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Wjechała wprost pod tira
GÓRA KALWARIA W zeszły piątek na dro-

dze krajowej nr 50 doszło do tragiczne-

go wypadku. Zginęła 30-letnia kobieta

 Do tragedii doszło na dojeździe do 
mostu na Wiśle od strony Góry Kalwa-
rii. Po godz. 17 mieszkanka Czerska kie-
rująca volkswagenem z niewyjaśnio-
nych przyczyn zjechała na przeciwległy 
pas ruchu i uderzyła w ciężarówkę jadącą 
w kierunku Mińska Mazowieckiego. Droga 
przed przeprawą została zamknięta dla ru-
chu w obu kierunkach na ponad 4 godziny. 
Spowodowało to kilometrowe korki w oko-
licy. Przyczynę zdarzenia być może uda się 
wyjaśnić podczas śledztwa prokuratury.
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Ciepły kiermasz 
w chłodnej aurze
PIASECZNO Rośnie popularność przedświątecznych jar-

marków. W niedzielę do Piaseczna zjechali wystawcy 

z całej Polski. Różnorodność produktów była tak duża, 

że z powodzeniem można było wybrać zarówno coś na 

świąteczny stół, jak i na oryginalny prezent
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Bezpieczne zakupy przez internet

Potrącenie na przejściu przy mercedesie

Szalał skuterem na podwójnym gazie

 Okres przedświąteczny sprzyja oszustwom dokonywanym za pośred-
nictwem sieci. Niemal każdego dnia do komendy powiatowej policji zgła-
szają się poszkodowani ludzie, którzy robiąc zakupy przez internet nie za-
chowali należytej ostrożności. Dwa ostatnie przypadki dotyczyły kupna 
biletów na konkurs skoków narciarskich (poszkodowany stracił 430 zł) 
oraz kół samochodowych (tu straty wyniosły 130 zł). Policja przestrzega, 
aby zawsze sprawdzać komentarze dotyczące sprzedawców, płacić za to-
war przy odbiorze i kontrolować zawartość przesyłki w obecności kuriera.

 W poniedziałek doszło do kolejnego potrącenia na niezwykle niebez-
piecznym przejściu dla pieszych na wysokości ul. Puławskiej 34. Przejście 
to kilka dni wcześniej zostało odmalowane, nie zapobiegło to jednak wy-
padkowi. Zdarzenie sprokurowała jadąca fordem od ulicy Energetycznej 
22-latka, która potrąciła na przejściu 13-letniego chłopca. Poszkodowa-
ny z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafi ł do szpitala. Kierująca for-
dem była trzeźwa. Policja apeluje zarówno do kierowców, jak i pieszych, 
aby zachowywali w rejonie cieszącego się złą sławą przejścia szczególną 
ostrożność.

 Kilka dni temu po południu na ulicy Mleczarskiej jadący skuterem 
mężczyzna zarysował stojące na poboczu drogi renault, po czym jak 
gdyby nigdy nic odjechał. Jednak świadkowie zdarzenia natychmiast za-
dzwonili na policję podając szczegółowy opis jednośladu. 41-latek zo-
stał zatrzymany kilkanaście minut później w rejonie swojego miejsca za-
mieszkania. Miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Mężczyzna 
trafił do celi, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu do 2 lat po-
zbawienia wolności. 

Uwaga! Na bazarku kradną „na centymetr”

Pijany jechał Słoneczną

 Policja ostrzega przed grasującymi na piaseczyńskim bazarku kieszon-
kowcami. Mają oni dość oryginalny sposób na okradanie klientów. Naj-
pierw proponują kupno odzieży, a po chwili wyjmują centymetr i zaczy-
nają mierzyć potencjalnego klienta w pasie przy okazji... wyciągając mu 
z kieszeni portfel. Ostatni raz doszło do tego typu kradzieży w poniedzia-
łek, a poszkodowany stracił nie tylko dokumenty, ale także 110 zł. Staraj-
my się zachowywać ostrożność zwłaszcza robiąc zakupy w okresie przed-
świątecznym, kiedy to aktywność kieszonkowców wyraźnie wzrasta.

 We wtorek w nocy na ulicy Słonecznej w Lesznowoli policjanci zatrzy-
mali niepewnie jadącą toyotę. Za kierownicą pojazdu siedział 36-letni 
Ukrainiec, który był pijany. Mężczyzna miał w organizmie 1,2 promila al-
koholu. Trafi ł do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za jazdę sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 
2 lat więzienia.
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Ciepły kiermasz w chłodnej aurze
PIASECZNO Rośnie popularność przedświątecznych jarmarków. W niedzielę do Piaseczna 

zjechali wystawcy z całej Polski. Różnorodność produktów była tak duża, że z powodze-

niem można było wybrać zarówno coś na świąteczny stół, jak i na oryginalny prezent

 Bożonarodzeniowy kiermasz, 
jak co roku, połączony był z uroczy-
stym, wieczornym odpaleniem cho-
inki na rynku. Jednak zanim to na-
stąpiło, około południa mieszkań-
cy poszli zrobić przedświąteczne za-
kupy. Dookoła placu stanęły barw-
ne kramy. Zamknięto też odcinek 
ul. Kościuszki naprzeciwko kościo-
ła. Dzięki temu w obrębie rynku nie 
było ruchu samochodowego. Podno-
si to bezpieczeństwo i umożliwia po-
stawienie większej liczby straganów. 

Smakołyki i nie tylko

 W zeszłym roku podczas kierma-
szu padał deszcz, tym razem było 
dość zimno. Nie odstraszyło to jed-
nak wystawców, którzy zjawili się na 
piaseczyńskim rynku niemal w kom-
plecie. Przy wejściu na plac od stro-
ny północnej dominowały straga-
ny z artykułami spożywczymi. Pej-
zaż jarmarku zdominowały stoiska z 
czosnkiem, domowymi sokami i sy-
ropami, nalewkami, wędzonymi ry-
bami, wędlinami, marynowaną sło-
niną, konfiturami, serami, miodami, 
wypiekami, sękaczami, kolorowymi 
lizakami czy przyprawami. Niektó-
re artykuły, jak pierogi czy oscypki, 
były podgrzewane, przez co po ca-
łym rynku rozchodził się wspania-
ły aromat. Hitem w tym roku oka-
zał się także grzaniec, przygotowany 
przez producentów nalewek z Góry 
Kalwarii. – Wypiłem go dwa kub-
ki, był gorący, słodki i aromatycz-
ny – nie mógł nachwalić się zimowe-
go napoju Paweł Marecki z Zalesia 
Dolnego. A z kiermaszowych cieka-
wostek warto wspomnieć o stoisku 
z... kiszonkami. Można było na nim 
kupić m.in. sok z kiszonej kapusty, 
kiszonych buraków oraz kapustę ki-
szoną w całych główkach, która po-
dobno świetnie nadaje się na gołąb-
ki. W ogóle panuje ostatnio trend, że 
wystawcy dają mieszkańcom próbo-
wać swoich specjałów, dzięki czemu 
można wybrać produkty, które naj-
bardziej trafiają w nasze gusta.
 Drugą część asortymentu stano-
wi rękodzieło, a więc ręcznie wytwa-
rzane tekstylia, biżuteria, ceramika, 
ozdoby świąteczne i różnego rodza-
ju bibeloty. Z powodzeniem można 
było z tej masy niezwykłych przed-
miotów wybrać coś na oryginalny, 
gwiazdkowy prezent. 

