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CBA zgłasza wójt do prokuratury
LESZNOWOLA Podczas kontroli w leszno-

wolskim urzędzie Centralne Biuro Anty-

korupcyjne stwierdziło nieprawidłowo-

ści związane z rozporządzaniem gmin-

nym majątkiem oraz umarzaniem podat-

ku dla fi rm. Kilka dni temu śledztwo w tej 

sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa 

w Warszawie

ASF wybija dziki w powiecie
Wrócił po telefon 
i zginął w pożarze
PIASECZNO W niedzielny wieczór przy ul. Asfaltowej w 

Żabieńcu ogień strawił niewielki dom. Dwóch  braci, 

którzy znajdowali się w jego wnętrzu, ocalało. Trze-

ciego nie udało się niestety uratować
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POWIAT

Uwaga na włamywaczy!
 W święta wiele osób wyjeżdża, pozostawiając bez opieki swoje domy. 
Dlatego też jest to wymarzony czas dla włamywaczy. Aby maksymalnie 
utrudnić im zadanie należy zawsze dobrze zamknąć za sobą drzwi wejścio-
we i okna, zasłonić rolety i aktywować instalację alarmową. Coraz więcej 
osób ma w tej chwili przy domu monitoring. Dobrze sprawdzić, czy jest on 
sprawny. Idealnym strażnikiem naszego dobytku będzie również życzliwy 
sąsiad, którego należy poinformować o swoim wyjeździe i spodziewanym 
czasie powrotu, prosząc aby zwrócił uwagę na nasz dobytek.

Ding, dang, dong, idą święta!
GÓRA KALWARIA W centrum miasta nie da się już ukryć, że zbliża się Boże Narodzenie. W 

niedzielę na kalwaryjskim rynku, przy wspólnym, radosnym śpiewie, odpalono świa-

tełka na rosłej choince
 Świątecznych akcentów jest jed-
nak więcej. Gwiazdy i płatki śnie-
gu wyświetlane są na elewacji ratu-
sza oraz na stojącym po przeciwnej 
stronie kościele na górce. Nie braku-
je też migoczących ozdób na latar-
niach. W niedzielne popołudnie wi-
ceburmistrz Jan Wysokiński zapalił 
dekoracje podczas imprezy, w któ-
rej licznie wzięli udział mieszkańcy 
oraz złożył zebranym życzenia. 
 W trakcie przeszło dwugodzin-
nego pikniku mikołajkowego maria-
nin, ks. Damian Kalemba opowia-
dał ciekawostki o polskiej tradycji 
bożonarodzeniowej. Przypomniał, że 
pod koniec grudnia świętowali jeszcze 
nasi pradziadowie Słowianie, ale i sta-
rożytni Rzymianie. – Nasi przodkowie 
byli bogobojni, ale i zabobonni. Daw-
niej zabronione były w Wigilię wszel-
kie kłótnie, płacz i smutek, co by dziś 
nam się przydało – opowiadał. Wiele 
ze zwyczajów już zapomniano, m.in. 
związanych z duchami przodków, któ-
re – jak wierzono – wracały do domów 
w Wigilię i trzeba je było... nakarmić.     
 Z kolei od Hanny Kosowskiej 
z warszawskiej gminy żydowskiej 
mieszkańcy dowiedzieli się o ży-
dowskich tradycjach związanych z 
ośmiodniową Chanuką, czyli Świę-
tem Światła przypadającym w po-
łowie grudnia. Jego korzenie sięga-
ją roku 165 przed Chrystusem i są 
obchodzone na pamiątkę zwycię-
stwa żydowskiego powstania prze-
ciwko Syryjczykom, którzy usiło-
wali zniszczyć ich kulturę i święte 
miejsca. Żydowskie dzieci z tej oka-
zji również otrzymują prezenty i sło-
dycze. – Przed II wojną światową 
Chanukę obchodziła połowa miesz-
kańców naszego miasta, łączącego w 
tamtym czasie dwie kultury. Chcie-
liśmy przypomnieć, jak to się odby-
wało. Zależy nam na pielęgnowa-
niu w Górze Kalwarii kultury chrze-
ścijańskiej i żydowskiej, ponieważ to 
element naszego dziedzictwa  – tłu-
maczy Katarzyna Łagowska, pre-
zes Stowarzyszenia „O to chodzi...”, 
które wespół z Ośrodkiem Kultury 
i gminą zorganizowało świąteczną 
imprezę.  
 Na rynku można było się roz-
grzać związanym z naszą Gwiazdką 
czerwonym barszczem, a także  tra-

dycyjnym żydowskim, chanukowym 
rosołem. – Pycha – komplemen-
towali kucharzy Agnieszka i Piotr 
Drozdowscy, mieszkańcy miasta. W 
bród było też słodkości: pączków i 
pierników, a także słodyczy rozda-
wanych przez Mikołaja. Kto nie miał 
rąk skostniałych od zimna, mógł na-
pisać swoją dedykację na złożonym 
ze styropianowych bombek łańcu-
chu dobrych myśli (przeważały ży-
czenia świąteczne). Następnie łań-
cuch powieszono na 9-metrowym 
drzewku świątecznym dostarczo-
nym z Pęcławia. Skoro impreza była 
wielokulturowa, na rozłożystych ga-
łęziach choinki nie zabrakło miej-
sca również na ozdoby w kształcie 

menory, czyli siedmioramiennego 
świecznika będącego jednym z sym-
boli Święta Światła. 
 Jednak przede wszystkim w nie-
dzielę rynek rozbrzmiewał wspól-
nym radosnym śpiewem (rozdawa-
no specjalnie wydrukowany śpiew-
nik). W bożonarodzeniową atmos-
ferę mieszkańców wprowadził swo-
imi anielskimi głosami zespół Eloi 
złożony z pięciorga kalwaryjskich 
nastolatków: Zuzi Pęczek, Patrycji 
Jankowskiej, Weroniki Kielan, Basi 
Komosy i Janka Kustry. Wcześniej 
śpiewali razem w scholi i postano-
wili nie kończyć wspólnej muzycznej 
przygody. 

Piotr Chmielewski

Na rynku słychać było komentarze, 

że tegoroczna choinka jest wyjątkowej urody 

PIASECZNO

Zatrzymano kolekcjonera 

nielegalnych pamiątek
 Policjanci z pionu kryminalnego wpadli na trop mężczyzny, który ofero-
wał na aukcjach internetowych pamiątki wojskowe z XIX wielu. W domu 32-lat-
ka mundurowi zabezpieczyli kolekcję zabytkowych przedmiotów, w tym stare 
guziki wojskowe, guzik napoleoński, guziki z dwugłowym orłem oraz z otwartą i 
zamkniętą koroną. W kolekcji był także guzik grenadierski, monety i kule kartacz-
ne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za poszukiwanie bez zezwolenia 
ukrytych zabytków grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 

GÓRA KALWARIA 

Kolizja po alkoholu
 W sobotę w Dobieszu doszło do kolizji peugeota z citroenem. Auta zde-
rzyły się na łuku drogi. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci szybko zo-
rientowali się, że siedzący za kierownicą peugeota 41-latek jest nietrzeźwy 
– mężczyzna miał w organizmie 1,4 promila alkoholu. Teraz odpowie za spo-
wodowanie kolizji po kilku głębszych. Oprócz utraty prawa jazdy i ubezpie-
czenia, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

Ukradł cynk o wartości 16 tys. zł

Auto z Poznania

 W jednej z firm w Tomicach od jakiegoś czasu ginęły cynkowe sztab-
ki. Łącznie skradziono ich aż 48 o łącznej wartości 16 tys. zł. Sprawą zaję-
li się policjanci, którzy po przeanalizowaniu zebranych w sprawie mate-
riałów zatrzymali Mateusza S. Mężczyzna przyznał się do winy i dobro-
wolnie poddał karze. 

W środę policjantom udało się odzyskać na terenie Konstancina samochód, 
skradziony jakiś czas temu w Poznaniu. Auto zostało zabezpieczone i trafi -
ło na policyjny parking. Trwają poszukiwania mężczyzny, który dopuścił się 
kradzieży samochodu.

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA 

Przyjechał pijany do McDonalds’a

Podróbki za 60 mln zł

 Do niecodziennego zdarzenia doszło w ubiegły piątek. Do restaura-
cji McDonalds’a w Konstancinie-Jeziornie podjechał volkswagenem pija-
ny mężczyzna i jak gdyby nigdy nic zamówił jedzenie. Jego stan nie uszedł 
jednak uwadze innych gości restauracji, którzy wezwali policję. Funkcjona-
riusze zatrzymali delikwenta, zanim ten z powrotem wsiadł do samochodu. 
40-latek miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. O jego dalszym losie 
zdecyduje sąd. 

 W weekend na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej od-
była się zmasowana akcja około 200 funkcjonariuszy Krajowej Administra-
cji Skarbowej, podczas której na przylegającym do centrum parkingu za-
rekwirowano dziesiątki tysięcy sztuk podrobionej odzieży, obuwia, kosme-
tyków, galanterii oraz innych przedmiotów nielegalnego pochodzenia, jak 
gaz bojowy czy kastety. Łącznie zatrzymano prawie 200 samochodów do-
stawczych z towarem o łącznej wartości około 60 mln zł. Do aresztu trafi ły 
dwie osoby. Jak zapowiada KAS, to dopiero początek działań wymierzonych 
w zwalczanie szarej strefy.

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036 od zł/m3 250 2

Seniorze, wystąp o kartę
LESZNOWOLA Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do progra-

mu Ogólnopolska Karta Seniora, który uprawnia do licznych zniżek na 

produkty i usługi osoby powyżej 60. roku życia
 Wprowadzenie karty będzie oznaczało dla lesznowolskich seniorów możli-
wość skorzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, zarówno na tere-
nie gminy, jak i całego kraju. Obecnie w Lesznowoli mieszka 3817 osób, które skoń-
czyły 60 lat, co stanowi prawie 15 proc. ogólnej liczby mieszkańców. Partnerami 
Ogólnopolskiej Karty Seniora jest ponad 900 fi rm i podmiotów, wśród których są 
m.in. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki zdrowotno – medyczne, instytucje kulturalne, 
hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie i salony optyczne. 

TW

Trasy i przyzwyczajenia do wymiany
KONSTANCIN-JEZIORNA Szykuje się rewolucja w kursowaniu autobusów podmiejskich ZTM 

przejeżdżających przez miasto uzdrowiskowe. Większość dojedzie do Metra Kabaty

 Dobiega końca budowa łącznika 
drogowego pomiędzy Wilanowem a 
Ursynowem, co także zdecydowanie 
zmieni sytuację mieszkańców gmin 
Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwa-
ria. Warszawski Zarząd Transpor-
tu Miejskiego planuje bowiem rewo-
lucję w trasach autobusowych. Więk-
szość podmiejskich „czerwoniaków” 
chce skierować do stacji Metra Kaba-
ty, co znacząco skróci dojazd dla osób 
zmierzających do centrum stolicy. 
 Władze uzdrowiska, które dofinan-
sowują kursy linii ZTM na terenie gmi-
ny, z większością pomysłów przewoź-
nika się zgadzają, ale nie ze wszystki-
mi. Trwają negocjacje, gmina zorgani-
zowała również konsultacje społeczne, 
których wynik zostanie dziś omówio-
ny w ratuszu. – Uważam, że jeden z au-
tobusów podmiejskich nadal powinien 
dojeżdżać do Metra Wilanowska, je-
den do Wilanowa, a pozostałe do Me-
tra Kabaty. Nie każdemu zależy na do-
jeździe do Kabat – ujawnia swoje sta-
nowisko burmistrz Kazimierz Jańczuk.
 Wszystko wskazuje, że pętlę na 
Kabatach będą miały linie 710 i 724. 
Ponieważ ta druga łączy Konstancin-
Jeziornę z Piasecznem, burmistrzo-
wie obu tych gmin zwrócili się do 
ZTM, aby „wozokilometry” zaosz-
czędzone na skróconej trasie „724” 
przeznaczyć na zwiększenie często-
tliwości kursów. Z kolei więcej pienię-
dzy Konstancin chce dołożyć do li-
nii przyspieszonej nr 700, aby jeździ-
ła częściej i nadal kończyła trasę przy 
Dworcu Centralnym.

 Nadal rozważane jest dokąd do-
jedzie linia 742 z Góry Kalwarii. Jej 
częstotliwość się nie zwiększy (choć 
pasażerowie na nią narzekają), ZTM 
również chciałoby skierować ją do 
Kabat, ale być może do tego nie doj-
dzie i przystankiem końcowym dla tej 
linii pozostanie Wilanów. ZTM pro-
ponuje również, aby linia 139 dojeż-
dżała nadal do Metra Wilanowska. 
 Na temat proponowanych zmian 
o zdanie podróżnych za pośrednic-
twem internetu zapytał też radny To-
masz Nowicki, szef doraźnej  rady 
miejskiej ds. transportu miejskie-
go. Opracował swoją ankietę, ponie-
waż jego zdaniem gminna była zbyt 
skromna. Swoje zdanie wyraziło 545 
osób (lwia część z nich jeździ liniami 
710, 742 i 700), w zeszłym tygodniu 

odbyło się też spotkanie konsultacyj-
ne. – Główny wniosek jest taki, że po-
łączenie ze stacją Metro Kabaty jest 
wyczekiwane przez mieszkańców i 
cieszy się dużym poparciem, ale jed-
nocześnie powinno zostać utrzymane 
połączenie bezpośrednie do Wilano-
wa – podsumowuje Tomasz Nowicki.
 Radny zapytał również miesz-
kańców, czy chcieliby I strefy bile-
towej ZTM w całej gminie. Dzięki 
temu w ich kieszeniach miesięcznie 
zostałoby kilkadziesiąt złotych, ale 
dużo więcej do komunikacji publicz-
nej musiałaby dopłacać gmina. Po-
mysł ten poparło prawie 60 proc. an-
kietowanych. Z kolei zdaniem bur-
mistrza – na próbę – I strefa powin-
na objąć większą część miasta.

Piotr Chmielewski

710 to jedna z linii, które na początku roku zamiast 

do stacji Metro Wilanowska pojadą do Kabat

R E K L A M A

R E K L A M A

Przyszłość młodzieżowych rad

PIASECZNO

 Jutro w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędzie się debata o przy-
szłości młodzieżowych rad. Debata jest częścią wielomiesięcznych, ogólno-
polskich konsultacji mających na celu wypracowanie postulatów do zmiany 
ustawy o samorządzie gminnym w kwestii młodzieżowych rad. Początek o 
godz. 16.30.

Poezja śpiewana po raz 10.
 W najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zale-

siu Górnym odbędzie się 10. jubileuszowy festiwal poezji śpiewanej „Sztuka-
torzy 2017”. Początek o godz. 16.30.

Muzyczne qui pro quo
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się przedstawienie „Mu-
zyczne qui pro quo/ Kalejdoskop rytmów i melodii”. Organizatorzy zaprasza-
ją dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-III. Godzina rozpoczęcia 
koncertów - 10, 11 i 12. Obowiązują zapisy. Koszt udziału dziecka wynosi 8 zł 
(płatne w dniu koncertu w kasie Domu Kultury). Tyl.



