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Orkiestra zagrała na rekord
POWIAT Oklejeni serduszka-
mi wolontariusze WOŚP – 
dzięki hojności mieszkań-
ców – w niedzielę spisali się 
jak nigdy. Sztab Orkiestry 
w Piasecznie zebrał 206,7 
tys. zł, w Konstancinie-Je-
ziornie – 56,8 tys. zł, a w 
Górze Kalwarii – 44,4 tys. 
zł. Kwoty już zasiliły konto 
fundacji, która przeznaczy 
je na ratowanie życia dzie-
ciom oraz godną opiekę 
medyczną dla seniorów 

PROMOCJA NOWOROCZNA
Zapytaj naszego konsultanta 

o reklamę z rabatem 50%
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KRONIKA POLICYJNA

Dzień pod znakiem mandatów

Z kombinerkami po markową odzież

Ukradł 800 zł z kasetką

 W poniedziałek na terenie powiatu piaseczyńskiego odbyły się działa-
nia, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzy-
stom. Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 82 kontrole, podczas któ-
rych dopatrzyli się aż 50 wykroczeń. Mandatami ukarano 28 kierowców 
samochodów, 11 pieszych i 8 rowerzystów. Jak zapowiada powiatowa po-
licja, podobne działania będą powtarzane.

 Patrolujący parking przed jednym z supermarketów funkcjonariusze zauwa-
żyli, jak ktoś wyrzuca z peugeota małe przedmioty. Szybko zorientowali się, że 
są to klipsy zabezpieczające ubrania. W samochodzie siedzieli dwaj mieszkań-
cy Warszawy: 19-latek i 24-latek, którzy za pomocą kombinerek usuwali zabez-
pieczenia z markowych ubrań. Jak się okazało, rzeczy te przed chwilą zostały 
ukradzione. Obydwaj mężczyźni trafi li do policyjnej celi, a wartość skradzionych 
przez nich przedmiotów oszacowano wstępnie na około 2 tys. zł. O dalszym lo-
sie zatrzymanych zdecyduje sąd, za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

 W ubiegłym tygodniu, w jednym z barów na terenie Piaseczna skra-
dziono kasetkę, w której było około 800 zł. Na miejsce zostali wezwani po-
licjanci, którzy po chwili zatrzymali sprawcę. 53-letni mężczyzna stanie 
przed sądem, grozi mu do 5 lat więzienia.
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Pijany jak słoń w składzie porcelany

Nastolatek pobił nastolatka

Prace społeczne za znieważenie policjantów

Wpadli z metaamfetaminą

Leczył zęby bez uprawnień

 Kilka dni temu policjanci zatrzymali trzech kierujących, którzy prowa-
dzili samochody pod wpływem alkoholu. Przed północą w Józefosławiu 
42- letni kierowca forda, zanim został zatrzymany przez drogówkę, jadąc 
ul. Ogrodową uszkodził najpierw renault, a po chwali uderzył w toyotę. 
Mężczyzna „wydmuchał” niemal 1,8 promila! Nieco wcześniej na drodze 
krajowej nr 79 w pobliżu Solca policjanci z wydziału ruchu drogowego 
zatrzymali 30-letniego kierowcę opla, który miał w organizmie 1,5 promi-
la alkoholu. Z kolei w Lesznowoli wpadł mężczyzna za kółkiem dostaw-
czego mercedesa, który miał problem z utrzymaniem właściwego toru 
jazdy. Nie dość, że 39-latek był kompletnie pijany, to jeszcze okazało się 
że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązu-
jący do 2019 roku. Zatrzymanym kierowcom grozi do 2 lat więzienia.

 We wtorek, 10 stycznia rano w autobusie komunikacji miejskiej został 
pobity 15-letni chłopak. Podejrzanym o pobicie jest nieletni. Został już 
przesłuchany przez policję. Sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie rodzinnym.

 Jakiś czas temu funkcjonariusze zostali wezwani do domowej awantury. Jej 
uczestnik, 32-letni mężczyzna, najpierw wyzwał policjantów a następnie naruszył 
ich nietykalność cielesną. Po chwili został obezwładniony i przewieziony na komen-
dę. Był pijany, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Po wytrzeźwieniu 32-latek 
usłyszał pięć zarzutów. Dobrowolnie poddał się karze jednego roku ograniczenia 
wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych prac na cele społeczne. 

 W ubiegły piątek rano w Prażmowie policjanci z wydziału kryminalnego za-
trzymali 26-letnią kobietę i 31-letniego mężczyznę, którzy mieli przy sobie trzy 
działki metaamfetaminy o łącznej wadze około 3 gramów. W ich mieszkaniu zna-
leziono także pochodzący z kradzieży sprzęt muzyczny. Policja mówi, że „sprawa 
jest rozwojowa”. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia. 

 Do policjantów zaczęły docierać sygnały o mężczyźnie, który nie mając 
uprawnień, zajmował się leczeniem stomatologicznym. Po potwierdzeniu 
tych informacji, funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, aby zatrzy-
mać nieuczciwego doktora. 49-letni Sławomir W., mimo że ma zawieszone 
uprawnienia do 2020 roku, przyjmował pacjentów w gabinetach stomato-
logicznych na terenie całej Warszawy. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, za 
które grozi mu do roku pozbawienia wolności.

Uwaga: smog!
PIASECZNO/POWIAT W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o przekraczającym dopusz-
czalne normy stężeniu pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu, z którym boryka-
ją się przeważnie mieszkańcy dużych miast. Problem dotyczy także naszego terenu
 Popularny smog, czyli kumulują-
ce się na niewielkiej wysokości pyły, 
tlenki azotu, dwutlenki siarki, me-
tale ciężkie, węglowodory aroma-
tyczne i dioksyny mogą mieć fatal-
ny wpływ na nasze zdrowie. Mogą 
być przyczyną licznych chorób ukła-

du oddechowego, oczu oraz skóry, a 
także powodować nowotwory. Eks-
perci szacują, że każdego roku z po-
wodu zanieczyszczenia powietrza 
umiera w Polsce nawet do 50 tys. 
osób. To bardzo dużo, dlatego na-
leży robić wszystko, by ograniczyć 
emisję do atmosfery szkodliwych 
substancji oraz próbować się przed 
nimi chronić.

Nie pal śmieciami!
 Smog powstaje nie tylko na sku-
tek spalin samochodowych, ale w 
okresie jesienno-zimowym bierze się 
przede wszystkim z ogrzewania do-
mów koksem, węglem i innymi pa-
liwami stałymi. Często, aby zaosz-
czędzić, właściciele budynków sięga-
ją po paliwa gorszej jakości. Zdarza 
się też, że do pieców trafia zadru-
kowany papier, pomalowane ścinki 
drewna, płyty wiórowe, sklejki, pa-
nele, ale też przedmioty wykonane z 
plastiku czy gumy. Wszystkie te po-
zostałości w wyniku spalania wy-
dzielają szkodliwe substancje, któ-
re później wdychamy. Na początku 
tygodnia do naszej redakcji zadzwo-
niła mieszkanka ulicy Topolowej w 
Piasecznie. – Jeden z sąsiadów pali 
na naszej ulicy śmieciami – alarmo-
wała. – Wszędzie unosi się smród 
plastiku. Zgłosiłam problem straży 
miejskiej, niestety panowie strażni-
cy dwukrotnie przejechali Topolową 
nawet nie wysiadając z samochodu. 
Za trzecim razem wysiedli i zapyta-
li sąsiada czym pali. Nietrudno do-
myślić się jaką odpowiedź usłysze-
li... Ta posesja wygląda jak wysypi-
sko śmieci, po całej ulicy kręcą się 
szczury.
 Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej w Piasecznie twier-
dzi, że do każdego takiego zgłosze-
nia (jest ich w ciągu dnia kilka) kie-
rowana przez niego formacja pod-
chodzi poważnie. – Gdy mamy in-
formację o paleniu śmieci, jedziemy 
na miejsce i sprawdzamy – mówi. 
– Jeśli stwierdzimy, że właściciel 
pali w piecu niedozwolonymi sub-
stancjami, może otrzymać grzywnę 
w wysokości do 500 zł. Możemy też 
skierować wniosek o jego ukaranie 
do sądu. Jeżeli właściciel nie chce 
nas wpuścić na posesję, przekazu-
jemy sprawę policji i z wykroczenia 
robi się przestępstwo.

Jak walczyć ze smogiem
 Jednak najlepszym sposobem na 
walkę ze smogiem nie są kary, lecz 
zachowanie zdrowego rozsądku. 
Gdy w największych polskich mia-
stach zanieczyszczenia wielokrotnie 
przekraczały dopuszczalne normy, 
komunikacja miejska była za dar-
mo, co miało ograniczyć liczbę sa-
mochodów.
 Ostatnio dużo mówi się też o 
carpoolingu, czyli wspólnym dojeż-
dżaniu do szkoły, bądź pracy i tech-
nice ekologicznej jazdy, która mak-

symalnie ogranicza zużycie paliwa. 
Jednak największe efekty daje wy-
miana pieców, z tych opalanych pali-
wami stałymi na gazowe. Dobrze je-
śli będzie ona połączona także z ter-
momodernizacją budynków, dzięki 
której zmniejszą się straty ciepła. 
 Gmina Piaseczno prowadzi sze-
reg działań ułatwiających właści-
cielom domów dokonywanie kosz-
townych remontów. Od 2014 roku 
udzielana jest 50-procentowa dota-
cja dla osób decydujących się na za-
kup kotła gazowego, gazowo-olejo-
wego lub olejowego i 60-procentowa 
dotacja dla tych, którzy zdecydują 
się na ogrzewanie elektryczne. Do-
towane są również inwestycje z wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, jak panele solarne czy pom-
py ciepła. W ubiegłorocznym budże-
cie zarezerwowano na ten cel ponad 
100 tys. zł. – Ważną rolę w walce z 
zanieczyszczeniem powietrza od-
grywa również usprawnienie ruchu 
samochodowego realizowane przez 
poprawę parametrów istniejących 
dróg, a także budowę nowych arte-
rii. Ponadto coraz dłuższa i liczniej-
sza sieć ścieżek rowerowych zachę-
ca do korzystania z tego najbardziej 
przyjaznego dla środowiska i zdro-
wia środka lokomocji – dodaje Łu-
kasz Wyleziński z gminnego biura 
promocji. – Stale rozwijana jest rów-
nież oferta transportu zbiorowego, 

zarówno kolejowego jak i autobuso-
wego, którym można dotrzeć zarów-
no do Warszawy, jaki i innych więk-
szych miejscowości. Podejmujemy 
starania, aby wszystkie piaseczyń-
skie wsie zostały skomunikowane z 
większymi miastami, czemu służy 
m.in. współfinansowanie przez gmi-
nę linii „L”. 

Sprawdź stopień zapylenia
 Na stronie internetowej gminy 
Piaseczno znajduje się link do sys-
temu monitoringu jakości powie-
trza w województwie mazowieckim. 
O każdej porze dnia można spraw-
dzić jego parametry na pobliskim 
Ursynowie oraz w Konstancinie-Je-
ziornie (w Piasecznie nie ma jeszcze 
urządzeń pomiarowych). I tak dla 
przykładu, w ubiegły wtorek zarów-
no w Konstancinie jak i na Ursyno-
wie były przekroczone dopuszczal-
ne normy zapylenia. W takiej sytu-
acji najlepiej nie wychodzić z domu, 
albo zakupić specjalną maskę anty-
smogową z aktywnym węglem i fil-
trem HEPA. Filtry w masce, oczy-
wiście jeśli nie jest ona jednorazowa, 
należy co jakiś czas wymieniać. Pył-
ków i szkodliwych substancji znaj-
dujących się w powietrzu nie zatrzy-
mają maski chirurgiczne. 