Życzenia i góralska kapela

 Po zakupach na wszystkich głod-
nych czekały pierogi i gorący barszcz. 
Organizatorzy wydarzenia zaplano-
wali tego dnia mnóstwo atrakcji tak-
że dla dzieci. Po rynku chodziły śnie-
żynki i elfy rozdające słodycze, a na 
scenie przy Przystanku Kultura od-
bywały się występy i animacje. Pod  
ogrodzeniem kościoła rozstawiono 
natomiast ogromny namiot, w którym 
były organizowane warsztaty z wy-
twarzania i zdobienia pierników. W 
kolejnym namiocie można było wziąć 
udział w zajęciach plastycznych. A w 
środku, między namiotami, zaparko-
wał swe sanie Święty Mikołaj, z któ-
rym można było robić sobie zdjęcia. 
Drugi święty przyjechał na rynek na 
motocyklu. Działo się to tuż przed za-
padnięciem zmroku i trzeba przyznać, 
że podświetlona maszyna wyglądała 
wprost zjawiskowo. 
 Przebiło ją tylko doroczne odpa-
lenie choinki. Zanim jednak zaczę-
to zwyczajowe odliczanie na scenie 
stanęli wiceburmistrzowie Piaseczna 
Daniel Putkiewicz i Hanna Kułakow-

ska-Michalak w towarzystwie prze-
wodniczącego rady miejskiej Piotra 
Obłozy i Magdaleny Wolak-Gawrych, 
dyrektor Centrum Kultury. Życzyli 
oni mieszkańcom zdrowych, spokoj-
nych, rodzinnych świąt, spędzonych 
w atmosferze relaksu. Następnie od-
był się wyczekiwany przez wszystkich 
pokaz fajerwerków. Po chwili wszyst-

ko ucichło, w powietrze wystrzeliły 
konfetti, a na ustawionym w central-
nej części rynku świątecznym drzew-
ku zabłysły setki lampek. Ale nie był 
to bynajmniej koniec atrakcji - na sce-
nie pojawiła się kapela góralska, która 
zaintonowała znane i lubiane kolędy. 

Tomasz Wojciuk

Zapalenie światełek na choince było 

kulminacyjnym punktem kiermaszu

 Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, 
mieszkańcom Powiatu Piase-
czyńskiego składam serdeczne 
życzenia zdrowia, pogody du-
cha oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech rodzinnym spotkaniom 
przy Wigilijnym stole towarzy-
szy atmosfera radości i pokoju. 
Życzę Państwu sukcesów w ży-
ciu osobistym i zawodowym oraz 
szczęścia w Nowym 2016 Roku. 

Komendant Powiatowy Policji 

w Piasecznie 

mł. insp. Robert Chmielewski

K O N D O L E N C J E



GÓRA KALWARIA/PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Jest szansa na dwa 

czujniki smogu. Głosuj!

Anioły, bombki i kartki

 Jeszcze do 22 grudnia można 
głosować na lokalizacje, którym 
fundacja Aviva w ramach akcji 
„Wiem czym oddycham” przeka-
że 100 czujników monitorujących 
jakość powietrza. Na naszym tere-
nie na ich pozyskanie mają szanse 
Zalesie Górne oraz Góra Kalwaria 
(to byłby pierwszy czujnik w gmi-
nie). Aby im pomóc (każdy głos 
jest ważny!), trzeba wejść na stro-
nę www.wiemczymoddycham.pl. 

PC

 W najbliższą sobotę o godz. 15 w szkole nr 5 przy ul. Szkolnej odbędą 
się bezpłatne Rodzinne Warsztaty Świąteczne „na Koziej”. Organizatorzy 
(Wszechnica Konstancińska i radny Tomasz Nowicki) gwarantują potrzeb-
ne materiały oraz aromatyczną herbatę. Ozdoby zawisną m.in. na osiedlo-
wej choince, powstaną też anioły i kartki świąteczne w stylu Eko. 

PC
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Przedszkola upominają się o swoje
Ustawa o systemie oświaty i rachunkowości gwarantuje przedszkolom publicznym 100%, a prywatnym 75% 
kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym. Za łamanie tej ustawy była prowadzona sprawa z zawia-
domienia dwóch przedszkoli w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie.
 Sędzia, umarzając postępowanie, 
napisał w postanowieniu: „iż powyższe 
orzeczenie powoduje ujednolicenie za-
sad przyznawania dotacji i od tego cza-
su Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, 
dysponując wykładnią przepisów, w jaki 
sposób powinien je naliczać, jest zobo-
wiązany tego przestrzegać, a jeżeli mimo 
tego jego postępowanie nie ulegnie 
zmianie, to dopiero takie działanie może 
stanowić przedmiot procesu karnego”.
 Po upływie około tygodnia od tego 
orzeczenia, Burmistrz, opierając się na 
nowych przepisach, zabrał z dnia na 
dzień 200 zł na każde dziecko w przed-
szkolu publicznym prowadzonym 
przez osobę fi zyczną.

Czy miał takie prawo?
 Urzędnicy, stosując nowe prawo, na 
mocy którego mieli przeliczyć w paź-
dzierniku 2017 dotację dla tych placó-
wek, policzyli większą liczbę dzieci, nie 
wliczając kosztów bieżących, tj. nowo 
otwartej placówki; a wszystkie remon-
ty 4 placówek włożyli w paragraf „inwe-
stycje”, które nie wchodzą do kosztów 
bieżących. Spowodowało to drastyczna 
obniżkę. W żaden sposób urzędnicy nie 
chcą zrozumieć, „że tak nie wolno”, że to 
jest przekręt!
 Na piątkowym spotkaniu, tj. 8 grud-
nia urzędnicy na czele z Panią Wicebur-
mistrz udowadniali swoją rację. Znany 
adwokat z kancelarii w Warszawie, mec. 
Andrzej Kacprzycki dokładnie wyjaśnił 
defi nicję „remont” i  „inwestycja”- ale 
na nic się zdały jego słowa, ponieważ 
urzędnik ma zawsze rację. W Piasecznie 
za milionowe sumy remontuje się drogi 
i chodniki, bez pozwoleń na budowę, a 
w przedszkolach za małe kwoty wyko-
nuje się „inwestycje”.

 Droga donikąd…
 Ten zabieg księgowy postawił 
przedszkola przed widmem likwidacji. 
Na pytanie jednego z uczestników do 
Pani Burmistrz, czy nie można by było 
podnieść dotacji o parę procent, pani 
Burmistrz odpowiedziała, iż nie zna po-
trzeb przedszkoli, a poza tym, to radni 

musieliby wyrazić zgodę, a radni przed-
szkoli nie lubią…
 Z kolei Pani Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty zaproponowała, żeby wszy-
scy skupili się nad rokiem 2017, a za 
wcześniejsze lata skierowali sprawy do 
sądów. Prawomocny wyrok Sądu Ape-
lacyjnego z 2017 r dotyczący 2007 r, 
który nakazał gminie zapłatę odszko-
dowania jednemu z przedszkoli ok. 420 
tys. złotych nie zrobiła żadnego wraże-
nia na rządzących. Przy czym połowa z 
tej kwoty to odsetki, a mimo to Gmina 
się tym nie przejmuje.

Dokąd zaprowadzi nas buta 

i brak myślenia?
 Prawomocny wyrok Sądu jest wią-
żący i nakazuje naprawić szkodę wobec 
przedszkoli. Może rozmowa z tymi in-
stytucjami uratowałaby odsetki? Są to 
przecież fundusze z naszych podatków!
 Gmina brnie dalej i dalej, łamiąc 
prawo, stosuje zabiegi księgowe, oszu-
kując swoich podatników.
 Żadna siła nie jest w stanie przeko-
nać urzędników, że robią szkodę dzie-
ciom, mieszkańcom i przedszkolakom.

Przedszkola nie odpuszczą!
 Przedszkola nie godzą się na ta-

kie zabiegi i nie odpuszczą tej sprawy. 
Właściciele przedszkoli włożyli w swo-
je placówki ogromne środki, oszczęd-
ności życia, pobrali kredyty, aby stwo-
rzyć placówki „wzorowe”, a dziś Gmina 
zamiast dziękować, że została wyręczo-
na ze swoich zadań, rzuca kłody pod 
nogi i robi wszystko, aby doprowadzić 
ich do bankructwa. Nie ma dialogu, ale 
jest monolog ze strony Pani Wicebur-
mistrz i zastraszanie: „będziemy budo-
wać swoje placówki, a nawet tworzyć 
nowe oddziały”.
 Stać było nawet gminę na oszu-
stwo polegające na tym, iż opubliko-
wali na swoich stronach stawki dotacji 
za każdy miesiąc, z błędnymi stawka-
mi za listopad 2017.  Chyba tylko po to, 
żeby okłamać mieszkańców, a przed-
szkola upokorzyć.
 Nie ma naszej zgody na dalsze „za-
biegi księgowe” i łamanie prawa!
Naszej gminy nie stać na milionowe od-
szkodowania tylko dlatego, że urzędni-
cy kpią sobie z prawa. Radzimy zatrud-
nić urzędników, którzy nie będą mylić 
remontów ze środkami trwałymi i będą 
znać defi nicję „remont” i „inwestycja”.