Most już nie bezimienny
GÓRA KALWARIA Niebawem na przeprawie przez Wisłę zawisną tabliczki z nazwą Most Nadwiślańskiego Urzecza

 Kalwaryjski samorząd w ubie-
głym tygodniu nazwał przeprawę 
do... jej połowy (bo gmina kończy 
się na środku rzeki), z tego wzglę-
du podobną uchwałę dzień wcze-
śniej podjęli rajcy z KArczewa.

Generał czy rotmistrz?  

 O tym, że jedyny most łączą-
cy gminy Góra Kalwaria z Karcze-
wem powinien mieć wreszcie na-
zwę, mówi się od co najmniej kilku 
lat. Padły nawet propozycje. Pasjonaci 
historii zza rzeki proponowali, aby pa-
tronem przeprawy został generał Mi-
chał Sokolnicki. Z 2 na 3 maja, czyli 
w okresie wojen napoleońskich, dowo-
dził on bitwą, jaka rozegrała się pod 
Ostrówkiem położonym na karczew-
skim brzegu rzeki. Sokolnicki unie-
możliwił w tym miejscu przeprawę 
armii austriackiej dowodzonej przed 
księcia Ferdynanda d’Este. Zwycię-
ska bitwa, w której poległo po obu 
stronach około 670 żołnierzy, miała 
ogromny wpływ na dalsze losy wojny.
 Generał miał jednak kontrkandyda-
ta z drugiego brzegu – rotmistrza Wła-
dysława Jaczyńskiego. We wrześniu 1939 
roku bohater brał udział w obronie nie-
istniejącego obecnie mostu w Brzuminie, 
aż do utraty przytomności. Zmarł od ran 
postrzałowych w szczękę, ręce i nogi. Po-
chowano go na cmentarzu w Czersku. I 
to właśnie czerski oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami zaproponował 
jego kandydaturę.

Urzecze po raz pierwszy

 Obydwu inicjatorów w kończą-
cym się Roku Rzeki Wisły postano-
wił pogodzić Łukasz Maurycy Sta-
naszek, który z odmętów niepamię-
ci pięć lat temu wydobył i opisał nad-
wiślański region etnograficzny. Jego 
zdaniem 280-lecie pierwszej wzmian-
ki o mikroregionie, który obejmuje za-
sięgiem zarówno gminę Górę Kalwa-
rię jak i Karczew, jest dobrą okazją do 
nadania przeprawie nazwy Most Nad-

wiślańskiego Urzecza. – Nie będzie 
ona wzbudzała żadnych negatywnych 
emocji, gdyż w założeniu łączy a nie 
dzieli, jest apolityczna i ponadczaso-
wa – mówi Stanaszek. – Most symbo-
licznie spaja prawo i lewobrzeżne Urze-
cze, którego osią od zawsze była Wisła. 
Nie bez znaczenia jest wreszcie fakt, 
że to właśnie z gminy Góra Kalwaria 
nasz region „wyruszył w świat” w 2012 
roku. Wobec wzrastającej aktywno-
ści innych urzeckich gmin (m.in. Wa-
wer, Konstancin-Jeziorna, Wilanów) 

nadarza się zatem znakomita okazja, 
aby przesunąć „punkt ciężkości” Urze-
cza w kierunku jego matecznika, Góry 
Kalwarii – przekonuje. 
 Argumentacja odkrywcy Urze-
cza przekonała lokalne władze. Bur-
mistrz uznał, że nadanie takiej nazwy 
jest „celowe i zasadne”. – To będzie  
pierwsza miejscowa nazwa w regionie 
odnosząca się do Urzecza. Z gmin są 
jednak sygnały, że będzie ich więcej – 
mówi Łukasz Maurycy Stanaszek.

Most będzie pierwszym obiektem w okolicy 

z Urzeczem w nazwie 

Drogi przez mękę
PIASECZNO Ludzie mieszkający przy ulicach Syrenki i Sękocińskiej biją 

na alarm. – Na Sękocińskiej są takie dziury, że można uszkodzić samo-

chód – skarży się Zofi a Ufnalewska. – Łącznik z Syrenki jest praktycz-

nie nieprzejezdny i gmina nic w tej sprawie nie robi

 Najgorzej mają ci, którzy mieszkają przy ulicy Sękocińskiej w pobliżu Pu-
ławskiej. Jest to najniżej położony odcinek drogi, usiany głębokimi dziurami. 
Na Sękocińską nie ma wjazdu z Puławskiej. Jadąc od strony Warszawy trzeba 
skręcić w położoną równolegle ul. Syrenki, a następnie w krótki łącznik Syren-
ki z Sękocińską. Problem polega na tym, że to połączenie od dłuższego czasu 
jest nieprzejezdne. Powstała w nim głęboka wyrwa wypełniona wodą. Obok 
też nie ma jak się przecisnąć, bo tu naturalną blokadę stanowi z kolei błoto 
oraz wystająca z ziemi studzienka. Dlatego mieszkańcy, jeśli już skręcą w Sy-
renki, nadkładają drogi jadąc nią aż do Mleczarskiej i dopiero potem zjeżdża-
ją z niej w ulicę Sękocińską. – Mamy też fatalny chodnik – dodaje  Zofi a Ufna-
lewska. – Został on źle położony i rzadko kiedy można przejść po nim suchą 
nogą. Tak jak inny mieszkańcy płacimy podatki, dlatego dziwię się, że całymi 
latami gmina nic nie robi, aby poprawić nam warunki życia. 
 Włodzimierz Rasiński, kierownik gminnego referatu infrastruktury i trans-
portu publicznego zapewnia, że w najbliższym czasie łącznik między Syrenki 
i Sękocińską zostanie naprawiony. – Dosypiemy tam tłucznia i całość wyrów-
namy – zapewnia. – Studzienka też zostanie poprawiona, aby żaden z kierow-
ców nie zawadzał o nią podwoziem.
 Niestety, jeśli chodzi o nawierzchnię dziurawych dróg, to tu sprawa jest 
bardziej skomplikowana. Po prostu znajdują się one w pasie drogi krajowej i 
podlegają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Zwrócimy uwa-
gę zarządcy drogi, aby poprawił stan tych ulic przy okazji trwającego remon-
tu tego odcinka ulicy Puławskiej – dodaje Włodzimierz Rasiński.

TW
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ASF wybija dziki w powiecie
POWIAT Afrykański pomór świń w ostatnich dniach zabił na naszym te-

renie już co najmniej 24 dziki. Trwają poszukiwania zarażonych wiru-

sem martwych zwierząt, zanim staną się pokarmem dla innych dzików
 Właśnie z tego względu, że dzikie świnie są kanibalami i nie gardzą padliną, 
łącznie dziesięć załóg policjantów, strażaków, leśników i inspektorów ds. ochro-
ny zwierząt wczoraj i przedwczoraj przeczesywało nadwiślański teren od grani-
cy z Warszawą na północy po koniec gminy Góra Kalwaria na południu. Spraw-
dzano teren pomiędzy rzeką a drogą wojewódzką nr 724, bo tu wystąpiło najwię-
cej przypadków ASF. W trakcie środowych poszukiwań znaleziono cztery martwe 
dziki, m.in. w podkonstancińskiej Ciszycy. W tym samym dniu mieszkańcy zgłosili 
kolejne padłe zwierzęta w Podłęczu (gmina Góra Kalwaria), Parceli (koło Konstan-
cina-Jeziorny) oraz Tarczynie. – Doszło do takiej sytuacji, że kiedy nasz pracownik 
pojechał do Podłęcza, żeby pobrać próbkę do badania na obecność ASF, z gęstwi-
ny wyszedł i na jego oczach zdechł kolejny dzik – opowiada Małgorzata Bruczyń-
ska, powiatowy lekarz weterynarii.  
 Afrykański pomór świń (ASF) jest wyjątkowo trwałym wirusem – łatwo się 
przenosi, jednocześnie nie jest go w stanie zniszczyć ani wysoka temperatu-
ra podczas gotowania (stąd może znajdować się  w poddanym obróbce mię-
sie), ale jednocześnie nie jest groźny dla ludzi oraz innych gatunków zwierząt. 
Gorzej gdy rozprzestrzeniając się dotrze do hodowli świń. Wówczas trzeba je 
wszystkie zutylizować, co powoduje ogromne straty.
 Co można zrobić, aby wirus się nie roznosił? Przede wszystkim nie dokar-
miać dzików, m.in. wyrzucając resztki żywności, szczególnie zawierające pro-
dukty mięsne. Należy też wszelkim służbom zgłaszać padłe zwierzęta. 

PC
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Piotr Chmielewski
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PrzeTestuj swój 
Pomysł na biznes z ING
ING Bank Śląski inspiruje do działania i zachęca do zrobienia pierwszego kroku – czyli założenia własnej fi rmy. 

Bank udostępnia również narzędzia, które mogą ten start ułatwić – tam, gdzie klienci ich potrzebują: on-line, 

mobilnie, zdalnie. 

Krok pierwszy 

– Testuj Pomysł

  ING Bank ŚlING Bank Śląski udostępnił ąski udostępnił 

przedsiębiorcom - także przyszłym - przedsiębiorcom - także przyszłym - 

narzędzie online do przetestowania narzędzie online do przetestowania 

pomysłu na biznes.pomysłu na biznes.  Narzędzie „Testuj 
Pomysł” daje możliwość uzyskania od-
powiedzi na pytania, czy pomysł na 
biznes trafi  w gusta przyszłych klien-
tów, czy kupiliby produkt lub skorzy-
stali z usługi. Bank bezpłatnie dostar-
cza przedsiębiorcom wiedzę, na którą 
dotąd stać było tylko duże fi rmy.

Jak działa 

Testuj Pomysł? 

 Użytkownik wchodzi na stronę 
i przedstawia swój pomysł lub fi rmę 
w formie krótkiego opisu lub fi lmu. 
Wybiera grupę (płeć, wiek, lokaliza-
cja) do jakiej ma być skierowane bada-
nie. Następnie tworzy od 3 do 5 pytań, 
które mają pomóc mu ukierunkować 
jego biznes oraz 3 do 5 alternatyw-
nych odpowiedzi do każdego pytania. 
Ankieta wysyłana jest do 120 respon-
dentów. Maksymalnie do 7 dni użytkow-
nik otrzyma je na maila wyniki badania. 
Wyniki dają informację co o pomyśle
sądzą potencjalni klienci i stanowią 
wskazówki, jak ten biznes ukształtować.  

WięWięcej na cej na 

www.inwww.ingbank.pl/testujpomyslgbank.pl/testujpomysl

Krok drugi - Otwarcie fi rmy 

bez wychodzenia z domu 

przez Profi l Zaufany

  Osoby,Osoby, które podjęły decyzję  które podjęły decyzję 

o otwarciu własnej fi rmy mogą to o otwarciu własnej fi rmy mogą to 

zrobić bez wizyty w urzędach. ING zrobić bez wizyty w urzędach. ING 

Bank Śląski jako jeden z pierwszych Bank Śląski jako jeden z pierwszych 

wdrożył w swoim systemie banko-wdrożył w swoim systemie banko-

wości internetowej Moje ING taką wości internetowej Moje ING taką 

możliwość przez Profi l Zaufany.możliwość przez Profi l Zaufany.

 Profi l Zaufany jest rozwiązaniem na 
załatwienie wielu spraw urzędowych 
online. Do tej pory można było złożyć 
wniosek o otwarcie fi rmy przez Internet 
ale i tak konieczna była wizyta w urzę-
dzie. Teraz funkcję weryfi kacji osoby 
przejmuje bank, właśnie poprzez Profi l 
Zaufany. Po założeniu Profi lu Zaufane-
go w Moim ING, klient ze strony urzę-

du wysyła jeden wniosek o otwarcie 
fi rmy, który trafi a do wszystkichmiejsc, 
gdzie fi rma musi zostać zgłoszona. 
Dla klientów to duże ułatwienie a dla 
banku możliwość realnego wsparcia 
w procesie otwarcia fi rmy.

Krok trzeci – zadbaj

o wyposażenie i sprzęt

  ING BING Bank Śank Śląski wprowadził ląski wprowadził 

ofertę mikro-leasingu dla przedsię-ofertę mikro-leasingu dla przedsię-

biorców, już od 1 000 zł. Nowa ofer-biorców, już od 1 000 zł. Nowa ofer-

ta, przygotowana wspólnie ze star-ta, przygotowana wspólnie ze star-

tupem LeaseLink,tupem LeaseLink,  obejmuje leasing 
na drobny  sprzęt taki jak: smartfony, 
sprzęt fotografi cznyczy komputery ale 
tak że wyposażenie biurowe, meble, 
czy sprzęt gastronomiczny.

 Proces wnioskowania o leasing 
odbywa się całkowicie on-line. Z ofer-
ty mogą skorzystać wszystkie fi rmy, 
bez względu na okres prowadzenia 
działalności – także te, które dopiero 
rozpoczynają działalność gospodarczą. 
Dostępna kwota leasingu w tej ofercie 
wynosi od 1 000 zł do 19 999 zł netto.

 Dla osób prowadzących jednooso-
bową działalność gospodarczą mogą 
zawnioskować o leasing pojazdów
w systemie bankowości internetowej
Moje ING. Klient może przygotować
ofertę leasingu w dowolnym momen-
cie, w dogodnym dla siebie czasie. 
Wystarczy, że zaloguje się do systemu 
bankowości internetowej. Moje ING 
i wpisze interesuj ce go parametry tj. 
wkład własny, okres leasingu, czy pro-
cent wykupu dla pojazdu, którym jest 
zainteresowany. Kalkulacja z całkowi-
tym kosztem leasingu i wysokością 
miesięcznej raty jest dostępna od ręki. 
Co więcej, klient może dopasować ratę 
do swoich oczekiwań i możliwości. 

 Oferta skierowana jest do fi rm 
zainteresowanych leasingiem samo-
chodów osobowych i dostawczych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony. Przedsiębiorcy od razu po 
założeniu fi rmy, w krótkim czasie i przy 
minimum formalności, mogą uzyskać 
fi nansowanie samochodu. Wystarczy 
złożyć wniosek leasingowy z faktu-
rą proforma, zawierającą specfi kację 
wybranego samochodu. Finansowanie 
udzielane jest na podstawie oświad-
czenia klienta, bez konieczności do-
starczania dokumentów fi nansowych.

Krok czwarty 

– prowadź biznes

  ProwadzenieProwadzenie dzia działalności wiążełalności wiąże

się z płatnościami. Bank udostępniłsię z płatnościami. Bank udostępnił

klientom mobilny terminal płatni-klientom mobilny terminal płatni-

czy, który pozwala na przyjmowanie czy, który pozwala na przyjmowanie 

płatności wszędzie tam, gdzie ich płatności wszędzie tam, gdzie ich 

kontrahenci prowadzą działalność.kontrahenci prowadzą działalność.  
Terminal przyjmuje płatności kartami 
Visa oraz Mastercard, zarówno z chipem, 
z paskiem magnetycznym jak i zbli-
żeniowymi. Obsługuje również kody 
BLIK i umożliwia skorzystanie z usługi 
Cash Back. Wystarczy zawnioskować 
o terminal w systemie bankowości in-
ternetowej Moje ING. Kurier dostarczy 
terminal pod wskazany adres.