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy ulicy Topolowej narzekają, że jeden z sąsiadów 
zatruwa im powietrze paląc śmieciami

Do powstawania smogu 
przyczyniają się samochody 

oraz piece na paliwa stałe
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Oddaj krew, podziel się życiem

Jest zielone światło dla sygnalizacji?

 Pod takim hasłem prowadzone będą środowe zbiórki życiodajnego 
płynu. W Górze Kalwarii na ul. 3 Maja specjalny ambulans pojawi się w 
tym roku: 15 lutego, 19 kwietnia, 21 czerwca, 16 sierpnia, 18 października 
i 20 grudnia. W Piasecznie, obok rynku honorowi dawcy będą mogli od-
dać krew: 15 marca, 17 mają, 19 lipca, 20 września i 15 listopada. Zbiórki 
rozpoczną się o godz. 9, ostatni dawcy będą przyjmowani o godz.12.30.

PC 

 Na niebezpiecznym skrzyżowaniu szosy krajowej nr 7 w Remberto-
wie miała w ubiegłym roku powstać sygnalizacja świetlna. Mamy począ-
tek roku i wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy inwestycja, o którą mocno za-
biegają władze Tarczyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) informuje, że już dysponuje projektem sygnalizacji na tym skrzy-
żowaniu, ale czeka aż piaseczyńskie starostwo poszerzy drogę powiatową, 
w którą zjeżdża się w Rembertowie z trasy krajowej. Ksawery Gut z zarzą-
du powiatu nie kryje zaskoczenia: – Z ostatnich ustaleń z GDDKiA wynika, 
że dostosowali projekt sygnalizacji do stanu obecnego skrzyżowania. Na-
wet go otrzymałem. Jeżeli będziemy musieli wykonać pewien zakres prac, 
to go zrealizujemy – zapewnia Gut. Po naszej interwencji, wczoraj Ksawery 
Gut rozmawiał o sygnalizacji z dyrektorem warszawskiego oddziału GDD-
KiA. Efekt? Sygnalizacja ma podobno powstać w połowie roku. 

PC 
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Śmierć w pożarze przy Radosnej
PIASECZNO Ogień, który strawił wnętrze zaśmieconego pustostanu, pozbawił życia dwojga ko-
czujących w nim ludzi. Trzeci bezdomny trafi ł do szpitala z ciężkimi poparzeniami całego ciała
 Kiedy w poprzedni czwartek 
około godz. 22 na miejsce została 
wezwana straż pożarna, wewnątrz  
niedokończonego domu ogień hu-
lał już w najlepsze. Opuszczony od 
co najmniej 15 lat budynek pomię-
dzy ul. Okulickiego i Radosną – to 
okolice Top Marketu – zamiesz-
kiwała piątka bezdomnych. Z ze-
znań złożonych policji przez jedne-
go z dwóch mężczyzn, którzy wy-
szli z pożaru bez szwanku, wyni-
ka, że zauważył pożar, kiedy był 
on już mocno rozwinięty. Wszczął 
alarm. Strażacy zastali 38-latka i 
jego 63-letniego kompana przy wyj-
ściu z budynku. Obydwaj próbowa-
li wyciągnąć na zewnątrz trzeciego, 
42-letniego bezdomnego. – Ratow-
nicy medyczni uznali, że oparzenia, 
jakich doznał mężczyzna są na tyle 
dotkliwe, że trzeba wezwać Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe, które 
przetransportuje go do szpitala – 
relacjonuje st. kpt. Łukasz Darmo-
falski, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie.
 Od ocalałych z pożogi mężczyzn 
strażacy usłyszeli, że w budynku 
znajduje się jeszcze dwoje ludzi. Ra-
townicy przeszukali mocno zady-
mione wnętrze i w jednym z mniej-
szych pokoi, przy użyciu kamery ter-
mowizyjnej (czułej m.in. na ciepło-
tę ciała), odnaleźli zwęglone zwło-
ki 38-latki i 58-latka. Decyzją pro-
kuratury ciała zostały przewiezio-
ne na sekcję zwłok. – Jeśli w trak-

cie potwierdzania tożsamości ofiar 
zajdzie taka konieczność, przepro-
wadzimy badania DNA – zapowia-
da Jolanta Wrońska, prokurator re-
jonowy z Piaseczna. 
 Ze wstępnych ustaleń straży wy-
nika, że pożar był spowodowany tzw. 
zaprószeniem ognia. Czyli odpady, 
których w budynku było mnóstwo, 
zapaliły się od świeczki lub innego 
źródła ognia. – W budynku nie było 
ani instalacji elektrycznej, ani gazo-
wej – podkreśla prokurator Wrońska.
 Kto wiedział, że w opustosza-
łym domu przebywają bezdomni? 
Zdaniem mieszkającej tuż za pło-
tem kobiety, był to „fakt powszech-
nie znany”. Jednak, jak się okazu-
je, kolejna właścicielka posesji przy 

Radosnej, oddalonej zaledwie około 
stu metrów od pustostanu, nie tylko 
nie wiedziała, że miała za sąsiadów 
osoby bez dachu nad głową, ale też... 
nie słyszała o pożarze.
 Także piaseczyńska straż miej-
ska dopiero po czwartkowym zda-
rzeniu dowiedziała się, że przy Ra-
dosnej koczowali bezdomni. – Do tej 
pory nie mieliśmy w tej sprawie żad-
nych sygnałów od mieszkańców – 
przyznaje Mariusz Łodyga, komen-
dant straży miejskiej w Piasecznie.
Od st. kpt. Darmofalskiego usłysze-
liśmy, że to nie był pierwszy pożar w 
tym miejscu. Najbliższa sąsiadka to 
potwierdziła.

Piotr Chmielewski

W budynku spłonęło mnóstwo odpadów 
przykrywających posadzkę 

Pijany, na motocyklu 
i bez „prawka”
PIASECZNO We wtorek rano w Zalesiu Dolnym będący pod wpływem 
alkoholu motocyklista zderzył się z samochodem osobowym

 Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 10 na skrzyżowaniu ulic Granicz-
nej i Pod Bateriami. 33-latek kierujący hondą wyjeżdżał z podporządkowanej 
Granicznej i chciał włączyć się do ruchu. Nie zauważył jadącego w kierunku 
Piaseczna renault. Na skutek uderzenia mężczyzna spadł z motoru, na szczę-
ście nic poważnego mu się nie stało. – Motocyklista, mieszkaniec Piaseczna, 
miał w organizmie 2 promile alkoholu – mówi kom. Jarosław Sawicki, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. – Ponadto posiadał zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do 2024 roku. 
 33-latek bez wątpienia odpowie za swoje bezmyślne zachowanie przed 
sądem. Utrudnienia w ruchu, związane z usuwaniem skutków kolizji, trwały 
około 40 minut.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Czym oddychamy?
 W mieście-uzdrowisku, na tere-
nie STOCER-u (ul. Wierzejewskie-
go 12), zaczęła działać nowocze-
sna, automatyczna stacja pomia-
ru jakości powietrza. Mierzy po-
ziom pyłów zawieszonych, benze-
nu, tlenku węgla, dwutlenku azo-
tu oraz siarki, ozonu i tlenku azo-
tu. Dane ze stacji można śledzić na 
stronach internetowych: sojp.dac-
system.pl oraz sojp.wios.warsza-
wa.pl. Dostępna jest także aplika-
cja mobilna „Jakość powietrza w 
Polsce”, którą można pobrać z Go-
ogle Play lub App Store, pokazują-
ca dane z konstancińskiej stacji.
Sprawdziliśmy, jak działa aplikacja. 
Prezentuje dane w czytelny sposób 
- od razu widać - dzięki zmianom 
kolorów - czy stan powietrza jest 
dobry lub zły. Wczoraj królował zie-
lony, czyli stan powietrza był dobry.

PC 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Gwiazdy w Hugonówce
 W najbliższą niedzielę o godz. 18. znani serialowi aktorzy Dominika Gwit 
(m.in. „Singielka” ) i Michał Tomala (m.in. „Na Wspólnej” ) wystąpią na scenie Te-
atru Hugonówka. Młode gwiazdy zagrają w brytyjskim dramacie „2” Jima Car-
twrighta w reżyserii Radka Dunaszewskiego. Bilety w cenie 35 zł.

PC
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Seniorzy sypnęli groszem
KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancińscy pomocnicy fundacji Jurka Owsiaka poprawili 
wynik ubiegłorocznej zbiórki o ponad 20 tys. zł! To dzięki mieszkańcom, którzy byli 
wyjątkowo hojni

W mieście-uzdrowisku wiele dzia-
ło się już od niedzielnego ranka. 
Młodzież oraz seniorzy wędrowa-
li z puszkami i czerwonymi serdusz-
kami po ulicach, a w hali Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji (GO-
SiR) do rywalizacji przystąpiło 15 
dziecięcych drużyn piłkarskich. 
Podczas charytatywnego turnieju 
również zbierano pieniądze na ra-
towanie życia dzieciom oraz godną 
opiekę medyczną dla seniorów – te-
goroczny cel kwesty Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. – Dlate-
go w niedzielę nie liczyło się zwycię-
stwo, nagrodziliśmy wszystkie dru-
żyny – mówi Artur Butkiewicz z 
GOSiR-u.

Kilogramy żółtych monet 
 Hojność mieszkańców w wy-
jątkowy sposób odczuły nastolet-
nie Ada i Klaudia, które prowadziły 
zbiórkę na ul. Gąsiorowskiego, przy 
Centrum Kompleksowej Rehabili-
tacji. W pewnej chwili podszedł do 
nich starszy mężczyzna i obdarzył 
je... kilkoma kilogramami 2- i 5-gro-
szówek. – Nadźwigałam się – wzdy-
chała zmęczona Adrianna, gdy do-
tarła do Konstancińskiego Domu 
Kultury (KDK), gdzie liczono i su-
mowano zebrane kwoty. 
 – Dawanie groszówek to częsta 
praktyka. Wiele osób robi sprząta-
nie w domu, przegląd szafek i od-
daje znalezione monety na WOŚP 
– komentował Ksawery Kurski, szef 
konstancińskiego sztabu WOŚP. Po-
rządki niedawno robiła właśnie Elż-
bieta Zwierzyńska, słuchaczka Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Kon-
stancinie-Jeziornie, i znalazła u sie-
bie pudełko groszówek, pozosta-
łość po mamie. Przy nas wręczy-
ła je szczęśliwemu wolontariuszowi. 

– Wspieram orkiestrę od początku 
jej istnienia – powiedziała pani Elż-
bieta. Pomaga nie tylko przekazując 
pieniądze. Razem z koleżankami-se-
niorkami kobieta w niedzielę wystą-
piła z pokazem tańca podczas orkie-
strowego koncertu. 
 W puszkach kwestujących mnó-
stwo było nie tylko grosików. Zna-
lazło się w nim wiele banknotów 
i monet dosłownie z całego świa-
ta. Ich wartości w polskiej walucie 
nie udało się określić. Dlatego poli-
czono tylko złotówki. Było ich aż 56 
824, o przeszło 20 tys. zł więcej niż 
w roku ubiegłym. Najwięcej uzbiera-
ła 17-letnia Viktoria – 2 818,54 zł.

Aktor zachęca: Pomagajcie
 Konstanciński sztab to jedyny 
w swoim rodzaju zespół osób. Spo-
tkaliśmy w nim zarówno Dariusza 
Johna, taksówkarza mieszkające-
go w okolicach Tarczyna, który do-
woził wolontariuszy z ulic miasta do 

KDK, jak i Julię Pelc, na co dzień 
studiującą we Wrocławiu. – Co roku 
przyjeżdżam do Konstancina, tylko 
na ten jeden styczniowy weekend, na 
WOŚP – zdradziła. 
 Od godz. 16 na scenie domu kul-
tury trwały koncerty i licytacje, m.in. 
trzech chlebów specjalnie (i trady-
cyjnie) upieczonych na finał Or-
kiestry przez miejscowego pieka-
rza Marka Jaskulskiego. Miejsco-
wy finał już po raz drugi poprowa-
dził Michał Tomala, aktor znany z 
serialu „Na Wspólnej”. – Czuję we-
wnętrzną potrzebę niesienia pomo-
cy i wszystkich serdecznie zachę-
cam, by jak najwięcej udzielali się w 
takich sytuacjach, pomagali innym. 
Znam osoby, którym sprzęt zaku-
piony przez Orkiestrę uratował ży-
cie – mówi.
 Miejscowy finał WOŚP zakoń-
czył pokaz fajerwerków, czyli „świa-
tełko do nieba”. 