   Piaseczyńskie 

Stowarzyszenie Przedszkoli

Radnych będzie można
oglądać na youtubie
PIASECZNO Od początku przyszłego roku sesje rady miejskiej będzie 

można śledzić na żywo w internecie. Gmina zakupiła sprzęt, który 

jeszcze bardziej zbliży rajców do mieszkańców

 Jak się okazuje, nowe technologie wkroczyły także na salę obrad rady 
miejskiej. Technorewolucja zaczęła się już na początku roku. To właśnie wte-
dy gmina kupiła system e-sesja, który miał ułatwić pracę radnym. Każdy z raj-
ców otrzymał w użyczenie też tablet, za pośrednictwem którego mógł korzy-
stać z dobrodziejstw systemu. - Za pośrednictwem e-sesji radni mają dostęp 
do przygotowanych przez burmistrza projektów uchwał, które wcześniej były 
drukowane na papierze – mówi Arkadiusz Czapski, sekretarz gminy. - Zapew-
nia to lepszy obieg informacji, ponieważ wiele rzeczy można wcześniej pla-
nować. Za pośrednictwem tabletów radni też głosują. Dzięki systemowi mo-
gliśmy wprowadzić głosowania imienne. 
 Niedawno za ponad 15 tys. zł gmina rozbudowała system o możliwość 
transmisji wizyjnej z obrad rady miejskiej za pośrednictwem internetu. Podczas 
środowej sesji system, w skład którego wchodzą m.in. dwie obrotowe kamery, 
był testowany. Od nowego roku obrady mają być transmitowane na żywo na 
youtubie. Sesję będzie można obejrzeć po kliknięciu linka zamieszczonego na 
stronie gminy. System został tak pomyślany, że kamera automatycznie robi zbli-
żenie radnego, który akurat zabiera głos. Pod spodem, na pasku, będzie można 
odczytać kto przemawia oraz który punkt porządku obrad jest aktualnie oma-
wiany. Będą wyświetlać się także wyniki każdego głosowania.

TW

Łącznie na nowe technologie gmina wydała około 80 tys. zł
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Opłatek i ciasto z seniorami
PIASECZNO We wtorek w domu kultury odbyło się świąteczne spotkanie członków Pol-

skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Seniorzy zaprosili także przedsta-

wicieli władz samorządowych, z którymi podzielili się opłatkiem

 Zaproszonych gości, tradycyj-
nie już, powitała Honorata Ku-
charska, przewodnicząca związ-
ku. – Święta Bożego Narodzenia 
są znakomitą okazją, aby spędzić 
czas z rodziną i cieszyć się miło-
ścią innych – mówiła. – Pamiętaj-

my, że jest to także czas, w którym 
należy udzielać wsparcia wszyst-
kim potrzebującym. 
 Następnie Honorata Kuchar-
ska życzyła wszystkim zebranym 
spokojnych chwil bez trosk i zmar-
twień, spędzonych w rodzinnej at-

mosferze. – Niech nie opuszcza 
was pomyślność – dodała. 
 Głos zabrał także ks. Andrzej 
Krynicki, proboszcz parafii św. 
Anny, który przypomniał, że Ad-
went to czas radosnego oczekiwa-
nia na przyjście Jezusa Chrystu-

sa. – To On przynosi nam sposób, 
jak być szczęśliwym i innych obda-
rowywać miłością – przekonywał. 
– Życzę wszystkim tu zgromadzo-
nym dużo zdrowia i bożego błogo-
sławieństwa.
 Ciepłe słowa do seniorów 
skierowali także wicestarosta 
Arkadiusz Strzyżewski (życzył 
m.in. śniegu na święta) oraz wi-
ceburmistrz Daniel Putkiewicz 
(życzył spokojnych i radosnych 
świąt oraz... odśnieżonych chod-
ników). Następnie uhonorowano 
kilku obecnych wśród seniorów 
90-latków, którzy otrzymali od 
Mikołaja specjalne prezenty (po-
zostałym gmina ufundowała cze-
kolady). Po części oficjalnej uro-
czystości wszyscy podzielili się 
opłatkiem i spróbowali pysznych 
ciast. Spotkanie zwieńczył ufun-
dowany przez starostwo okolicz-
nościowy koncert, podczas które-
go można było posłuchać szlagie-
rów z dawnych lat.

Tomasz Wojciuk

Podczas spotkania wigilijnego seniorzy złożyli sobie 

życzenia i wysłuchali okolicznościowego koncertu

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Gwiazdkowy zawrót 

głowy z Air Band
 Zespół Air Band zaprasza na 
swój pierwszy autorski, gwiazd-
kowy koncert, podczas które-
go nie zabraknie utworów wpro-
wadzających w nastrój świątecz-
ny m.in. „Last Christmas” czy „Mer-
ry Christmas Everyone” oraz zna-
nych utworów rozrywkowych. Air 
Band zagra 17 grudnia, godz. 16 
w Ośrodku Kultury, ul. Białka 9. 
Wstęp wolny.

PC
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Papiery krążą, dzieci czekają
GÓRA KALWARIA Najmłodsi uczniowie szkoły w Baniosze jeszcze co najmniej pół roku po-

czekają na nowe sale. Firma, która je budowała, nie dokończyła robót. Na lodzie zosta-

ła gmina i podwykonawcy

 Inwestycja za przeszło 1,5 mln 
zł zapowiadała się tak pięknie. We 
wrześniu tego roku dzieci przyjęte 
do placówki miały rozpocząć zaję-
cia w nowo wykończonych, koloro-
wych salach. Tak się jednak nie sta-
ło. Wykonawca robót, mimo że zo-
stało mu zaledwie 5 proc. prac do 
zrealizowania, porzucił plac budo-
wy i dosłownie zapadł się pod zie-
mię. Przez kilka miesięcy gmina 
wzywała go do ponownego podję-
cia prac, ale bez rezultatu. W koń-
cu burmistrz uznał to za rozwiąza-
nie kontraktu z gminą. – Ponieważ 
nowe skrzydło nie zostało otwar-
te, spowodowało to ogromne trud-
ności w funkcjonowaniu szkoły, do 
tego doszła jeszcze reforma edu-
kacji, z powodu której w placów-
ce zwiększyła się liczba klas – na-
rzeka pan Marcin, ojciec jednego z 
uczniów podstawówki. – Część klas, 
w tym pierwsza, musi uczyć się na 
drugą zmianę, brakuje sal na zaję-
cia dodatkowe. Kilka pomieszczeń, 
w tym szkolną siłownię, przeznaczo-
no na magazyn sprzętów, które mia-
ły być wyposażeniem nowo powsta-
jących sal lekcyjnych – dodaje.
 Aby uczniowie mogli zacząć 
korzystać z dodatkowych klas, w 
nowo powstałym skrzydle trzeba 
jedynie ułożyć nawierzchnię pod-
łóg (to koszt około 80 tys. zł). Bur-
mistrz przekonuje, że bez tego urząd 
nie może wystąpić o pozwolenie na 