  KlienKlienci ci banku mogą dokonywać banku mogą dokonywać 

płatności wygodnie – telefonem, płatności wygodnie – telefonem, 

w oparciu o technologię HCE. w oparciu o technologię HCE. Ma-
stercard w telefonie to rodzaj wirtual-
nej karty do konta,która pozwala płacić 
telefonem wszędzie, gdzie akceptowa-
ne są płatności zbliżeniowe. Aby korzy-
stać z płatności telefonem dla przedsię-
biorców wystarczy Konto z Lwem dla 
fi rmy lub osoby indywidualnej, z apli-
kacją mobilną Moje ING mobile oraz 

telefon wyposażony w moduł NFC. 
Proces aktywacji Mastercard w telefo-
nie jest również dostępny w aplikacji 
Moje ING mobile.

Komentarz 

eksperta

 - Inspirujemy 
Polaków do bycia 
o krok do przodu 
w życiu i w bizne-
sie. Zachęcamy ich 
do działania, do 

wzięcia swoich spraw i fi nansów w swoje 
ręce – dostarczamy produkty, usługi i na-
rzędzia, które mogą im pomóc osiągnąć 
sukces. Dodatkowo, klienci mogą korzy-
stać z Mojego ING i innych rozwiązań
dostępnych w systemie bankowości 
internetowej w dowolnym momen-
cie, w dogodnym dla siebie miejscu. 
Dzięki temu oszczędzają czas, który 
mogą poświęcić na biznes  - powiedziała
 Aleksandra Ślęzak, Dyrektor Regionalna 
ds. Detalicznych w ING Banku Śląskim.
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Niepełnosprawni 
też chcą robić zakupy
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Adam Marci-

niak poprosił o utworzenie w rejonie targowiska dwóch miejsc parkin-

gowych dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się jednak, że nie jest to 

wcale takie proste

 Radny poprosił o wytyczenie jednego miejsca od strony ulicy Jana Paw-
ła II i kolejnego od ulicy Nadarzyńskiej. Pomijając fakt, że takich miejsc nie by-
łoby gdzie (a raczej na czym) namalować, bo wokół targowiska wszystko to-
nie w błocie, a parkingi są nieutwardzone, to wytyczenie miejsc wymagałoby 
osobnego projektu organizacji ruchu. - Projekt taki najpierw trzeba wykonać, 
a następnie go zatwierdzić – mówi Włodzimierz Rasiński, szef gminnego wy-
działu infrastruktury i transportu drogowego. - To wymaga czasu i środków. 
Teraz tych miejsc i tak nie namalujemy bo jest niesprzyjająca pogoda. Myślę 
natomiast, że będzie można wrócić do tematu w przyszłym roku.
 Wydaje się jednak, że najkorzystniej będzie poczekać z wydzieleniem 
miejsc dla niepełnosprawnych do remontu samego targowiska. Gminie zale-
ży, żeby ta inwestycja została jak najszybciej zrealizowana. Prawdopodobnie 
targowisko w nowej odsłonie zostanie udostępnione w 2019 roku.

TW

Najstarszy zabytek stoi w błocie
KONSTANCIN-JEZIORA Po renowacji do Mirkowa powrócił 161-letni krzyż. Jednak trudno się 

mu przyjrzeć, ponieważ stoi wśród kałuż i błota

 Pamiątka przeszłości znajdują-
ca się pomiędzy drogą 721 (łączą-
cą Mirków z Habdzinem) a stawem 
przy dawnej papierni jest starsza 
od wszystkich czterech kościołów w 
mieście i od miasta. 

Dzieło pasjonata 

 O rozpadającym się zabytku pi-
saliśmy na początku tego roku na 
prośbę Arkadiusz Macieja Lipie-
nia. – Krzyż i jego podstawa rozpa-
dają się i nikt nie interesuje się ich sta-
nem – alarmował. Jak mówi legenda, 
ustawiony na niewysokim wzniesieniu 
krzyż ufundowali ludzie, którzy mo-
dlili się, aby odeszła zaraza i przeżyli. 
Na czterech żeliwnych tablicach moż-
na przeczytać m.in. (pisownia orygi-
nalna): „Nieomieszkaj, nawrócić się 
do Pana i nie odkładaj od dnia do 
dnia”, „Na chwałę Bogu, ku pożytko-
wi bliźnich, wierni mieszkańcy papier-
ni krzyż ten postawili, 1856”. 
 Po naszej interwencji, starania o 
pilną renowację krzyża na począt-
ku tego roku zapowiedziała na na-
szych łamach konstancińska radna 
Zenobia Tuszyńska. I słowa dotrzy-
mała. Zabytek powrócił niedawno 
na wzgórek w Mirkowie po profesjo-
nalnie wykonanej konserwacji w wy-
specjalizowanej pracowni. Fachow-
cy dodali jeszcze nieodpłatnie me-
talowe ogrodzenie wzgórka. – Trafił 
nam się prawdziwy pasjonata, dzię-
ki czemu prace kosztowały tylko 30 
tys. zł – cieszy się Zenobia Tuszyń-

ska. Aby prace były możliwe, rad-
na zwróciła się do Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
(MZDW) o zgodę na wejście w te-
ren (krzyż stoi w pasie drogi woje-
wódzkiej) , a także złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków o dotację na konserwację 
pamiątki. Udało się, MUOZ prze-
kazał 10 tys. zł. Wsparcia w kwo-
cie 3 tys. zł udzieliła też mirkow-
ska parafia. – Wielkie podziękowa-
nia dla miejscowych emerytów i ren-
cistów, którzy zebrali tę kwotę. Bez-
interesownie w renowację wizytówki 
Mirkowa  zaangażowała się też gro-
no osób, które pomogły przygoto-
wać niezbędną dokumentację – do-
daje radna. O zapłacenie brakującej 
kwoty Zenobia Tuszyńska zwróciła 
się do samorządu gminy. 

Otoczenie już nie tak piękne

 Radości nie kryją mieszkań-
cy. – Gratuluję Kurierowi Połu-
dniowemu, że zajął się tym tema-
tem. Artykuł przyczynił się do re-
nowacji – uważa mężczyzna, któ-
ry nas poinformował o złym sta-
nie zabytku.
 Niestety, wzgórek z odnowio-
nym krzyżem stoi obecnie wśród 
morza błota oraz kałuż i dostęp 
do niego jest bardzo utrudniony. 
W tym miejscu podobno często 
zatrzymują się ciężarówki i to one 
zdewastowały gruntowe pobocze. 
Zapytaliśmy MZDW, czy nie mo-
głoby uporządkować otoczenia za-
bytku. Jednak jeszcze nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi.   

Piotr Chmielewski

R E K L A M A

CBA zgłasza wójt do prokuratury
LESZNOWOLA Podczas kontroli w lesznowolskim urzędzie Centralne Biuro Antykorupcyj-

ne stwierdziło nieprawidłowości związane z rozporządzaniem gminnym majątkiem 

oraz umarzaniem podatku dla fi rm. Kilka dni temu śledztwo w tej sprawie wszczęła 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 CBA zakończyło trwającą sie-
dem miesięcy kontrolę w gminie 30 
października. Kilkanaście dni póź-
niej przekazało do prokuratury ma-
teriały z przeprowadzonych czynno-
ści. – Zostały one zarejestrowane 17 
listopada – potwierdza prokurator 
Łukasz Łapczyński, rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej. 

Co odkryło CBA?

 Z naszych informacji wynika, że 
CBA badało okres od 2012 do 2017 
roku. Analiza dokumentów zaowo-
cowała złożeniem do prokuratu-
ry „zawiadomienia o uzasadnio-
nym podejrzeniu popełnienia czy-
nu zabronionego przez Marię Jo-
lantę Batycką-Wąsik, wójta gmi-
ny Lesznowola”. CBA twierdzi, że 
pani wójt nie dopełniła swoich obo-
wiązków, bezzasadnie odstępując w 
marcu 2014 roku od zawarcia umo-
wy dzierżawy z jedną z firm, z któ-
rą kilka miesięcy wcześniej gmi-
na podpisała umowę przedwstęp-
ną przyjmując wielomilionową za-
liczkę. Firma odzyskała zaliczkę, 
ale też, o czym miała zdecydować 
wójt, ustawowe odsetki (choć odstą-
pienie od zawarcia umowy było zda-
niem CBA bezzasadne) w kwocie po-
nad 1,35 mln zł. CBA uważa, że wójt 
wyrządziła tym gminie szkodę mająt-
kową. Twierdzi też, że wójt nie dopeł-
niła swoich obowiązków umarzając 
prawie 2,6 mln zł podatku kilku fir-
mom, mimo że te nie wykazały swo-
jej złej sytuacji materialnej. Zdaniem 
funkcjonariuszy Maria Jolanta Ba-
tycką-Wąsik działała w ten sposób na 
szkodę interesu publicznego. 

Pałeczka po stronie prokuratury

 Po zapoznaniu się ze zgroma-
dzonym materiałem dowodowym, 
30 listopada prokurator okręgowy 

wszczął śledztwo „w sprawie prze-
kroczenia uprawnień oraz niedo-
pełniania obowiązków służbo-
wych przez funkcjonariusza pu-
blicznego”, w tym wypadku wój-
ta Lesznowoli, i działanie na szko-
dę interesu publicznego. – Chodzi 
o nieprawidłowości w rozporządza-
niu gminnym majątkiem, czym wy-
rządzono gminie Lesznowola szko-
dy majątkowe – precyzuje prokura-
tor Łapczyński. – Śledztwo jest na 
etapie gromadzenia materiału dowo-
dowego. To dopiero jego początkowy 

etap, dlatego na razie nie udzielamy 
więcej informacji.
 Na razie prokuratura bada, czy 
zostały wypełnione znamiona prze-
stępstwa. Jeśli okaże się że tak, wów-
czas zostaną postawione zarzuty. 
 Poprosiliśmy o skomentowa-
nie całej sprawy Marię Jolantę Ba-
tycką-Wąsik. – Kontrola stwierdzi-
ła pewne nieprawidłowości zwią-
zane z gospodarowaniem mieniem, 
jednak w tej chwili trudno jest mi się 
do tego odnieść. Z całą pewnością 
nie stwierdzono natomiast żadnych 
działań korupcyjnych – mówi pani 
wójt. – Trzeba poczekać na zakoń-
czenie czynności przez prokuraturę. 
 Była to trzecia kontrola CBA w 
urzędzie gminy Lesznowola za rzą-
dów obecnej pani wójt. Dwie po-
przednie dotyczyły boiska wybudo-
wanego pod linią wysokiego napię-
cia w Starej Iwicznej (o sprawie pi-
saliśmy w artykule „Boisko pod na-
pięciem” w kwietniu 2015 roku). 
– Wcześniejsze kontrole zakończyły 
się dla gminy pozytywnie – podkre-
śla wójt Batycka-Wąsik.

Tomasz Wojciuk

30 listopada prokurator 

okręgowy wszczął śledz-

two w sprawie przekroczenia 

uprawnień oraz niedopełnie-

nia obowiązków służbowych 

przez funkcjonariusza pu-

blicznego – wójta Lesznowoli
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Dramat na Karczunkowskiej
LESZNOWOLA/URSYNÓW Podróżni korzystający ze stacji PKP Jeziorki narzekają, że wykonaw-

ca wiaduktu na ul. Karczunkowskiej nie zapewnił im właściwego dojścia do peronów

 – W imieniu licznych pasażerów 
korzystających z usług Kolei Mazo-
wieckich i stacji Warszawa-Jeziorki, 
prosimy o zajęcie się tematem „dro-
gi”, jaką codziennie musimy poko-

nywać, aby dostać się na peron – za-
alarmowała nas Małgorzata Czap-
ska. – To, co w tej chwili zafundo-
wali nam panowie wykonujący wia-
dukt na Karczunkowskiej to po pro-
stu masakra i dramat. Ulica tonie w 
błocie, a my razem z nią...
 Sprawdziliśmy i rzeczywiście 
trzeba przyznać naszej czytelniczce 
rację. Dojście do peronu, na którym 
zatrzymują się pociągi z Warsza-
wy utrudnia gęste, głębokie błoto, 
w którym z łatwością można zapaść 
się po kostki. Robotnikom pracują-
cym na budowie to nie przeszkadza, 
bo w większości noszą gumofilce, 
jednak dla osób pracujących w war-
szawskich biurach może to już być 
spory problem. Do peronu w stronę 
stolicy w ogóle nie udało nam się do-
stać. Być może rozkopane przejście 
było akurat w tej chwili poprawiane. 

Robią, co mogą?

 – Obowiązkiem wykonawcy in-
westycji jest zachowanie czysto-
ści w rejonie budowy – mówi Ka-
rol Jakubowski z biura prasowego 
PKP PLK, zlecającego inwestycję. 
– Wszystkie uwagi mieszkańców i 
podróżnych na bieżąco przekazuje-
my firmie Trakcja, obligując ją, aby 

zapewniła właściwe dojście do pe-
ronu. Zapewniam, że ze swej stro-
ny mobilizujemy firmę do zachowa-
nia porządku. Nam też zależy, aby 
ta budowa była jak najmniej uciążli-
wa dla mieszkańców.
 Według zapowiedzi wiadukt na 
Karczunkowskiej ma być gotowy we 
wrześniu przyszłego roku. 
 Drugą „wiszącą” cały czas inwe-
stycją kolejową jest wiadukt na Alei 
Kalin w Zalesiu Dolnym. Jest on już 
wprawdzie od jakiegoś czasu przejezd-
ny, ale ruch po nim odbywa się niele-
galnie, ponieważ inwestycji nie przyjął 
jeszcze Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego. Cały czas trwa uzu-
pełnianie dokumentacji. – Jak wszyst-
ko dobrze pójdzie, w grudniu Aleja 
Kalin wreszcie zostanie dopuszczona 
do użytku – mówi Karol Jakubowski.

Gotowi na nadejście zimy

 W ubiegłym tygodniu nasz 
powiat nawiedził gwałtowny 

atak zimy. Wiele pociągów mia-
ło opóźnienia. PKP PLK zapew-
nia, że cały czas prowadzi mo-
nitoring sytuacji pogodowej oraz 
przejezdności linii. – W gotowo-
ści pozostaje 168 zespołów szyb-
kiego reagowania, które usuwają 
awarie toru oraz urządzeń auto-
matyki kolejowej – zapewnia Mi-
rosław Siemieniec, rzecznik pra-
sowy PKP PLK. – Mamy do dys-
pozycji 219 maszyn do odśnieża-
nia torów. Blisko 17,8 tys. roz-
jazdów wyposażono w urządze-
nia elektrycznego ogrzewania, 
aby zabezpieczyć je przed przy-
marzaniem. Do usuwania awarii 
w sieci trakcyjnej przygotowano 
66 pociągów pogotowia siecio-
wego, PLK mogą wykorzystywać 
również dodatkowe lokomotywy 
spalinowe do ściągania uszko-
dzonego taboru.

Tomasz Wojciuk

Wejście na jeden z peronów na stacji PKP Jeziorki

Uciążliwy dla mieszkańców 

remont linii kolejowej 

na naszym terenie powoli 

dobiega końca

Jubileuszowe 
spotkanie z Mikołajem
GÓRA KALWARIA W sobotni wieczór w Obrębie 

po raz 10. odbył się Piknik z Mikołajem

 To jedna z niewielu wsi w gminie, w których z okazji Mikołajek co roku 
dzieci spotykają się ze świętym i są obdarowywane pokaźnymi prezentami, w 
większości słodyczami. W czasie wieczoru mieszkańcy wspólnie ubierali  cho-
inkę, a następnie kolędowali z bardzo muzykalną, miejscową rodziną Goździ-
kowskich, która poprowadziła również zabawy dla dzieci. Jubileuszowe spo-
tkanie stało się okazją do podziękowań dla sołtys Katarzyny Rewerskiej, któ-
ra była inicjatorem pikniku i każdego roku pozyskuje sponsorów akcji. Kwiaty 
wręczyli jej mieszkańcy oraz wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski,a gratulacje 
złożył również burmistrz Dariusz Zieliński. Z kolei sołtys wręczyła podzięko-
wania dla darczyńców. W sobotę okazało się, że Obręb młodnieje, ponieważ 
zdecydowanej większości z blisko 40 obdarowanych maluchów nie było jesz-
cze na świecie, kiedy odbył się pierwszy Piknik z Mikołajem.

