyków 
z Kijowa Natalia oraz Aleksander Jurkowscy, wypełnią kościół w Klarysewie 
pieśniami bożonarodzeniowymi. Ukraińskie małżeństwo zaśpiewa nie tyl-
ko polskie kolędy, lecz także najpopularniejsze światowe pieśni i piosenki 
świąteczne. Będzie to niepowtarzalna okazja do usłyszenia jak brzmi bandu-
ra – wyjątkowy, ludowy instrument łączący cechy lutni i harfy. Wstęp wolny.

PC

 W sobotę 13 stycznia o godz. 11 w Konstancińskim Domu Kultury przy 
ul. Mostowej 15 odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci. W tym roku za-
bawa dla najmłodszych będzie przebiegała pod hasłem: „Gwiazdy bajek na 
czerwonym dywanie”. Nie może więc zabraknąć na nim bohaterów najbar-
dziej znanych bajek, baśni i kreskówek. KDK zaprasza dzieci w wieku 4-10 lat 
w bajkowych przebraniach. O świetną atmosferę zadbają roztańczeni ani-
matorzy. Dla dzieci przygotują, m.in. wspaniałe konkursy i pomysłowe zaba-
wy. Sprzedaż biletów od 2 stycznia do wyczerpania miejsc. W cenie 20 zł są 
do kupienia w kasie i na stronie internetowej KDK.

PC
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LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfi kacji  Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw  
„Samorządowy Lider Edukacji” gmina Tarczyn została uhonorowana przez Komisję Konkursową certyfi katem 
indywidualnym za stale prowadzoną, przemyślaną i nowoczesną edukację, jak również tzw. tytułem nadzwy-
czajnym – Lider Jakości Kształcenia. To szczególne wyróżnienie Tarczyn wywalczył jako jeden z zaledwie trzech 
samorządów na Mazowszu!
 Opisywany Program ma cha-
rakter akredytacji (certyfikacji) śro-
dowiskowej, której dokonują przed-
stawiciele świata nauki – profeso-
rowie reprezentujący wybrane pol-
skie uczelnie, specjalizujący się w 
zagadnieniach z zakresu zarządza-
nia oświatą, polityki samorządowej 
i marketingu edukacyjnego.
 Wymienione nagrody wręczono 
Burmistrza Tarczyna Barbarze Ga-
licz podczas uroczystej gali, która 
odbyła się w krakowskiej Auli Col-

legium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W wydarzeniu tym uczest-
niczyli reprezentanci środowisk sa-
morządowych, naukowych, oświato-
wych i gospodarczych z całej Polski. 

Wzór do naśladowania
 Gmina Tarczyn została doce-
niona za podejmowanie efektyw-
nych, innowacyjnych, nowatorskich 
oraz znaczących społecznie działań 
w dziedzinie lokalnej polityki eduka-
cyjnej i umiejętne, spójne, nowocze-

sne zarządzanie oświatą. Jury do-
ceniło tym samym dbałość Tarczy-
na o rozwój szkolnictwa, wspieranie 
przez władze samorządowe środo-
wisk oświatowych, inwestycji w edu-
kację i jej infrastrukturę, jak rów-
nież wdrażanie nowoczesnych form 
i metod kształcenia dzieci i młodzie-
ży. W przypadku Tarczyna niezwy-
kle ważnym aspektem okazała się 
też szczególna troska o podnosze-
nie jakości kształcenia w szkołach i 
placówkach, za co – jak podkreśli-
ło jury – gmina może być pod tym 
względem „wzorem do naśladowa-
nia dla innych jednostek samorzą-
du terytorialnego”. Zaowocowało 
to uzyskaniem przez Tarczyn tytułu 
Lider Jakości Kształcenia. W ocenie 
komisji konkursowej polityka oświa-
towa w gminie Tarczyn prowadzo-
na jest w sposób odpowiedzialny, 
prospołeczny, obywatelski oraz per-
spektywiczny. 

Dobre praktyki i wartościowe

rozwiązania
 - W ramach Programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji”, poddali-
śmy ocenie aktywność oświatową 
polskich gmin, powiatów i samorząd-
nych województw. Staramy się w ten 
sposób nie tylko ewaluować JST, ale 
także identyfikować dobre praktyki 

i wartościowe rozwiązania w polity-
ce oświatowej po to, by upowszech-
niać je w środowisku samorządo-
wym jako innowacyjne, godne naśla-
dowania, wzorcowe – mówi Grażyna 
Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Edukacji i Szkolnic-
twa Wyższego.  – Wszystkim Laure-
atom pragniemy pogratulować suk-
cesów w dziedzinie lokalnej polityki 
oświatowej, w tym nowatorskich po-
mysłów, twórczych rozwiązań, ory-
ginalnych projektów, zaangażowania 
w sprawy uczniów i nauczycieli oraz 
wrażliwości na problemy społeczne 
w sferze edukacji, które w warunkach 
reformowania oświaty stają się szcze-
gólnie ważne – dodaje.
 

Wyróżnienie od najlepszych

ekspertów
 W Programie „Samorządowy Li-
der Edukacji” oceny działań samo-

rządów w sferze zarządzania oświa-
tą dokonuje Komisja Ekspertów zło-
żona z naukowców reprezentują-
cych wybrane polskie uczelnie (m.in. 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersy-
tet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II). Certyfikat i 
tytuł „Samorządowego Lidera Edu-
kacji” zdobywają samorządy, któ-
re spełnią szczegółowe określone re-
gulaminem programu kryteria i uzy-
skają pozytywną recenzję eksper-
tów. -Nasz certyfikat jest jednym z 
najbardziej prestiżowych, elitarnych 
i rozpoznawalnych certyfikatów ja-
kości, jakie może otrzymać jednost-
ka samorządu terytorialnego. Od 7 
lat corocznie wyróżniamy najlep-
sze pod względem polityki oświato-
wej gminy, powiaty i województwa 
w Polsce – przekonuje Przemysław 
Ruta, Sekretarz Programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji”.

Szymon Woźniak, FREiSW

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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Melina pod chmurką nie do ruszenia?
KONSTANCIN-JEZIORNA – To wstyd. Środek Jeziorny, mnóstwo ludzi przejeżdża ul. Warszaw-

ską, idą święta, a tu taki śmietnik. Dlaczego władze miasta nic z tą meliną nie robią? 

– pyta mieszkaniec

 Sterty butelek po tanich trun-
kach znajdują się na zarośniętej 
działce tuż za stacją tankowania 
gazu. To koniec krótkiej ulicy Nad-
wodnej. Widać stąd jaz na Jeziorce, 
a z drugiej strony auta przejeżdżają-

ce przez Konstancin-Jeziornę w kie-
runku Warszawy. W pobliżu są nie-
duże sklepy z alkoholem. – Ta melina 
istnieje w tym miejscu od lat. Klienci 
z całej Polski, którzy tankują u mnie 
gaz, pytają co tam się dzieje. Teraz 
nie ma liści na drzewach i wszystko 
widać jak na dłoni. Koszmar – komen-
tuje pan Tomasz, pracownik stacji gazo-
wej. Ten sam mężczyzna opowiada nam, 
że te setki (tysiące?) pustych butelek, które 
piętrzą się w  „barze pod chmurką” to nie 
jest najgorszy widok. – Wiosną to dopie-
ro będzie śmietnik, kilka razy większy! 
Kiedyś było tu tak brudno, że ci co co-
dziennie przychodzą pić nie chcieli na 
to patrzeć i przesunęli się o kilkana-
ście metrów – mówi.

Syzyfowa praca

 Z mieszkańcami domu, który 
stoi na Nadwodnej, tuż obok dzikie-
go śmieciowiska, nie udało się nam 
porozmawiać. Podobno są już ist-
niejącą sytuacją bardzo zmęczeni. 
Mieszkaniec Jeziorny, który popro-
sił nas o interwencję, jest oburzo-
ny, że w dbającym o swój wizerunek 
mieście uzdrowiskowym takie miej-
sce ma rację bytu. – Jak to wygląda? 
– pyta zniesmaczony. 

 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
oraz Stanisław Grudzień, komen-
dant straży miejskiej tłumaczą, że 
nieporządek znajduje się na pry-
watnym terenie i gmina może jedy-
nie wzywać  jego właściciela do 
posprzątania. – I to jest systema-
tycznie robione. Niestety, mija kil-
ka miesięcy i mamy to samo – ubo-
lewa Stanisław Grudzień. – Straż 
miejska nie może pilnować pry-
watnych nieruchomości, aby nie 
były zaśmiecane, bo nie jest to 
rolą formacji opłacanej z publicz-
nych pieniędzy – uzupełnia. 
 Działka ze stertami butelek to 
własność spółki Międzyrzecze. Jej 
pełnomocnik Jacek Rowiński przy-
znaje, że „firma ma kłopot z niepro-
szonymi gośćmi”. – Dysponujemy w 
tym miejscu 12 hektarami, nie mo-
żemy tego wszystkiego ogrodzić. 
Kto będzie pilnował siatki, aby 
nie była przecinana co tydzień? – 
pyta. Spółka planowała budowę w 
tym miejscu obiektów dla obsłu-
gi turystyki nad planowanym za-
lewem, ale póki co nie pozwala na 
to plan zagospodarowania. – Wła-

dze miasta są za tym, aby było tu 
tak jak jest, czyli suche drzewa i 
trawa. Gdyby ode mnie to zależa-
ło, już stałby w tym miejscu hotel 
– komentuje pełnomocnik. 