użytkowanie budynku. Niestety, aby 
wyłonić wykonawcę podłogi, trze-
ba spełnić szereg procedur. Gmi-
na już dokonała tzw. inwentaryza-
cji wykonanych robót. – Zgodnie z 
opinią prawną, w ostatnim czasie 
wysłaliśmy ten dokument do ak-
ceptacji wykonawcy, z którym roz-
wiązaliśmy umowę. Ku naszemu 
zaskoczeniu, przedsiębiorca nie-
dawno się do nas odezwał. Jeżeli 
podpisze inwentaryzację, ogłosi-
my przetarg na nowego wykonaw-
cę. Jeśli tego nie zrobi, pójdziemy 
do sądu, bo jesteśmy zdetermino-
wani, a prace zostaną dokończone 
– tłumaczy Dariusz Zieliński. 
 Z naszych ustaleń wynika, że 
problemy mają także podwykonaw-

cy najęci przez upadłe przedsiębior-
stwo. Zapłaty nie otrzymała przede 
wszystkim firma realizująca robo-
ty budowlane oraz częściowo także 
hydrauliczne. Ich roszczenia sięgają-
ce około 100 tys. zł może zaspokoić 
gmina (bo nie wypłaciła całej kwoty 
wykonawcy), jednak – jak słyszymy 
w ratuszu – jest z tym problem, po-
nieważ prace w Baniosze nie zostały 
dokończone.
 Władze gminy podejrzewają, że 
perturbacje z ukończeniem inwesty-
cji potrwają jeszcze około pół roku. 
– Na szczęście, w ocenie inspektorów 
nadzoru, wykonany budynek jest w 
dobrym stanie i nie ma w nim popra-
wek – dodaje Dariusz Zieliński.

Piotr Chmielewski

Kradną samochody
na potęgę!
POWIAT W tym roku na terenie powiatu skradziono już ponad 100 sa-

mochodów, czyli o kilkanaście więcej niż przez cały ubiegły rok

 Kradzieże samochodów stają się prawdziwą plagą. W ubiegłym roku na te-
renie powiatu piaseczyńskiego zginęło 90 aut. Wśród nich przeważały pojazdy 
japońskich marek – toyoty, hondy, mazdy. W tym roku ta statystyka jest jesz-
cze gorsza. Z naszych informacji wynika, że do 13 grudnia skradziono już 101 
samochodów. Auta, też w głównej mierze „japończyki”, ginęły z ulic, przyskle-
powych parkingów, parkingów podziemnych, ale także sprzed domów jed-
norodzinnych. Techniki kradzieży stosowane przez złodziei były bardzo róż-
ne. Większość samochodów skradziono na terenie gmin Piaseczno i Konstan-
cin-Jeziorna. Policja twierdzi, że w większości zostały one rozebrane na części 
w tzw. „dziuplach” również znajdujących się na terenie naszego powiatu.

TW
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LESZNOWOLA

Pierwszy jarmark świąteczny
 W sobotę 16 grudnia w godz. 10-16 przy urzędzie gminy odbędzie 
się Jarmark Świąteczny. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji. Na 
miejscu powstanie wioska św. Mikołaja. Spotkamy w niej nie tylko święte-
go z workiem pełnym słodyczy, któremu będzie można zostawić list, ale 
także oswojonego renifera i psotne elfy. Dzieci będą mogły wziąć udział 
w warsztatach zdobienia pierników, wykonywania ozdób świątecznych 
oraz bożonarodzeniowych kartek. Wokół urzędu gminy staną stoiska z 
rękodziełem oraz świątecznymi przysmakami, a także m.in. naturalnymi 
mydełkami, biżuterią, świecami, obrusami, kocami, szalami, czapkami, 
ale też miodami, piernikami, wypiekami, słodyczami i... żywa choinka. W 
świąteczną atmosferę mieszkańców wprowadzą występy artystyczne, w 
tym koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu szkolnych zespołów.

TW

Dobre chęci są, 
brakuje pieniędzy
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Czy resort transportu przeznaczy fundu-

sze na rozbudowę szosy łączącej Piaseczno z Górą Kalwarią, o której 

kierowcy mówią, że jest najgorszym wyjazdem ze stolicy?

 O tym, że warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad (GDDKiA) wznawia prace nad przygotowaniem przebudowy odcinka 
drogi krajowej nr 79 od Piaseczna do Góry Kalwarii, informowaliśmy w czerw-
cu. Co się od tego czasu zmieniło? Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka ma-
zowieckiego oddziału GDDKiA informuje, że wedle założeń program inwe-
stycyjny dla tego przedsięwzięcia do końca roku trafi  do Ministerstwa Trans-
portu. Jeżeli resort zatwierdzi program i zarezerwuje pieniądze, prace ruszą z 
kopyta. – Zaraz po uzyskaniu fi nansowania ogłosimy przetarg na projektan-
ta – zapowiada pani rzecznik.
 Drogowcy zamierzają wybudować dwie jezdnie do Góry Kalwarii (po dwa 
pasy ruchu w każdym kierunku), a gdzie trzeba bezkolizyjne skrzyżowania, 
przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Wykonawca robót – jeśli wszystko 
dobrze pójdzie – miałby zostać wyłoniony w roku 2020. Plan jest taki, by szer-
sza i gładsza droga została oddana dwa lata później. 
 Czerwcowa zapowiedź GDDKiA przerwała starania piaseczyńskiego sta-
rostwa, aby zarządca drogi usprawnił chociaż przejazd przez skrzyżowania w 
Baniosze, Chojnowie, Pilawie i Żabieńcu. Powstały już nawet wstępne projek-
ty przebudowy krzyżówek. Szczególnie skrzyżowanie w Żabieńcu jest nielu-
biane przez kierowców. Auta wyjeżdżające z dróg podporządkowanych po-
wodują tam wieczne, czasem kilometrowe korki. Nie brakuje też kolizji. 
 Drogowcy nie wycofali się jedynie z udrożnienia skrzyżowania drogi nr 79 
z ul. Chyliczkowską w Piasecznie. Jednak i w tym przypadku procedury tak się 
przeciągnęły, że roboty na serio ruszą dopiero wiosną.

PC

Ciągle zakorkowany odcinek „79” w Żabieńcu. Jest nadzieja, 

że zostanie udrożniony do... 2022 roku 

Targowisko w nowej odsłonie
PIASECZNO Przy ul. Jana Pawła II rośnie Centrum Edukacyjno-Multimedialne, a obok niego znaj-

duje się obskurne targowisko. Gmina planuje wydać 10 mln zł na jego gruntowny remont

 Główne założenie jest takie, aby 
na placu targowym odbywał się nie 

tylko handel, ale także spotkania 
(może targi śniadaniowe?), imprezy 
masowe, wystawy czy koncerty. Wła-
śnie powstaje projekt nowego zało-
żenia. Wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz podkreśla, że chodzi o popra-
wienie wizerunku tej części miasta 
oraz przywrócenie terenu mieszkań-
com, bo dziś to miejsce rzeczywiście 
wygląda mało przyjaźnie.

Dziury, błoto, brak zadaszenia

 Dziś targowisko, na którym we 
wtorki i piątki odbywa się handel, 
jest w złym stanie technicznym. 
Miejsca parkingowe nie są ozna-
czone i jest ich zbyt mało. Często 
kupujący muszą zostawiać samo-
chody wzdłuż dziurawej ul. Żytniej 
(niedługo ma zostać wyremonto-
wana i poprowadzona aż do Nada-
rzyńskiej), bądź w kałużach po 
drugiej stronie ul. Jana Pawła II, 
często utrudniając dojazd do znaj-
dujących się obok firm. Wiele osób 
parkuje też nieprzepisowo na chod-
nikach. Sam plac handlowy nie jest 
ani utwardzony kostką, ani zada-
szony. Nie ma też na nim żadnej 
zieleni. – Zabudowa na targowi-
sku jest chaotyczna, przestarzała i 
mocno wyeksploatowana – doda-
je Anna Bednarska, pełnomocnik 
burmistrza. Problemem są także 
toalety, które – delikatnie mówiąc 
– nie wyglądają zachęcająco. 