PC

Pylony wskażą ci drogę
PIASECZNO Przy wjazdach do Piaseczna pojawiły się tablice informacyjne. Ma to ułatwić 

osobom z zewnątrz dotarcie do najważniejszych punktów miasta

 Pylony pojawiły się m.in. w Zale-
siu Dolnym, a także przy wjeździe do 
Piaseczna od strony północnej (od ul. 
Puławskiej), zachodniej (od ul. Oręż-
nej) czy wschodniej (od strony Góry 
Kalwarii). Ustawiono ich w sumie aż 
12. Koszt jednego to 14 tys. zł netto. 
Tablice zamontowali pracownicy wy-
działu utrzymania terenów publicz-
nych. – Jest to element projektu Sys-
tem Informacji Miejskiej – informuje 
Anna Grzejszczyk z gminy.

TW
Jeden z pylonów pojawił się naprzeciwko starej mleczarni

R E K L A M A

R E K L A M A
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Mikołajowie dali sygnał do ślizgania
KONSTANCIN-JEZIORNA Mnóstwo rodzin przyszło w niedzielny wieczór do Parku Zdrojowe-

go, aby obejrzeć kolorowe przedstawienie na zmrożonej tafl i, a później po raz pierw-

szy w sezonie poczuć lód pod płozami

 Niedzielna inauguracja sezonu 
łyżwiarskiego pokazała, jak urokli-
wa potrafi być zima. Przy radosnej 
muzyce i kolorowych światłach pół-
godzinne show na lodowisku zapre-
zentowało Towarzystwo Łyżwiar-
stwa Figurowego Walley z podpiase-
czyńskiego Julianowa. Pan Mikołaj 

i jego żona wykonując budzące po-
dziw ewolucje poszukiwali niesfor-
nych choinek, nie mniej skorych do 
prezentowania imponujących ewo-
lucji w kusych strojach. – Nasi ak-
torzy to wielokrotni medaliści mi-
strzostw w łyżwiarstwie figurowym 
rangi ogólnopolskiej oraz europej-
skiej – zdradzał Jacek Tascher za-
łożyciel TŁF Walley i były reprezen-
tant Polski w tej dyscyplinie. 
 Barwny pokaz zaostrzył znie-
cierpliwienie publiczności. Gdy tyl-
ko nadarzyła się okazja, dziesiątki 
mieszkańców w różnym wieku wyle-
gło na taflę. – Przychodzimy na lo-
dowisko w parku już trzeci rok, wcze-
śniej nie umieliśmy jeździć na łyż-
wach – przyznaje Ewa Kasprowicz, 
mama 7-letnich bliźniaczek, Zosi i 
Marysi. – Dziś dziewczynki strasznie 
mnie i męża poganiały, żebyśmy nie 
spóźnili się na rozpoczęcie. 
 Dla miłośników ślizgania, którzy 
wybrali się w niedzielny wieczór do 
Parku Zdrojowego, Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji (GOSiR) 
przygotował konkursy i zabawy, w 
których można było wygrać czeko-

ladowe Mikołaje (przygotowano ich 
setkę). Uroczystego otwarcia nowego 
sezonu łyżwiarskiego dokonali bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk i przewod-
niczący rady miejskiej Andrzej Cie-
ślawski. Burmistrz zapraszał na lodo-
wisko nie tylko  mieszkańców miasta, 
ale zapowiedział również, że w czasie 
ferii dzieci spoza gminy na podstawie 
legitymacji również zostaną wpusz-
czone na ślizgawkę bezpłatnie. 
 Lodowisko jest czynne w dni po-
wszednie w godz. 8-21, natomiast 
w soboty i niedziele w godz. 10-22. 
Dorośli za jednorazowy wstęp płacą 
5 zł, a uczniowie i studenci (po oka-
zaniu ważnej legitymacji) – 3 zł. Wy-
pożyczenie łyżew kosztuje 7 zł (za 

jednorazowe skarpetki trzeba za-
płacić  dodatkową złotówkę), kask 
ochronny – 3 zł, a chodzik do nauki 
jazdy – 10 zł. W niedzielę do wypo-
życzalni ustawiła się długa kolejka.
 Będą dni, w których wszyscy po-
ślizgają się w parku bezpłatnie. Naj-
bliższy to 14 stycznia – dzień finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. GOSiR szykuje też niespo-
dziankę na dzień zakochanych. – W 
Walentynki warto będzie przyjść na 
lodowisko. Będzie naprawdę cie-
pła atmosfera – zaprasza Jolanta 
Urbańska, dyrektor ośrodka. 
 Otwarciu sezonu łyżwiarskiego 
patronował Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Półgodzinny spektakl w wykonaniu mistrzów łyżwiarstwa 

figurowego wzbudził aplauz publiczności  

Burmistrz zapowiedział, 

że w czasie ferii zimowych 

dzieci spoza gminy na pod-

stawie legitymacji również 

zostaną wpuszczone na 

ślizgawkę bezpłatnie 

Warsztaty z „muzyki duszy”
GÓRA KALWARIA Wybuch radości, energii i wspaniałego śpiewu – tak 

krótko można podsumować weekendowe warsztaty Calvary Gospel, a 

szczególnie koncert fi nałowy

 Gospel to rodzaj muzyki chrześcijańskiej, która ma swoje korzenie w XI-
X-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Ameryki Północnej. Jest na-
zywana „muzyką duszy”.
 Gwiazdą występu, podczas którego chór złożony z przeszło 80 gardeł po-
kazał, czego nauczył się podczas ósmej już edycji warsztatów, był Elvis Ediag-
bonya. Obdarzony charyzmą wokalista, pianista i dyrygent pochodzący z Ni-
gerii (a obecnie mieszkający w Holandii) śpiewał całym sobą, zachęcając do 
żywej reakcji widzów, którzy wypełnili w niedzielny wieczór kościół na gór-
ce. – Jestem bardzo wzruszony, że znajdujemy się w kościele, który jest w cen-
trum krzyża utworzonego z ulic. Poznałem historię waszego miasta – mówił 
czarnoskóry śpiewak. Osobowością zagranicznemu gościowi nie ustępowała 
dynamiczna dyrygentka Joanna Wątor, popularyzatorka muzyki gospel. Pod-
czas koncertu fi nałowego zabrzmiało dziewięć utworów. Chórzystom towa-
rzyszyli muzycy sesyjni. 
 Organizatorem wyjątkowej imprezy muzycznej jest miejscowa Fundacja 
Promocji i Edukacji Artystycznej Promotus. Wsparły ją przy tym gmina, staro-
stwo oraz sponsorzy. Patronem medialnym był Kurier Południowy. 

PC 
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Spotkajmy się na 
Jarmarku Świątecznym
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 17 grudnia Park Zdrojowy rozbły-

śnie światełkami ozdób, roztoczy gamę świątecznych zapachów i za-

brzmi pięknymi kolędami

 Jarmark przed Bożym Narodzeniem to już konstancińska tradycja. W na-
stępną niedzielę, w godz. 11-18 na odwiedzających będą czekały stoiska z ory-
ginalnymi ozdobami i upominkami. W świąteczny nastrój wprowadzą przy-
byłych zapachy pierników i świerkowych stroików. Będzie można degusto-
wać wigilijne potrawy i zrobić zakupy do domu. Ponad 70 wystawców zaofe-
ruje to, czego na świątecznych stołach i pod choinkami zabraknąć nie może. 
Na dzieci czekać będą wyjątkowe atrakcje: zagroda świąteczna ze zwierzęta-
mi, warsztaty robienia ozdób, a także spotkanie ze św. Mikołajem oraz jego 
pomocnikami (w godz. 12-16). O godz. 14.15 burmistrz złoży wszystkim życze-
nia i podzieli się opłatkiem. To będzie wstęp do wspólnej Wigilii, podczas któ-
rej wspólnie z Aleksandrą Kostką, pogodynką z TVP, będzie można zaśpiewać 
najpiękniejsze polskie kolędy. Jarmarkowi patronuje Kurier Południowy.

PC
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PIASECZNO

Przyszłość młodzieżowych rad
 Jutro w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędzie się debata o przyszło-
ści młodzieżowych rad. Debata jest częścią wielomiesięcznych, ogólnopolskich 
konsultacji mających na celu wypracowanie postulatów do zmiany ustawy o sa-
morządzie gminnym w kwestii młodzieżowych rad. Początek o godz. 16.30.

Tyl.
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Przedszkolny protest 
sparaliżował Piaseczno
PIASECZNO W poniedziałek po południu przejście dla pieszych przy 

urzędzie gminy zablokowali właściciele przedszkoli, którzy protesto-

wali przeciwko zaniżaniu wypłacanych im dotacji

 Ulica Kościuszki została na dwie godziny wyłączona z ruchu, a w mieście 
błyskawicznie powstały gigantyczne korki. – Ten protest jest wyrazem naszej 
bezsilności i braku dialogu ze strony burmistrza – mówi Michał Otręba, ini-
cjator ulicznej demonstracji, członek Stowarzyszenia Niepokonani 2012, któ-
re pomaga właścicielom przedszkoli. – Demonstracja ma charakter pokojo-
wy. Nie chcemy niczego niszczyć, tylko zwrócić uwagę na nasz problem.
 Kilka minut po godz. 15 na przejście między gminą a skwerem Kisie-
la wkroczyło kilkadziesiąt osób, reprezentujących około 15 niepublicznych 
placówek. Przy przeraźliwych, mrożących krew w żyłach dźwiękach trąbek i 
akordeonu zaczęli oni chodzić z transparentami w tą i z powrotem po przej-
ściu. – Właściciele przedszkoli, którzy podpisali umowy z gminą, stanęli na 
krawędzi bankructwa – wyjaśniał Michał Otręba. – Wszyscy mają pretensje, 
że gmina świadomie zaniża im dotacje. A przecież gdyby nie przedszkola pry-
watne gmina musiałaby pobudować kilkanaście nowych przedszkoli publicz-
nych, co kosztowałoby w sumie kilkadziesiąt milionów złotych.
 Jako że o proteście została poinformowana policja i straż miejska, frag-
ment ul. Kościuszki od Jana Pawła II został wcześniej wyłączony z ruchu, a kie-
rowcy skierowani na objazdy. Spowodowało to, że w mieście natychmiast za-
częły tworzyć się gigantyczne korki. Na ulicę Kościuszki wjeżdżały natomiast 
pojazdy uprzywilejowane i autobusy, które były przez demonstrantów prze-
puszczane. - Szkoda że podjęto decyzję o zamknięciu ulicy - mówi Michał 
Otręba. - Chcieliśmy 10 minut chodzić po przejściu i robić 5-minutową prze-
rwę, aby przepusczać samochody.

W proteście, który trwał ostatecznie godzinę, wzięło udział 

kilkadziesiąt osób

Błędy nie mogą się już powtórzyć
GÓRA KALWARIA Po dwóch tegorocznych przypadkach zatrucia wody w gminnej sieci, 

prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej wydał zarządzenie, jak należy postępować w 

takich sytuacjach

 Do skażenia wody groźną bak-
terią coli doszło we wrześniu w Ba-
niosze i okolicach oraz pod koniec 

października w Górze Kalwarii. W 
obydwu przypadkach mieszkań-
cy mieli pretensje do władz miasta, 
a szczególnie gminnej spółki ZGK, 
iż zbyt późno dowiedzieli się o tym, 
że woda w kranach jest niezdatna 
do użytku. Tak było szczególnie w 
ostatnim przypadku, kiedy sanepid 
poinformował ZGK o skażeniu w 
czwartek wieczorem, a oficjalna in-
formacja do mieszkańców dotarła 
dopiero w piątek około godz. 13. W 
związku z tym niektórzy stanowczo 
zażądali od burmistrza wyjaśnień.
 W odpowiedzi Dariusz Zieliń-
ski wyraził ubolewanie „z powo-
du wszelkich problemów, które do-
tknęły mieszkańców znacznej czę-
ści miasta” i za te uciążliwości prze-
prosił. Na szczęście była możliwość 
odcięcia ujęcia wody na Zakalwarii 
(które poddano intensywnej dezyn-
fekcji), a wodę podano z innych, bez-
piecznych ujęć w gminie. – Stanow-

czo odrzucam pojawiające się za-
rzuty, jakoby Urząd Miasta i Gmi-
ny bagatelizował, a wręcz ukry-
wał sprawę. Podejmowałem wszel-
kie możliwe działania, aby zdrowiu 
naszej społeczności nic nie zagraża-
ło – wyjaśnia burmistrz. Przyznaje 
przy tym, że – jak się okazało – sa-
nepid wysłał ZGK wiadomość o za-
nieczyszczeniu na skrzynkę  mejlo-
wą w czwartek, ale jeden z pracow-
ników zakładu odebrał ją dopiero... 
następnego dnia. Jak wynika z po-
stępowania wyjaśniającego przepro-
wadzonego przez ratusz, w czwartek 
sanepid powiadomił spółkę o pro-
blemie z wodą również telefonicznie, 

lecz z wyjaśnień prezesa ZGK wyni-
kało, że „nie była to informacja tak 
szczegółowa jak ta elektroniczna, 
wobec czego spółka nie miała peł-
nego obrazu aktualnego stanu rze-
czy”. Mimo to jeszcze tego same-
go dnia  zakład przystąpił do de-
zynfekcji wodociągu przyłączone-
go do stacji Zakalwaria. – Nie ule-
ga wątpliwości, że ZGK powinien 
był od razu po otrzymaniu tele-
fonu zaalarmować urząd miasta 
oraz mieszkańców. Brak takiej re-
akcji uważam za niedopuszczalny 
i naganny. Sytuacja, gdy odbior-
cy wody nie zostają powiadomieni 
o zagrożeniu w trybie natychmia-
stowym, nie może się powtórzyć. 
I zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby się nie powtórzyła – 
stwierdza Dariusz Zieliński. 
 W rezultacie zdarzenia, Jerzy 
Pełka, prezes ZGK wydał zarzą-
dzenie dotyczące m.in. „postępowa-
nia w przypadku pogorszenia się ja-
kości wody”. Zawiera ono szczegó-
łową instrukcję, jak postępować w 
kwestii informowania o zagrożeniu 
zarówno urzędu jak i mieszkańców. 
– To wewnętrzna instrukcja zawierają-
ca nazwiska, numery telefonów i adre-
sy mejlowe, której celem jest uspraw-
nienie procesów zachodzących w fir-
mie. Na jej podstawie  dokładnie wia-
domo, kto za co odpowiada – wyja-
śnia prezes spółki. 