Piotr Chmielewski

Konstancińskiemu sztabowi WOŚP dopisywał humor 
podczas liczenia mnóstwa monet 

Spółdzielnia straci Titanika?
PIASECZNO W poniedziałek w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Jedność” ma odbyć się zebranie, na którym rozstrzygną się dalsze 
losy Titanika - koszmarnego budynku stojącego u zbiegu ulic Powstań-
ców Warszawy i Sikorskiego

 Titanik to chyba najsłynniejszy budynek mieszkalny w Piasecznie, który był 
bohaterem wielu artykułów zarówno w prasie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. 
Z racji swojego kształtu, przypominającego płynący w kierunku pobliskiego 
ośrodka sportu okręt, można zakwalifi kować go do stylu marynistycznego. 
Niestety „błękitny statek” od samego początku – a więc od roku 2000, kiedy to 
został oddany do użytku – sprawiał problemy. W budynku przeciekał dach, kru-
szyły się tynki i cegły, woda dostawała się też do piwnic. Usterek było o wiele 
więcej. Mimo licznych remontów i napraw stan Titanika nadal daleki jest od ide-
alnego. Wszystkie prace zlecała jak do tej pory Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jed-
ność. Jednak mieszkańcy nie byli z ich przebiegu zadowoleni i już w 2012 roku 
chcieli odłączyć się od spółdzielni i założyć wspólnotę. Kolejną kwestią sporną 
była polityka SM „Jedność” w stosunku do wykonawcy budynku – fi rmy Mul-
ti-Hekk. Mieszkańcy uważają, że była ona zbyt miękka, co spowodowało, że nie 
udało się wyegzekwować chociażby napraw w ramach gwarancji.
 W 2012 roku tylko 9 na 91 lokali było własnościowych. Obecnie lokatorzy 
uwłaszczyli się na prawie 59 proc. mieszkań. – Prezes spółdzielni, próbuje prze-
konywać, że we wspólnotach jest bardzo źle i straszy, że jeśli odejdziemy to bę-
dziemy musieli natychmiast spłacać jakieś długi – mówią oburzeni mieszkańcy.
 – Tyle, że wszystkie wspólnoty dookoła chwalą sobie odejście od „Jedno-
ści” i nagle przy takich samych lub mniejszych opłatach mają pieniądze na 
funduszu remontowym i inwestują w swoje budynki – dodaje.
 A co na to prezes spółdzielni Stanisław Zawadzki? – Chciałbym, aby do na-
szej spółdzielni należało jak najwięcej budynków, wówczas łatwiej jest rozwi-
jać się i modernizować. Ale o tym zdecydują już mieszkańcy Titanika – mówi.
 Głosowanie w sprawie wyjścia Titanika ze SM „Jedność” ma odbyć się w najbliż-
szy poniedziałek 23 stycznia o godz. 17 w siedzibie spółdzielni przy ul. Fabrycznej.

Tomasz Wojciuk
R E K L A M A
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Sita w całości gminna
PIASECZNO Gmina zapłaciła 2,6 mln zł, by stać się jedynym właścicie-
lem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sita sp. zoo.

 Na transakcję musieli wyrazić zgodę radni. Projekt odpowiedniej uchwa-
ły został przedłożony pod grudniowe obrady rady miejskiej przez burmistrza 
Zdzisława Lisa. Do tej pory samorząd miał w piaseczyńskiej spółce zajmują-
cej się głównie odbiorem odpadów 50 proc. udziałów. – Nie wiemy, dlaczego 
drugi współwłaściciel chce zbyć swoje udziały – zauważył podczas sesji rad-
ny Zbigniew Mucha. – Podobno kondycja fi nansowa spółki jest dobra, jakie 
są więc powody? Być może kupujemy coś, co już nie rokuje, być może fi rma 
przeceniła swoje możliwości, jeśli chodzi o realizację już zawartych kontrak-
tów? Poczekajmy, być może tę spółkę będzie można niedługo kupić za o wie-
le mniejsze pieniądze – proponował radny Mucha. 
 Inni radni oraz burmistrz nie podzielali tego sceptycyzmu. – Wspólnik nie 
musi mówić, dlaczego sprzedaje swoje udziały – zaznaczył Zdzisław Lis. – 
Przyjąłem tę ofertę, bo razem prowadzimy spółkę i mamy o niej dużą wiedzę. 
Nie kupujemy kota w worku. – Rocznie spółka przynosiła dotychczas około 1 
mln zł zysku, z czego połowa była dla gminy – podkreślił radny Artur Maicki. 
  – Nie zastanawia was, dlaczego ktoś chce sprzedać dobrze prosperującą 
fi rmę? Coś tu jest nie tak – nie dawał za wygraną radny Mucha.
 Zdzisław Lis wyjaśnił, że gmina spełnia w swoich spółkach pewną misję 
społeczną, podczas gdy podmiotowi komercyjnemu zależy głównie na zy-
skach. Tak więc propozycja sprzedaży wynikała z rozbieżnych priorytetów. 
– Rozstajemy się z Sitą w przyjaźni – podkreślił burmistrz Lis.
 Radni zgodzili się na przejęcie części udziałów, a transakcja została już zre-
alizowana.

Wielkie wykopki
GÓRA KALWARIA Łącznie 9 kilometrów kanalizacji i wodociągów w głównych ulicach mia-
sta będzie musiała wykonać gmina zanim zostanie ukończona budowa obwodnicy
 Konsorcjum, które zgodnie z 
umową w około 2,5 roku ma wyko-
nać 9-kilometrowe, drogowe obej-
ście Góry Kalwarii, po jego reali-
zacji kompleksowo przebuduje uli-
ce Pijarską i Dominikańską, al. Wy-
zwolenia oraz kilkusetmetrowy od-
cinek ul. Grójeckiej. Nawierzch-
nia jezdni oraz chodniki na tych ar-
teriach powstaną od nowa. Wcze-
śniej władze miasta chcą zdążyć z 
wybudowaniem sieci kanalizacyj-
nej, deszczowej oraz wodociągowej. 
– Dysponujemy już koncepcją tych 
prac, zostały one wycenione na oko-
ło 6,5 mln zł. Rozpoczęliśmy stara-
nia o uzyskanie funduszy z zewnątrz 
na ten cel – informuje burmistrz Da-
riusz Zieliński. Według obecnych 
planów, roboty zostaną przeprowa-
dzone w roku 2018.
 W części ul. Pijarskiej i Domini-
kańskiej istnieje kanalizacja, ale to 
tzw. kolektor ogólnospławny, któ-
rym płyną zarówno ścieki z centrum 
miasta, jak i deszczówka. – Wykona-
ny został dawno temu z betonu i czę-
sto ulega awariom. Początkowo miał 
odprowadzać tylko wody opadowe. 
Musimy go wymienić – informuje Je-
rzy Pełka, prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Górze Kalwarii. 
Stare i zawodne są również rury wo-
dociągowe w tych ulicach. 
 Po przebudowie ścieki i desz-
czówka popłyną osobno. Kanał 
burzowy trzeba zatem wybudo-
wać od ul. Skierniewickiej do sta-

dionu miejskiego, a kanalizację 
sanitarną i wodociąg od ul. Cho-
pina do ul. 11 listopada (oraz w 
ul. Grójeckiej od ronda do 11 li-
stopada). Powstanie po około 3 
km każdej z sieci. 

 Ponadto z ulic Pijarskiej i Domi-
nikańskiej znikną słupy energetycz-
ne oraz wiszące pomiędzy nimi prze-
wody. Zastąpią je podziemne kable, a 
wzdłuż ulic staną stylowe latarnie. 

PC

Główne arterie miasta czeka metamorfoza. Duże zmiany 
będą też pod ich nawierzchnią

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO

Rozbudowa drogi nr 721: będzie spotkanie
 Po naszej interwencji, gmina jednak zorganizuje spotkanie konsul-
tacyjne z mieszkańcami w sprawie dwóch wariantów przebudowy szo-
sy wojewódzkiej łączącej Konstancin-Jeziorną z Piasecznem (od ul. Julia-
nowskiej do Skolimowskiej). Różnice pomiędzy wersjami projektów za-
prezentują autorzy dokumentacji z Biura Projektów TRASA. Spotkanie 
odbędzie się we wtorek 24 stycznia o godz. 15 w sali gimnastycznej ze-
społu szkół przy ul. Szkolnej 7 w Konstancinie-Jeziornie. 

PC TW
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Wyróżnienie dla „Tęczy”
LESZNOWOLA Podczas grudniowej sesji rady gminy Grzegorz Toporow-
ski z Zespołu Śpiewaczego „Tęcza” z Nowej Woli odebrał dyplom za 
szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury, podpisany przez Pio-
tra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego

 – Grzegorz Toporowski od wielu już lat jest cudownym ambasadorem nasze-
go wyjątkowego Zespołu Śpiewaczego „Tęcza” – mówiła podczas uroczystości 
wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. - Z całego serca pragniemy panu pogratulo-
wać, podziękować i życzyć kolejnych wspaniałych inspiracji. Akordeon i muzyka, 
którą dedykuje pan światu, jest w pana wydaniu absolutnie niezwykła.
 – Bardzo się cieszę z tej nagrody, ale myślę, że jest ona dla całego zespo-
łu – podziękował za wyróżnienie Grzegorz Toporowski. – Nie byłoby tej na-
grody, gdyby nie praca całej „Tęczy”. 
 Zespół Śpiewaczy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leszno-
woli istnieje od roku 1986. W lipcu 2005 roku do grupy dołączył utytułowa-
ny akordeonista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Grzegorz Toporowski. Zespół koncertuje 
w całym kraju, zdobywając do tej pory prawie 40 nagród i wyróżnień.

TW

Zbliża się modernizacja
Nadrzecznej
LESZNOWOLA Skrzyżowanie Alei Krakowskiej i ulicy Nadrzecznej w Wól-
ce Kosowskiej być może niedługo doczeka się przebudowy, na czym za-
leży zarówno okolicznym mieszkańcom jak i sprzedawcom oraz kup-
com, na co dzień dojeżdżającym do pobliskiego centrum handlowego
 Jakiś czas temu mówiło się, że skrzyżowanie zostanie zmodernizowane za 
pieniądze właścicieli Azjatyckiego Centrum Handlowego, a inwestycję prze-
prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzająca kra-
jową „siódemką”. Do przebudowy miały przekonać Chińczyków, Turków i 
Wietnamczyków władze gminy Lesznowola. 
 Inwestycja ta wydaje się absolutną koniecznością ze względu na tworzące 
się na Nadrzecznej korki oraz problemy z manewrowaniem, zwłaszcza przez 
tiry, w obrębie samego skrzyżowania. Podczas grudniowej sesji radni gmin-
ni wyrazili zgodę na zawarcie z powiatem piaseczyńskim porozumienia, na 
mocy którego gmina przejmuje w zarządzanie ulice Nadrzeczną i Ułanów w 
rejonie skrzyżowania z Aleją Krakowską. Ma to umożliwić opracowanie do-
kumentacji umożliwiającej przebudowę skrzyżowania. Z naszych informacji 
wynika, że porozumienie z powiatem nie zostało jeszcze parafowane. Niewie-
le wiadomo także o terminie, w którym miałyby rozpocząć się prace. – Jest 
jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretach. Inwestycja jest na etapie przy-
gotowywania – mówi Agnieszka Adamus z gminnego biura promocji.