Dać worki, niech sprzątają

 Póki co Międzyrzecze wynajmu-
je kilka razy do roku firmę sprzą-
tającą i z meliny wywozi  kontene-
ry śmieci na swój koszt. – Straż czy 
policja, zamiast nakładać mandat, 
powinni dać pijącym alkohol worki, 
niech posprzątają. Może wtedy ten 
widok by tak nie raził – uważa pan 
Tomasz ze stacji gazowej.
 Na Nadwodną zajeżdżają rów-
nież patrole policji, bywa dzielnico-
wy. Próbują uprzykrzyć życie ama-
torom trunków wyskokowych, ale na 
niewiele to się zdaje. – Kiedy legity-
mujemy, okazuje się, że wielu z tych 
panów nie ma dokumentów, często 
są bezdomni. Nawet nie mamy moż-
liwości nałożenia na nich mandatu 
karnego – mówi st. asp. Radosław 
Tomaszewski, komendant konstan-
cińskiej policji.

Piotr Chmielewski 

 Sterty butelek piętrzą się około 20 metrów 

od ul. Warszawskiej, głównej ulicy miasta

Kiedyś było tu tak brudno, 

że ci co codziennie 

przychodzą pić nie chcieli 

na to patrzeć i przesunęli 

się o kilkanaście metrów 

– opowiada nam pracownik 

pobliskiej stacji
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Spadł z drabiny 
ubierając choinkę
PIASECZNO Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w środę po południu 

przy kościele św. Anny w Piasecznie. Strojący choinkę mężczyzna spadł 

z drabiny i na kilkanaście minut stracił przytomność

 Do zdarzenia doszło przed godz. 13 na tyłach kościoła św. Anny. Około 
35-letni mężczyzna ubierał choinkę stojącą przy zewnętrznej szopce. - Pierwsi 
pojechaliśmy na miejsce, ponieważ otrzymaliśmy informację, że karetka dotrze 
dopiero za kilkanaście minut – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski z Państwowej 
Straży Pożarnej. - Mężczyzna, który spadł z drabiny, cały czas był nieprzytomny, 
jednak po chwili odzyskał świadomość. Ułożyliśmy go na desce i przekazaliśmy 
załodze ambulansu, która dotarła na miejsce po około 10 minutach.

TW

POWIAT

Medicover odcięty od fi nansowania z NFZ
 Radni powiatu wyrazili w poprzedni piątek poparcie dla szpitala Medico-
ver na Wilanowie w jego staraniach o podpisanie kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Resort zdrowia nie umieścił placówki w tzw. sieci szpi-
tali i może mieć ona problemy z dalszym funkcjonowaniem, mimo że jest 
uznawana za drugi ośrodek kardiologiczny w kraju, jest doskonale wyposa-
żony i dysponuje świetnymi  specjalistami. Powiat poparł starania wilanow-
skiej lecznicy, ponieważ przez minione dwa lata współpracował z nim szpi-
tal św. Anny w Piasecznie. Do Medicovera przewoził on pacjentów z powia-
tu z poważnymi problemami kardiologicznymi. W 2016 roku było ich 146, a 
w 2017 – 123. Brak fi nansowania z NFZ uniemożliwił dalszą współpracę mię-
dzy palcówkami.
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Sytocha i siufiorek trafią do menu?
GÓRA KALWARIA/POWIAT Włodarze powiatu zamierzają namawiać miejscowe lokale gastro-

nomiczne do serwowania tradycyjnych potraw z nadwiślańskiego Urzecza

 W ubiegłym tygodniu przygo-
towywania dań z mikroregionu et-
nograficznego obejmującego dużą 
część gmin Góra Kalwaria i Kon-
stancin-Jeziorna uczyli się adep-
ci kucharstwa, czyli uczniowie Ze-
społu Szkół Zawodowych im. ppor. 
Emilii Gierczak w Górze Kalwarii. 
Warsztaty, na prośbę  władz powia-
tu, poprowadziły ubrane w ludowe 
stroje panie z zespołu Łurzycanki, 
znawczynie tajników kuchni z Urze-
cza. Pracę przy garnkach poprze-
dził krótki, acz ciekawy wykład Łu-
kasza Maurycego Stanaszka, który 
wskrzesił mikroregion. Uczniowie 
poznali m.in. historię trzech potraw, 
które były głównym tematem ponie-
działkowych zajęć: siuforka, syto-
chy oraz barszczu chrzanowo-bura-
czanego. Warto zaznaczyć, że dwie 
ostatnie potrawy zostały jakiś czas 
temu wpisane na Listę Dziedzictwa 
Kulinarnego Mazowsza. – Mamy 
bogatą tradycję kulinarną, dlatego 
grzechem byłoby jej nie wykorzystać 
w promocji – powiedział uczestni-
czący, razem z uczniami, w zaję-
ciach wicestarosta Arkadiusz Strzy-
żewski. – Chcemy promować nasze 

potrawy wśród mieszkańców, re-
stauratorów oraz młodzieży, dlate-
go gościmy tutaj także blogerkę kuli-
narną. Mam nadzieję, że dzięki tego 
typu akcjom wkrótce w menu oko-
licznych restauracji pojawią się takie 
pozycje jak siuforek lub sytocha. Za-
chęcam wszystkich gorąco do czer-

pania z bogatej tradycji Urzecza – za-
apelował wicestarosta Strzyżewski.
 Warto zaznaczyć, że podczas let-
nich imprez nad Wisłą, m.in. w Gas-
sach i Czersku, potrawy z Urzecza 
cieszą się dużą popularnością.
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Specjalistkami w gotowaniu potraw z Urzecza są panie 

z zespołu Łurzycanki 

R E K L A M A

Rozśpiewana wigilia chóru Lira
PIASECZNO Serdeczne uśmiechy, 

szczere życzenia, przepyszne po-

trawy i pieśń na ustach towarzy-

szyły spotkaniu wigilijnemu pia-

seczyńskiego chóru

 Wśród zaproszonych do Przy-
stanku Kultura gości znalazła się 
m.in. wójt gminy Lesznowola Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik, która złoży-
ła życzenia i pogratulowała chórzy-
stom dokonań artystycznych. Pia-
seczyńscy chórzyści w poniedziałek 
udowodnili, że ich zdolnościom mu-
zycznym wcale nie ustępują talenty 
kulinarne. Suto zastawiony stół ugi-
nał się od pierogów, kapusty, smażo-
nego karpia, ciast i sałatek. Serdecz-
ną i ciepłą atmosferę tworzyło także 
wspólne śpiewanie kolęd oraz wizy-
ta św. Mikołaja, który wszystkich ob-
darował prezentami.

AB

LESZNOWOLA

Klub Podróżnika o antypodach
 Pierwsze w nowym roku spotkanie Klubu Podróżnika „Po Horyzont” w 
fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbędzie się w środę 3 
stycznia i poświęcone będzie Nowej Zelandii. Anna Szymczak opowie o 
miejscu „gdzie zaczyna się dzień”. Początek o godz. 18.30. Wstęp wolny.

Tyl.



 Dochody bieżące gminy mają 
wynieść w przyszłym roku prawie 
188 mln zł, a dochody majątkowe – 
kolejne 3,5 mln zł. Po stronie docho-
dów 23 mln zł stanowią dotacje (w 
tym na program 500+) i kolejne 42 
mln zł – subwencja oświatowa. Do-
chody własne gminy mają osiągnąć 
124 mln zł, w tym 67 mln zł ma sta-
nowić dochód z podatku od osób fi-
zycznych i 2,5 mln zł z podatku od 
firm. 33 mln zł trafią do budżetu z 
tytułu podatku od nieruchomości i 
ponad 4 mln zł wyniesie podatek od 
środków transportu.  

Duże wydatki na oświatę

 Wydatki bieżące zaplanowano 
na 171 mln zł, a wydatki majątkowe, 
z których lwią część stanowią inwe-
stycje, na kolejne 15,7 mln zł. Naj-
więcej środków gmina przeznaczy 
na oświatę i wychowanie (80 mln zł, 
43 proc. wszystkich wydatków). Na 
pomoc społeczną, w tym program 
500+ pójdzie ponad 26 mln zł, 1,1 
mln zł przeznaczono na bibliotekę 
publiczną, 3,24 mln zł na ośrodek 
kultury, 2,4 mln zł na wspólny bilet i 
transport zbiorowy. Sporą część bu-
dżetu, bo aż 9,127 mln zł (o ponad 
800 tys. zł więcej niż przed rokiem) 
pochłonie też tzw. janosikowe.
 Projekty budżetu na 2018 rok 
oraz wieloletniej prognozy finanso-
wej na lata 2018-2033 odczytała wójt 
Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-

Wąsik. – W przyszłym roku założy-
liśmy tylko sprzedaż jednej nierucho-
mości w Zamieniu o wartości 2,7 mln 
zł. Niewielkie zadłużenie umożliwia 
nam szukanie dodatkowych źródeł 
finansowania - mówiła pani wójt.