Piotr Chmielewski

Burmistrz (przy mikrofonie) nie był pod koniec października zado-

wolony z działań spółki kierowanej przez Jerzego Pełkę

Sanepid wysłał ZGK 

wiadomość o zanieczyszcze-

niu na skrzynkę  mejlową 

w czwartek, ale jeden z pra-

cowników zakładu odebrał ją 

dopiero... następnego dnia
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Tomasz Wojciuk



Kurort wychodzi na prostą
KONSTANCIN-JEZIORNA Zarząd Uzdrowiska Konstancin-Zdrój zapowiada, że już w przyszłym 

roku pozbędzie się wysokiego zadłużenia. Spółka przechodzi obecnie duże zmiany

 W lutym tego roku o konstan-
cińskiej spółce uzdrowiskowej zrobi-
ło się głośno. Okazało się bowiem, że 
balansuje na granicy upadłości. Rok 
temu z długiem 44 mln zł nie była na-
wet w stanie spłacać odsetek, ponie-
waż na bieżącej działalności osiągnę-
ła prawie 9 mln zł strat. Aby pilnie ra-
tować firmę, rok temu zarząd Uzdro-
wiska Konstancin-Zdrój (UKZ) 
sprzedał za 10,9 mln zł wymagają-
cy dużego remontu szpital rehabili-
tacji kardiologicznej przy ul. Gąsio-
rowskiego wraz z działką. Kupił ją 
od spółki ten sam fundusz inwesty-
cyjny, który... jest właścicielem UKZ. 

Nie ma chętnego na „Zagłobin”

 Podczas lutowego spotkania z 
władzami gminy, członkowie zarzą-
du zapowiadali kontynuację głębo-
kiej restrukturyzacji i przede wszyst-
kim cięcie kosztów. Jeszcze pod ko-
niec 2016 roku zwolniono 29 z 215 
pracowników. Przystąpiono też do 
sprzedaży nieruchomości niepotrzeb-
nych do celów leczniczych. Jak do tej 
pory właściciela zmienił popularny 
w weekendy bar Cafe Beza w Parku 
Zdrojowym. Do tej pory nie udało się 
natomiast znaleźć chętnego na odzy-
skaną po latach przez spółkę i wyce-
nianą na 30 mln zł willę „Zagłobin” 
wraz z 3,5-hektarowym parkiem nad 
Jeziorką. To jedna z posiadłości, któ-
ra wiek temu tworzyła klimat nowo 
powstałego uzdrowiska. 
 Mimo że willi wybudowanej 
przez Hugona Seydla jeszcze nie 

sprzedano, ze spółki płyną sygnały, 
że wychodzi na prostą. Piotr Mar-
czyk, prezes Uzdrowisk Konstan-
cin-Zdrój oraz Nałęczów przyzna-
je, że wpływ na kondycję finan-
sową firmy uzdrowiskowej miały 
duże zmiany, które w niej wprowa-
dzono oraz rozwój usług uzdrowi-
skowych. Przede wszystkim scalo-
no zarządzanie wszystkimi cztere-
ma uzdrowiskami należącymi do 
Grupy Uzdrowiska Polskie. Poło-
żono też nacisk na ofertę dla lu-
dzi młodych i rodzin z dziećmi, 
aby uzdrowisko nie kojarzyło się 
wyłącznie z osobami starszymi i 
mocno schorowanymi. – Ten trend 
jest szczególnie widoczny w Kon-
stancinie, gdzie w kwietniu tego 
roku, po generalnym remoncie i 
rozbudowie otworzyliśmy nowo-
czesny szpital Sue-Ryder – poda-
je Piotr Marczyk. 

Kuracjusz kuracjuszowi nierówny

 To właśnie we wzroście liczby 
gości komercyjnych, a nie pacjen-
tów leczących się w ramach Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, szefostwo 
uzdrowiska upatruje przyszłość. 
Wszystko wskazuje na to, że kura-
cjusze płacący za pobyt i usługi, już 
niedługo będą stanowili przeważa-
jącą część klientów uzdrowiska. Aby 
zwiększyć dla nich liczbę miejsc, 
UKZ zamierza zainwestować m.in. 
w Biały Dom czy hotel Konstancja. 
 – Zakładamy, że już w przyszłym 
roku Uzdrowisko Konstancin-Zdrój 
będzie mogło pochwalić się dodat-
nim wynikiem finansowym – mówi 
prezes Marczyk. W lutym zarząd za-
powiadał, że na plus spółce uda się 
wyjść prawdopodobnie dopiero w 
roku 2019.

Piotr Chmielewski

Spółka zamierza przyciągać coraz więcej gości płacących z wła-

snej kieszeni. Na zdjęciu szpital Sue-Ryder
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Zrób zakupy na święta!
PIASECZNO W poniedziałek na miejskim rynku stanęła sztuczna choin-

ka, a dookoła placu ustawiono niewielkie świerczki. Uroczysty kiermasz 

świąteczny, połączony z „odpaleniem” drzewka odbędzie się 10 grudnia

 Święta zbliżają się wielkimi krokami. W niedzielę, między godz. 11 a 17 na 
piaseczyńskim rynku odbędzie się świąteczny kiermasz. O godz. 12.30 roz-
poczną się animacje dla dzieci, a o godz. 13 wystartuje gra miejska i będzie 
można spotkać się ze św. Mikołajem. Od godz. 14.30 na placu zapanują mu-
zyczne klimaty. Wystąpi m.in. kapela góralska. Uroczyste zapalenie lampek 
na choince odbędzie się tuż po zmroku, o godz. 16. Wcześniej życzenia świą-
teczne złoży mieszkańcom burmistrz Zdzisław Lis. Podczas kiermaszu będzie 
można nie tylko zrobić świąteczne zakupy, ale także skosztować świątecz-
nych potraw. Na placu będą rozdawane także zimowe upominki. 

TW

Błoto i breja na targowisku
PIASECZNO Po intensywnych opadach śniegu miejski plac targowy zamienił się w bajo-

ro. - Gmina powinna uprzątnąć śnieg z targowiska, nie ma tu jak zaparkować i zrobić 

zakupów – alarmowali w ubiegły piątek wzburzeni mieszkańcy

 Pan Roman mieszkający przy 
ulicy Słowiczej dotarł na targowisko 
około godz. 8. - Najpierw szedłem 
ulicą Żytnią i po przebyciu krótkie-
go odcinka całe buty miałem w bło-
cie – opowiada. - Potem wszedłem 
na plac i od razu wpadłem w głębo-
ką kałużę. To wszystko woła o po-
mstę do nieba. Gmina, która zarzą-
dza targowiskiem powinna odśnie-
żyć chociaż główne alejki. 
 Poruszanie się po placu utrud-
niało również pośniegowe błoto. 
Największe problemy miały matki 
z wózkami, które z trudem, przekli-
nając pod nosem, brnęły w śniego-
wej brei. - Przeważająca część tar-
gowiska jest nieutwardzona – mówi 
Lucyna Radzyńska z gminnego wy-
działu utrzymania terenów publicz-
nych. - Główna aleja jest wyłożona 
tzw. trelinką, która się pozapadała. 

Tu jest tak nierówno, że nie ma na-
wet jak przejechać pługiem. Na poło-
wie targu jest odwodnienie, ale stu-
dzienki są nieco wyżej, więc woda 
najpierw spływa do kolein. Nasi pra-

cownicy odgarniali śnieg z miejsc 
handlowych. Ale nie da się odśnie-
żyć „na czysto” całego placu.

TW
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Burdel przed kościołem
PIASECZNO Na szlaku pomiędzy starą mleczarnią na rogu ul. Dworcowej i Jana Pawła II, a 

Osiedlem Słowicza władze Piaseczna przygotowały elegancki skwer. Niestety, okolicz-

ni mieszkańcy skarżą się, że coraz bardziej boją się tamtędy przechodzić

 Osoby mieszkające w pobliżu 
bardzo często narażone są tam na 
widok pijanych, którzy do tego za-
chowują się agresywnie. Policja i 
straż miejska niejednokrotnie mu-
siała interweniować w sprawie bójek, 
do których w okolicy skwerku docho-
dzi z niepokojącą regularnością.

Nieobyczajny skwer?

 – To w 90 procentach są Ukra-
ińcy, którzy nie potrafią uszanować 
tego, co nie jest ich – wskazuje wła-
ścicielka pobliskiej kwiaciarni. – Do 
bójek używają kijów podtrzymują-
cych drzewa, regularnie dewastu-
ją lampy, a wieczorami ludzie boją 
się tamtędy przechodzić, bo zdarza-
ją się napady.
 Tajemnicą poliszynela jest rów-
nież fakt, że okolica ta uchodzi za 
piaseczyńską... dzielnicę czerwo-
nych latarni. Świadczy o tym najle-
piej aktywność pań uprawiających 
najstarszy zawód świata – głównie 
pochodzących zza naszej wschod-
niej granicy. – Stoją przez cały rok, 
czy jest ciepło czy zimno, a swoje 
usługi świadczą w pobliskim lasku – 
twierdzi oburzona kwiaciarka. – I to 
tuż przed kościołem!
 A jakby było tego wszystkiego 
mało, w okolicy walają się bezładnie 
puste butelki po napojach wyskoko-
wych, pety, a kilka metrów obok – 
wśród drzew – znajduje się mini wy-
sypisko śmieci. Negatywnego obrazu 
skwerku dopełniają jeszcze psie od-
chody. – Mieszkańcy Osiedla Słowi-
cza nie chcą wchodzić ze swoimi pu-
pilami do „dzikiego” dawnego sad-
ku i wybierają skwerek – kontynu-
uje kwiaciarka. – Psy załatwiają się, 
a właściciele po nich nie sprzątają.
 Nie można jednak powiedzieć, 
że gmina i służby miejskie nie in-
teresują się tym miejscem. – Kiedy 
dzwonię, to straż miejska czy poli-
cja szybko interweniują – przyznaje 
kwiaciarka. 
 I choć teren jest regularnie sprzą-
tany, to jego utrzymanie kojarzy się 
z syzyfową pracą. Demolowanie 
oświetlenia czy okolicznych drzewek 
jest bowiem nagminne. – Ja bym to 
miejsce ogrodziła i zwiększyła nad 
nim nadzór – kończy właścicielka 

kwiaciarki. – Bo teraz jest napraw-
dę bardzo źle i cieszę się, że ktoś się 
wreszcie tym tematem zainteresował.

Powinno być lepiej

 A jak do problemu odnoszą się 
władze gminy? – Sytuacja zmie-
ni się, gdy do użytku oddane zosta-
nie pobliskie Centrum Edukacyj-
no-Multimedialne, a w dalszej kolej-
ności zmodernizowane targowisko. 
Ponadto budowa ul. Żytniej i prze-
budowa Dworcowej również popra-
wią jakość przestrzeni publicznej w 
tej części miasta – uważa wicebur-
mistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. 
To wpłynie na poprawę poczucia 
bezpieczeństwa w okolicy. 
 Warto podkreślić, że sam pomysł 
wykonania skweru jest pozytywnie 
oceniany przez większość miesz-
kańców. Niestety, mało które - nisko 
umocowane - lampy obecnie działa-
ją. – Uznaliśmy, że nie ma sensu ich 
ciągle remontować – mówi wicebur-
mistrz. – W tym miejscu będzie nor-
malne, wysokie oświetlenie. Z pew-
nością zmniejszy to liczbę dewasta-
cji, ale nie mamy oczywiście wpły-
wu na to, kto tam przesiaduje. Przy-
gotowywana jest przebudowa skrzy-
żowania ulic Jarząbka z Jana Pawła. 
Zawnioskuję o uruchomienie tam 
monitoringu. To perspektywa przy-
szłego roku.
 Daniel Putkiewicz nie uważa 
przy tym, żeby dewastacje były winą 
wyłącznie szukających pracy przy 

starej mleczarni Ukraińców. – Po-
dobno są tam takie miejsca, gdzie 
stoją głównie Polacy i takie gdzie 
stoją głównie Ukraińcy – kontynu-
uje wiceburmistrz. – Jak na tą licz-
bę osób, które tam czekają, śmie-
ci nie jest tak dużo. Swego cza-
su na wniosek jednego z właści-
cieli nieruchomości  postawili-
śmy tam nawet przenośną toa-
letę, żeby ograniczyć załatwia-
nie potrzeb przy ogrodzeniach i 
sytuacja się poprawiła. Butelki 
zostawiane w sadku to, z moich 
obserwacji, również  robota na-
szych miejscowych, a nie wyłącz-
nie Ukraińców. Nasi wschodni 
sąsiedzi bawią się także na Gór-
kach Szymona i tam butelki tra-
fiają do koszy. Kiedyś rozmawia-
łem z właścicielem tego tzw. sad-
ku, aby do czasu docelowego za-
gospodarowania użyczył gmi-
nie teren, co umożliwiłoby nam 
sprzątanie czy koszenie go, co 
zapewne ograniczyłoby biesia-
dy. Wtedy odmówił, ale spróbu-
jemy po raz kolejny. Może teraz 
zmieni zdanie? Ponadto, oprócz 
monitoringu, potrzebne są do-
datkowe patrole straży miejskiej 
i policji. Można rozważyć jesz-
cze słupki ograniczające zatrzy-
mywanie pojazdów zabierających 
pracowników. Wtedy zapewne 
znajdą inne miejsce...

Grzegorz Tylec

P R O M O C J A

Porodówka w Piasecznie 
w nowej odsłonie

 Własna sala operacyjną do cięć ce-
sarskich, sala obserwacji po cięciu ce-
sarskim oraz cztery stanowiska na sali 
przedporodowej, a do tego dwuoso-
bowe sale pobytowe oraz zwiększone 
bezpieczeństwo dla mam i dzieci – to 
wszystko oferuje nowy, wyremonto-
wany oddział położniczy w Szpitalu św. 
Anny w Piasecznie. 
 W tej chwili blok porodowy to jeden 
wspólny kompleks z trzema salami po-
rodowymi, z salą przedporodową, salą 
do cięć cesarskich i salą do obserwacji 
po cięciu cesarskim.  Dzięki temu w ra-
zie nagłego zagrożenia życia mamy lub 
dziecka znacznie szybciej będzie można 
przeprowadzić cesarskie cięcie.
 - Po zmianie struktury oddziału cały 
blok porodowy jest bardziej kameralny 
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. 

Położna Beata Matyj z bliźniakami, które 

przyszły na świat w naszym szpitalu przy 

fachowej opiece położnej.

Informacja i rejestracja

Przychodnia Szpitala św. Anny, 

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

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl
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Rower miejski 
dopiero od wiosny
PIASECZNO Przy dworcu PKP, przed gmachem sądu oraz przy skrzy-

żowaniu ulic Cyraneczki i Julianowskiej w Józefosławiu pojawiły się 

15-stanowiskowe wypożyczalnie rowerów

 Początkowo każda z trzech stacji zostanie wyposażona w 10 jednośladów. 
Z wypożyczalni będzie można korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu od wiosny do późnej jesieni. Piaseczyński Rower Miejski (PRM) będzie 
kompatybilny z systemami, które od lat funkcjonują w Warszawie oraz pobli-
skim Konstancinie.