Trwają prace projektowe

 Gmina dysponuje już koncep-
cją przebudowy targowiska. W 
tej chwili trwają prace związane z 
przygotowaniem wstępnego pro-
jektu. Według obecnych szacunków 
przebudowa placu targowego po-
chłonie około 10 mln zł. – Zależy 
nam na stworzeniu w tym miejscu 
estetycznej przestrzeni publicznej 
o czystym i funkcjonalnym ukła-
dzie – podkreśla wiceburmistrz. 
Po wykonaniu projektu następnym 
krokiem będzie ogłoszenie przetar-
gu w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. Jak wszystko dobrze pójdzie 
prace rozpoczną się już w przy-
szłym roku, a targowisko w nowej 
odsłonie zacznie funkcjonować od 
roku 2019. Jaki zatem kształt ma 
mieć nowy plac targowy? Gmina 
chce, aby znalazły się na nim 254 

stanowiska handlowe. To mniej niż 
obecnie (w sezonie letnim czasami 
jest nawet 500 handlujących), jed-
nak wynika to ze zmniejszenia po-
wierzchni placu, co z kolei jest spo-
wodowane budową ulicy Żytniej. 
Zwiększy się za to liczba miejsc 
parkingowych. W projekcie przewi-
dziano 95 miejsc postojowych dla 
klientów na terenie samego targo-
wiska (plus 6 miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych) oraz 48 miejsc 
przy ul. Żytniej. Przewidziano tak-
że 32 miejsca dla rowerzystów. 

Powstanie wiata i budynek biurowy

 Na terenie placu powstanie też 
dużych rozmiarów konstrukcja za-
cieniająca, usytuowana od stro-

ny ul. Jana Pawła II. Będzie ona 
mogła służyć jako zadaszenie wi-
downi. Do konstrukcji przylegać 
będzie utwardzony plac przezna-
czony na scenę. Przy wewnętrznej 
drodze manewrowej, obok miejsc 
parkingowych, stanie dwukondy-
gnacyjny budynek socjalno-biuro-
wy, w którym znajdować się będą 
m.in. ogólnodostępne toalety. Po 
wschodniej stronie ul. Żytniej ma 
powstać zielony skwer. Cały teren 
zostanie oświetlony lampami typu 
LED. Targ ma być dobrze skomu-
nikowany z centrum miasta. Bę-
dzie można dotrzeć do niego m.in. 
nowo projektowanym traktem nad 
Perełką.

TW

Trwają prace projektowe. 

Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2019 roku

Na nowym targowisku 

ma być również możliwość 

doładowania samochodów 

z napędem elektrycznym

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Maria Sadowska na nowy rok
 Jeszcze są dostępne bilety (ale szybko ich ubywa!) na noworoczny 
koncert Marii Sadowskiej. Wszechstronna kompozytorka i wokalistka za-
śpiewa w Hugonówce (ul. Mostowa 15) 7 stycznia o godz. 18. Podczas 
recitalu zaprezentuje autorskie pastorałki z wydanej kilka lat temu płyty 
„Gwiazda dla każdego” oraz tradycyjne kolędy zaaranżowane przez woka-
listkę i jej zespół Jazzowi Terroryści. Nie zabraknie też przebojów piosen-
karki. Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasie oraz na stronie internetowej 
Konstancińskiego Domu Kultury. 

PC

POWIAT

Wojewoda narzucił nazwy ulic
 W ramach tzw. dekomunizacji, czyli usuwania z przestrzeni publicznej 
nazw ulic propagujących komunizm i jego bohaterów, wojewoda mazo-
wiecki zarządzeniem zastępczym nadał w środę nazwy kilku ulicom na na-
szym terenie. Gminy zostały powiadomione wcześniej, aby zaproponowa-
ły nowych patronów, ale nie wszystkie propozycje wojewoda oraz pytany 
o opinię Instytut Pamięci Narodowej uznali za właściwe. Samorząd Góry 
Kalwarii chciał, aby ul. 16 stycznia pozostała w mieście (i w dokumentach 
mieszkańców), ale upamiętniała nie dzień jego wyzwolenia, a datę powo-
łania Ignacego Paderewskiego na premiera. Wojewoda jednak odrzucił tę 
propozycję i nadał nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Podobnie w Kon-
stancinie-Jeziornie. Mieszkańcy dużego osiedla Mirków chcieli pozostawie-
nia ul. Mariana Jaworskiego (członka PZPR związanego z papiernią miał za-
stąpić żołnierz AK walczący w Powstaniu Warszawskim). Wojewoda podjął 
decyzję, że ulica ta zmieni nazwę na Anny Walentynowicz. 
 Jeśli chodzi o Piaseczno jedna z propozycji gminy została uznana: ul. 
17 stycznia będzie się teraz nazywała Księcia Janusza I Starszego. W przy-
padku ul. Leona Kruczkowskiego radni chcieli w zamian Wisławę Szym-
borską, Edwarda Stachurę lub Janusza Szpotańskiego, ale wojewoda na-
zwał trakt imieniem Danuty Siedzikówny „Inki”. Zarządzenia weszły w ży-
cie z dniem opublikowania. 

PC

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A



Ratunek dla włosów

Zabieg laminowania 

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

przed laminacją

po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234

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

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

Twoje włosy potrzebują ratunku? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
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Czas na zmiany w Nowym Roku!
Według badań nawet połowa Polaków na początku każdego roku podejmuje najróż-

niejsze postanowienia, które mają odmienić na lepsze ich życie i przynieść im szczę-

ście. Niewielu z nas udaje się jednak je spełnić. Dlaczego?

 Data graniczna, w tym wypadku 
koniec jednego roku i początek dru-
giego, często jest impulsem do rozpo-
częcia w życiu nowego etapu, podjęcia 
działań z którymi się ociągaliśmy, czy 
zrealizowania odkładanych od dawna 
planów. Oczywiście noworoczne po-
stanowienie może być jedno, ale rów-
nie dobrze może być ich kilka. Choć 
im więcej rzeczy sobie zaplanujemy, 
tym trudniej je zrealizować, co szyb-
ko prowadzi do zniechęcenia, a nawet 
frustracji. Co zatem najczęściej obie-
cują sobie osoby wkraczające w nowy 
kalendarzowy rok?

Siłownie pękają w szwach

 Zacznijmy od postanowień naj-
bardziej prozaicznych. Najczęściej 
wymienianym przez Polaków życze-
niem jest chęć schudnięcia i ogól-
nie poprawy swojego wyglądu, kon-
dycji, sylwetki. Zresztą, żeby się o 
tym przekonać, wystarczy na po-
czątku stycznia udać się na basen, 
siłownię lub odwiedzić klub fitness. 
We wszystkich tych miejscach pa-
nuje niemiłosierny ścisk, jednak po 
kilku tygodniach sytuacja wraca do 
normy. Dlaczego? Po prostu wielu z 
nas szybko traci zapał: niektórzy nie 
widzą  spodziewanych efektów, inni 
odnoszą kontuzje z przetrenowania, 
jeszcze inni źle znoszą reżim trenin-
gowy. Specjaliści uważają, że moż-
na temu zapobiec, wcześniej przy-
gotowując się do takiej operacji za-
równo teoretycznie, jak i mentalnie. 
Warto zacząć od prostych rzeczy, 
więcej chodzić, zrezygnować z win-
dy na rzecz schodów, odstawić słod-
kie przekąski i napoje oraz alkohol, 
jeść w ciągu dnia więcej mniejszych 
posiłków. W ogóle dobrze jest sko-
rzystać najpierw z porady dietetyka. 
Jeśli chodzi o ćwiczenia, to najlepiej 
poświęcić na nie początkowo nie wię-
cej niż 2-3 sesje w tygodniu. Na od-
chudzanie bardzo dobre jest bieganie 
(należy zacząć od truchtu) oraz ba-
sen (na początek nie pływajmy dłu-
żej niż 30-40 minut). Później moż-
na dołożyć do tego ćwiczenia siło-
we, ale też stopniowo, aby nie prze-
forsować organizmu. Jeśli chcemy 
zgubić wagę, wzmocnić mięśnie oraz 
wyrzeźbić ciało pamiętajmy, że na to 
wszystko potrzeba czasu. Efektów 
nie osiągnie się natychmiast. Ważna 
jest metodyczna praca, kontynuowa-
na przynajmniej przez kilkanaście 

miesięcy, najlepiej pod okiem spe-
cjalistów. Warto w taki sposób do-
brać sobie aktywność fizyczną, aby 
nas ona nie nudziła (zastanówmy się, 
jaki rodzaj ruchu sprawia nam przy-
jemność). Jeśli brakuje nam motywa-
cji, namówmy na wspólne ćwiczenia 
znajomych z pracy, partnera lub po-
szukajmy grupy wsparcia za pośred-
nictwem internetu.