TW

Orkiestra zagrała na medal
GÓRA KALWARIA Aż 62 wolontariuszy, mnóstwo osób na fi nałowym koncercie i „światełku 
do nieba” oraz zebrane 44 435 zł. Takiego fi nału WOŚP w Górze Kalwarii jeszcze nie było
 To o około 12 tys. zł więcej niż przed 
rokiem, kiedy to miejscowy sztab... od-
notował rekordowy wynik zbiórki.
 Wolontariusze, jak sami opowia-
dali, byli w niedzielę mile zaskakiwa-
ni. – W kilku przypadkach na nasz 
widok na głównych ulicach miasta 
zatrzymali się kierowcy, by wrzucić 
pieniądze do puszek i podziękować 
za to, co robimy – opowiada Patry-
cja, która kwestowała razem z Wero-
niką. Obie są uczennicami szkoły ga-
stronomicznej. 
 Spośród wyjątkowo dużej licz-
by oblepionych serduszkami wo-
lontariuszy (aż 62) najwyższą kwo-
tę  uzyskał  Arkadiusz Strzyżewski, 
obecnie wicestarosta, a przed de-
kadę szef sztabu Orkiestry w Górze 
Kalwarii. Jego puszka po siedmiu 
godzinach kwestowania zawierała 
2289 zł. Tylko o 60 zł  mniejszą kwo-
tę uzbierała żona wicestarosty – Ju-
styna. – Dzisiejszy dzień jest najcie-
plejszym dniem roku w naszym mie-
ście – komentował Strzyżewski.
 W niedzielę mieszkańcy zasilali 
konto Orkiestry Owsiaka nie tylko 
pieniędzmi. – Jeden pan przeka-
zał dwa pozłacane zegarki, a ktoś 
inny srebrny łańcuszek oraz złoty 
kolczyk. Jest też sporo obcych wa-
lut – meldował Bartek Wrochna z 
kalwaryjskiego sztabu. Wyjątkowo 
wysoką kwotą, 5,5 tys. zł – czte-
ry razy wyższą niż w poprzednich 
latach – podniosła wynik WOŚP 
społeczność szkoły w Czersku. 
Piotra Walczaka, szefa miejscowe-

go sztabu najbardziej ucieszyła w 
tym roku duża liczba widzów, któ-
rzy przyszli w niedzielny wieczór 
do kina na finałowy koncert, pod-
czas którego rapowali Stolar, Da-
rióż, Kuba Budyta oraz zagrał ze-
spół Kurs. Jeszcze więcej osób o 
godz. 20 zgromadził na ul. ks. Saj-
ny pokaz fajerwerków.  
 W trakcie kwestowania doszło do 
nieprzyjemnego incydentu. Młode 
wolontariuszki prowadzące zbiór-

kę w pobliżu osiedla Pijarska naga-
bywał nieznany mężczyzna. Nama-
wiał je, żeby oddały mu część zebra-
nych pieniędzy. Zanim na miejsce 
dojechała policja, delikwent zdążył 
uciec. Ale były też przyjemne akcen-
ty. Już tradycyjnie proboszcz z Ba-
niochy, ks. Robert Pękacki zaprosił 
zmarzniętych wolontariuszy do ple-
banii na herbatę oraz ciasto. 

Piotr Chmielewski 

Ostatni kwestujący dotarli do sztabu w kinie po godz. 19

Wróci do pracy i odzyska 
utraconą pensję?
POWIAT Zwolniona ze starostwa urzędniczka, która w poprzedniej ka-
dencji była nieformalną naczelniczką wydziału architektury, wygrała 
sprawę w sądzie pracy. – Wyrok jest nieprawomocny, na pewno się od 
niego odwołamy – zastrzega starosta Wojciech Ołdakowski
 Z naszych ustaleń wynika, że w ogłoszonym pod koniec grudnia orzeczeniu, 
sąd nakazał przywrócić kobietę do pracy oraz wypłacić jej utracone wynagrodze-
nie, czyli około 80 tys. zł. O korzystnym dla byłej pracownicy urzędu powiatowego 
wyroku zadecydowały względy formalne. Sąd uznał bowiem, że starosta zwolnił ją 
w nieprawidłowy sposób. W ocenie składu orzekającego, szef urzędu powiatowe-
go powinien wysłać wypowiedzenie czym prędzej pocztą, a nie czekać z jego wrę-
czeniem aż pracownica powróci po trzech miesiącach ze zwolnienia lekarskiego.
 Była urzędniczka w poprzedniej kadencji piastowała stanowisko koordy-
natorki pracy Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, czyli jego nieformal-
nej szefowej. Po zmianie władz powiatu kobieta została oddelegowana do fi -
lii wydziału w Tarczynie. Jak usłyszeliśmy od Ksawerego Guta z zarządu po-
wiatu, na urzędniczkę były skargi, ponieważ wielokrotnie zdarzało się, że nie 
było jej w miejscu pracy, a na drzwiach wisiała kartka, że „jest w Piasecznie”, 
podczas gdy... nikt jej w starostwie nie widział. – Dla potwierdzenia tych sy-
gnałów, wiosną zeszłego roku dokonaliśmy kontroli i ustaliliśmy, iż w czasie, 
w którym ta pani powinna być na stanowisku pracy, nie ma jej ani w Tarczy-
nie, ani w Piasecznie. Z tego powodu została zwolniona – wyjaśnia.
 Obecnie starostwo czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, aby – jak za-
powiedział Wojciech Ołdakowski – złożyć apelację. Od Ksawerego Guta usły-
szeliśmy, że „nie wyobraża sobie współpracy z tą panią”.
 Z byłą urzędniczką starostwa nie udało nam się skontaktować.

R E K L A M A
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Rekord na ćwierćwiecze orkiestry
PIASECZNO W niedzielę po raz kolejny Piaseczno włączyło się w Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Znakomity koncert dała Margaret, a humory wszystkim obecnym po-
prawiła jeszcze informacja o zebranej kwocie 206 670 zł, która jest absolutnym rekor-
dem miejscowego sztabu WOŚP!
 Piaseczyński finał przebiegł bar-
dzo sprawnie. Zbieranie pieniędzy 
rozpoczęto już w piątek, kiedy to w 
sali miejscowego Domu Kultury od-
był się koncert zespołu Helroth i ro-
dzimej grupy Łysa Góra. Następne-
go dnia w tym samym miejscu obej-
rzeć było można z kolei spektakl w 
reżyserii Anny Kolanowskiej „Mały 
Książe” teatru Expoart, a w nie-
dzielę dużym zainteresowaniem pu-
bliczności cieszyły się również  spek-
takle w Klubie Kultury w Józefosła-
wiu - „Świąteczny eksperyment” w 
wykonaniu aktorów teatru Mało-
lart oraz spektakl teatru Świat Ba-
jek „Calineczka”. 

Mówili: „Owsiak to największy 
złodziej!” 
 Przez cały dzień pieniądze na 
szczytny cel zbierało około 150 wo-
lontariuszy. I choć mieszkańcy gminy 
Piaseczno okazali w tym roku rekor-
dową hojność, to jednak nie zawsze 
było, niestety, miło i sympatycznie. 
– Niektóre osoby, które nie chciały 
nam dać pieniędzy, bardzo nas ob-
rażały – relacjonuje Kacper Stań-
czyk, 15-letni wolontariusz z Prażmo-
wa, który kwestował razem ze swoją 
dziewczyną Natalią. – Oprócz rzuca-
nia wulgaryzmami mówili na przy-
kład, że Owsiak to największy zło-
dziej, że on tym dzieciom nie poma-
ga, a kradnie te wszystkie pieniądze. 
Wydaję mi się, że z roku na rok wolon-
tariusze spotykają się coraz częściej z 
podobnymi reakcjami. Dla mnie i mo-
jej dziewczyny ważne jest jednak to, że 
możemy pomóc innym. W przyszłym 
roku też będziemy w sztabie WOŚP.

Gwiazda nie zawiodła
 W oczekiwaniu na Margaret wo-
lontariuszom i wszystkim wspiera-
jącym Orkiestrę podziękowała ze 

sceny Katarzyna Biernadska-Her-
nik z Centrum Kultury w Piasecz-
nie. – Dzisiaj miałam okazję liczyć 
pieniądze w sztabie – powiedziała. 
– To fantastyczna robota. W pusz-
ce, którą przyniesiono spod kościo-
ła św. Anny było aż 5 tys. zł. Wolon-
tariuszka, która zebrała te pieniądze 
jest naprawdę wielkim człowiekiem. 
Wprawdzie nie organizujemy Syl-
westra, ale za to organizujemy za-
wsze najpiękniejszy koncert w środ-
ku zimy, którym jest finał WOŚP.
 Długo oczekiwany występ gwiaz-
dy wieczoru spotkał się z gorącym 
przyjęciem ze strony – w większości 
młodej – publiczności. Piosenkar-
ka rodem ze Stargardu Szczecińskie-
go dała dynamiczny show, a jedna z 
młodych mieszkanek miasta (ośmio-
letnia Kaja) miała nawet okazję za-
śpiewać z nią wspólnie na scenie. 

Dobro do nas wraca
 Przed tradycyjnym „światełkiem 
do nieba” (czyli widowiskowymi fa-
jerwerkami) raz jeszcze były podzię-
kowania dla wolontariuszy i osób 

zaangażowanych w przygotowa-
nie imprezy – tym razem ze strony 
przedstawicieli sztabu WOŚP, dy-
rektor Centrum Kultury Magdale-
ny Wolak i wiceburmistrzów Danie-
la Putkiewicza i Hanny Kułakow-
skiej-Michalak.  
 – Pamiętajmy, że gramy od nas 
dla nas – podkreśliła z kolei Karo-
lina Hofman, szefowa sztabu pia-
seczyńskiego WOŚP. – To dobro do 
nas wraca. Gramy 25 lat i od 25 lat 
jest sztab w Piasecznie.
 Następnie wręczone zostały 
drobne upominki od sztabu w po-
dziękowaniu za wieloletnie wspar-
cie – dla dyrektor Centrum Kultu-
ry i nieżyjącego już Jerzego Chmie-
lewskiego (dla którego medal ode-
brała jego rodzina).
 To jednak nie był koniec impre-
zy. Kiedy zgasły ostatnie sztuczne 
ognie, Margaret zagrała jeszcze na 
bis, po czym cierpliwie rozdawała 
autografy i pozowała do zdjęć. 

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Klub Podróżnika - Etiopia
 W czwartek 26 stycznia o godz. 19 gościem Konstancińskiego Domu 
Kultury (ul. Mostowa 15) będzie Andrzej Bojańczyk. Podróżnik opowie o 
swoich fascynujących przygodach w Etiopii, a także zaprezentuje nie-
zwykle interesujące zdjęcia z wyprawy. Wstęp wolny. 

PC 

Strażacy z OSP wsparli WOŚP
PIASECZNO W tegoroczny fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
postanowili zaangażować się także strażacy z piaseczyńskiej OSP, któ-
rzy zorganizowali dla mieszkańców wiele atrakcji na terenie  strażni-
cy przy ul. Dworcowej.

 - Na miejscu odbywały się zajęcia z karate, pokazy udzielania pierwszej 
pomocy oraz ratownictwa medycznego – mówi Klaudia Kosnowska, pomy-
słodawczyni wydarzenia. - Pokazywaliśmy jak działają specjalistyczne urzą-
dzenia, z których na co dzień korzystamy, można też było obejrzeć wozy stra-
żackie.
 W niedzielę strażaków odwiedziło około 500 osób. Na terenie strażnicy 
cały czas przebywało też dwóch wolontariuszy, zbierających do puszek datki 
na WOŚP. - Choć akcję organizowaliśmy po raz pierwszy, okazała się ona suk-
cesem i w przyszłym roku będziemy chcieli ją kontynuować – podsumowuje 
Klaudia Kosnowska. 