Element strategii komunikacyjnej

 – Aktualnie testujemy pierwsze trzy stacje – poinformował nas przed kil-
koma dniami wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. Jak się jednak dowiedzieliśmy, 
sprawdzaniem działania systemu zajęli się głównie urzędnicy. Gmina nie za-
chęcała mieszkańców do korzystania z wypożyczalni ze względu na fatalną 
pogodę. Tym bardziej, że rowerem nie można by w zasadzie wyjechać poza 
granice miasta, bo system w innych lokalizacjach przestał działać z końcem listo-
pada. Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz zapewnia, że uruchomienie roweru miej-
skiego wpisuje się w projekt budowy nowych ścieżek rowerowych, które mają w 
przyszłości skomunikować Piaseczno z sąsiednimi gminami. Jedną ze ścieżek, któ-
ra właśnie powstaje w rejonie Służewca, jest trakt łączący Piaseczno z Warszawą. 
Ten strategiczny ciąg ma być gotowy już w przyszłym roku
.
Ekologiczne podróżowanie za grosze

 PRM wystartuje prawdopodobnie już od marca. Korzystanie z jednośladu 
przez pierwszych 20 minut ma być bezpłatne. Za używanie roweru do godzi-
ny trzeba będzie zapłacić złotówkę. Druga godzina ma kosztować 3 zł, trze-
cia – 5 zł, a każda następna  - 7 zł. Rower będzie można wypożyczyć na mak-
symalnie 12 godzin. Potem naliczana będzie opłata w wysokości 200 zł. 
 Nowi użytkownicy będą musieli zarejestrować się na stronie internetowej i 
wnieść 10 zł „opłaty inicjalnej”. Po zarejestrowaniu otrzymają SMS oraz wiado-
mość mailową z kodem PIN, który razem z numerem telefonu będzie identy-
fi katorem w systemie. Przy wypożyczaniu roweru można będzie także korzy-
stać ze specjalnie stworzonej aplikacji na smartfony. – To nasze kolejne dzia-
łanie wpisujące się w program rozwoju komunikacji miejskiej obok zwiększa-
nia ilości połączeń autobusowych i kolejowych – dodaje wiceburmistrz Putkie-
wicz. – Rower ma dodatkowo tę zaletę, że jest absolutnie ekologiczny.

TW

Jedna ze stacji rowerowych znajduje się przed siedzibą sądu

Tężnia w blasku sztuki
KONSTANCIN-JEZIORNA W tężni można oglądać wyjątkową wystawę „Struktury”. Dla uczcze-

nia jubileuszy miasta i uzdrowiska, miejscowy dom kultury zaprosił wybitnego artystę, 

by specjalnie na tę okazję przygotował instalację świetlną

 Mirosław Filonik, rzeźbiarz i au-
tor instalacji w swojej pracy arty-
stycznej jako materii używa światła. 
Jego dzieła to najczęściej struktury 
zbudowane z dziesiątek specjalnie 
zaprojektowanych świetlówek, poja-
wiających się w otwartych przestrze-
niach, na zewnątrz lub wewnątrz bu-
dynków i nadających im nowy wy-
raz. – Chcąc uczcić rocznicę 120-le-
cia Konstancina i 100-lecia istnie-
nia konstancińskich tradycji uzdro-
wiskowych zaprosiliśmy tego wybit-
nego artystę do zrobienia świetlne-
go projektu w Konstancinie. Geome-
tryczne, świetlne instalacje powstały 
w tężni i w Hugonówce – mówi Edy-
ta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultury.
 Prace Mirosława Filonika do-
tychczas można było oglądać w 
znanych obiektach, m.in. w Zamku 
Ujazdowskim w Warszawie, Ratu-
szu w Gdańsku, w Termach Trajana 
w Rzymie, a także w wielu galeriach 
i muzeach. Monumentalne, świetl-
ne instalacje wpisują się w nurt sztu-
ki site-specific. Do elitarnego grona 
miejsc, które gościły tego artystę, te-
raz dołączyła konstancińska tężnia. 
– Jest to jeden z moich projektów, 
przygotowany specjalnie dla tak wy-
jątkowych miejsc jak to – podkre-
śla Mirosław Filonik. – Tężnia jest 
niezwykle piękna, sama w sobie jest 
rzeźbą, klasyczną konstrukcją, ni-
czym starożytne budowle. Postano-

wiłem nadać jej wewnętrznego du-
cha – mówi artysta. Poza światłem 
emitowany jest tam również dźwięk 
przygotowany przez znanego muzyka, 
kompozytora i reżysera dźwięku, Ta-
deusza Sudnika. Inspiracją kompozy-
cji były oryginalne odgłosy tężni. 

 Partnerami wystawy są Uzdro-
wisko Konstancin-Zdrój, samorząd 
województwa mazowieckiego oraz 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
Patronuje jej Kurier Południowy i 
Piasecznonews.pl.

PC

W zimowej aurze instalacja prezentuje się 

wyjątkowo  efektownie

R E K L A M A
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PIASECZNO

Poezja śpiewana po raz 10.
 W najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu 
Górnym odbędzie się 10. jubileuszowy festiwal poezji śpiewanej „Sztukatorzy 
2017”. Początek o godz. 16.30.

Tyl.
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Medale za wspólne długoletnie pożycie małżeńskie wręczone

Złote gody lesznowolskich par
 24 listopada br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Lesznowola 
odbyła się druga w tym roku, nieco-
dzienna uroczystość wręczenia me-
dali za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Bohaterami tego wydarzenia 
było pięć par, które ponad 50 lat temu 
złożyły swoją przysięgę małżeńską. 
Trzy pary to małżeństwa z 1966 r., na-
tomiast dwie pary miały staż małżeń-
ski dłuższy, bo od 1956 r. i 1962 r.
 Wyróżnione małżeństwa miesz-
kają w miejscowościach wchodzą-
cych w skład Gminy Lesznowola i są 
to Państwo:
- Teresa i Marian Tyszkiewiczowie 

z Łaz – małżeństwo od 1956 roku!

- Janina i Marian Ryszard Dusza 

z Lesznowoli – razem w małżeń-

stwie od 1962 roku,

- Irena i Ireneusz Szewczykowie 

ze Starej Iwicznej, 

- Marianna i Zygmunt Ryczywolscy 

z Lesznowoli, 

- Krystyna i Leszek Dąbrowscy 

z Mysiadła.

 Dostojni Jubilaci przybyli w 
gronie najbliższych osób – dzieci, 
wnuków i prawnuków. Pani Wójt 
w krótkim wystąpieniu podkreśliła 
wielką i szczególną rolę, jaką peł-
nią małżonkowie nie tylko w swo-

ich rodzinach ale i w społeczności, 
w której żyją i pracują. Przykładem 
jest Pan Marian Ryszard Dusza, 
który pełni od kilku kadencji funk-
cję wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Lesznowola.
 W imieniu Prezydenta RP dekla-
racji medali dokonała Wójt Gminy 
Lesznowola Pani Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik. Podczas tej ceremo-
nii towarzyszyła jej Przewodnicząca 
Rady Gminy Lesznowola Pani Bożen-
na Korlak.

 Tradycyjnie małżonkowie otrzy-
mali kwiaty, upominki oraz pamiąt-
kowe dyplomy i albumy wraz z ży-
czeniami wielu jeszcze kolejnych lat 
wspólnego życia w zdrowiu oraz po-
gody ducha w życiu codziennym.
 W imieniu całej naszej gminnej 
społeczności, składamy Szanownym 
Jubilatom serdeczne gratulacje i wy-
razy uznania za trud podtrzymywa-
nia więzi rodzinnych. 

Ewa Lewandowska

Kierownik USC

Sezon zimowy 
rozpoczęty!

 Już jest – zadaszone, zajmujące powierzchnię 800 m2 i otwarte z du-
żym rozmachem. Lodowisko w Lesznowoli swoje podwoje otworzyło w 
sobotę 2 grudnia. W uroczystej inauguracji wzięło udział wielu przedsta-
wicieli lesznowolskiego samorządu z Wójt Marią Jolantą Batycką-Wąsik na 
czele oraz liczni mieszkańcy, którzy tego dnia na lód wjeżdżali bezpłatnie. 
Dla dzieci i dorosłych przygotowano zabawy z nagrodami oraz gorącą cze-
koladę. Prawdziwą atrakcją dla miłośników łyżwiarstwa była widowiskowa 
rewia na lodzie w wykonaniu grupy Walley Ice Story.
 Gminne lodowisko powstało obok szkoły w Lesznowoli przy ul. Szkol-
nej 6. Czynne jest codziennie do godz. 22.00. Obok działa wypożyczalnia 
łyżew, więc brak sprzętu nie przeszkodzi nikomu w skorzystaniu z tego 
obiektu. Cennik i szczegółowy harmonogram funkcjonowania lodowiska 
dostępne są na stronie organizatora - Centrum Sportu w Gminie Leszno-
wola www.sportlesznowola.pl. Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Adamus

UG Lesznowola

Fot. Michał Jędrzejewski



Gmina zbiera odpady, żeby zgniły
GÓRA KALWARIA Na terenie na pograniczu Góry Kalwarii i Moczydłowa służby gminne zro-

biły kompostownik na liście i trawę oddawane przez mieszkańców. – My płacimy za 

utylizację, a oni wyrzucają to na samowolne wysypisko? – pyta pan Piotr

 Mieszkaniec Góry Kalwarii za-
uważył, jak pracownicy gminy, na 
należącym do lokalnego samorzą-
du terenie tuż za wiaduktem kolejo-
wym na ul. kard. Wyszyńskiego, roz-
rywają worki i wysypują odpady zie-
lone na dużą stertę. – Wygląda na to, 
że są to worki wystawiane przed po-
sesję przez mieszkańców gminy. My 
płacimy za utylizację odpadów, a 
gmina wyrzuca je na swoją działkę, 
żeby zgniły? Czy tworzenie takie-
go wysypiska jest legalne? – docieka 
pan Piotr. Dodaje, że to nie pierw-
szy raz, jak gmina tak robi. W ubie-
głym roku mieszkaniec dostrzegł, że 
w taki sam sposób sterty liści i trawy 
zwożone były na teren przy ul. Za-
kalwaria, na którym wkrótce ma po-
wstać nowe targowisko. 
 Wiceburmistrz Marek Rutowicz 
jest zaskoczony, że „komuś prze-
szkadzają liście” i nie widzi żadne-
go problemu. – Z firmą wywozową 
mamy podpisaną umowę na odbiór 
odpadów zielonych do końca paź-
dziernika. Jednak na prośbę miesz-
kańców, już własnymi siłami, odbie-

ramy liście i trawę w workach także 
w listopadzie – wyjaśnia. – Tak robi-
my już trzeci rok. Zwozimy te odpa-
dy na nasz teren, a następnie je roz-
ciągamy, aby uległy biodegradacji. 
 Nazajutrz po naszej interwen-
cji, zastępca burmistrza dodał, że 
część z odpadów zielonych zwiezio-
nych pod koniec listopada na pogra-

nicze Góry Kalwarii i Moczydłowa 
„zostanie przetransportowana do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Górze Kalwa-
rii”. – Nie zrobiliśmy tego od razu, 
ponieważ PSZOK miał chwilowe 
problemy z wywozem tych odpadów 
do kompostowni – uzasadnił.

Po naszej interwencji gmina zapowiedziała, że część odpadów 

przewiezie do PSZOK-a 

R E K L A M A

R E K L A M A
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Wrócił po telefon 
i zginął w pożarze
PIASECZNO W niedzielny wieczór przy ul. Asfaltowej w Żabieńcu ogień 

strawił niewielki dom. Dwóch  braci, którzy znajdowali się w jego wnę-

trzu, ocalało. Trzeciego nie udało się niestety uratować

 Pożar wybuchł w domku typu holenderskiego. W momencie, gdy objęły 
go płomienie, w środku znajdowali się trzej bracia. Dwóch mężczyzn nie od-
niosło żadnych obrażeń. – Niestety, trzeci  poniósł śmierć – informuje st. kpt. 
Łukasz Darmofalski z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. 
Jak się nieofi cjalnie dowiedzieliśmy, dwaj ocalali mężczyźni w wieku 37 i 46 
lat zostali wyprowadzeni z płonącego domu. Ich 39-letni brat wrócił po tele-
fon. Nie udało mu się już wyjść.
 W akcji ratowniczo-gaśniczej wzięło udział 7 zastępów straży pożarnej – 
łącznie 28 strażaków. – Z miejsca pożaru wyniesiono dwie butle z gazem – 
dodaje st. kpt. Darmofalski. – Zostały  schłodzone i zabezpieczone.
 Nie udało się ustalić w jaki dokładnie sposób doszło do zaprószenia ognia. 
Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli z pożaru zostali tymczasowo umieszczeni 
przez gminę w miejscowym hotelu „U Jerzego”. Sołtys Żabieńca Adam Mar-
ciniak występuje o pozwolenie na zorganizowanie zbiórki, dzięki której moż-
na będzie wspomóc pogorzelców. – Jestem już po rozmowach w sprawie za-
kupu kontenerów mieszkalnych – mówi sołtys Marciniak. – Jeśli udałoby się 
uzbierać fundusze, to już pod koniec stycznia można by zorganizować pogo-
rzelcom nowe miejsce zamieszkania. Jestem dobrej myśli, ponieważ ludzie 
bardzo chętnie włączają się do pomocy. Deklarują ją nie tylko najbliżsi sąsie-
dzi, ale także osoby spoza Żabieńca.   

Adam Braciszewski

Przyczyna pożaru nie jest znana 

PC   
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Bobroteka pełna książek
PIASECZNO W poprzedni czwartek w Bobrowcu otwarto fi lię piaseczyń-

skiej biblioteki publicznej. Mieści się ona na poddaszu budynku OSP

 Punkt  przy ul. Mazowieckiej 27 powstał dzięki staraniom rady sołeckiej 
i mieszkańców, którzy podarowali fi lii wiele własnych książek. W Bobrote-
ce znajdują się książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz gry planszowe. 
Przez miesiąc udało się zebrać aż siedemset woluminów. Część z nich zaku-
piono w ramach wsparcia z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wśród księ-
gozbioru znajdują się m.in. książki Cobena, Cherezińskiej, Schmitta, Krajew-
skiego czy Tolkiena. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W budynku OSP działa 
także bookcrossing – można oddać tu swoje książki i wybrać w zamian inne 
spośród tych, które przynieśli mieszkańcy. Bobroteka będzie czynna w każdy 
czwartek w godz. 17.30-18.30.