Odstawmy używki, zmieńmy pracę

 Kolejne najczęściej podejmowane 
noworoczne postanowienia dotyczą 
zerwania z nałogami, czyli paleniem 
i piciem. Nie dość bowiem, że alko-
hol i papierosy rujnują nasze zdro-
wie, to jeszcze drenują kieszeń. Wy-
dane na nie pieniądze bez wątpienia 
można zainwestować o wiele lepiej. 
Aby zmotywować się do działania, 
z czym zwykle jest największy pro-
blem, można policzyć ile w ubiegłym 
roku wydaliśmy na używki. Często 
za tę sumę można kupić sobie cał-
kiem niezły sprzęt do ćwiczeń, lap-
topa czy nawet pojechać na wakacje. 
Czy nie jest do dla nas wystarczająca 
motywacja? Papierosy i alkohol do-
brze jest rzucić z dnia na dzień. Je-
śli jednak nie będziemy w stanie tego 
zrobić, zawsze możemy spróbować 
pozbyć się naszych nałogów etapami. 
W sieci jest bardzo wiele porad doty-
czących tego, jak najlepiej jest to zro-
bić, aby odnieść zamierzony efekt. 
 Bardzo wiele osób marzy także 
o poprawie swojej sytuacji finanso-
wej, co często wiąże się z konieczno-
ścią zmiany pracy. Zawsze też może-
my spróbować poprosić szefa o pod-

wyżkę. Początek roku wydaje się do-
brym momentem na przeprowadze-
nie z przełożonym takiej rozmowy. 
Pamiętajmy tylko, że taką niewygod-
ną prośbę zawsze należy poprzeć za-
wsze stosownymi argumentami. 
 Nowy rok często sprzyja też po-
dejmowaniu różnego rodzaju decyzji 
zakupowych. Wiele osób to właśnie 
wtedy zaczyna marzyć o nowym sa-
mochodzie czy egzotycznych waka-
cjach. Większe wydatki na pewno do-
brze jest wcześniej zaplanować, aby 
zdążyć uzbierać na nie pieniądze. Pa-
miętajmy, że najłatwiej jest spełniać 
marzenia realistyczne, które znajdu-
ją się w zasięgu naszych możliwości.

TW

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

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

noworocznych postanowie-

niach zapomina już 

po trzech miesiącach
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Krwawienie z odbytu
 – czy to groźne?

 Wystąpienie krwawienia z odbytu wywołuje u każdego z nas ogromny 
stres i wiele pytań dotyczących dalszego postępowania.  Co jest przyczyną 
krwawienia? Czy to jest rak? Czy muszę od razu jechać do szpitala? Czy mu-
szę iść do lekarza i kiedy?  Odpowiedzi na te pytania udzielił dr n. med. Andrzej 
Kluciński, lekarz poradni proktologicznej w szpitalu św. Anny w Piasecznie. 
 Po pierwsze postarajmy się odnotować następujące fakty, o które zapyta 
lekarz i które będą miały wpływ na dalsze postepowanie. Najważniejszą kwe-
stią  jest odnotowanie objętości utraconej krwi. Gdy cała toaleta jest pokry-
ta skrzepami doszło prawdopodobnie do masywnego krwawienia, które wy-
maga konsultacji lekarskiej tego samego dnia. Także chorzy przyjmujący leki 
przeciwkrzepliwe powinni być zbadani przez lekarza w dniu krwawienia. Nie-
wielka ilość krwi na lub w stolcu czy ślady krwi na papierze wymagają konsul-
tacji chirurga lub lekarza rodzinnego w najbliższym możliwym czasie w trybie 
ambulatoryjnym.
 Drugą bardzo ważną kwestią jest określenie czy krwawienia występują tyl-
ko podczas oddawania stolca, czy też nie mają związku z defekacją. Kolor  krwi 
może pomóc lekarzowi we wstępnym wskazaniu miejsca krwawienia. Zazwyczaj 
żywoczerwona krew sugeruje krwawienie z hemoroidów, natomiast brunatno-
ciemna krew wraz ze skrzepami  wskazuje raczej na inne odcinki jelita grubego.  
 Bardzo pomocne jest zauważenie czy krwawieniu towarzyszą inne objawy 
np. ból ale również czy jest wydzielany śluz lub ropa co może naprowadzić na 
prawidłową diagnozę.
 Do najczęstszych przyczyn krwawienia z odbytu należą: hemoroidy ( guzki krwaw-
nicze), polipy i rak jelita grubego, zmiany zapalne w obrębie jelita grubego,  choroba 
uchyłkowa, szczelina odbytu czy zmiany naczyniowe śluzówki jelita grubego.
 Diagnostykę przyczyn krwawienia może przeprowadzić lekarz rodzinny, 
który zazwyczaj prosi o konsultację chirurgiczną (proktologiczną) lub gastro-
enterologiczną (internista zajmujący się chorobami przewodu pokarmowego).  
W poradni szpitala Św. Anny od kilku miesięcy są oferowane konsultacje prokto-
logiczne. W ofercie oprócz konsultacji jest możliwe wykonanie rektoskopii czy-
li badania kanału odbytu specjalnym wziernikiem, które umożliwia rozpoznanie 
przyczyn krwawienia  mających swoją przyczynę w kanale odbytu np. hemoro-
idów, szczelin odbytu. Jeśli po stwierdzeniu w rektoskopii,  że przyczyną krwa-
wienia są hemoroidy oferowane są zabiegi małoinwazyjne polegające na zakła-
daniu gumowych podwiązek na hemoroidy a co za tym idzie zmniejszenie do-
legliwości z nimi związanych.  Prowadzona jest również diagnostyka endo-

skopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: badania 

gastroskopii i kolonoskopii. Choć choroby odbytu są najczęstszą przyczyną 
krwawień z dolnego odcinka przewodu,  to z racji możliwych innych przyczyn – 
szczególnie nowotworowych  - konieczna jest konsultacja specjalisty.

Informacja i rejestracja

Przychodnia Szpitala św. Anny, 

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

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

„Bukaciak” na 25 lat za kraty
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT Rafał B., uchodzący za bezwzględnego szefa grupy przestęp-

czej działającej przez kilka lat głównie w Konstancinie, Górze Kalwarii i Piasecznie, w 

piątek usłyszał wyrok

 Mężczyzna znajdujący się od 4 
lat w areszcie usłyszał wyrok 25 lat 
więzienia, z pozbawieniem praw pu-
blicznych na 10 lat. Musi zapłacić 
także 54 tys. zł grzywny oraz pra-
wie 50 tys. zł kosztów procesu. Choć 

groziło mu dożywocie, kara jest su-
rowsza niż spodziewał się „Buka-
ciak” i... prokurator. Gangster po-
szedł na współpracę z organami ści-
gania i z tego względu śledczy  wnio-
skowali dla niego o 15 lat więzienia. 
Sąd uznał jednak, że Rafał B. jako 
sprawca zabójstwa, a także „czło-
wiek niebezpieczny i porywczy”, a 
do tego recydywista nie zasłużył na 
łagodniejsze potraktowanie. Wyrok 
jest nieprawomocny, należy spodzie-
wać się apelacji. 