TW
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Wespół w zespół do szlaków rowerowych
POWIAT Za półtora roku sieć tras dla rowerzystów w gminach Piaseczno, Konstancin-Je-
ziorna i Góra Kalwaria ma wydłużyć się o prawie 100 km. Samorządy dostaną na ich 
budowę i oznakowanie unijne 10,5 mln
 Jeszcze nigdy gminy z naszego te-
renu nie dysponowały tak dużą kwo-
tą na budowę dróg dla cyklistów. W 
sumie, do połowy 2018 roku, mają 
wydać na ten cel 13,5 mln zł. Z na-
szych informacji wynika, że suma 
ta będzie jeszcze wyższa, bo władze 
gmin i powiatu zaplanowały wyko-
nanie dodatkowych szlaków. 

Pojedziemy w 2018 roku
 Budowa sieci tras rowerowych jest 
jedną z metod walki z postępującym 
zanieczyszczeniem powietrza. Unijni 
urzędnicy liczą, że mając do dyspozy-
cji szerokie, równe, a przede wszyst-
kim bezpieczne ścieżki rowerowe, do 
pracy, szkoły, czy na mniejsze zakupy 
na co dzień wybierzemy się na dwóch 
kółkach, zamiast autem. 
 Piaseczno, Góra Kalwaria i Kon-
stancin-Jeziorna stworzyły partner-
stwo, aby mieć większe szanse na 
otrzymanie funduszy. Udało się, mają 
dostać 10,5 mln zł. Pieniądze te zo-
staną przeznaczone na wybudowanie 
17,5 km zupełnie nowych szlaków dla 
rowerów oraz wydzielenie i oznako-
wanie prawie 70 km tras wzdłuż ist-
niejących dróg krajowych, wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych. – Naj-
pierw musimy ogłosić przetarg na 
przygotowanie pełnej dokumentacji 
inwestycji. Większość prac w terenie 
zostanie wykonanych prawdopodob-
nie na początku 2018 roku – zapo-
wiada Honorata Kalicińska, doradca 
burmistrza Piaseczna ds. pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych.
 Szesnaście zaplanowanych szla-
ków rowerowych połączy trzy gmi-
ny, a także stworzy spójną sieć z 
już istniejącymi (lub również prze-
widzianymi do wykonania) trasa-
mi w gminie Lesznowola czy w kie-
runku Warszawy. Na dwóch kółkach 
dotrzemy w każdym kierunku. Doje-
dziemy z centrum wszystkich trzech 
stolic gmin do ich opłotków oraz 

m.in. stacji kolejowych czy przepra-
wy promowej przez Wisłę w Gassach 
koło Konstancina. Dodatkowo w 
kluczowych miejscach zostaną usta-
wione stojaki dla rowerów oraz sa-
moobsługowe stacje do ich naprawy. 

Do zamku i do stacji PKP
 Tylko w gminie Góra Kalwaria 
przybędzie w ciągu kilkunastu miesię-
cy 25 km tras rowerowych. Niezależ-
nie od tych budowanych z sąsiadami, 
powstanie też trasa edukacyjno - tu-
rystyczna wzdłuż rzeki Cedron. Połą-
czy centrum miasta z ruinami Zam-
ku Książąt Mazowieckich. Samorząd 
dąży również do tego, by w ciągu naj-
bliższych lat wybudować drogę rowe-

rową wzdłuż Wisły – w stronę Kon-
stancina-Jeziorny oraz w drugą – do 
Karczewa za Wisłą. 
 Swoje plany co do rozwoju tras 
rowerowych ma również samorząd 
powiatu. Jak informuje Ksawery Gut 
z zarządu powiatu, w tym roku kon-
tynuowana będzie budowa ścieżki z 
Solca do Konstancina-Jeziorny. Po-
wstanie też m.in. wydzielona trasa 
rowerowa z centrum Zalesia Górne-
go do Krupiej Wólki i dalej do stacji 
PKP w Jeziórku w gminie Prażmów.
 Budowę długo oczekiwanej ścież-
ki rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej 
do końca 2018 roku zapowiedziały 
też władze stolicy.

Piotr Chmielewski

Nowe trasy rowerowe mają pomóc mieszkańcom 
w codziennym dojeździe do pracy i szkoły

PIASECZNO

Burger King ma smaka na Piaseczno
 O tym, że w pobliżu istniejącej przy ul. Okulickiego restauracji KFC jesie-
nią otworzy się McDonald’s już wiadomo. Jednak to nie koniec, ponieważ po 
drugiej stronie skrzyżowania – u zbiegu ul. Okulickiego i Armii Krajowej (obok 
salonu opla) budowę swojego baru planuje kolejna sieć sprzedająca dania 
fast food – Burger King. W starostwie przed kilkoma dniami zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu.

PC 
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Derby dla Piaseczna
SIATKÓWKA, III LIGA, ASTO PIASECZNO – SPS KONSTANCIN-JEZIORNA 3:2 (25:11, 19:25, 25:27, 25:14, 15:12) W 
tym sezonie spotkania derbowe pomiędzy trzema drużynami z powiatu piaseczyń-
skiego obfi tują w nie lada emocje. Nie inaczej było w przypadku niedawnej konfronta-
cji młodej drużyny z Piaseczna z bardziej doświadczonymi zawodniczkami z Konstan-
cina. Tym razem górą była młodość
 Debiutująca drużyna z Piasecz-
na, prowadzona obecnie przez tre-
nera Roberta Żuchowskiego, pre-
zentuje się chyba nawet powyżej 
przedsezonowych oczekiwań. Mło-
de zawodniczki w większości uczą 
się dopiero seniorskiej siatkówki, ale 
ich postawa z pewnością może na-
pawać optymizmem. Szkoleniow-
com udało się w Piasecznie zbudo-
wać przede wszystkim fajną atmos-
ferę do gry. Widać gołym okiem, że 
dziewczyny chcą ze sobą trenować i 
grać, a w trakcie meczu pozytywnie 
się mobilizują – zwłaszcza po tych 
mniej udanych akcjach. Oprócz wła-
ściwego podejścia podobać się może 
również ich sposób gry. ASTO nie 
idzie na łatwiznę, a stara się kon-
struować fajne akcje i wyprowadzać 
mocne, nierzadko zabójczo skutecz-
ne, ataki. Do tego w klubie nie ma 
specjalnej presji na wynik, ale tak się 
składa, że ostatnio zawodniczki z 
Piaseczna mają się czym pochwalić. 
 W pierwszym secie ASTO zdo-
minowało przyjezdne z Konstan-
cina, które sprawiały wrażenie jak-
by nie były do końca przygotowa-
ne do gry i dopiero się rozgrzewały. 
SPS obudził się w drugim secie, któ-
ry dość pewnie wygrał. Dużo emo-
cji było z kolei w partii trzeciej, a 
zwłaszcza w końcówce, którą także 
wygrały podopieczne Mirosława Ka-
pitana. A kiedy jeszcze dobrze rozpo-
częły czwartego seta, wydawało się, 
że dość pewnie zwyciężą i w całym 
meczu. Nic bardziej mylnego. ASTO 
błyskawicznie się bowiem otrząsnę-

ło i zaczęło seryjnie punktować ry-
walki, wobec czego o wszystkim 
miał zdecydować tie-brak. Ostatni 
set również należał do przyjezdnych, 
które pokazały, że wolą walki i dobrą 

atmosferą są w stanie wyjść obronną 
ręką nawet z największych kryzysów.

Grzegorz Tylec
Mirosław Kapitan, 
trener SPS 
Konstancin-Jeziorna
  To był najgorszy mecz jaki 
widziałem w ostatnim cza-
sie - z masą błędów. Nie moż-
na sobie spotkania po prostu 
odpuścić, ale nie bardzo mia-
łem pole manewru. Nie było u nas czterech za-
wodniczek z podstawowego składu, więc nie 
było szans na zmiany. Taka jest damska siatków-
ka - do końca nie będzie wiadomo jak się skoń-
czy. Generalnie ten, kto lepiej zagrywał, ten wy-
grywał sety. 
 Dziewczyny się mobilizują na dobrych 
przeciwników, a na słabych chcą, aby wy-
grywały rezerwowe, które są jednak czasem 
za słabe.

Robert Żuchowski, 
trener ASTO Piaseczno
  To był bardzo dziw-
ny mecz. Łatwo wygra-
ny pierwszy set nieco nas 
uśpił, czego konsekwen-
cją była nasza słaba gra w 

Jesień El Pistolero
PIŁKA NOŻNA Trzecie w historii rozgrywki Playarena w Piasecznie (sześcioosobowej piłki nożnej) rozpoczę-
ły się ze sporymi zmianami. Po raz pierwszy wprowadzony został, między innymi, sztywny terminarz, za 
sprawą którego każda kolejka ligowa odbywa się w niedzielę (w godz. od 14 do 20.30 na boisku przy ul. Mir-
kowskiej w Konstancinie-Jeziornie). Bieżącym zmaganiom towarzyszyły na jesieni ogromne emocje, a ry-
walizacja w rozgrywkach stoi na coraz wyższym poziomie
 Według wprowadzonej od bieżą-
cego sezonu nomenklatury najwyż-
szy poziom rozgrywkowy Playarena 
Piaseczno to teraz Ekstraklasa. 
– Jak się okazało, zmiana nazwy 
sprawiła, że zawodnicy biorący na 
co dzień udział w zmaganiach po-
stanowili wziąć przykład ze swoich 
kolegów z Ekstraklasy w piłce jede-
nastoosobowej – mówi Patryk Du-
dzicki, organizator Playarena Pia-
seczno.
 Już pierwsze kolejki sezonu 
2016/2017 przyniosły liczne niespo-
dzianki. Mistrz Piaseczna Playarena 
Albicelestes Calvaria zaliczył ogrom-
ny falstart, ponosząc dwie porażki w 
pierwszych trzech meczach nowego 
sezonu. Te oraz pozostałe rezultaty 
zwiastowały ogromną rywalizację o 
czołowe lokaty w tabeli. 
 – Bieżące rozgrywki porównać 
można do wyścigu kolarskiego – 
uważa Patryk Dudzicki. – Bardzo 
szybko z wyścigu o najwyższe laury 
wypadły dwie drużyny, jednak pele-
ton składający się z siedmiu zespo-
łów trzymał się, jak dotąd, bardzo 
mocno i dławił każdą próbę uciecz-
ki w zarodku. Z tygodnia na tydzień 
poszczególne ekipy wymieniały się 
pozycjami i praktycznie każdy był w 
stanie pokonać każdego.  