TW

Bobroteka cały czas chętnie przyjmuje książki

Korki będą jeszcze większe
GÓRA KALWARIA Po nowym roku zintensyfi kują się przygotowania związane z budową 

obwodnicy miasta, a także sama budowa. Szykują się bardzo poważne utrudnienia

 Najgorszy rok czeka mieszkań-
ców południowej części gminy. 
Czerszczanie już teraz narzekają, że 
często jadąc do centrum miasta na 
ul. Wojska Polskiego muszą stać w 
korku przez 40 minut. Zdaniem rad-
nej Danuty Rechni sytuację mogłaby 
poprawić zmiana organizacji budo-
wy obwodnicy. Chodzi o przemysło-
wą wagę, którą zamontowano przy 
stadionie. Ciężarówki wiozące kru-
szywo i inne materiały na plac bu-
dowy w Kątach czy na Mariankach 
muszą najpierw zważyć się w tym 
miejscu. – Niestety, nie mamy moż-
liwości zamontowania drugiej wagi, 
poza tym nie wszystkie nasze samo-
chody muszą się ważyć. Utrudnie-
nia powodują nie tylko nasze cięża-
rówki. W mieście jest po prostu duży 
ruch – odpowiadają przedstawiciele 
konsorcjum firm budującego 9-kilo-
metrową drogę.
 Jednak uciążliwości na ul. Woj-
ska Polskiego dopiero się spotęgu-
ją po nowym roku. Drogowcy zapo-
wiadają, że zamkną wówczas odci-
nek ulicy obok strzelnicy i otworzą 
powstający obecnie, liczący 950 me-
trów objazd placu budowy. Wszyst-
ko po to, żeby w sąsiedztwie stadio-
nu można było wykonać głęboki na 
kilkanaście metrów wykop. Aby za-
pobiec paraliżowi komunikacyjne-
mu wykonawca inwestycji już ustawił 
tablice informacyjne zalecające ob-
jazd do Sandomierza przez Chynów i 
Warkę. Asfaltowy tzw. by-pass czeka 
już także przy trasie do Grójca, obok 

stacji paliw Orlen. W tym miejscu po-
wstanie węzeł „Marianki”.
 Z rozpoczęciem większości ro-
bót wykonawca czeka, aż wojewo-
da podpisze łącznie pięć zezwoleń 
na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) dla poszczególnych odcin-
ków nowej szosy. Wszystko wskazu-
je, że nastąpi to na początku przy-
szłego roku. – Wydaliśmy postano-
wienie, w którym nałożyliśmy na in-
westora obowiązek usunięcia wska-
zanych nieprawidłowości i braków 

w projektach budowlanych. Obecnie 
czekamy na uzupełniania. Bez kom-
pletnej dokumentacji projektowej 
nie ma możliwości wydania decyzji 
przez wojewodę – tłumaczy Ewa Fi-
lipowicz, rzecznik prasowy wojewo-
dy mazowieckiego.
 Część wiaduktów (w Kątach, na 
ul. Wiejskiej czy Walewickiej w Gó-
rze Kalwarii) powstaje na podstawie 
poprzedniego ZRID, które jednak w 
znacznej mierze jest już nieaktualne. 

Piotr Chmielewski

W tym miejscu powstanie najbardziej

skomplikowany węzeł „Stadion”                                                  (fot. wykonawca)    

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Twórczość Beaty Rajewskiej
 Do końca roku w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle oglą-
dać będzie można obrazy i rysunki Beaty Rajewskiej – członkini Grupy Pia-
seczno, która od wielu lat artystycznie związana jest z Leokadią Nastały, a 
od trzech lat uczestniczy w kole plastycznym Centrum Kultury w Piasecznie 
pod kierunkiem Henryki Masłowskiej.

Tyl.
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Zwyciężyła młodość
SIATKÓWKA Jak co roku na sportowo uczczono pamięć Wiesława Gawłowskiego - wybitnego sportowca, 

który ponad 17 lat temu zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Ostatecznie, po dwóch dniach 

zmagań w piaseczyńskiej hali przy ul. Sikorskiego, triumfatorem 15. edycji memoriału został debiutant na 

tym turnieju – młody zespół MDK Warszawa

 Miłośnikom siatkówki, zwłasz-
cza tym nieco starszym, nie trzeba 
przypominać kim był Wiesław Gaw-
łowski. Młodsze pokolenia nie mogą 
jednak pamiętać sukcesów słynnej 
drużyny Huberta Wagnera, której 
bohater piaseczyńskiego memoriału 
był członkiem. Występujący na po-
zycji atakującego/rozgrywającego 
nie wyróżniał się wprawdzie wzro-
stem (180 cm), ale niezbyt imponu-
jące warunki fizyczne nadrabiał z 
powodzeniem niezwykłym sprytem 
i umiejętnością czytania gry. W roz-
grywkach krajowych osiągnął w za-
sadzie wszystko co mógł. Był dwu-
krotnym mistrzem Polski (z Płomie-
niem Milowice w roku 1977 i 1979), 
trzykrotnym wicemistrzem i trzy-
krotnym brązowym medalistą mi-
strzostw Polski. W pamięci najbar-
dziej zapisał się jednak olimpijskim 
złotem wywalczonym w Montre-
alu, gdzie – tuż przed igrzyskami 
– Hubert Wagner postawił na nie-
go kosztem podstawowego rozgry-
wającego Huberta Gościniaka, sta-
wiając na uniwersalizm „Małego”. 
Oprócz tego Wiesław Gawłowski 
był mistrzem świata (1974 rok), wi-
cemistrzem Europy, a w roku 1979 
„Przegląd Sportowy” wybrał go naj-
lepszym polskim siatkarzem. Dał się 
również poznać jako niezwykły czło-
wiek, potrafiący zarazić innych swo-
ją pasją i motywujący do ciągłej pra-
cy nad sobą. Był powszechnie lu-
biany, a po zakończeniu kariery an-
gażował się również w środowisku 
siatkarskim. Jego dalsze życiowe 
plany przerwał tragiczny wypadek 
samochodowy, który wydarzył się 14 
listopada 2000 roku na trasie z Bu-
dzanowa do Białołęki koło Płocka.
 Na pomysł organizacji cyklicz-
nego memoriału wybitnego spor-

towca wpadli jego koledzy, którzy 
swoim pomysłem zarazili najbliż-
szą rodzinę „Małego”. Impreza sta-
nowi nie tylko znakomitą okazję do 
wielu wspomnień, ale jest również 
formą promocji siatkówki i integra-
cji lokalnego środowiska siatkar-
skiego. Od lat przyjeżdżają na tur-
niej ci sami ludzie i te same zespo-
ły, choć cały czas dołączają rów-
nież i nowe. W tym roku w zawo-
dach wzięło udział 16 ekip rywalizu-
jących ze sobą w czterech grupach. 
Tym razem nie najlepiej zaprezen-
towali się ubiegłoroczni triumfato-
rzy i jednocześnie gospodarze – Bo-
bry Piaseczno. Osłabiona kadrowo i 
– nie ukrywajmy – coraz bardziej za-
awansowana wiekowo drużyna od-
niosła tylko jedno zwycięstwo i po-
niosła dwie porażki, co pozwoliło 
im zająć trzecie miejsce w grupie. O 
udanym starcie nie mogły też mówić 
i pozostałe ekipy reprezentujące po-
wiat piaseczyński. Tygrysy Piasecz-
no przegrały wszystkie swoje spo-
tkania (ostatnie miejsce w grupie), a 
SPS Konstanin – z jednym zwycię-

stwem – także nie awansował dalej.
 Najbardziej solidnie grającą, 
kierowaną przez trenera Wojciecha 
Górę, drużyną okazał się  grający 
młodymi zawodnikami MDK War-
szawa, który w wielkim finale poko-
nał 2:0 (25:17, 25:19) UKS Wilanów. 
W niezwykle wyrównanym meczu 
o trzecie miejsce Volley Club poko-
nał z kolei drużynę Plaża 2:1 (26:24, 
22:25, 16:14). Najlepszym Zawodni-
kiem XV Memoriału im. Wiesława 
Gawłowskiego wybrano Filipa Bala-
sza (MDK), najlepszym rozgrywa-
jącym Turnieju - Jana Sosnowskiego 
(MDK),  najlepszym libero (po raz 
trzeci z rzędu!) - Adriana Dyżakow-
skiego (Volley Club), a najlepszym 
atakującym Turnieju został Piotr 
Boguszewicz (Plaża)
 – Poziom turnieju w tym roku 
był bardzo wysoki, zwłaszcza, że 
pojawiło się po raz pierwszy kilka 
zupełnie nowych, świetnie grających 
ekip – podkreślają zgodnie organi-
zatorzy imprezy. - Do zobaczenia za 
rok!

Grzegorz Tylec

Czwarta liga bez reformy
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Mazowiecki Związek Piłki Nożnej uwzględnił 

zdanie klubów i wycofał się z zapowiadanej reformy ligi

 W przyszłym sezonie nadal będą więc w czwartej lidze dwie grupy po 16 
zespołów w każdej. Dużym minusem reformy, mimo zapowiadanego pod-
niesienia poziomu sportowego, był prawdopodobny spadek wielu zespołów 
(tylko siedem mogło liczyć na pewne utrzymanie), co spotkało się ze zdecy-
dowanym sprzeciwem ze strony wielu z nich. O ostatecznym odwołaniu re-
formy zdecydowało przeprowadzone przez MZPN referendum, podczas któ-
rego większość zarządów czwartoligowców opowiedziała się „na nie”.

Chcemy upamiętnić Wiesława Gawłowskiego
Z Maciejem Gawłowskim, synem Wiesława Gawłowskiego, rozmawia Grzegorz Tylec

Skąd wziął się pomysł na organiza-

cję memoriału w Piasecznie?

 Z inicjatywą wyszedł pan Ma-
rek Frącz, wówczas kierownik 
hali, a dziś dyrektor GOSiR-u. Za-
proponował, aby któryś z tutej-
szych amatorskich turniejów siat-
karskich nazwać imieniem moje-
go ojca. Od tego czasu podejmu-
jemy się wspólnie z kolegami orga-
nizacji imprezy. Cieszymy się, że z 
roku na rok udaje się nam, dzię-
ki gościnności GOSIR-u, gminy 
i burmistrza, upamiętnić osobę 
Wiesława Gawłowskiego.

Sukcesy sportowe Wiesława Gaw-

łowskiego są powszechnie znane. 

Mało kto wie jednak o jego działal-

ności na rzecz sportu lokalnego.

 Ojciec po zakończeniu kariery 
nadal pozostawał aktywny. Był za-
angażowany lokalnie, choć nie tyl-
ko, udzielając się m.in. przy Pol-
skim Związku Piłki Siatkowej 
wraz ze swoimi kolegami z dru-
żyny Wagnera. A tutaj próbowali-
śmy się bawić siatkówką. Przy KS 
Piaseczno powstała autonomiczna 
sekcja piłki siatkowej. Przez jeden 
sezon graliśmy nawet w drugiej li-
dze, ale nie udało nam się utrzy-
mać i to był warunek dalszego fi-
nansowania zespołu przez gminę i 
sponsorów.

Jak ocenia pan atmosferę memo-

riałów?

 Przyznam, że mogłoby na nie 
przychodzić trochę więcej kibiców. 
Promujemy tę imprezę różnymi me-
todami i mamy trochę pomysłów na 
przyszłość. Uruchomiona ma być 
nowa strona internetowa imprezy i 
myliśmy również o zaprezentowa-
niu trochę zawodowej, a nie tylko 
amatorskiej siatkówki (nasz regu-
lamin mówi, że mogą grać zawod-
nicy nie z wyższej niż z czwartej i 
trzeciej ligi). Zobaczymy jeszcze w 
którą stronę to pójdzie.

Czy jest szansa na przyjazd do Pia-

seczna znanych siatkarzy?

 Myśleliśmy, żeby podobnie jak 
przy okazji Memoriału im. Zdzisła-
wa Ambroziaka, zaprosić tu zespoły z 
naszej PLUSligi. Problemem jest jed-
nak w tym przypadku bardzo napięty 
kalendarz rozgrywek – po prostu trwa 
sezon. Będzie więc ciężko, ale może 
kiedyś się uda? Na memoriale bardzo 
często bywali koledzy mojego ojca – 
panowie Ryszard Bosek, Edward Sko-
rek czy Waldemar Wspaniały.

Planujecie jakieś zmiany w formule 

rozgrywek?

 Nie mamy problemu z zainte-
resowaniem. Zgłoszeń jest zawsze 
więcej niż mamy dostępnych miejsc, 

które rozchodzą się bardzo szyb-
ko. Cztery grupy po cztery zespoły 
to chyba optymalna liczba uczest-
ników. No chyba, że przeprowadzi-
libyśmy jeszcze wcześniej eliminacje 
– tyle, że mógłby być problem z salą.

Czy myśli pan, że gdyby ojciec 

wciąć żył, mielibyśmy teraz w Pia-

secznie mocną drużynę ligową?

 Trudno powiedzieć. Na pewno 
byłoby ją łatwiej zorganizować. Po-
wiedzmy jednak sobie szczerze – tu-
taj nigdy nie stawiano na siatkówkę. 
Bardziej na piłkę nożną, koszykówkę 
czy tenis stołowy. Cieszę się jednak, 
że coś się w naszej gminie zaczyna 
pod względem siatkarskim tworzyć.

Utrzeć nosa mężczyznom
Z Urszulą Wojtak, zawodniczką zespołu Neobrand Volley 

Białystok, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak, jako jedna z nielicznych za-

wodniczek na memoriale, odnajdu-

je się pani na tym, zdominowanym 

przez mężczyzn, turnieju?

 W memoriale biorę udział już 
drugi raz i bardzo się cieszę, że trafi -
łam do męskiego zespołu. To jest zu-
pełnie inna siatkówka niż w wykona-
niu kobiecym. Mogę się w ten spo-
sób nie tylko rozwijać, ale również 
czasem fajnie jest też utrzeć nosa 
mężczyznom... 

Według opinii rywali wyróżniała 

się pani na plus swoją grą...

 Takie opinie tylko mnie cieszą i 
jednocześnie motywują do dalszej 
pracy. Siatkówką przede wszystkim 
się bawię, ale jest mi miło, gdy ktoś 
docenia moją obecność na boisku. 
Do memoriału pochodzę jednak bar-
dzo profesjonalnie, bo poziom jest 
tu bardzo wysoki, a każdy chce osią-
gnąć jak najlepszy wynik.

Jakie znaczenie ma dla pani występ na turnieju imienia 

Wiesława Gawłowskiego?

 Na pewno fajnie jest zagrać ku czci takiej osobistości i zawsze z tyłu gło-
wy, w trakcie gry, jest pamięć o tym człowieku. Bardzo podoba mi się również 
sama organizacja imprezy. Wszystko przebiega szybko i sprawnie, a druży-
ny nie muszą zbyt długo czekać na swoje kolejne mecze. Podoba mi się rów-
nież postawa fair play. Jeśli zawodnik popełni tu jakiś błąd, potrafi  się do nie-
go przyznać. Atmosfera jest więc tutaj, jak najbardziej, na plus.

Konstancin zagra z Warszawą

SIATKÓWKA, III LIGA 

 W najbliższą sobotę siatkarki SPS Konstancin-Jeziorna zmierzą się w hali 
przy ul. Bielawskiej 5 z drużyną AZS LSW Warszawa. Początek meczu o godz. 
16.30.

Tyl.

Piaseczno kontra Ursynów

KOSZYKÓWKA, III LIGA 

 Jutro MUKS Piaseczno podejmie na własnym parkiecie drużynę UKS Gim 
92 Ursynów Warszawa. Spotkanie rozpocznie się o godzi. 18.30.

Tyl.

IV Cross Mikołajowy

LEKKOATLETYKA 

 W najbliższą niedzielę na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbędzie 
się IV Cross Mikołajowy. Z tej okazji będą miały miejsce biegi na różnych dy-
stansach (od 500 metrów dla najmłodszych do 5 kilometrów w Biegu Głów-
nym). Zapisy na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/startmeta/. Start 
Biegu Głównego o godz. 12.

Tyl.
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Praca w święta?
Mikołaj nie może narzekać
Kiedy większość z nas upaja się świąteczną atmosferą, nadarza się okazja do niezłego za-

robku. Tym bardziej, że z powodu spadającego bezrobocia dobry Mikołaj jest na wagę złota

 Boże Narodzenie oraz poprze-
dzający je okres są związane z wy-
sypem ofert pracy sezonowej. Ze 
względu na zakupowe szaleństwo 
potrzeba mnóstwa dodatkowych 
rąk do pracy. W cenie są m.in. ku-
rierzy, sprzedawcy, pracownicy ho-
teli, a także aktorzy-amatorzy, któ-
rzy chętnie wcielą się w rolę św. Mi-
kołaja oraz jego pomocników.