Zabił i zakopał zwłoki w Dębówce

 W akcie oskarżenia sporządzo-
nym przez Prokuraturę Krajową za-
rzucono „Bukaciakowi” popełnienie 
22 przestępstw. Jednak najważniejsze 
z tej listy to dokonanie, w ramach po-
rachunków pomiędzy grupami prze-
stępczymi, dwóch zabójstw – Grzego-
rza Z., pseudonim „Pająk” (Rafał B. 
nie przyznał się do niego) oraz Grze-
gorza P., pseudonim „Pekin”. Przy 
dwóch innych morderstwach – nie-
jakiego „Maksa” i „Postka” (zwłoki 
obu zakopano z kolei koło Chynowa) 
– miał pomagać, a także podżegać do 
zabójstwa trzech innych gangsterów. 
Rafał B. w większości przyznał się do 
zarzucanych mu czynów (m.in. prze-
mytu narkotyków, rozbojów, porwań 
dla okupu i czerpania zysków z pro-

stytucji) i złożył obszerne wyjaśnie-
nia. Przyczynił się także do ujawnie-
nia zwłok dwóch mężczyzn, o zabój-
stwo których został oskarżony czło-
nek gangu mokotowskiego. Jego ze-
znania pozwoliły na skazanie kilku 
innych groźnych przestępców. 

Na wolności prowadził warsztat

 Wedle informacji śledczych gru-
pa o charakterze zbrojnym kierowa-
na przez pochodzącego z Konstanci-
na-Jeziorny „Bukaciaka”, na począt-
ku tego tysiąclecia trzęsła południo-
wą częścią stolicy oraz gminami Pia-
seczno, Konstancin i Góra Kalwaria. 
To właśnie w 2002 roku, aby wejść 
we współpracę z gagiem mokotow-
skim, Rafał B. miał porwać z dysko-
teki w Chynowie dilera narkotykowe-
go „Pająka”, zabić go łopatą i zako-
pać w Dębówce, w pobliżu miejsca 
nad Wisłą, gdzie zdarzyło mu się ło-
wić ryby. Jego zwłoki odkopano do-
piero latem 2014 roku. 
 „Bukaciak” ma na koncie 7 wy-
roków, 17 lat spędził w więzie-

niu. Po pierwszym z zabójstw, Ra-
fał B. trafił za kraty, ale za wymu-
szenia i rozboje. Po wyjściu na wol-
ność w lipcu 2010 roku ten obecnie 
42-latek oficjalnie zajął się prowa-
dzeniem warsztatu samochodowego 
koło Konstancina-Jeziorny. Szybko 
jednak wrócił na przestępczą dro-
gę. To jego gang w 2011 pobił grupę 
ormiańskich handlarzy na konstan-
cińskim targowisku, a w 2012 roku 
gangster zamordował w Dębówce 
kolejnego przedstawiciela światka 
przestępczego, niejakiego „Pekina”.

Arsenał w Konstancinie

 Noga „Bukaciakowi” powinęła 
się w połowie 2013 roku, kiedy wraz 
z dwoma innymi gangsterami trafił 
do aresztu po próbie kolejnego wy-
muszenia rozbójniczego na… in-
nym przestępcy przebywającym w 
zakładzie karnym. Następnie powró-
cił na czołówki gazet, gdy trzy mie-
siące później w garażu na jednym z 
konstancińskich osiedli antyterrory-
ści zlikwidowali należący do gangu 
arsenał składający się z 26 sztuk bro-
ni oraz materiałów wybuchowych. 
Wedle śledczych, celem działalno-
ści „bukaciakowych” byli wówczas 
głównie inni przestępcy. Ale gangste-
rzy także dokonywali porwań, rozbo-
jów i wymuszali haracze z bronią w 
ręku. Początkowo byli w zastraszaniu 
tak bardzo skuteczni, że pod koniec 
2013 roku prokuratura zaapelowa-
ła do przedsiębiorców (głównie kon-
stancińskich), którzy stali się ofiara-
mi gangu, aby przerwali zmowę mil-
czenia i złożyli anonimowo zeznania.
 W sumie w sprawie „Bukaciaka” 
prokuratura postawiła zarzuty oko-
ło 80 jego współpracownikom, wielu 
z nich to mieszkańcy powiatu piase-
czyńskiego.  

Piotr Chmielewski

W sumie w sprawie „Bukaciaka” prokuratura postawiła zarzuty 

około 80 jego współpracownikom, wielu z nich to mieszkańcy 

naszego powiatu (fot. CBŚP)

Rafał B. nie przyznał się do 

jednego zabójstwa - dilera 

narkotykowego porwanego 

z dyskoteki w Chynowie
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Zjednoczeni w śpiewie
POWIAT W kościele w Zalesiu Dolnym można regularnie słuchać pięk-

nych, chóralnych śpiewów. Występuje nie tylko miejscowy zespół. Co 

roku - dla upamiętnienia patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii – or-

ganizowane są w nim również Spotkania Chóralne

 Impreza w kościele Parafi i NMP Wspomożenia Wiernych jest zawsze dużym 
wyzwaniem organizacyjnym. W tym roku, w ramach 16. edycji spotkań, za-
śpiewało bowiem aż 17 chórów – zarówno tych z powiatu piaseczyńskiego 
(między innymi Mazowiecki Chór Lira, Chór „Cantate Domino” parafi i MB Ró-
żańcowej w Piasecznie czy Chór Parafi i św. Rocha w Jazgarzewie), jak i spo-
za niego (Wilanowskie Towarzystwo Chóralne, Chór Parafi i M.B. Zwycięskiej w 
Rembertowie, Chór Sanktuarium w Niepokolanowie i inne).
 – Zgłoszeń mamy już tyle, że niestety część muszę odrzucać w obawie, że-
byśmy się wszyscy mogli tutaj pomieścić – mówi Paweł Ginda, dyrygent Chó-
ru Liturgicznego Parafi i N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, or-
ganizatora wydarzenia.
 Szczególne wyrazy uznania należą się przy tym miejscowym chórzystom, 
którzy angażują się nie tylko w prowadzenie samej imprezy, ale i przygotowa-
nie programów, dyplomów czy kwiatów dla wykonawców. – Sam bym nic nie 
zrobił – podkreśla Paweł Ginda. – Jest wiele osób, które śpiewają i chcą się po-
kazać, ale nie ma dla nich wielu tego typu imprez. Pomimo tego, że radio i te-
lewizja nie promują specjalnie chórów, to jest tu dzisiaj z nami około 500 osób.
 Ostatnim zespołem, który zaprezentował się w trakcie przeglądu, byli 
miejscowi śpiewacy, którzy wykonali „Stabat Mater” Giuseppe Tartiniego ra-
zem z dziećmi, co było symbolicznym wyrazem przygotowywania najmłod-
szych do śpiewania w przyszłości. A na zakończenie odprawiona została uro-
czysta msza św. z udziałem połączonych chórów, podczas której na organach 
zagrał Marcin Pyra. 
 – Formuła imprezy od lat się nie zmienia – podsumowuje Paweł Ginda. – 
Nie zależy nam na organizowaniu konkursu, ale w przyszłości myślimy na przy-
kład o wprowadzeniu nagrody publiczności. Imprezy o podobnym charakterze, 
upamiętniające św. Cecylię, odbywały się głównie we Włoszech, już w XVIII wie-
ku. Spotkania Chóralne w Zalesiu Dolnym nawiązują więc do tej pięknej tradycji.

Grzegorz Tylec
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Koperty, które trafią do lodówki
GÓRA KALWARIA Seniorzy i przewlekle chorzy w gminie otrzymają tzw. koperty życia. Dla-

czego ich posiadanie jest ważne szczególnie dla osób mieszkających samotnie?