85 planowanych inwestycji

 Wójt Batycka-Wąsik sporo miej-
sca poświęciła też inwestycjom, 
mimo że przeznaczone na nie fun-
dusze nie rozbudzają wyobraźni 
mieszkańców. Ponad 6 mln zł ma 
zostać przeznaczone na drogi, 3,5 
mln zł na inwestycje wodno-kana-
lizacyjne i aż 3,35 mln zł na budo-
wę budynku socjalnego dla 24 ro-
dzin (gmina ma otrzymać na ten 
cel 450 tys. zł dotacji). – Na przy-
szły rok zaplanowaliśmy aż 85 za-
dań inwestycyjnych – zwróciła 
uwagę Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. Nie dodała, że wiele  z nich, 
to zadania małe, które będą kosz-
tować raptem od kilku do kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Więk-
szość zadań jest też kontynuowa-
nych (inwestycje 2- i 3-letnie), no-
wych w projekcie budżetu pojawia 
się niewiele. I tak z ważniejszych 

przyszłorocznych inwestycji war-
to wspomnieć o kontynuacji bu-
dowy kanalizacji w Jazgarzewsz-
czyźnie, Łoziskach i Starej Iwicz-
nej (ponad 1,9 mln zł), budowie 
odwodnienia w ulicy Masztowej 
w Łazach (0,6 mln zł), rozpoczę-
ciu budowy ul. Gminnej w Leszno-
woli (200 tys. zł w przyszłym roku, 
łącznie 4,2 mln zł do roku 2020). 
Gmina aktualizuje też dokumen-
tację projektową pod budowę ulic 
Pionierów i Wiśniowej oraz wyko-
na ulicę Ogrodową w Magdalen-
ce (0,7 mln zł), a także przeznaczy 
0,5 mln zł na rozbudowę skrzyżo-
wania Alei Krakowskiej z ul. Nad-
rzeczną w Wólce Kosowskiej (in-
westycja ma kosztować łącznie 5 
mln zł). 450 tys. zł zostanie prze-
znaczone w 2018 roku na wykup 
gruntów pod gminne drogi i tyle 
samo na modernizację hali spor-
towej w Łazach. Ponad milion zło-
tych gmina przeznaczy też jako po-
moc finansową dla inwestycji re-
alizowanych przez samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego. Cho-
dzi o od dawna planowaną budo-
wę sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Słonecznej i Szkolnej 
w Lesznowoli (593 tys. zł) oraz bu-
dowę nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej 721, od drogi krajowej 
nr 7 do skrzyżowania z ul. Mle-
czarską (699 tys. zł).

Tomasz Wojciuk

Tylko 15 mln zł na inwestycje!
LESZNOWOLA Radni uchwalili budżet gminy na 2018 rok. Dochody mają wynieść ponad 

191 mln zł, zaś wydatki o 4 mln zł mniej. Nadwyżka ma być przeznaczona na spłatę rat 

pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji

„Ten projekt budżetu jest 

ambitny i realistyczny”

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

wójt gminy Lesznowola
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Zadłużenie gminy wynosi nieco ponad 70 mln zł. 

Jest to niecałe 37 proc. planowanych dochodów 

przy dopuszczalnym wskaźniku  wynoszącym 60 proc.

Bezpłatny internet 
w urzędzie
PIASECZNO W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 

można korzystać z dostępu do publicznego, bezprzewodowego inter-

netu (poprzez Wi-Fi)

 – Wystarczy na urządzeniu mobilnym wybrać z listy UMiG Hot Spot i zatwier-
dzić regulamin, aby skorzystać z połączenia w dobrej jakości – mówi Łukasz 
Wyleziński, kierownik biura promocji i informacji. Routery zainstalowane zo-
stały na parterze i pierwszym piętrze budynku, równocześnie zalogowanych 
na nich może być 50 aż użytkowników. To kolejny darmowy punkt dostępu 
do internetu udostępniany przez gminę. Od kilku lat funkcjonują już hot-spo-
ty na rynku miejskim, skwerze Kisiela, skate parku, terenie wokół dworcu PKP 
oraz na parkingu przy ul. Zgoda i części parku miejskiego.

TW
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Ratunek dla włosów

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-
Crystal fi rmy Estel jest to 
nowoczesny zabieg rege-
neracji oraz pielęgnacji 
włosów, dzięki któremu 
na powierzchni włosa po-
wstaje specjalna warstwa 
pochodzenia naturalne-
go. Włosy nabierają obję-
tości, gładkości, elastycz-
ności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i 
puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywra-
ca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, 
łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru 
włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po far-
bowaniu. Efekt zabiegu, zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 
4 do 5 tygodni.

przed laminacją

po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234

Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, a potem Sylwester. Czas kie-

dy chcesz być dumna ze swojej fryzury. Patrzysz w lustro i czujesz, że 

Twoje włosy potrzebują ratunku? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Piękna na wyjątkową okazję
Skóra zimą nie jest rozpieszczana przez warunki na jakie ja narażamy

 Za oknem chłód i wiatr, w pomieszczeniu suche gorące powietrze. Takie 
zmienne warunki nie wpływają dobrze na stan naszej skóry. Staje się szara, 
miejscami zaczerwieniona,  traci sprężystość , miejscami łuszczy się. 
 Przed nami sezon świątecznych spotkań z rodziną, znajomymi, potem Syl-
wester. W tym okresie chciałybyśmy wyglądać pięknie i kwitnąco, ale czasu 
aby wybrać się do kosmetyczki przed świętami jak na lekarstwo. Dlatego z 
myślą o Was został skomponowany zabieg, który działa cuda błyskawicznie 
–  Ekspresowy zabieg  kawiorowy .
 Jest to kilku etapowy zabieg, podczas którego substancje aktywne  roz-
puszczają połączenia pomiędzy martwymi komórkami naskórka, powodu-
jąc enzymatyczne złuszczanie, rozjaśnienie, odświeżenie i wygładzenie skó-
ry. Następnie neutralizują wolne rodniki zapobiegając fotostarzeniu, działa-
jąc przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, hamując wyparowywanie wody, 
zwiększając nawilżenie skóry. 
 Składniki aktywne chronią skórę przed degradacyjnym wpływem nie-
korzystnych czynników zewnętrznych. Zapobiegają procesom starzenia i 
zmniejszają widoczność zmarszczek.
 Kolejny etap to maska z liftującym rubinem polecana dla skór dojrzałych, 
wiotkich. Dzięki zawartości drobinek rubinu sprawia, że skóra jest promienna, 
wygląda na wypoczętą i młodszą. Maska modeluje owal twarzy, daje uczucie 
napięcia, liftu skóry.
 Efekty jakich możemy się spodziewać- młodsza, wygładzona, nawilżona, 
pełna blasku cera.

Pierwsza strefa w całej gminie 
plus darmowe „elki”
KONSTANCIN-JEZIORNA Dołożenie prawie 1,5 mln zł do komunikacji publicznej było naj-

większą zmianą w trakcie środowego uchwalania budżetu gminy na rok 2018

 Mieszkańcy, przede wszystkim 
systematycznie korzystający z au-
tobusów warszawskiego Zarządu 
Transportu Miejskiego (ZTM), po-
winni być zadowoleni. Podczas kil-
kugodzinnej dyskusji nad budżetem 
gminy na przyszły rok rada miejska 
zdecydowała, że przeznaczy 1,2 mln 
zł na objęcie całego obszaru sto-
łeczną I strefą biletową. Samorząd 
wyda więcej, ale za to posiadaczom 
Warszawskiej Karty Miejskiej pozo-
stanie 90 zł miesięcznie w kieszeni. 
Radni jednocześnie podjęli w śro-
dę stanowisko, w którym popierają 
poszerzenie granic I strefy biletowej, 
ponieważ ostateczną  decyzję w tej 
sprawie podejmie rada Warszawy. 
– Ze względu na procedury, I stre-
fy nie uda się uruchomić od począt-
ku roku, myślę, że nastąpi to w trak-
cie pierwszego kwartału – komentu-
je radny Tomasz Nowicki. Uchwała  
konstancińskiej rady to niewątpli-
wie sukces jego i radnej Renaty Dą-
browskiej. Zorganizowali ankietę, a 
także zbierali podpisy mieszkańców, 
aby pokazać, jak duże jest ich zain-
teresowanie powiększeniem I strefy. 
Wierzą bowiem, że to skłoni większą 
liczbę mieszkańców do korzystania 
z transportu publicznego i częstsze-
go pozostawienia samochodów w 
garażach.
 Jednak to nie była jedyna niespo-
dzianka, jeśli chodzi o komunikację. 
Na wniosek burmistrza Kazimie-
rza Jańczuka, radni zdecydowali, 
iż posiadacze Konstancińskiej Kar-
ty Mieszkańca (KTM) będą mo-
gli korzystać z busów „L” bezpłat-
nie (gminę ma to kosztować oko-
ło 250 tys. zł rocznie). Stanie się to 

możliwe prawdopodobnie od lutego, 
ponieważ teraz wybierany jest nowy 
operator „elek”. KTM, która jest lo-
kalną kartą rabatową, od 3 lat moż-
na wyrabiać w urzędzie gminy, ale 
do tej pory cieszyła się ona umiarko-
waną popularnością.
 Przyszłoroczny budżet Konstan-
cina-Jeziorny jest najwyższy w hi-
storii. Dochody sięgają w nim pra-
wie 156 mln zł, a wydatki nieco po-
nad 180 mln zł (różnica zostanie po-
kryta głównie z nadwyżki z lat po-
przednich oraz ewentualnie prefe-
rencyjnymi pożyczkami). Na inwe-
stycje samorząd przeznaczył 34,5 
mln zł. Najważniejsze i najkosztow-
niejsze z nich to: budowa sieci szla-
ków rowerowych w gminie, rozbu-
dowa podstawówki przy ul. Woje-
wódzkiej, przebudowa zabytkowej 
willi Kamilin przy ul. Piłsudskie-

go 42 oraz willi Gryf przy ul. Sobie-
skiego, dokończenie budowy przed-
szkola na pl. Sportowym, rozbudo-
wa sieci kanalizacyjnej w południo-
wej części gminy, nadbudowa szko-
ły „Piątki”  przy ul. Szkolnej, remont 
świetlicy ludowej w Habdzinie, prze-
budowa ulic: Królowej Bony, Królo-
wej Jadwigi, Królowej Marysieński 
w mieście oraz budowa pomostu wi-
dokowego na Jeziorce (obok Hugo-
nówki). – Budżet jest bardzo ambit-
ny i będzie trudny w realizacji, po-
nieważ coraz mniej firm przystępuje 
do przetargów. Jednocześnie daje on 
szansę na spełnienie oczekiwań na-
szych mieszkańców i podwyższenie 
standardu ich życia – komentuje Ka-
zimierz Jańczuk.