 Swój udział w rozgrywkach do-
piero w drugiej serii spotkań zaak-
centował poważnie zespół benia-
minka Playarena Piaseczno – Re-
turn Husarii. Drużyna ta w pierw-
szym swoim meczu ligowym była 
czerwoną latarnią rozgrywek, jed-
nak końcówka roku okazała się dla 
zawodników Bartosza Piętka prze-
łomowa i pozwoliła im nawiązać 
kontakt z grupą walczącą o miejsca 
na podium Ekstraklasy. Tuż przed 
nimi, za sprawą lepszego bilansu 
bramkowego, uplasował się zespół 
Bobofrutów, który okazał się po-
zytywnym zaskoczeniem bieżących 
rozgrywek. Przed rokiem w lidze 
raczej statystował i oddawał punk-
ty, lecz obecnie, za sprawą letnich 
transferów, stał się bardzo trudnym 
rywalem dla czołowych drużyn. Za-
wodnicy Aleksandra Ostasiuka nie-
jednokrotnie odbierali punkty rywa-
lom, którzy na papierze byli zdecy-
dowanymi faworytami. 
 Kolejny, szósty zespół w tabe-
li traci do wicelidera ledwie cztery 
punkty. Lokatę tę zajmuje trzeci ze-
spół ubiegłorocznych zmagań o Mi-
strzostwo Piaseczna – Futbolowi 
Analfabeci, którzy jeszcze na trzy ty-
godnie przed końcem rundy jesien-
nej zajmowali drugie miejsce w tabe-

li. Drużyna, w której najważniejszą 
rolę odgrywa bramkarz Piotr Kal-
barczyk na pewno nie powiedziała 
jeszcze ostatniego słowa w walce o 
podium. Nieco lepsze humory mogą 
panować w obozie Promila Chylice. 
Po roku przerwy udało im się wró-
cić do najwyższej klasy rozgrywko-
wej Playarena i już na starcie mogli 
się oni przekonać o wzroście pozio-
mu rozgrywek. Zespół, który w se-
zonie 2014/2015 był przez długi czas 
bezdyskusyjnym liderem zmagań, w 
obecnych rozgrywkach kilkukrotnie 
musiał uznać wyższość ligowych ry-
wali. Wiele wskazuje jednak na to, 
że w rundzie wiosennej zespół Maxa 
Litki może jeszcze powalczyć o wi-
cemistrzostwo. 
 Po słabym początku sezonu po-
woli odradzają się obecni mistrzowie 
rozgrywek, a apogeum dobrej formy 
tego zespołu przypadło na ostat-
ni jesienny mecz, w którym zawod-
nicy Kuby Osucha pokonali aktual-
nego lidera. Na podium uplasował 
się kolejny z beniaminków – grający 
aż od 16 lat Scorpion Władysławów, 
który już w tej chwili należy uznać 
za rewelację sezonu 2016/2017. Dru-
żyna Arkadiusza Żołnierskiego bez 
pardonu rozprawiała się z kolejnymi 
rywalami, którzy stawali jej na dro-

dze, co pozwoliło jej zakończyć run-
dę jesienną z zaledwie jednym punk-
tem straty do wicelidera. Na tej po-
zycji znalazł się czwarty zespół For-
tuna Pucharu Polski. Wyraźnie dało 
się zauważyć, że świetny występ w 
zmaganiach ogólnopolskich, na któ-
rym Krzysztofowi Mroczkowi i ca-
łej drużynie Młodych Wilków Góra 
Kalwaria udało się, m.in., odprawić 
z kwitkiem wicemistrzów Polski w 
piłce nożnej sześcioosobowej Ogni-
wo Babinek Gryfino, stał się im-
pulsem do fenomenalnej dyspozy-
cji w bieżących rozgrywkach. Zespół 
ten jest na pewno największym  ry-
walem dla lidera. Rywalizacja z ze-
społem El Pistolero bez wątpienia 
nie należała jednak do najłatwiej-
szych dla żadnego z ligowych opo-
nentów. Drużyna ta zaliczyła trzy-
nastomeczową serię zwycięstw i po-
gromcę znalazła dopiero w ostatnim 
spotkaniu rundy jesiennej. W chwili 
obecnej El Pistolero zdaje się pew-
nie zmierzać po mistrzostwo. 
 Choć jesień już za nami, to 

wciąż do rozegrania pozostały 22 
kolejki wiosenne. Uczestnicy ekstra-
klasowych zmagań na boisko wy-
biegną już w najbliższą niedzielę, 22 
stycznia. Przed tym terminem ro-
zegrane zostaną zaległe spotkania. 
W tabeli wiele się może więc jesz-
cze zmienić, ale trudno spodzie-
wać się, że królem strzelców może 
zostać kto inny niż Arkadiusz Olej-
nik – zdobywca 46 bramek w 13 me-
czach swojej drużyny. 
 W marcu planowany jest z ko-
lei start zmagań w ramach pierw-
szej ligi Playarena Piaseczno. W dal-
szym ciągu można zebrać zespół i 
włączyć się do rywalizacji o awans 
do Ekstraklasy. Drużyny, które tego 
dokonają już w czerwcu będą mo-
gły rywalizować o prawo do gry w 
ogólnopolskich zmaganiach o Pu-
char Polski Fortuna. Więcej szcze-
gółów udzielą ambasadorzy rozgry-
wek – kontak: Playarena.pl. 

Grzegorz Tylec

Warka rozgromiona
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – KS PUŁASKI WARKA 102:66 
(21:16, 27:14, 34:13, 20:23) Z nawiązką zrewanżowali się koszykarzom z 
Warki podopieczni Cezarego Dąbrowskiego za wcześniejszą wyjazdo-
wą porażkę. Od samego początku MUKS zdominował rywali i odniósł 
bardzo przekonywujące zwycięstwo
 Kluczem do urzeczywistnie-
nia się pogromu przyjezdnych 
była przede wszystkim twarda, 
zdecydowana obrona i dobra 
skuteczność rzutów za trzy punk-
ty. Szczególnie dobrą partię roz-
grywali Daniel Ciejka, Paweł Soł-
śnia i Kamil Banowicz – jedno-
cześnie trzech najlepszych strzel-
ców gospodarzy w tym meczu. 
Drużyna warecka, składająca się 
w większości z doświadczonych 
zawodników, była wyraźnie wol-
niejsza od przeciwników i mo-
mentami wyglądała jakby myśla-
mi była jeszcze przy wigilijnym 
stole. W czwartej kwarcie, kie-
dy wynik był już rozstrzygnięty, 
szansę dostali rezerwowi (między innymi wracający po dłuższej przerwie Emil Po-
stek i debiutant Maciek Dyduch. Choć gra nie wyglądała już tak dobrze, to i tak uda-
ło się przekroczyć setkę i nie można było mieć powodów do narzekania.
 A już w najbliższą sobotę w hali SP nr 5 MUKS Piaseczno podejmie GLKS 
Nadarzyn. Ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego rozpocznie się o godzinie 18.

Grzegorz Tylec

Kamil Banowicz, zawodnik MUKS Piaseczno
 Patrząc na przegrany mecz w pierwszej kolejce nie spodziewaliśmy się tak 
wysokiego zwycięstwa u siebie. Wiedzieliśmy, że zespół z Warki jest do ogrania. 
O tak efektownej wygranej zadecydowała głównie dobra defensywa i koncen-
tracja. Nasi rywale już po połowie nie mieli sił, a my to wykorzystaliśmy.

R E K L A M A

następnym i przegranie go. Kolejny rów-
nież nie poszedł po naszej myśli i zrobi-
ło się już nieco nerwowo. Na szczęście 
otrząsnęliśmy się i dziewczyny w świet-
nym stylu rozegrały resztę meczu. Teraz 
nie pozostaje nam nic innego jak iść za 
ciosem. Już nie możemy doczekać się ko-
lejnego spotkania.
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DAM PRACĘ

Zatrudnię elektryków, elektromonterów,
tel. 510 225 945

Do pielęgnacji koron drzew parkowych 
z lin - alpinistę, na etat, tel. 604 904 002, 
22 757 53 50

Firma z Góry  Kalwarii zatrudni  osobę na sta-
nowisko  Specjalisty ds. kadr  i płac. Wymaga-
ne  doświadczenie na  takim stanowisku,  zna-
jomość płac, kadr  oraz Płatnika. Umowa  o 
pracę na pełny  etat. Praca od  zaraz. CV pro-
simy  przesyłać na adres:  kadry@apsolano.pl 

Poszukuję chętnych osób do pracy 
w chłodnictwie tel. 502 357 899

Piekarnia Cukiernia Michalczyk w Prażmowie 
poszukuje pracowników na stanowiska: cu-
kiernik, piekarz oraz osoby do przyuczenia, 
tel. 22 736 19 71/72, e-mail: 
praca@michalczyk-piekarnia.pl

Zatrudnię do sklepu, pełny etat, Józefosław,
tel. 602 772 730 

Zatrudnię manicurzystkę, pedicurzystkę,
praca akrylem (najlepiej z doświadczeniem), 
Piaseczno, tel. 607 144 341

Nawiążę współpracę ze zgraną ekipą 
brukarską, stałe zlecenia, ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Zatrudnię  stolarza z doświadczeniem  
w Bogatkach k. Piaseczno tel. 503 606 578

Kasjer/sprzedawca w sklepie spożywczym 
w Głoskowie, tel. 605 252 232

Przedszkole w Piasecznie w zatrudni 
nauczyciela. Cv na maila: 
przedszkole@koala.com.pl

Firma Dawidczyk Sp. j. zatrudni lakiernika 
meblowego, miejsce zatrudnienia Kolonia 
Mrokowska, tel. 501 86 86 57

Pomocnik kierowcy, tel. 504 012 185

Nowe delikatesy w Złotokłosie poszukują 
pracowników, atrakcyjne warunki pracy 
tel. 797 188 368

Zatrudnię do sklepu obuwniczego w 
Piasecznie, mail: obuwie.piaseczno@wp.pl

Zatrudnię kierowcę kat. C, jeździmy pod 
spedycją Raben,  tel. 796 240 230 

Pilnie zatrudnię do sklepu spożywczego 
w Nowej Iwicznej, uczciwe warunki pracy, 
tel. 609 56 35 02

Opiekunki – dom opieki, tel. 607 034 382

NAJWIĘKSZA KORPORACJA W WARSZAWIE 
ZATRUDNI  KIEROWCÓW DO PRACY JAKO TAK-
SÓWKARZ. ZAPEWNIAMY NOWE AUTO Z LPG 
(RÓWNIEŻ DO UŻYTKU WŁASNEGO), SZKOLE-
NIA Z TOPOGRAFII,DOGODNE WARUNKI  ROZ-
LICZENIOWE. KONTAKT: 505 549 412

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ DO SKLEPU SPO-
ŻYWCZEGO W PIASECZNIE. CAŁY ETAT LUB 
WEEKENDY. TEL. 509 407 719
Piaseczno. Poszukujemy TAPICERÓW 
oraz SZWACZEK. Umowa o pracę oraz atrak-
cyjne wynagrodzenie. Kontakt: 690 330 275

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

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

Ekspedientkę, ekspedienta Carrefour Express 
Piaseczno, tel. 508 288 773

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię stolarza, tel. 501 21 29 37

Pomocnika i lakiernika sam. Tel. 22 727 01 17,
607 348 271

Zatrudnię ekspedientkę oraz osobę do 
wykładania towaru do sklepu spożywczego
w Ustanowie, tel. 602 119 041

Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem i znajomością powiatu 
pruszkowskiego, praca co drugi piątek, 
tel. 22 756 79 39

Pilnie zatrudnię do sklepu spożywczego 
w Nowej Iwicznej, uczciwe warunki pracy, 
tel. 609 56 35 02

ZATRUDNIĘ OSOSBE DO BIURA OBSŁUGI 
KLIENTA W FIRMIE DEWELOPERSKIEJ. Ocze-
kiwania: doświadczenie w bezpośrednim kon-
takcie z Klientem, otwarty umysł, pogoda du-
cha, znajomość pakietu office. Oferujemy: pra-
cę w aktywnym zespole, w firmie o ugruntowa-
nej pozycji na rynku, stabilność zatrudnienia 
- możliwość uzgodnienia formy zatrudnienia. 
Kandydatów prosimy o kontakt poprzez wysła-
nie CV na adres: info@pbekodom.pl

Ulotkarz! Ankieter! Dodatkowe premie!
Tel. 796 998 009

Pracuj z PROMEDICA24 jako opiekun/ka senio-
rów w Niemczech. Trwają zapisy na bezpłatny 
kurs z języka niemieckiego! Zadzwoń po wię-
cej informacji pod nr 501 356 229

Zatrudnimy osoby na produkcję oraz do maga-
zynu. Praca w dni robocze, na zmiany. Stawka 
netto 10 zł/h. Lokalizacja: Józefosław. Kontakt: 
mail. biuro@michellaboratory.com 
Tel. 22 750 75 59