Sympatyczny pan z brodą

 Z setek ogłoszeń publikowanych 
w ostatnich tygodniach na OLX 
Praca widać, jak bardzo potrzebne 
są elfy, śnieżynki i Mikołaje. I nie 
ma się czemu dziwić, bo na odwie-
dziny roześmianego białobrodego 
w czerwonej szacie czekają dzieci w 
przedszkolach, szkołach, szpitalach, 
a także centrach handlowych i wie-
lu prywatnych domach. Na przeło-
mie listopada i grudnia Mikołaje są 
rozchwytywani jak gorące bułeczki 
w piekarni. Stąd ogłoszeń dla osób, 
które podejmą się wręczania poda-
runków, nie ubywa. 
 Stawki dla Mikołajów są różne, 
to zależy od regionu Polski. Moż-
na zarobić od kilkunastu do aż 100 
złotych za godzinę pracy w przebra-
niu (i więcej, w przypadku wizyt do-
mowych). Jednak, aby otrzymać ta-
kie wynagrodzenie, trzeba spełniać 
określone warunki. Brodatego świę-
tego musi charakteryzować przede 
wszystkim empatia i cierpliwość do 
dzieci. Ponadto powinien dyspo-

nować własnym samochodem i być 
dyspozycyjny najlepiej 6 i 24 grud-
nia. Mile widziane, choć niewyma-
gane w wielu przypadkach jest do-
świadczenie.
 Portal eGospodarka.pl ostrzegał 
już w ubiegłym roku, że ze wzglę-
du na sytuację panującą na rynku, 
Mikołajów najzwyczajniej może za-
braknąć i dlatego... niektórzy z nich 

mogą mówić łamaną polszczyzną. 
Czerwono-białe wdzianko chętnie 
zakładają bowiem zagraniczni stu-
denci, a najbardziej ci z Ukrainy i 
Białorusi.

Kurierzy na wagę złota

 Jednak worek, który dźwiga 
Mikołaj i jego pomocnicy trzeba 
czymś wypełnić. Stąd w grudniu 
pilnie poszukiwani są dodatkowi 
pracownicy sklepów, hipermarke-
tów a także magazynów sklepów 
internetowych. Na kilka tygodni 
przed Bożym Narodzeniem mar-
kety potrzebują dodatkowych pra-

cowników do sprzedaży ryb i cho-
inek oraz pakowania prezentów, 
ale także zwiększają liczbę kasje-
rów i wykładaczy towaru. W tym 
okresie praca jest również na tym-
czasowych, okolicznościowych 
stoiskach oraz dla chętnych do 
wzięcia udziału w akcjach promo-
cyjnych. W centrach handlowych 
zarobić mogą animatorzy prowa-
dzący imprezy dla dzieci. Trzeba 
być w tym przypadku przygotowa-
nym na pracę do późnych godzin 
wieczornych. Poszukiwane są rów-
nież osoby o zmyśle artystycznym, 
które potrafią tworzyć dekoracje. 
 Przebierać w ofertach mogą w 
okresie przedświątecznym kurierzy 
i kierowcy niezbędni do szybkiego 
dostarczenia zakupionych towarów 
w sieci. W tej branży okresowo bra-
kuje wielu tysięcy pracowników. 
 Dla tych, którzy nie boją się pra-
cy w święta, atrakcyjne mogą się 
okazać oferty hoteli i pensjonatów. 
Z roku na rok coraz więcej Pola-
ków (ale i cudzoziemców) wyjeżdża 
w okresie bożonarodzeniowo-nowo-
rocznym na krótkie ferie. A to wią-
że się z koniecznością zatrudnienia 
dodatkowego personelu w obiektach 
turystycznych, który pomoże m.in. 
w sprzątaniu i gotowaniu. W okre-
sie przedświątecznym na OLX Praca 
najwięcej takich ofert zamieścili pra-
codawcy z województw małopolskie-
go, dolnośląskiego i mazowieckiego. 

PC

Przy spadającym bezrobociu, pracownicy okresowi przed 

świętami są rozchwytywani

Mikołaje to zdecydowanie 

najlepiej zarabiający pracow-

nicy okresowi w czasie świąt i 

tuż przed nimi. Ich stawki się-

gają 100 złotych za godzinę 

pracy, a w przypadku wizyt 

domowych jeszcze więcej

R E K L A M A

R E K L A M A



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
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamieść ogłoszenie drobne 

przez internet

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 co drugi piątek,

 tel. 22 756 79 39

DAM PRACĘ

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

KSIĘGOWĄ do KPiR. Biuro Podatkowe Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net Tel. 502 088 028

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie wyna-
grodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Stolarza do produkcji i montażu mebli. Wiek: do 45 lat, 
Zalesie Dolne, tel. 604 152 591

Bezpłatne kursy komputerowe i językowe, Piaseczno, 
ul. Puławska 45 lok 3, tel. 536 031 172, 796 424 412

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

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

Bufetowa w zajeździe w Sękocinie, 
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Ustanowie, tel. 601 953 432

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu 
pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, tel. 692 488 278 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu pia-
seczyńskiego, praca w każdy piątek, tel. 692 488 278 

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

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

Poszukujemy mężczyzny do pracy w magazynie. Praca 
od pon. do pt. w godz. 7-15 na um. zlecenie. Lokalizacja: 
Piaseczno, ul. Okulickiego. Zgłoszenie e-mail: biuro@mi-
chellaboratory.com lub tel. 22 750 75 59

Praca dla pracowitego pana przy sprzątaniu osiedla w 
Piasecznie, z doświadczeniem,  bez nałogów, wynagro-
dzenie od 2000zł netto, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Doświadczoną pomoc na kuchnię do przedszkola, Pia-
seczno, 2200 zł netto, tel. 602 686 951

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywczego. 
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Opiekuna do grupy żłobkowej, Nowa Wola/k Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Mechanik samochodowy z doświadczeniem, wysokie 
zarobki. Piaseczno, tel. 509 283 882

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz. nocnych, 
Piaseczno, ul. Puławska, tel. 512 117 967

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

Zatrudnię Do Prac Ocieplenia Poddaszy (zabudowy GK)
i Elewacyjnych Majstrów, tel. 785 199 183

Ochrona Budowy Pruszków Emerytów i Rencistów, 
tel. 22 834 34 00

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

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY, zatrudnimy operato-
ra do samodzielnej obsługi maszyny drukarskiej w firmie 
produkcyjnej w Drwalewie (05-651) oraz przyuczymy po-
mocnika drukarza, tel. 601 33 67 88

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

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna zatrudni ko-
biety do obsługi zgrzewarek do folii. Praca w systemie 
zmianowym. Pełny etat. tel. 601 33 67 88

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

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

Stolarza i pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

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

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

Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków widło-
wych z doświadczeniem oraz pracowników magazyno-
wych. Umowa o pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70

Emerytkę lub rencistkę na 1/2 etatu do szatni, 
Konstancin, tel. 502 475 075

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 788 124 024

Pomoc osobom starszym, tel. 502 991 814

Polka 59 lat, orzeczenie o niepełnosprawności, szuka pra-
cy z możliwością zamieszkania, tel. 607 535 853

Mężczyzna poszukuje pracy dodatkowej, tel. 507 514 889

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, Hen-
ryków Urocze, ul. Iwa 7, tel. 501 70 13 70

Łóżko masujące, Ceragen-e, tanio, tel. 609 45 46 13

Duży rozkładany stół  krzesłami, tel. 504 44 52 12

Komplet mebli młodzieżowych „Małgośka” 500 zł, 
stan dobry, tel. 504 44 52 12

Sprzedam świeżo ścięte drzewa w Głoskowie 
tel. 605 085 563

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, prze-
róbki 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

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

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

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

Dom parterowy 135/850 c. 325.000 Sułkowice, 
tel. 790 600 608

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJMĘ

Poszukuję mieszkania lub pokoju, tel. 507 449 229

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku 
w Piasecznie, tel. 693 440 622

Lokal 125 m kw. (parter), przystosowany pod przychod-
nię stomatologiczną i 90 m kw. ( I piętro), centrum 
Piaseczna, tel. 609 22 90 22

2-pokojowe w Piasecznie, tel. 605 896 425

Mieszkanie 3-pokojowe, na osiedlu „Złotej Kaczki”, Pia-
seczno/Nowa Iwiczna, 2000 zł/miesiąc, tel. 609 56 35 02

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

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

2 pokoje, Chyliczki, tel. 739 626 355

Duży pokój Gołków-Kamionka tel. 530 095 682

Do wynajęcia garaż przy Metrze Stokłosy, tel. 506 757 444

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

Noclegi, tel. 512 70 30 27

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw., 318 tys. zł,
tel. 695 311 888

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

2-pokojowe w Piasecznie, oprócz Multi-Hekk i Jedności, 
tel. 605 896 425

USŁUGI 

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
tel. 508 743 620 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, 
terakota, gładź bezpyłowa itp., tel. 795 648 160

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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 spali-
nowych, tel. 503 471 422

Studnie, tel. 601 231 836 

Hydraulik tel. 886 576 148 

Meble na wymiar, tel. 509 960 316

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Usługi wysokościowe, wycinka drzew, czyszczenie rynien 
tel. 889 105 476

Malowanie, tel. 722 920 650

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki me-
blowej tel. 508 652 030 

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

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 do-
świadczenia, tel. 502 214 817

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114 

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Malowanie, tel. 505 58 67 28

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

 RÓŻNE 

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

 
NAUKA 

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE I JEZYKOWE PIA-
SECZNO, PUŁAWSKA 45 LOK 3, tel. 536 031 172, 
796 424 412

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA

Catering o zróżnicowanej kaloryczności, tel. 606 22 44 89

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

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

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

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

Apteka prywatna w Górze Kalwarii zatrudni na godziny 
mgr farmacji lub technika farmacji. Apteka czynna 
pon-pt 8.00-20.00, sob 8.00-15.00 Program apteczny 
Kamsoft, tel. 600 250 768

Recepcjonistka/ta i złota rączka do Hotelu Ajax w Jan-
kach, tel. 501 216 419

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

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 

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

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

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

Kwatery 3-4-5 osobowe, ciepło, tanio, dobry dojazd, 
tel. 604 274 417

Dla PARY (350+/os)/ SINGLA(-KI) 450+, tel. 720 916 226

Tanie kwatery, (od 8zł+) tel. 797 799 002

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

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

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

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

ELEWACJE 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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

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

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

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidual-
nie, z dojazdem, tel. 662 128 913 
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Strefa płatnego 
parkowania. To działa!
PIASECZNO Od poniedziałku w centrum miasta trzeba zapłacić za dłuższe 

parkowanie. Wygląda na to, że włodarzom udało się wymusić większą rota-

cję samochodów w sąsiedztwie urzędów i punktów usługowych

 Kilka dni temu w południe wybraliśmy się na obchód miejsc objętych stre-
fą płatnego parkowania. O dziwo, okazało się, że wzdłuż ul. Kościuszki moż-
na swobodnie zaparkować samochód. I tak przy urzędzie gminy doliczyliśmy 
się pięciu wolnych miejsc i kolejnych trzech między gminą a skwerem Kisie-
la. Cztery niezastawione miejsca znajdowały się też na odcinku od skweru 
do ul. Nadarzyńskiej. Co ciekawe, w ciągu dosłownie pięciu minut zauważyli-
śmy kilka wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów. Czyli do rotacji po-
jazdów jednak dochodzi. Wcześniej taki widok możliwy był tylko w niedzielę 
lub święta. Na razie więc wszystko wskazuje na to, że pomysł okazał się strza-
łem w dziesiątkę. Przypomnijmy: strefą objętych jest 197 miejsc parkingo-
wych. Parkowanie przez pierwsze 45 minut na dobę jest bezpłatne. Za pierw-
szą godzinę płatnego parkowania zapłacimy 2,5 zł. Wrzucając do parkomatu 
złotówkę, można zostawić samochód aż na 69 minut.

TW

W poniedziałek przed urzędem gminy doliczyliśmy się 

pięciu wolnych miejsc parkingowych. Wcześniej cały 

parking był zastawiony

Powstrzymać przemoc w rodzinie
PIASECZNO Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował niecodzienne wi-

dowisko. Aby zwrócić uwagę na problem przemocy w rodzinie i jej ofi ary zaprosił na 

„Niebieski koncert” łączący muzykę z projekcją fi lmu

 Impreza, która obyła się w je-
den z listopadowych wieczorów w 
piaseczyńskim Domu Kultury, cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców Piaseczna. 
Wszystkich zgromadzonych powi-
tali wiceburmistrzowie Piaseczna 
Hanna Kułakowska-Michalak i Da-
niel Putkiewicz. – Mam wrażenie, 
że czasami łatwiej jest załatać dziu-
rę w drodze, przebudować skwer 
niż rozwiązać prawdziwe problemy, 
które tkwią w nas i w relacjach mię-
dzy nami – powiedział Daniel Put-
kiewicz. – Dlatego cieszę się, że jest 
coraz więcej projektów, które wska-
zują nam ich istnienie, i że próbuje-
my te problemy wspólnie rozwiązy-
wać – po to, byśmy mogli żyć lepiej 
w gminie Piaseczno.
 O stronę muzyczną „Niebie-
skiego koncertu” zadbała znakomi-
ta wokalistka i autorka tekstów Jo-
anna Kondrat - laureatka nagrody 
głównej im. Anny Jantar oraz na-
grody specjalnej radiowej Trójki, 
przyznanych na 49. Festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu. Jej występo-
wi towarzyszył również „Niebieski 
film” - zrealizowany w więzieniu do-
kument, w którym sprawcy przemo-
cy domowej obnażają mechanizmy 
swoich działań. Mówią oni o sma-
ku władzy, prezentują okrucieństwo 
z jakim traktowali swoje ofiary, a 
ich wypowiedzi uzupełnione są do-
datkowo komentarzami ekspertów.  
„Niebieski film” jest pierwszym pol-
skim obrazem o ofiarach bez udzia-

łu ofiar. Twórcom widowiska zale-
ży na ukazaniu dającej wiele do my-
ślenia skali zjawiska - co 40 sekund 
w Polsce jedna kobieta pada ofiarą 
przemocy, co rocznie daje przeraża-
jącą liczbę 800 tysięcy.
 – Uczestnictwo w „Niebieskim 
Koncercie” stanowi ważny głos 
wsparcia dla ofiar przemocy, przy-
czynia się do nagłośnienia ich pro-
blemu, a także jest formą docenie-
nia misji osób pomagających ofia-
rom - zarówno zawodowo, jak i na 

zasadach wolontariatu – mówi Wio-
letta Urban z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pia-
secznie. Organizatorzy podkreśla-
li również, że nie należy przy tym 
piętnować sprawców przemocy, 
gdyż w wielu przypadkach także i 
oni są ofiarami. Doświadczając w 
młodości podobnych zachowań wo-
bec siebie powielają je bowiem póź-
niej w dorosłym życiu.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Oratorium Sacrum Mesjasz
 W najbliższą niedzielę w kościele w Magdalence odbędzie się koncert „Ora-
torium Sacrum Mesjasz” w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego Kulturalny Ko-
morów pod dyrekcją Witolda Błaszczyka. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.