Piotr Chmielewski

Konstancin to pierwsza gmina w powiecie, która wprowadzi 

na swoim terenie bezpłatne „elki”        

Winny makabry znaleziony. To ASF
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT Laboratoryjne badanie próbek potwierdziły, że 38 dzików 

znalezionych na małym obszarze koło Dębówki zabił wirus afrykańskiego pomoru świń

 Nieszkodliwy dla zdrowia i ży-
cia ludzi ASF, od kiedy pod koniec 
listopada przekroczył linię Wisły, 
wręcz pustoszy powiat piaseczyński 
z dzikich świń. Do wczoraj na jego 
terenie znaleziono 86 zwierząt zabi-
tych przez wirus i około 20 kolejnych 
próbek wysłano do Puław, aby mieć 
pewność, czy dziki uśmiercił ASF. 
Najbardziej makabrycznego znalezi-
ska dokonano w okolicy Dębówki w 
poprzedni weekend. Na małym ob-
szarze leżało 38 martwych zwierząt.
 Od pierwszych dni grudnia in-
spekcja weterynaryjna, służby mun-
durowe, koła łowieckie i pracownicy 
starostwa szukają w terenie padłych 
dzikich świń, aby jak najszybciej je 
uprzątnąć. Dziki są kanibalami, nie 
gardzą padliną, co powoduje, że 
choroba rozprzestrzenia się błyska-
wicznie. Jedynym sposobem na za-
trzymanie śmiertelnego wirusa jest 
szybkie uprzątnięcie padłych sztuk.
– Na szczęście do tej pory mieliśmy 
do czynienia tylko z przypadkami 
ASF, a nie z ogniskami – mówi Mał-
gorzata Bruczyńska, powiatowy le-
karz weterynarii. – Oznacza, to, że 
wirus nie rozprzestrzenił się poza 
populację dzików. Nie stwierdzo-
no na naszym terenie wirusa wśród 
trzody chlewnej.
 Każda osoba, która natknie się 
na padłego dzika, powinna czym 
prędzej o tym poinformować gmi-

nę, służby weterynaryjne lub mundu-
rowe. Nie należy dotykać padliny. Nie 
wolno również wyrzucać resztek jedze-
nia, aby mogły mieć do niego dostęp 
dziki. Chodzi o to, że ASF może prze-
trwać w mięsie, mimo że zostało ugo-
towane lub upieczone. Niegroźnego dla 
siebie wirusa mogą też przypadkowo 
przenosić inne zwierzęta. Dlatego we-
terynarze przekonują, aby psy wypro-
wadzać wyłącznie na smyczy. 

 We wtorek Mazowiecki Kurator 
Oświaty zwrócił się do dyrektorów 
wszystkich szkół i przedszkoli w wo-
jewództwie o przeprowadzenie ak-
cji edukacyjnej na temat ASF wśród 
dzieci. Chodzi szczególnie o niewy-
rzucanie resztek jedzenia do lasów, 
niedokarmianie dzikich zwierząt i 
niedotykanie padliny.

PC

Na części terenu powiatu, starostwo powiesiło 

tablice ostrzegawcze (na zdjęciu gmina Góra Kalwaria)

LESZNOWOLA

Dorota Miśkiewicz na Nowy Rok
 W niedzielę 7 stycznia w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej 
Iwicznej odbędzie się koncert noworoczny kolęd i pastorałek w wykonaniu 
Doroty Miśkiewicz - absolwentki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. Początek o godz 19. Wstęp wolny.

Tyl.
PIASECZNO

15-lecie Con Fuoco
 W niedzielę 7 stycznia w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Pracy przy 
ul. Ogrodowej 3 w Józefosławiu odbędzie się jubileuszowy koncert kolęd z 
okazji XV-lecia działalności Chóru „Con Fuoco”. Początek o godz. 19.

Tyl.
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Święta z Dobrą Wolą
POWIAT Już po raz dziesiąty działające na rzecz osób niepełnospraw-

nych umysłowo Stowarzyszenie Dobra Wola zorganizowało w sali sta-

rostwa spotkanie mikołajkowo-andrzejkowe. Tym razem w przebudo-

wanym gmachu było nie tylko więcej miejsca, ale i samych uczestników

 Zebranych powitał Jacek Zalewski, prezes Dobrej Woli. – Jak widzicie, spe-
cjalnie dla nas powiększono starostwo – zażartował. Następnie głos zabra-
ła członkini zarządu powiatu piaseczyńskiego Katarzyna Paprocka. – Cieszę 
się, że możemy znów spotkać się w tak zacnym gronie – powiedziała. – Życzę 
wszystkim, żeby tych naszych spotkań było jak najwięcej.
Najlepsze życzenia świąteczne złożył również radny powiatowy Józef Zalew-
ski, a ks. proboszcz parafi i św. Anny w Piasecznie Andrzej Krynicki pobłogo-
sławił opłatki i zaprosił zebranych do wspólnej modlitwy. 
 Nie brakowało również muzyki i kolęd, m.in. w wykonaniu sióstr Agniesz-
ki i Weroniki Zdanowskich. Dużą rolę w organizacji spotkania spełniali wolon-
tariusze, a tego wieczoru byli nimi nie tylko przedstawiciele lokalnych władz i 
organizacji, ale również młodzież z okolicznych szkół.
 - Pomagałyśmy dziś pilnując młodzieżowej drużyny strażackiej Dobrej 
Woli, bo to są trochę tacy uciekinierzy – mówiła Zuzanna Staniszewska i Eliza-
beth Ann Figiel, młode wolontariuszki ze szkoły podstawowej im. Wspólnej 
Europy w Zalesiu Górnym. – W przyszłym roku też będziemy – zapowiedziały. 
Wolontariusze tradycyjnie nakrywali również do stołów, witali gości i pomo-
gli posprzątać po imprezie.
 Wielu uczestników z niecierpliwością czekało na przybycie Świętego Mi-
kołaja, który pojawił się w końcu w towarzystwie czarnego renifera i z wor-
kiem pełnym prezentów. Wspaniała, świąteczna atmosfera udzieliła się chyba 
wszystkim obecnym tego wieczoru.

Grzegorz Tylec

Odroczony wyrok
POWIAT Katarzyna Paprocka na razie pozostanie w zarządzie powiatu. W poprzedni pią-

tek wniosek starosty Wojciecha Ołdakowskiego nie zyskał odpowiedniego poparcia

 Starosta zwrócił się do radnych z 
prośbą o uzupełnienie porządku ob-
rad sesji właśnie o uchwałę o odwo-
łaniu Katarzyny Paprockiej. Jednak 
jego wniosek poparło zaledwie 13 
radnych, o dwóch za mało.

Starosta: Straciłem zaufanie

 W uzasadnieniu Wojciech Oł-
dakowski postawił swojej współ-
pracowniczce szereg zarzutów. Wy-
raźnie zdenerwowany obarczył ją o 
trwające problemy lokalowe powia-
towej biblioteki pedagogicznej, o 
trudności w wydawaniu dowodów 
rejestracyjnych w związku z prze-
prowadzką wydziału komunikacji i 
transportu, a także wytknął jej kon-
takty z Powiatowym Inspektoratem 
Nadzoru Budowlanego „w celu uzy-
skania korzystnego rozstrzygnięcia 
dla jednego z przedsiębiorców”. Sta-
rosta zarzucił Katarzynie Paproc-
kiej także zakup za publiczne pie-
niądze i bez jego zgody kosztow-
nych prezentów dla „przedstawicie-
li organów, których działalność nie 
ma bezpośredniego przełożenia na 
działalność powiatu”. Za naganne 
uznał także naprawianie prywat-
nego auta w czasie godzin pracy 
i częstą nieobecność w starostwie. 
– Działania pani Paprockiej są za-
przeczeniem standardów, dla któ-
rych trzy lata temu zdecydowaliśmy 
się wspólnie działać. Przytoczone 
zarzuty skutkują utratą mojego za-
ufania do pani Katarzyny Paproc-
kiej jako członka zarządu powiatu 
– oznajmił na zakończenie starosta. 

Paprocka: Zarzuty są słabe

 Kiedy Wojciech Ołdakowski od-
czytywał wniosek, z ust Katarzy-
ny Paprockiej nie znikał uśmiech. 
– Chciałam poinformować państwa, 
że wszelkie zarzuty, które przedsta-
wił pan starosta są bezpodstawne i 

przekłamane. Odniosę się do nich, 
kiedy wniosek będzie procedowany 
– oznajmiła. Zarzuciła również sta-
roście, że „nie miał cywilnej odwa-
gi”, żeby swoje oskarżenia ujawnić 
wcześniej, mimo że o dymisji jedynej 
kobiety w zarządzie powiatu zanosi-
ło się od kilku tygodni. 
 W późniejszej rozmowie z dzien-
nikarzami Paprocka stwierdziła: 
– Zarzuty starosty są słabe.

Do sprawy wrócą w styczniu

 Nieoczekiwanie starostę w pią-
tek zaatakował Józef Zalewski z opo-
zycyjnego klubu Nasza Gmina Nasz 
Powiat. – Te zarzuty dotyczą po czę-
ści pana, że wspomnianych działań 
jako szef zarządu nie potrafił pan do-
prowadzić do skutku - powiedział.
 W środę wieczorem odbyło się 
posiedzenie klubu radnych Prawa i 
Sprawiedliwości, do którego nale-
ży Ołdakowski i z którego usunię-
to Paprocką. Starosta miał powie-
dzieć, że do jej odwołania powróci 
na początku stycznia, kiedy upewni 

się, że będzie miał poparcie dla swo-
jego wniosku.
 Jak ustaliliśmy klub Platfor-
my Obywatelskiej, koalicjant PiS 
w radzie powiatu, uznał, iż nie bę-
dzie  przeszkadzał w odwołaniu 
Katarzyny Paprockiej. Nie łączy 
tego jednak z powołaniem jej na-
stępcy. Chodzą bowiem słuchy, że 
Paprocka musi odejść, aby zrobić 
w zarządzie miejsce Sergiuszowi 
Muszyńskiemu, najbardziej cha-
ryzmatycznej postaci w klubie PiS 
(on na razie nie potwierdza, że 
będzie kandydował na to stanowi-
sko). - Panu Muszyńskiemu w za-
rządzie powiemy „nie”. Obawiamy 
się o atmosferę pracy. Kiedy trzy 
lata temu zaczynaliśmy pracę w 
zarządzie, odstawiliśmy politykę 
do kąta, dlatego tak wiele nam się 
udało. Naszym zdaniem z panem 
Muszyńskim nie będzie to możli-
we – mówi Ksawery Gut, członek 
zarządu PO. 