Magazynier-Firma zajmująca się produkcją 
warzyw zatrudni doświadczonego , uczciwego 
i komunikatywnego pracownika na magazyn 
z uprawnieniami na wózek widłowy 
Tel. 605 414 216

Pracowników ochrony, Piaseczno-Wólka
Kozodawska, do 50 lat, stawka 13 zł. 
Tel. 509 740 966

Zatrudnię Elektryka,Projektanta Elektryczne-
go oraz operatora minikoparki. Tel. 668 461 868

Kasjer na stacji Paliw Orlen w Tarczynie. 
Tel. 605 276 594

Firma sprzątająca zatrudni Pana do sprzątania 
terenu zewnętrznego na Ursynowie w godzi-
nach 6-14. Tel. 512 100 367

Zatrudnię kierowcę do ciężarówki- hakowiec i 
beczka. Możliwe przyuczenie. Praca Piaseczno 
i okolica, Warszawa. Tel. 22 750 16 56

Supermarket Piotr i Paweł w Konstancinie przy 
ul. Warszawskiej 171 poszukuje kandydatów 
na stanowisko sprzedawca na dziale piekarnia 
i dziale wędliny. Tel. Kontaktowy 887 563 429

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, 
tel. 502 782 558

Panie do sprzątania klatek schodowych 
w Piasecznie, tel. 608 636 959

Do sitodruku osobę z doświadczeniem 
lub do przyuczenia, okolice Góry Kalwarii 
tel. 501 557 228

Pomoc kuchenna z prawem jazdy oraz 
kierowca do pracy na kuchni w Konstancinie, 
tel. 600 250 437

Technolog, wymagania: doświadczenie 
w zakresie technologii produkcji kosmetyków 
oraz recepturowanie, wykształcenie wyższe 
kierunkowe, tel. 22 727 50 33, dk@bjc.pl

Grafik komputerowy, wymagania: obsługa pro-
gramów graficznych, wyczucie estetyczne, kre-
atywność,podstawy języka rosyjskiego i an-
gielskiego. Zakres obowiązków: tworzenie gra-
fiki na opakowania, materiały marketingowe i 
strony internetowe, tel. 22 727 50 33, dk@bjc.pl

Mechanik ustawiacz – doświadczenie w obsłu-
dze urządzeń produkcyjnych, wiedza z zakresu 
mechaniki, pneumatyki i elektryki. Uprawnienia 
SEP 1kv, tel. 22 727 50 33, dk@bjc.pl

Agencja Ochrony zatrudni pracownika na 
terenie Piaseczna i okolic, tel. 606 62 83 83

Do biura, znajomość WF-MAG, branża budow-
lana, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 525 429

Firma zatrudni do sprzątania, praca Janki, 
ul. Mszczonowska (mile widziane Panie), 
tel. 501-366-037

Ekspedientkę do sklepu spożywczo – przemy-
słowego w Jeziórku ( przy samej stacji PKP) – 
dobre warunki tel.  602 512 677

Zatrudnię kierowcę C+E z uprawnieniami na 
HDS. Praca na terenie Piaseczna i okolic. Umo-
wa o pracę, praca całoroczna, tel. 798 646 825 

Do remontów, hydraulik, tel. 514 746 561, 
691 263 276

Zatrudnię młodą pomoc kuchni, praca 
w Piasecznie, 8 godzin, 881 011 161 po 17

Zatrudnię kierowców, kat. B i C po Warszawie, 
kat. C+E po Polsce, tel. 504 212 224

W gospodarstwie rolno – ogrodniczym 
mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, 
tel. 574 162 964

Babik Transport – zatrudnimy osobę do pra-
cy w biurze w Górze Kalwarii. Zakres obowiąz-
ków: fakturowanie, rozliczanie kosztów, kadry, 
tel. 662 303 176

Magazyniera, uprawnienia na wózki, 
mile widziane doświadczenie, Góra Kalwaria, 
tel. 662 021 324

Sprzątanie C.H. Janki, ul. Mszczonowska,Mile 
widziane Panie, tel. 798 926 772 

Własny biznes!! Firma handlowo-usługowa – 
sprzedam wyposażenie, klienci, przeszkolenie 
tel. 602 463 705 

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z 
własnym samochodem oraz osoby do pracy 
w lokalu. Stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, teren kraj, 
aktualne badania tel. 601 177 935

W komisie damskim w Piasecznie,ul. Młynarska 
4d, tel. 505 091 634

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicz-
nego, Piaseczno, Młynarska, tel. 784 225 861

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu „Jarzynka”, 
Piaseczno, ul. Szkolna 13c p. 12 (bazarek), 
tel. 570 566 005

Fryzjerce, Łoś tel. 723 482 657

Pracownik ochrony obiekty handlowe W-wa  
Mokotów, Wilanów, Ursynów i Konstancin. Sys-
tem dzienny. Stawka od 11 zł netto. Możliwość 
zatrudnienia na  umowę o pracę, tel. 660 720 764

Do montażu okien, Jazgarzew,  tel. 600 446 225

SZUKAM PRACY 

Kierowca C+E, 534 999 789

KUPIĘ

Kupię używany agregat prądotwórczy, 
ok. 3 kW, tel. 698 698 839

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

Kupię tunele foliowe, tel. 505 728 348

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

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

Kupie Ślęzę, tel. 515 486 338

SPRZEDAM

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

Podnośnik samochodowy Fos, 3 tony, 
mało używany, tel. 661 854 476

Butle z acetylem plus tlen i palnik, 
tel. 601 229 860

Chemia profesjonalna tel. 728 758 738

Drewno kominkowe-suche, tel. 510 694 550

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN PRZYCZEPY I AKCESORIA: 
nowe, remonty,przeróbki www.przyczepy.waw.pl, 
tel. + 48 601 44 98 98

Skoda Felicja 98-99, Prażmów, tel. 504 297 538

Dacia, 1,5 DCI, 2006 r, tanio, tel. 501 955 245

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 509 475 323

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

Lanos, Tico, Nubira, Nexia, tel. 530 540 555

Skup aut, stare, uszkodzone, skorodowane, 
tel. 530 540 555

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Nowy segment w zabudowie szeregowe-
j,125m kw., z garażem, ogródek. Atrakcyjna 
cena. Góra Kalwaria, tel. 602 235 319.

Segment w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 602 810 143

Jastrzębie k. Piaseczna, sprzedam atrakcyj-
ną działkę budowlaną 1000-2000 m kw. 
Media, w okolicy zabudowa jednorodzinna. 
Tel: 695 894 795, 889 775 681

DZIAŁKA 1322 M KW. ZALESIE DOLNE CZAR-
NECKIEGO RÓG LONGINUSA. BEZ BUDYN-
KÓW BEZPOŚREDNIO TEL 533 712 580 

Tanio pół bliźniaka w Czersku, tel.  602 810 143 

Piaseczno, mieszkanie 182 m2, 5 pok., stan 
dewelop., tel. 570 810 870 

Piaseczno, mieszkanie 91 m2, 4 pok., 
do wprow., tel. 22 750 17 11

Piaseczno, segment w stanie dewelop. 
133/310 m2, atrakcyjna cena tel. 22 750 17 11

Działka 1000 m kw lub więcej, okolice 
Konstancina, tel. 535 467 856

Dom gotowy do zamieszkania, okolice 
Konstancina, wielkość działki do uzgodnienia, 
tel. 535 467 856

Sprzedam działki budowlane w SIEDLISKACH 
k./Piaseczna. W połowie ceny rynkowej. Cena za 
1 m kw. TYLKO 150 zł. OKAZJA, tel. 698 225 965, 
22 750 33 66

Sprzedam super działki budowlane blisko War-
szawy – 38 km od Pałacu kultury. Koszt jednej 
działki ze wszystkimi opłatami jak podatek, no-
tariusz, księga wieczysta WYNOSI ok. 29 000 
zł. Propozycja dla ludzi niezamożnych, 
tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., 
tel. 519 470 497

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Jestem zainteresowana wynajęciem konsoli
w zakładzie fryzjerskim w Piasecznie, 
tel. 600 871 228

Poszukuję siedliska do wynajęcia, bliskie 
okolice Piaseczna, 601 272 716

Szukam niedrogiego domku lub mieszkania 
blisko lasu, tel. 796 259 363

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Kupię ogródek działkowy z domkiem, 
mazowieckie tel. 725 808 770

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Magazyny w Antoninowie od 100 m kw. ochro-
na całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370

Dwa pokoje 38 m kw. Piaseczno, 
tel. 697 990 694, 725 800 711

3 pokoje z kuchnią, 60 m kw., + pomieszczenia 
na działalność gospodarczą, Chylice, 
tel. 516 228 558

Wynajmę lub sprzedam pawilon 40 m kw., 
Piaseczno przy ul. Szkolnej, tel. 779 763 621

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Pokój, tel. 730 76 75 59

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, tel. 662 128 913

Tanio mieszkanie Góra Kalwaria, tel. 694 851 008

Jednopokojowe, umeblowane, 
Piaseczno, 1200 zł, tel. 608 660 919

Wynajmę tanio lokal. tel. 516548366

USŁUGI

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

BRUKARSTWO. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Budowy domów, rozbudowy, tel. 508 529 008

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

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
tel. 730 338 721

Odśnieżanie, tel. 509 069 235

Elektryk, tel. 666 890 886

Opiekunki – dom opieki, tel. 607 034 382

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Odśnieżanie, tel. 608 390 733

Komunia 2017 wolne terminy. 
Tel. 605 275 758 

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g,
tel. 570 670 938

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

Remonty, tel. 505 970 480

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Ocieplanie poddaszy pianą pur, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Usługi tapicerskie, również w domu klienta, 
tel. 609 503 062

Sprzątanie, odśnieżanie, ogrodnictwo, 
536 043 434

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Brukarstwo – rezerwacja terminów na wiosnę,  
tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

Obsługa techniczna- mieszkanie, dom, działka, 
tel. 607 566 503

Autoholowanie, transport pojazdów. Tanio, 
tel. 530 540 555

Tanie malowanie, złota rączka, tel. 664 279 666

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352 

Usługi tokarskie – produkcja, tel. 693 653 173

Biuro Prawno-Podatkowe, prowadzenie 
kompleksowe, porady, życzliwie, W-wa/Dawidy, 
tel. 502 088 028

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKO-
DOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI 
PUBLICZNE tel. 508 743 620

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

Oddam jabłonie za oczyszczenie terenu 
bez karpy,około 100 sztuk, tel. 514 175 350

Odstąpimy termin wesela 9.09.2017 r. 
w dużej sali w Zamku w Osieczku k. Grójca.
Tel.: 502 105 779

NAUKA 

Chemia, fizyka tel. 791 482 233

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na 
dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski 
małe, większe i całkiem duże, a także koty. 
Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwie-
rzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Oddam yorka, 22 750 24 12

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART 
CYWILNYCH - UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. 
TEL. 261 821 073

KELNER/KELNERKA  MŁODZI  CHĘTNI 
DO PRACY W WEEKENDY. DOBRZE 
PŁATNE.CV ZE ZDJĘCIEM  NA MAILA 
maria@villajulianna.pl, www.villajulianna.pl

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

Dom opieki w Chylicach zatrudni opiekun-
kę i pielęgniarkę. Wymagane doświadczenie, 
tel. 787 160 800

Zatrudnię masarza/rzeźnika/pracownika 
produkcyjnego z doświadczeniem.
Kontakt: 22 756 79 82

Sprzedam działkę pod Zakopanym, z wido-
kiem na Giewont - 3250 m kw, budowlana. 
Rzepiska tel. 508 743 620  

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE 
OKAZJE, WOLNE TERMINY 2016, 
LEMONPHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, 
NAPRAWY, TEL. 603 375 875