Piotr Chmielewski

Katarzyna Paprocka słuchała zarzutów starosty 

(pierwszy z lewej) z wyraźnym rozbawieniem

PIASECZNO

CEM pnie się w górę
 Właśnie zakończył się pierwszy etap budowy Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnego w Piasecznie. Z tej okazji przedstawiciele lokalnych mediów 
zostali zaproszeni na spacer po terenie budowy, oprowadzani przez inży-
nierów z fi rmy Polaqua oraz inspektorów nadzoru z urzędu miasta. CEM już 
teraz wygląda imponująco. Rozpoczęto izolacje dachu, a w styczniu ma roz-
począć się wstawianie do budynku okien. Zakończenie budowy planowane 
jest 21 listopada przyszłego roku. W budżecie gminy na 2018 rok na dokoń-
czenie CEM-u zaplanowano prawie 40 mln zł.

TW
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Był jak dobry ojciec
PIASECZNO Pod koniec ubiegłego roku zmarł ks. Ireneusz Jędryszek związany z Zalesiem 

Dolnym. Został zapamiętany jako człowiek zaangażowany w życie lokalnej społeczności

 Duszpasterz był inicjatorem wie-
lu wspaniałych przedsięwzięć, miło-
śnikiem przyrody, zabytków i śpie-
wu liturgicznego, dbającym rów-
nież o potrzeby osób niepełnopraw-
nych.  Przez pół wieku  związany 
był z Zalesiem Dolnym. Kiedy tam 
przybył w 1967 roku, czekała na nie-
go – jak sam wspominał – „kapli-
ca przy przystanku, malutka, drew-
niana, wciśnięta między dęby, które 
nad nią górowały”. Na miejsce tego 
„baraczku” duchowny wybudował 
wspaniały kościół i bardzo związał 
się z mieszkańcami swojej parafii.

Pozostawił kościół

i ciepłe wspomnienia

 Na początku lat 90. ubiegłe-
go stulecia – razem z Ewą Krauze 
– kanonik zaangażował się w reak-
tywowanie przedwojennego Towa-
rzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego 
(TPZD) i aż do śmierci był jego ak-
tywnym członkiem. – Ksiądz Jędry-
szek był otwartym człowiekiem, do 
końca interesował się tym co dzieje 
się w Zalesiu, jego historią i rozwo-
jem – wspomina Mira Walczykow-
ska, przewodnicząca rady TPZD. 
– Po mszy często wychodził na plac 
przed kościołem, aby porozmawiać 
z wiernymi. Był osobą towarzyską, 
miał poczucie humoru, często żar-
tował, ale kiedy było potrzeba bywał 
wymagający i zdecydowany.
Wykazywał się przy tym, niezwy-
kłą aktywnością w sprawach lokal-
nej społeczności. Interesowały go 
kwestie ochrony przyrody (znajomi 
księdza opowiadają, ze przejmował 
się każdym wyciętym drzewem, ko-
chał zwierzęta) oraz zabytków. Miał 
przy tym duże wyczucie estetyki. Cie-
szył się, że miejscowy kościół znalazł 
się w albumie najpiękniejszych kościo-
łów w Polsce. – Dla swoich parafian 
był jak dobry ojciec – wspomina Mira 
Walczykowska. – Zostawił po sobie 
wspaniały kościół i ciepłe wspomnie-
nia w sercach mieszkańców Zalesia.
 Zmarły kanonik interesował 
się również śpiewem liturgicznym. 
Słuchał zawsze z uwagą występów 
Chóru Parafii NMP Wspomoże-
nia Wiernych i często je komento-
wał. – Zazwyczaj jego opinie były 
bardzo pochlebne, ale zdarzało się 
czasem, że coś tam mu się nie po-
dobało – przypomina sobie Paweł 
Ginda, dyrygent miejscowego chó-
ru. - Był zresztą z nami we Lwowie, 
które to miasto chciał koniecznie zo-
baczyć i wygłaszał dla nas specjalne 
pogadanki. Dopóki mógł to uczest-
niczył w spotkaniach chóralnych na 
św. Cecylii.

 Zmarły chętnie otaczał też swoją 
opieką różne zespoły młodzieżowe.

Pierwszy taki ośrodek w Polsce

 Ksiądz Jędryszek był także wy-
jątkową i bardzo ważną osobą dla 
środowiska osób z niepełnospraw-
nością i ich rodzin związanych z 
Warsztatami Terapii Zajęciowej w 
Piasecznie (Zalesiu Dolnym). Moż-
na śmiało powiedzieć, że przyczy-
nił się do powstania pierwszego 
w powiecie piaseczyńskim ośrod-
ka dla dorosłych osób z dysfunk-
cjami intelektualnymi i fizyczny-
mi. W styczniu 1996 roku, wspól-
nie z ks. Stanisławem Jurczukiem 
zdecydował o rozpoczęciu działal-
ności WTZ w budynkach parafial-
nych. W ten sposób powstał jeden 
z pierwszych tego typu ośrodków 
w Polsce. Przez ponad 20 lat ks. 
Ireneusz wspierał działalność pla-
cówki w różnych aspektach. – Był 
naszym najbliższym sąsiadem, 

doradcą i opiekunem duchowym 
– mówi Łukasz Owczarek, kie-
rownik WTZ w Zalesiu Dolnym. 
– Wspierał nas w trudnych chwi-
lach, rozmawiał szczerze z osoba-
mi z niepełnosprawnością i mo-
tywował do dalszej pracy. Dopy-
tywał o nasze projekty, sukcesy, o 
współpracę z samorządem i lokal-
ną społecznością. Żył naszą pracą 
i identyfikował się mocno z dzia-
łalnością terapeutyczną ośrodka. 
 Był ważną częścią WTZ, prowa-
dząc w nim wszystkie  spotkania  z 
okazji świąt wielkanocnych i bo-
żenarodzeniowych. – W 2016 roku 
pierwszy raz od 20 lat nie poprowa-
dził spotkania z okazji świąt Boże-
go Narodzenia i bardzo brakowało 
nam jego słów i obecności – wspo-
mina Łukasz Owczarek. – Pozosta-
wił ogromną pustkę w naszych ser-
cach - pracowników i uczestników 
warsztatów.

Grzegorz Tylec

Ksiądz Ireneusz Jędryszek przez pół wieku był aktywnym 

mieszkańcem Zalesia Dolnego

Na Koziej jest taki dzień...
KONSTANCIN-JEZIORNA W ferworze przedświątecznych przygotowań 

grupa mieszkańców znalazła czas na wspólne wykonanie ozdób, które 

w Wigilię zawisną na osiedlowej choince przy ul. Koziej

 Już drugi rok z rzędu mieszkańcy części Jeziornej spędzą razem czas w ten 
jedyny, wyjątkowy dzień w roku. – Po udekorowaniu choinki, w obecności ks. 
proboszcza podzielimy się opłatkiem oraz zaśpiewamy wspólnie najpopular-
niejsze polskie kolędy – zapowiada radny Tomasz Nowicki, współorganizator 
wydarzenia. Najbardziej nie mogą doczekać się dzieci, jest ich 35. Na placu 
zabaw, gdzie stanie choinka, najmłodsi mieszkańcy osiedla otrzymają paczki 
ze słodyczami ufundowanymi przez Delikatesy Centrum przy ul. Bielawskiej.
 W sobotę grupa maluchów wraz z mamusiami oraz nastolatków pracowa-
ła w szkole „Piątce”, aby było czym ozdobić choinkę na Koziej. Materiały za-
kupione przez gminę wcześniej odpowiednio przygotowała plastyczka Aga-
ta Gregorczyk-Janik, prezes Wszechnicy Konstancińskiej. Gwiazdki i inne ele-
menty wycięła w swoim ploterze laserowym, żeby było taniej. Drobne ele-
menty z plastiku, drewna i papieru robiły wrażenie. – Jestem bardzo zado-
wolona z tego, że tu mieszkam. Zauważyłam, że miejscowej społeczności po-
trzebne są takie imprezy integrujące – mówi pani Agata.
 Podczas warsztatów najmłodsze dzieci malowały i wyklejały aniołki, któ-
re przetrwają nawet najtrudniejsze warunki pogodowe, a młodzież pracowa-
ła nad kartkami – mini szopkami – w stylu eko. – To bardzo fajna zabawa – za-
chwycała się pani Monika, pracująca nad ozdobami z dwuletnimi bliźnięta-
mi. Z kolei pani Marta przyznała, że na czas przygotowywania ozdób „mycie 
okien musiało poczekać”. – Warsztaty są odskocznią od sprzątania i gotowa-
nia. Moje dzieci są bardzo zadowolone – powiedziała.
 Warsztatom patronował Kurier Południowy i portal Piasecznonews.pl.

PC

PIASECZNO

Pokaz fi lmu i spotkanie
 W środę 10 stycznia w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się pokaz fi l-
mu „Wyjście przez sklep z pamiątkami” z 2010 roku (reż. Banksy). W ramach 
imprezy odbędzie się również spotkanie z Pawłem Althamerem - rzeźbia-
rzem, performerem, wybitnym twórcą instalacji i fi lmów wideo. Moderato-
rem będzie Marcin Majkut. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Gmina wydaje miliony na przedszkola
 Na opiekę przedszkolną gmina przeznacza rocznie około 50 mln zł, z cze-
go dotacja z budżetu państwa wynosi jedynie niecałe 5 mln zł. Gmina pod-
kreśla, że kwota dotacji na prywatne przedszkola cały czas wzrasta. W tym 
roku było to 38 mln zł, zaś w przyszłym wydatki gminy w tym zakresie mają 
sięgnąć 40 mln zł.

TW

PIASECZNO
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Wigilia 
w przepięknej oprawie
LESZNOWOLA We wtorek w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Ła-

zach odbyła się uroczysta wigilia z udziałem władz samorządowych, 

lokalnych stowarzyszeń i organizacji

 Bożonarodzeniowe życzenia poprzedził znakomity program artystycz-
ny w wykonaniu uczniowskiego chóru Animato pod przewodnictwem Olivii 
Kaczyńskiej. Zgromadzona publiczność była zachwycona. – Nasz chór ma na 
swoim koncie wiele sukcesów, występował między innymi w Filharmonii Na-
rodowej i w Filharmonii Łódzkiej – wymienia wicedyrektor szkoły Magdale-
na Rogowska. Chór zaprezentował się także w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu wśród 11 najlepszych szkolnych chórów z całej Polski. Po zakończe-
niu części artystycznej wszyscy zebrani chwycili się za ręce, by przekazać sobie 
życzenia oraz pozytywną energię, którą wyzwalają nadchodzące święta. 

AB

 

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Maria Sadowska 

GÓRA KALWARIA 

Przyszła pora na łyżwy

PRAŻMÓW

Przyjdź na bezpłatną

mammografi ę

 Na początku roku (7 stycznia o 
godz. 18) w Konstancińskim Domu 
Kultury da koncert Maria Sadowska. 
Wszechstronna kompozytorka i wo-
kalistka zaśpiewa na scenie przy ul. 
Mostowej  autorskie pastorałki z wy-
danej kilka lat temu płyty „Gwiazda 
dla każdego” oraz tradycyjne kolę-
dy zaaranżowane przez wokalistkę i 
jej zespół Jazzowi Terroryści. Nie za-
braknie też jej przebojów. Bilety w 
cenie 45 zł do nabycia w kasie oraz 
na stronie internetowej Konstanciń-
skiego Domu Kultury.

PC

 Od jutra będzie można korzystać 
z lodowiska przy ul. Kalwaryjskiej. Bia-
ły orlik czynny będzie w godzinach 
10–21 w weekendy, a od poniedział-
ku do piątku – w godz. 16–21. Wstęp 
jest darmowy, płatna będzie wypo-
życzalnia łyżew. Jeśli chodzi o święta, 
25 grudnia i 1 stycznia lodowisko bez-
ie nieczynne. W Wigilię z tafl i będzie 
można korzystać od godz. 10 do 14, 
26 grudnia od godz 14 do 21, między 
27 a 30 grudnia od godz. 10 do 21, a w 
sylwestra od godz. 10 do 14.

PC

 Na badania zapraszane są ko-
biety w wieku 50-69 lat, które w cią-
gu dwóch ostatnich lat (24 miesięcy) 
nie wykonywały bezpłatnego bada-
nia. Badania będą odbywały się obok 
Ośrodka Zdrowia w Prażmowie w 
czwartek 11 stycznia 2018 roku.

PC

Taksówkarzy walka o miejsca postojowe
PIASECZNO Wprowadzenie strefy płatnego parkowania sprawiło, że bezpłatne miejsca 

parkingowe w centrum miasta są na wagę złota. Dlatego pojawił się pomysł, aby skró-

cić taksówkarzom postoje i przerobić je na... dodatkowe parkingi

 Miesiąc temu pisaliśmy o pomy-
śle radnych, którzy chcieliby powięk-
szyć obszar pierwszej strefy taryfo-
wej, przesuwając ją do granic mia-
sta. W zamian taksówkarze mieli-
by otrzymać dwa dodatkowe posto-
je – przy dworcu PKP i szpitalu św. 

Anny. Mówiło się także o podnie-
sieniu maksymalnych stawek tary-
fowych, co również leży w gestii raj-
ców. Oczywiście nie oznaczałoby to 
automatycznie wzrostu cen – tak-
sówkarze mogliby je podnieść, ale 
nie musieli. Propozycje zmian wy-
wołały żywą dyskusję. Wielu tak-
sówkarzy obawiało się, że nowe po-
mysły (jeśli oczywiście wejdą w ży-
cie) uderzą ich po kieszeni. Dlatego 
cały czas toczą się w tej sprawie roz-
mowy, a uchwała, która miała zo-
stać podjęta już w listopadzie, naj-
wcześniej ma trafić pod obrady w 
styczniu. 
 Tymczasem głos w sprawie po-
stanowili zabrać mieszkańcy, którzy 
zaproponowali... skrócenie dotych-
czasowych stref postojowych dla tak-
sówkarzy i przeznaczenie pozyskane-
go w ten sposób miejsca na dodatko-
we miejsca parkingowe. – Po co tak-
sówkarzom taki długi postój przy ko-
ściele św. Anny, który sięga od ul. Pu-

ławskiej aż do Kościelnej? Przecież 
tam raptem stoi zwykle kilka taksó-
wek – pyta Małgorzata Kowalska. 
– Z powodzeniem można by skrócić 
tę strefę do wjazdu do plebanii. 
 Radny Adam Marciniak, prze-
wodniczący komisji prawa, handlu i 
porządku publicznego rady miejskiej 
uważa, że postulat ten należy naj-
pierw przedyskutować. – Ten postój 
rzeczywiście jest długi, ale nie nale-
ży zapominać, że taksówkarze par-
kują swoje samochody jeden za dru-

gim – mówi. – W każdym razie na 
pewno warto o tym rozmawiać.
 Póki co jednak, parkowanie w 
miejscach przeznaczonych dla tak-
sówkarzy jest zakazane i straż miej-
ska często każe łamiących przepisy 
kierowców mandatami. – Za parko-
wanie w strefie dla taksówkarzy gro-
zi do 100 zł mandatu i jeden punkt 
karny – przypomina Mariusz Łody-
ga, komendant straży miejskiej. 

Tomasz Wojciuk

Postój dla taksówek wzdłuż ul. Jana Pawła II, mimo znaku, 

często jest zajmowany przez parkujące samochody

Mocno wątpliwe, aby 

taksówkarze zgodzili się 

na skrócenie swoich 

dotychczasowych postojów



Drudzy w Pucharze Polski
KOSZYKÓWKA W tegorocznym turnieju koszykówki na wózkach o prestiżowe trofeum ry-

walizowało pięć klubów. Wśród nich nie zabrakło tradycyjnie reprezentantów powia-

tu piaseczyńskiego – zespołu IKS GTM Konstancin. Ostatecznie podopieczni Wojcie-

cha Makowskiego wywalczyli drugie miejsce na podium, ale ten wynik nikogo w dru-

żynie nie zadowolił

 W trakcie turnieju w Kielcach 
każdy z zespołów rozegrał po cztery 
mecze – grano systemem każdy z każ-
dym. Od samego początku nie zawo-
dzili faworyci – ekipy  Akcesmed Start 
Rzeszów i Konstancina, które zgod-
nie wygrały swoje dwa pierwsze spo-
tkania. Trzeba jednak przyznać, że 
zwłaszcza dla naszych zawodników, 
były to niezwykle ciężkie pojedynki, 
w których losy zwycięstwa decydowa-
ły się w samych końcówkach. Drugie-
go dnia imprezy IKS GTM najpierw – 
planowo – nie dał większych szans naj-
słabszej w Kielcach drużynie Mad De-
vils Wałbrzych, wobec czego zdobyw-
cę Pucharu Polski miał wyłonić bez-
pośredni mecz z Rzeszowem.  Nieste-
ty, pomimo tegorocznych wzmocnień 
kadrowych, aktualny mistrz Polski w 
pierwszej połowie zdołał wypracować 

sobie na tyle dużą przewagę punkto-
wą, której już do końca – mimo ambit-
nej pogoni za rywalem w trzeciej kwar-
cie – nie udało się odrobić. I choć dru-
gie miejsce w Pucharze Polski wyda-
je się znaczącym osiągnięciem, to jed-

nak Konstancin nie ukrywa, że bardzo 
mocno liczył na końcowy triumf. Do 
najlepszej piątki turnieju wybrany zo-
stał z naszej ekipy Piotr Pawełko.

Grzegorz Tylec

Wyniki konstancińskiej drużyny w Pucharze Polski 2017 

w koszykówce na wózkach:

IKS GTM Konstancin 52:46 KSS Mustang Konin (10:10, 16:11, 10:17, 16:8)
KS PACTUM Scyzory Kielce 44:48 IKS GTM Konstancin (15:10, 10:14, 11:12, 8:12)
IKS GTM Konstancin 68:48 Mad Devils Wałbrzych (18:9, 23:12, 17:16, 10:11)
AKCESMED Start Rzeszów 57:43 IKS GTM Konstancin (18:12, 18:7, 8:15, 13:9)

Klasyfi kacja końcowa:

1. AKCESMED START Rzeszów
2. IKS GTM Konstancin

3. KSS Mustang Konin
4. KS PACTUM Scyzory Kielce
5. Mad Devils Wałbrzych

Mistrzostwo Polski jest w naszym zasięgu
Z Wojciechem Makowskim, trenerem IKS GTM Konstancin, rozmawia Grzegorz Tylec
Czy jesteście rozczarowani tym, że 

nie zdobyliście Pucharu Polski?

 Tak, bo wzmocniliśmy się kadro-
wo i na pewno liczyliśmy na pierw-
sze miejsce. Wrócił do nas z Kielc 
Arek Garbacz i do tego kadrowicz 
Piotr Pawełko, który przez ostatnie 
trzy sezony grał we Francji i Wło-
szech. Na papierze wydawaliśmy się 
być mocni – na tyle, żeby ten turniej 
wygrać.