ANTENY, TV-SAT-GSM-LTE, 
MONTAŻ – SERWIS,  tel. 508 329 491 

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

OCIEPLENIA PODDASZY TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

GLAZURNICTWO TEL. 572 910 770 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE
SUFITY TEL. 572 910 770 

STANY SUROWE TEL. 572 910 770 

ELEWACJE TEL. 572 910 770 

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ, GLAZURA, TERAKOTA 
TEL. 792456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Naprawa okien, tel. 697 051 266 

Malowanie, tapetowanie, układanie 
glazury, tel. 600 254 705

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW 
ROZWODOWYCH, alimentacyjnych 
– sprawy rodzinne, karne, cywilne, spadkowe 
tel. 508 743 620 

Kredyty i Pożyczki dla wszystkich, nawet z 
Komornikiem, tel. 608 541 272, 690 015 112

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 662 128 913 

Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., 
Piaseczno i okolice, tel. 662 128 913 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Usługi transportowe, przeprowadzki,  
tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

Pranie dywanów, wykładzin, tapicer, 
tel. 666 713 372

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588  

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW 
ROZWODOWYCH, tel. 508 743 620 

Remonty od a do z, tel. 666 713 372

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

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

Auto skup, tel. 535 661 903

PILNIE SPRZEDAM PIĘKNĄ, ZADRZEWIO-
NĄ DZIAŁKĘ 3900 MKW, Z DOMEM 80 M 
KW, W CHYNOWIE TEL. 508 743 620  

Działka budowlana 940 m kw., Góra 
Kalwaria, wszystkie media na miejscu, 
tel. 608 497 787

Sprzedam bezpośrednio 73 m kw., Góra 
Kalwaria, tel. 605 338 550

R E K L A M A
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Inwestycje w cieniu ratusza
KONSTANCIN-JEZIORNA Prawie 37 mln zł konstanciński samorząd przeznaczy w tym roku na 
budowę oraz remonty głównie gminnych obiektów oraz dróg. Najważniejsze zadanie 
to dokończenie nowego magistratu
 Tegoroczny budżet jest pod kil-
koma względami wyjątkowy. Przede 
wszystkim jest najwyższy w historii, 
samorząd ma do wydania ponad 165 
mln zł. Z drugiej strony zadłużenie 
gminy spadnie niemal do zera. – Je-
stem z tego niezmiernie zadowolony 
i dodam, że nie planuję zwiększania 
gminnego długu. Będziemy gospo-
darować tym, co mamy – zakłada 
burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
 Włodarz podkreśla, że budżet ro-
śnie wraz z rosnącą zamożnością 
mieszkańców. W porównaniu z 2016 
rokiem, wpływy w kasie gminy z płaco-
nego przez nich podatku dochodowego 
zwiększą się o 6 mln zł. Jednak głów-
nym powodem wzrostu budżetu jest 
ponad 12 mln zł, które gmina otrzyma 
od rządu na wypłaty dla mieszkańców 
w ramach programu 500+.

Nowe przedszkole, nowa hala
 Jedną czwartą wydatków sa-
morząd przeznaczył na inwestycje. 
Z puli prawie 37 mln zł, niemal po-
łowa zostanie przeznaczona na do-
kończenie budowy ratusza (zarezer-
wowano na to 16 mln zł) oraz ucy-
wilizowanie sąsiadującej z nowo po-
wstającym magistratem ul. Kolejowej 

(to wydatek 1,85 mln zł). Zgodnie z 
planem, ratusz ma być gotowy pod 
koniec roku. Przeprowadzka urzę-
du prawdopodobnie nastąpi wiosną 
2018 roku. Drugim najważniejszym 
i najdroższym przedsięwzięciem (w 
tym roku pochłonie 5 mln zł) będzie 
kontynuacja budowy nowej siedziby 
przedszkola „Leśna Chatka” na pl. 
Sportowym (ta inwestycja również 
zakończy się w 2018 roku).
 W tym roku także ma być wy-
budowany kolektor ściekowy w ul. 
Mirkowskiej, którą powiat grun-
townie przebuduje. Za zbliżoną 
kwotę gmina będzie rozbudowy-
wała wodociąg i kanalizację w po-
łudniowych sołectwach, a 500 tys. 
zł przeznaczyła na rozpoczęcie ta-
kich prac w Czarnowie. Ostatnia 
kwota wzbudziła na grudniowej se-
sji budżetowej duże kontrowersje. 
Zdaniem Cezarego Żeglińskiego, 
radnego z Czarnowa, fundusze na 
wykonanie prac w jego wsi powin-
ny być trzy razy większe. – Nieste-
ty, w Czarnowie wiele działek pod 
drogami jest własnością prywatną i 

trzeba dużo czasu, żeby uzyskać od 
ich właścicieli zgodę na wejście w 
teren. Chcemy jednak ruszyć z in-
westycją i budować sieć, gdzie bę-
dzie to możliwe – tłumaczy wice-
burmistrz Ryszard Machałek. Rad-
nego Żeglińskiego te argumenty nie 
przekonują. 
   Jeśli chodzi o drogi – w tym 
roku nastąpi m.in. przebudowa ul. 
Saneczkowej oraz Kasztelańskiej 
w mieście. Aż 1,  3 mln zł gmina za-
mierza wydać natomiast na unowo-
cześnienie i rozbudowę oświetlenia 
ulicznego oraz doświetlenie kolej-
nych przejść dla pieszych. W przy-
padku inwestycji oświatowych – je-
sienią rozpocznie się budowa nowej 
hali sportowej (oraz dodatkowych 
sal lekcyjnych) dla szkoły „Jedynki” 
przy ul. Wojewódzkiej. Nową elewa-
cję,   ogrodzenie i plac zabaw zyska z 
kolei przedszkole przy ul. Oborskiej. 

Wille odzyskają blask 
 Jest też kilka inwestycji, które 
zdecydowanie wpłyną na wizerunek 
Konstancina-Jeziorny. Rozpocznie 

się przebudowa willi Kamilin przy 
ul. Piłsudskiego. Stanie się ona sie-
dzibą Urzędu Stanu Cywilnego, a 
także miejscem wystaw oraz spo-
tkań. Do drugiej przeznaczonej do 
renowacji willi Gryf (ul. Sobieskie-
go) wprowadzi się m.in. biblioteka. 
W kolejnej willi – dawnym pensjona-
cie Corso przy ul. Moniuszki, po re-
moncie powstanie centrum aktyw-
ności społecznej. 
 W tym roku krajobraz Parku 
Zdrojowego ma nieco zmienić po-
most spacerowo-widokowy, któ-
ry powstanie na rozlewisku Jezior-
ki naprzeciwko Hugonówki. Gmina 
planuje również wykonanie dwóch 
przystani kajakowych: na tzw. Sta-
wie Gołąbka w parku oraz obok jazu 
przy moście na ul. Warszawskiej. Z 
ciekawszych przedsięwzięć war-
to wspomnieć też o nowym boisku 
wielofunkcyjnym głównie dla miesz-
kańców osiedla Grapa, które zosta-
nie wybudowane w pobliżu oczka 
wodnego i targowiska.

Piotr Chmielewski

Budowa ratusza, największa tegoroczne przedsięwzięcie, 
na razie postępuje zgodnie z planem

Gminie Konstancin-Jeziorna, 
jak mało której, w tym 

roku zadłużenie 
spadnie niemal do zera

Nowy chodnik, 
nowe problemy
GÓRA KALWARIA/POWIAT Włodarze powiatu i gminy przerzucają się od-
powiedzialnością, kto powinien odśnieżać nowo powstały chodnik z tra-
są rowerową wzdłuż drogi z Solca do Szymanowa. A piesi brną przez śnieg

 O interwencję w tej sprawie poprosił nas Grzegorz Derwiński, mieszkaniec 
Baniochy. Często jeździ przebudowaną w ubiegłym roku drogą od stacji pa-
liw w Solcu w stronę Konstancina-Jeziorny. 
 – Wzdłuż szosy powstał nowy piękny, szeroki chodnik wraz ze ścieżką ro-
werową. Jednak ani razu nie był w tym roku odśnieżony – zwraca uwagę. – 
Widzę jak dzieci brną w śniegu idąc do szkoły, a rowerzyści wolą jechać od-
śnieżoną jezdnią, co nie podoba się trąbiącym na nich kierowcom. Po prostu 
szkoda mi tych ludzi – opisuje pan Grzegorz.
 Ksawery Gut z zarządu powiatu piaseczyńskiego (wspomnianą szosą za-
rządza starostwo) przekonuje nas, że oczyszczaniem chodnika ze śniegu po-
winni zająć się właściciele posesji i działek, z którymi trasa dla pieszych sąsia-
duje. Nawet jeśli nieruchomości są nieużytkowane (a w tym przypadku jest ta-
kich wiele). – Tak tę kwestię rozstrzygają przepisy. A jeśli właściciele nierucho-
mości nie wykonują swoich obowiązków, robi to za nich gmina – wskazuje.
 Odmienne zdanie prezentuje Renata Lasecka, kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej magistratu w Górze Kalwarii, który zleca i nadzoruje od-
śnieżanie gminnych dróg i chodników. – Utrzymanie pasa drogi, a więc także 
uprzątanie z niego śniegu, to obowiązek zarządcy drogi, w tym wypadku po-
wiatu, jeśli nie można liczyć na właścicieli posesji – przekonuje. 
 Kto ma rację? O pomoc w rozstrzygnięciu tej kwestii zwróciliśmy się do 
Roberta Kornberga, radnego powiatowego z Góry Kalwarii. Obiecał, że po-
rozmawia zarówno z włodarzami powiatu i gminy, aby doszli do porozumie-
nia i jednoznacznie ustalili, kto powinien dbać o to, by chodnik przy wspo-
mnianej drodze był odśnieżany.

Piotr Chmielewski

Okazuje się, że łatwiej było wybudować chodnik, 
niż go potem odśnieżać

GÓRA KALWARIA

W hali (wreszcie) ćwiczą
 Spółka Kartel SA, która 2,5 roku temu zakończyła budowę hali sportowej 
przy ul. por. Białka w Górze Kalwarii, dotrzymała słowa i w terminie wymie-
niła w niej podłogę oraz dokonała innych napraw, bez których korzystanie 
z obiektu było utrudnione. Firma - na własny koszt - wykonała nawet więk-
szy zakres prac, niż zadeklarowała w umowie ze starostwem, ponieważ zro-
biła od nowa cały stelaż pod nawierzchnią hali. Przypomnijmy, że uszkodzo-
ny parkiet został w niej wymieniony na tzw. wykładzinę sportową. – To już 
zupełnie inna jakość nawierzchni – komentuje Paweł Maciejewski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, który ma się stać go-
spodarzem obiektu.
 W poprzedni poniedziałek służby starostwa dokonały ostatecznego odbio-
ru zrealizowanych przez Kartel prac. Z hali już zaczęły korzystać lokalne kluby. 
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Miś z ważną misją
 Jeszcze do końca stycznia można przekazywać Komendzie Powiatowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie (ul. Staszica 19) nowe i używane pluszaki w ra-
mach kampanii „Twój miś może zostać ratownikiem”. Celem akcji jest zmini-
malizowanie stresu i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci poszko-
dowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecz-
nych zdarzeniach. Wykazano, że wręczenie poszkodowanemu dziecku za-
bawki, podczas dramatycznej sytuacji, odwraca jego uwagę od tego, co 
dzieje się dookoła, a jak wiadomo, często są to bardzo traumatyczne zda-
rzenia. – Mamy już kilkanaście worków z misiami, ale cały czas je przyjmuje-
my. Zebraliśmy zapas na kilka lat, ponieważ zdarzeń z dziećmi nie ma aż tak 
wielu – mówi st. kpt. Łukasz Darmofalski z piaseczyńskiej straży pożarnej.
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