Od samego początku mieliście jed-

nak spore problemy z rywalami

 Ogólnie rzecz biorąc, o ile gra 
w obronie wyglądała naprawdę nie-
źle, to mieliśmy olbrzymie proble-
my ze skutecznością. Trafialiśmy, 
mniej więcej, na poziomie 30 pro-
cent. Rafał Tyburowski, nasz czoło-
wy strzelec, który niemal w każdym 
meczu rzuca ponad 20 punktów, w 
Kielcach trafiał sporo poniżej swo-
jej średniej. Nie tylko on miał jednak 
swoje słabsze dni. Pozycje do trafień 
były, ale swoje mecze wygrywaliśmy 
głównie obroną.

W finale, bo za taki mógł uchodzić 

ostatni mecz, spotkaliście się zno-

wu z Rzeszowem

 W tym meczu wyszło ich wie-
loletnie doświadczenie. Przegry-
waliśmy już 17 punktami, w trze-
ciej kwarcie zeszliśmy na dziewięć 
oczek, no ale potem nieskutecz-
ność w ataku powodowała szybkie 
kontry przeciwników. Chyba tkwi w 
nas trochę kompleks zespołu z Rze-
szowa i po raz kolejny się nie uda-

ło. Szkoda, ale drugie miejsce też nie 
jest złe, choć w tym przypadku mu-
szę je uznać za porażkę, a nie za ja-
kiś tam sukces.

Na pocieszenie Piotr Pawełko trafił 

do pierwszej piątki turnieju

 Na pewno widać jest po nim to, 
że grał za granicą. Na tle innych za-
wodników wyróżnia się zwłaszcza 
motorycznie.

Jakie są wasze cele na resztę sezonu?

 Te mamy zawsze te same. Myślę, 
że złoty medal jest na pewno w na-
szym zasięgu. Poziom ligi bardzo się 

jednak wyrównał, a zwycięstwach 
między czołową czwórką w Polsce 
decyduje dyspozycja dnia.

Zapewne będziecie chcieli pokazać 

się również w Europie?

 Tym razem los na rzucił na grec-
ką ziemię – do Salonik. Turniej od-
będzie się w przyszłym roku 9-10 
marca. Trafiliśmy na zespoły z Gre-
cji, Turcji, Francji i Czech. Zwłasz-
cza Turcy i Francuzi to bardzo sil-
ne – w pełni zawodowe - ekipy, a z 
pozostałymi drużynami powinni-
śmy powalczyć.

Piaseczno rozbiło Garwolin
SIATKÓWKA, III LIGA, ASTORIA PIASECZNO – SPS 4CV GARWOLIN 3:0 

(25:23, 25:20, 25:20) Jedynie trzech setów potrzebowała drużyna Pia-

seczna, żeby pokonać w ostatnim meczu w tym roku faworyzowany 

zespół z Garwolina. To zwycięstwo pokazuje raz jeszcze, że w tym se-

zonie trzecia liga jest niezwykle wyrównana i praktycznie każdy może 

wygrać z każdym

 W pierwszym secie długo niewielką przewagę utrzymywali wprawdzie 
goście, ale pod koniec partii gospodarze wyraźnie się przebudzili i po kilku 
świetnych akcjach z rzędu to jednak oni objęli prowadzenie w spotkaniu. Ry-
wali zablokował ostatecznie Sebastian Płaszczyński. Był to sygnał do dobrej 
gry dla podopiecznych Mateusza Marona – nieobecnego tego dnia z powo-
dów zdrowotnych. Piaseczno lepiej 
niż rywale kończyło swoje ataki, po-
pisało się kilkoma asami serwisowy-
mi i – przede wszystkim – grało sku-
tecznie blokiem. Zwycięstwo z Gar-
wolinem ani przez moment nie było 
już później zagrożone.
 W niedzielę 7 stycznia Astoria 
Piaseczno podejmie w hali SP nr 5 w 
Piasecznie lidera rozgrywek – MKS 
MDK Warszawa, zwycięzców nie-
dawnego Memoriału im. Wiesława 
Gawłowskiego. Początek o godz. 19.

Grzegorz Tylec

Dominik 

Piwowarski, 

kapitan Astorii 

Piaseczno

 Uważam, że za-
graliśmy dziś bar-
dzo dobrze i wreszcie 
działały wszystkie elementy. W pierwszym 
secie graliśmy punkt za punkt, ale w końcu 
udało nam się odskoczyć. Blok w tym meczu 
mieliśmy najlepszy w sezonie. Gramy para-
doksalnie lepiej z tymi lepszymi drużynami, 
a tracimy punkty z potencjalnie słabszymi. 
Wierzę, że po nowym roku będziemy piąć się 
w górę tabeli.

Ostatnie tegoroczne Grand Prix
TENIS STOŁOWY W grudniowym, czwartym turnieju z cyklu Grand Prix 

Piaseczna w tenisie stołowym, kolejny raz wystąpiło ponad stu uczest-

ników. Imprezie odbywającej się co miesiąc w hali Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji patronuje Kurier Południowy

 Spośród 108 uczestników największym wzięciem cieszyła się kategoria 
open, w której amatorzy rywalizowali wspólnie z profesjonalistami. Najlep-
szym w tej grupie graczy okazał się po raz drugi z rzędu Michał Murawski. 
Zawodnik GKTS Wiązowna w fi nale pokonał Rafała Suszyckiego. Warto jed-
nak podkreślić, że Suszycki zajął miejsce na podium także w kategorii męż-
czyzn-amatorów. Był tam trzeci, a lepsi od niego okazali się jedynie Damian 
Świerczek i Krystian Marek. – To chyba pokazuje jak wysoki poziom prezen-
tują amatorzy występujący co miesiąc w Piasecznie – podsumowuje Maciej 
Chojnicki z UKS Return Piaseczno, organizator imprezy. 
 Wśród juniorów drugi raz z rzędu triumfował z kolei zawodnik gospodarzy 
Rafał Hresiukiewicz. Kategoria dzieci tym razem padła łupem Bartosza Sokul-
skiego, a wśród kobiet na szczyt powróciła zwyciężczyni zeszłorocznego cy-
klu - Alicja Walasek. 
 Podczas zawodów swoje umiejętności zaprezentował brązowy medalista 
mistrzostw Europyw ping-pongu Przemysław Sałaciński. Grając niebieską ra-
kietką miał nieco utrudnione zadanie w rywalizacji z dzieciakami, które tłum-
nie zgromadziły się przy stole, przy którym stał gość specjalny zawodów. Nie 
zabrakło także losowania koszulek z autografami zawodników. W ręce Patry-
ka Ślifi rskiego trafi ła reprezentacyjna koszulka mistrza Polski Daniela Góraka.
 Najbliższy turniej rozegrany zostanie już w 2018 roku – w sobotę 6 stycz-
nia, a organizatorzy zapowiadają dużo emocji przy stołach oraz spotkanie z 
wicemistrzem Polski Markiem Badowskim – wychowankiem UKS Return Pia-
seczno.

Grzegorz Tylec
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BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

 



Kolejne wydanie Kuriera Południowego 

ukaże się 12 stycznia 2018r

W dniach 27-29 grudnia redakcja Kuriera Południowego czynna będzie w godzinach: 8:00-16:00, 

w dniach: 3-5 stycznia zapraszamy w godzinach:  9:00-17:00

2 stycznia redakcja będzie zamknięta

  Informacja Burmistrza Gminy       
    Konstancin-Jeziorna

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl dostępny jest pełen 

tekst ogłoszenia i regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

 Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie 
z ww. dokumentami oraz o udział w konkursie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. (22) 756-44-91.

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

poszukuje

KOLPORTERA

z własnym samochodem, 

ze znajomością powiatu 

pruszkowskiego. 

Praca w co drugi piątek

 tel. 22 756 79 39
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DAM PRACĘ

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. 
Miejsce pracy Piaseczno, tel. 602 692 964, 607 230 418

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, 
medycyny pracy, internistę, neurologa, kardiologa  
tel. 605 440 831, 609 373 582

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

Firma Skuba Polska w Jawczycach zatrudni 
magazyniera Umowa o pracę. Tel. 533 112 012

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię. 
Tel. 512 449 345

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Bardzo dobre warunki, praca od  zaraz. 
Telefon 798 66 77 88

Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ,  współ-
praca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane 
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Animatorkę do prowadzenia imprez urodzinowych
la dzieci na placu zabaw w Piasecznie – Józefosław, 
tel. 503 13 05 05

Pracownika, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Zatrudnię pomoce kuchenne i samodzielnych kucharzy. 
Wa-wa Wawer, tel. 508 318 341

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

Zatrudnię kierowców kat. B, C z Warszawy, C+E kraj, 
tel. 506 00 00 69

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

Zatrudnię Pracownik/Majster Zabudowy GK, 
wykończenia wnętrz. Tel. 785 199 183

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku 
opiekuna oraz pielęgniarki. Mile widziane doświadczenie. 
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail: 
tabita@luxmed.pl

Zatrudnimy pracownika gospodarczego na tereny ze-
wnętrzne, Centrum Logistyczne Chlebnia k. Grodziska 
Mazowieckiego, kontakt : 661 991 538; 668 218 159

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracowni-
ka gospodarczego. Umowa  zlecenie. Pełne ubezpiecze-
nie ZUS. 3/4 etatu. Tel. 22 750 07 87

Agenta ochrony, do 55 lat. Tel. 506 158 658

Firma serwisowa z Piaseczna poszukuję osoby do obsługi 
magazynu, prawo jazdy kat. B, CV. na e-mail: 
biuro@aerserwis.pl  

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 5-13 i 19-3. Praca 
przy wędlinach oraz drobiu. Piaseczno tel. 515 090 488

Zakład stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem, Jan-
ki, tel. 601 897 727

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

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

Fryzjerka podstawa + 50 %, Warszawa, Puławska 534,
tel. 501 143 827

Zatrudnię kierowcę kat. C do dystrybucji lodów 
i mrożonek z Piaseczna i okolic, tel. 693 298 158

Mechanik samochodowy, tel. 500 70 40 45

Zatrudnię mechanika pojazdów ciężarowych, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 533 311 533 

Zatrudnię kierowcę kat. B, C, C+E. Praca w Warszawie, 
664 417 724 

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

SZUKAM PRACY 

Z samochodem osobowym, dyspozycyjny, 
tel. 500 612 285

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Choinki-jemioła z własnej plantacji, świeżo wycięte, 
Henryków Urocze, ul. Iwa 7, tel. 501 70 13 70

Sprzedam maszyny stolarskie,Janki, tel. 601 897 727

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię twoje auto najlepsze ceny szybko i uczciwie, 
tel. 535 223 324

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

Skup aut do 10 tys. zł, tel. 792 118 666

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Ziemię z sadem 2,05 h, ogrodzone, z możliwością 
zabudowy, gmina Góra Kalwaria, tel. 608 303 093

Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

Działka budowlana 2000 m kw, w Solcu tel. 501 327 912

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Działkę rolno-budowlaną, 1800 m kw., Łęg k/Konstanci-
na, tel. 782 090 900

Sprzedam działkę budowlaną, 1100 lub 2200 m kw., 
Tomice,u. J. Kochanowskiego, media, 
tel. +32 494 522 265 (Belgia), lub 515  634 014

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
budowa domów,  tel. 602 397 714

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Sprzedam nie zabudowaną działkę we wsi Magierowa 
Wola pow. 6,7ha, tel. 517 611 322

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Dwupokojowe 56 m kw. Piaseczno, tel. 601 28 90 47

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery dla mężczyzn, warunki dobre, ciepło, tanio 
tel. 604 274 417 

Obiekt 200 m kw., wysokość 2,80+ działka 1200 m kw., 
parking, ogrodzona, tel. 604 274 417

Dwupokojowe z balkonem, Osiedle „Lech”, Piaseczno, 
tel. 508 303 250

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność, 
tel. 518 072 870

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny 32 m 
kw. w Piasecznie, tel. 504 212 677

Pokoje do wynajęcia Piaseczno, tel. 698 896 421

Współlokator / współlokatorka do mieszkania, 500 zł, 
tel. 507 514 889

USŁUGI 

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wykończenia wnętrz, malowanie, tynki, gładzie, 
glazura, terakota, tel. 796 224 181

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Studnie, tel. 601 231 836 

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
tel. 535 994 114

Wycinka drzew, tel. 723 704 231

Porządkowanie terenu i pomieszczeń, 
tel. 723 704 231

Przeprowadzki, tel. 723 704 231

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

Księgowość Kadry Płace JPK PIT  
www.rachunkomania.pl, 601 814 071 

Agd naprawy pralki lodówki zmywarki 
piekarniki płyty ele. Tel. 511 204 952

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje, 
tel. 502 354 917

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wylewki agregatem, styrobeton,
tel. 668 327 588

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Pranie, czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki 
meblowej tel. 508 652 030

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

 
NAUKA 

PREZENT NA ŚWIĘTA - KURSY KOMPUTEROWE  i JĘ-
ZYKOWE BEZPŁATNIE Piaseczno, Puławska 45 lok.3, 
tel: 536 031 172 , 796 424 412 

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, 
tel. 508 357 334

Dom Opieki Piaseczno, 
tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE

Szukam samotnej kobiety do stałego związku, 
tel. 504 521 89 

Zatrudnię Gosposie w wieku do 40 lat do prowadze-
nia wszechstronnie domu w Magdalence, 
wymagane prawo jazdy i referencje.  
Zgłoszenia: adam.konik@dobrylas.pl

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 662 128 913 

Przeprowadzki i porządkowanie terenu, tel. 505 591 721

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z 
własnym samochodem, wymagana znajomość po-
wiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność pracy pod presją czasu, wykształcenie średnie 
lub wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku 
mile widziane. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 664 440 495

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Firma sprzeda działkę przemysłową 4200 m kw, 
wszystkie media, dojazd z trzech stron (asfalt), Łub-
na, tel. 600 038 201

Działkę budowlaną, 1170  m kw., Pruszków, 
tel. 531 670 770

Pawilon 28 m kw. „pod kopułą“, Piaseczno, 
tel. 509 86 72 38

Dom do 200 tys. z działką, tel. 666 924 505

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, WOL-
NE TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, 
TEL. 692 569 927 

BUDOWA DOMÓW,  TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki, tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620
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Debatowali o przyszłości
młodzieżowych rad
PIASECZNO Czy obecne prawo ogranicza działalność młodzieżowych rad gmin? Piase-

czyńscy radni są przekonani, że tak i że potrzebne są w tym zakresie zmiany. O tym, w 

którym kierunku powinny one pójść dyskutowano w magistracie

 W debacie, którą poprowadzi-
li wspólnie koordynator regionalny 
projektu Start5b Piotr Nowak i prze-
wodnicząca młodzieżowej rady gminy 
Piaseczno Karolina Hołownia-Mali-
nowska, wzięła udział nie tylko mło-
dzież, ale również przedstawicie-
le władz - zarówno lokalnych, jak i 
centralnej. – Mamy wspaniałą mło-
dzieżową radę gminy, z którą samo-
rządowi bardzo dobrze się współ-
pracuje – powiedziała wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kułakow-
ska-Michalak otwierając spotkanie. 
– I nie tylko dlatego, że otrzymali 
oni taką swobodę w działaniu, ale 
również dlatego, że po prostu mamy 
wspaniałych, młodych ludzi. Chce-
my, żeby jak najwcześniej zaczęli z 
nami współdecydować o losie gmi-
ny, bo to później procentuje. 
 Następnie głos zabrał radny miej-
ski Michał Rosa, który podkreślił 
swoje zadowolenie z tego, że począ-
tek konsultacji odbywa się właśnie 
w gminie Piaseczno. – Nasza mło-
dzieżowa rada powstała jako jed-
na z pierwszych w Polsce i bardzo 
prężnie się rozwijała – zaznaczył. 
– Postawiła tak wysoko poprzeczkę, 
że wszystkie rady w naszym kraju, o 
tym się słyszy, dążą do tego, by być 
takie jak nasza, piaseczyńska.

 Debata, jako część konsultacji 
zmian ustawy, miała na celu kon-
frontację propozycji wysuwanych 
przez młodzieżowych radnych ze 
stanowiskiem decydentów szcze-
bla samorządowego oraz central-
nego. Dyskusja była także wyjątko-
wym momentem, podczas którego 
młodzi, we współpracy z dorosłymi, 
razem wypracowywali wspólne sta-
nowisko. Po pracy w grupach przed-
stawiono następnie zebrane wnioski 
dotyczące konkretnych zagadnień 
takich jak: decyzyjność młodzieżo-
wych rad, zasoby i wsparcie ze stro-
ny gminy, finansowanie młodzieżo-
wych rad, zasoby i wsparcie na po-
ziomie krajowym, przyszłość mło-
dzieżowej samorządności oraz kwe-
stii związanych z opiekunem mło-
dzieżowej rady i formą powoływa-
nia młodzieżowych rad.
 – Bardzo pozytywnym zaskocze-
niem był fakt, że wszyscy uczestni-
cy debaty zgodzili się, że istnieje po-
trzeba poważnych zmian, które po-
zwolą na większy udział młodych lu-
dzi w procesach decyzyjnych – pod-
kreśla Piotr Nowak. 
 Zdaniem koordynatora mło-
dzieżowe rady działają obecnie w 
zupełnie innej rzeczywistości niż 
to przewidział ustawodawca. – 

Ustawa przewiduje dziś młodzie-
żową radę wyłącznie jako ciało 
konsultacyjne rady miasta, a prze-
cież młodzi tworzą własne pro-
jekty, organizują życie społeczno-
ści lokalnych, wpływają na wydat-
ki budżetowe, edukują i angażują 
społeczności lokalne – podkreśla 
Piotr Nowak. – Myślimy szerzej i 
chcemy zwiększyć udział młodych 
w procesach decyzyjnych - wycho-
wać w mądry sposób przyszłych 
samorządowców i polityków. W 
młodzieżowych radach spotyka-
ją się młodzi liderzy, którzy chcą 
działać i zmieniać rzeczywistość. 
Trzeba im to tylko umożliwić.
 Debatę w Piasecznie pozytyw-
nie ocenia również przewodnicząca 
młodzieżowej rady. – Usłyszeliśmy 
bardzo różnorodne głosy, ale dzięki 
temu byliśmy w stanie stworzyć jed-
norodną rekomendacje - jak mło-
dzież powinna działać, czego potrze-
bujemy, a czego oczekuje się od nas 
– podsumowuje Karolina Hołownia-
Malinowska. – Jestem bardzo zado-
wolona ze spotkania i z faktu, że tyle 
osób jest zainteresowanych przyszło-
ścią młodzieżowych rad - czyli mło-
dych, aktywnych obywateli.

Grzegorz Tylec

Cross przedświąteczny

 W sympatycznej, rodzinnej atmosferze odbył się na Górkach Szymona 
w Zalesiu Dolnym czwarty Cross Mikołajowy. Tym razem aura okazała się 
być wyjątkowo łaskawa dla biegaczy, którzy pokonali kilka różnych dystan-
sów - od 500 metrów dla najmłodszych, do 5 kilometrów w biegu głównym. 
W pierwszej szóstce, na czele z Krzysztofem Wasiewiczem, znaleźli się sami 
zawodnicy Piaseczyńskiego Stowarzyszenia Kondycja.

Tyl.

LEKKOATLETYKA