 W kopercie życia umieszczana 
jest karta z danymi jej właściciela, li-
stą leków, które przyjmuje i choroba-
mi oraz uczuleniami, jakie go trapią. 
Ankieta powinna być potwierdzo-
na podpisem lekarza lub pielęgniar-
ki i opatrzona datą oraz pieczątką. 
Do karty mogą być dołączone kopie 
z wynikami badań, czy ostatni wy-
pis ze szpitala, a także numery tele-
fonów do bliskich. Po umieszczeniu 
takiego szczelnie zamkniętego pa-
kietu na półce po wewnętrznej stro-
nie drzwi lodówki, na zewnątrz na-
leży ulokować naklejkę z napisem: 
„Tu jest koperta życia”.
 Dlaczego w lodówce? – Bo w 
przeciwieństwie do szafek mamy w 
domu jedną i łatwo ją odszukać – 
tłumaczy Elżbieta Banasiak, prze-
wodnicząca Gminnej Rady Senio-
rów (GRS). Temu gremium wła-
śnie udało się przekonać burmistrza 
i radę miejską do sfinansowania ko-
pert życia dla zamieszkałych w gmi-
nie osób starszych, samotnych, 
przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych. Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie. Koperty, łącznie 2000 sztuk 
rocznie, będą wydawały przychod-
nie świadczące podstawową opiekę 
zdrowotną w gminie Góra Kalwa-
ria od pierwszej połowy 2018 roku. 
– Informacje umieszczone w koper-
cie w krytycznych sytuacjach auten-
tycznie pomagają służbom medycz-
nym w ratowaniu życia – przekonuje 
Wojciech Jóźwiak, rzecznik prasowy 
spółki Falck Medycyna, której karet-

ki niosą pomoc mieszkańcom powia-
tu piaseczyńskiego. Jego słowa po-
twierdza długoletnia praktyka służb 
medycznych Wielkiej Brytanii, gdzie 
koperty życia zostały wymyślone. 
 Na razie do seniorów z gmi-
ny Góra Kalwaria trafiła pilotażo-
wa liczba 400 kopert, przekazanych 
przez Falck. Prosty wynalazek jest 
zalecany przede wszystkim osobom 
samotnym i przewlekle chorym. Bo 
kiedy do ich mieszkania wbiegają ra-
townicy, często o nieprzytomnym 
gospodarzu nie wiedzą nic.    
 To nie jedyne pomysły GRS, 
do których zamierza ona przeko-
nać władze gminy, aby  ułatwić ży-
cie przede wszystkim kalwaryjskim 

emerytom. Obecnie prowadzone są 
rozmowy w sprawie tzw. teleopieki, 
czyli stałej kontroli stanu zdrowia 
osób chorych za pomocą urządzeń 
elektronicznych. – Jeżeli w projekt 
zaangażowałby się samorząd gmi-
ny, takie udogodnienie byłoby znacz-
nie tańsze dla naszych mieszkańców 
– przekonuje Elżbieta Banasiak. GRS 
dąży również do jak najszybszego 
wprowadzenia gminnej karty seniora, 
z którą można byłoby robić taniej za-
kupy w mieście, czy korzystać z lokal-
nych usług. – Zebraliśmy już wstępną 
listę miejscowych podmiotów, które 
są zainteresowane udzielaniem ra-
batów – zdradza pani Elżbieta. 

Piotr Chmielewski

Elżbieta Banasiak przekonuje radnych, że niepozorne 

koperty mogą uratować życie
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Turniej Maszyn Wiatrowych 
pod okiem ministra
PIASECZNO W sobotę w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się fi nał VI Ogólnopol-

skiego Turnieju Maszyn Wiatrowych. Gościem honorowym imprezy był senator i mini-

ster zdrowia Konstanty Radziwiłł, który uroczyście uruchomił urządzenie pomiarowe

 Przez sześć lat Turniej Maszyn 
Wiatrowych organizowany przez Pia-
seczyńską Fundację Ekologiczną zy-
skał tak dużą renomę, że jest rozpo-
znawany w całej Polsce. W sobotę w 
hali GOSiR-u odbył się finał imprezy.

Młodzież rozwija się technicznie

 Zawodników, zaproszonych gości 
i kibiców powitał piaseczyński radny 
Michał Mierzwa, jeden z organizato-
rów imprezy. – Aby dojść do tego fi-
nału musieliśmy przejechać wiele ki-
lometrów i przetestować prawie 300 
turbin wiatrowych, stworzonych z 
pasją i wiedzą w szkolnych pracow-
niach oraz laboratoriach – mówił. – 
Zauważyliśmy, że duch nauki w pol-
skim społeczeństwie wciąż żyje i się 
rozwija. Cieszy nas też, że młodzież 
potrafi wykorzystywać wiedzę teore-
tyczną w praktyce. 
 Podczas powitania głos zabrał 
także wiceburmistrz Piaseczna Da-
niel Putkiewicz, który podkreślił, że 
gmina dynamicznie się rozwija, co 
stawia przed nią nowe wyzwania, 
także w dziedzinie ochrony środo-
wiska. – Ale takie projekty są ważne 
nie tylko z punktu widzenia ekologii 
– ciągnął Daniel Putkiewicz. – Pro-
mują także w Polsce nasze miasto. 
Dlatego dziękuję wszystkim oso-
bom, które co roku angażują się w 
organizację tego turnieju. 

 – Z wielkim zainteresowaniem 
patrzę na to, co się tutaj dzieje – 
zwrócił się do zawodników mini-
ster Konstanty Radziwiłł. – Jesteście 
przedstawicielami ludzi myślących 
technicznie, świat was potrzebuje. 
Życzę wszystkim sukcesów oraz że-
byście wyjechali z Piaseczna z sa-
tysfakcją i nadal rozwijali swoje nie-
zwykłe zdolności.
 Po chwili minister Radziwiłł uru-
chomił urządzenie pomiarowe i zapro-
sił do przetestowania turbiny pierwszą 
drużynę – Minecraftowe Turbiny.

Pałeczkę przejęły drużyny z Polski

 Ideą turnieju jest zbudowa-
nie modelu turbiny przetwarzają-
cej energię wiatru na energię me-
chaniczną (którą następnie moż-
na przetworzyć np. na prąd). Kon-
strukcje turbin mogły być wyko-
nane z dowolnych materiałów pod 
warunkiem, że trzymały określo-
ne przez organizatorów parametry. 
Wszystkie były sprawdzane na sta-
nowisku pomiarowym wykonanym 
przez firmę Unilogo Robotics, pod 
kątem największej mocy oraz wydaj-
ności. Suma punktów zdobytych w 
poszczególnych konkurencjach de-
cydowała o miejscu zajętym w kla-
syfikacji generalnej. Uczniowie ry-
walizowali w kategoriach szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 W pierwszych edycjach turnieju 
prym wiodły miejscowe zespoły. Te-
raz jednak nieco się to zmieniło, bo 
w zawodach coraz częściej zwycię-
żają przyjezdni. W tegorocznej edy-
cji turnieju uczestniczyło w sumie 
ponad 700 uczniów i nauczycieli. 
W eliminacjach regionalnych w Si-
dzinie, Wrocławiu, Końskich, Wło-
cławku i Kędzierzynie-Koźlu wy-
startowało 298 drużyn. Te, które za-
jęły czołowe miejsca, oprócz awansu 
do finału wywalczyły atrakcyjne na-
grody w postaci elektronarzędzi. 
 W sobotnim finale wzięło udział 
150 uczniów z 61 najlepszych dru-
żyn. Rywalizacja stała na bardzo 
wysokim poziomie. W najlepszych 
maszynach pojawiały się m.in. takie 
rozwiązania techniczne jak dyfuzo-
ry, przekładnie, czy turbiny o zmien-
nym kącie ustawienia łopatek wirni-
ka. W kategorii szkół gimnazjalnych 
pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
Supervento ze szkoły im. Jana Kiliń-
skiego w Krapkowicach, na drugim 
miejscu uplasowała się Wichura z 
podstawówki w Prabutach, a na trze-
cim – Wunderwaffe  z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Urzędowie.
 W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych triumfowała drużyna TM-2 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Końskich. Drugie miej-
sce przypadło Wind Boys III z Opo-
la, a trzecie – Wind Performance z 
technikum im. K.K. Baczyńskiego w 
Białej Podlaskiej. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody pieniężne.
 W finale brały też udział dwie 
drużyny z Zespołu Szkół nr 1 w Pia-
secznie, PCK Wiatraki zajęły 11. 
miejsce, a ElektroŚmigło 24. miejsce 
w klasyfikacji generalnej.

Tomasz Wojciuk

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał senator i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł

Jeśli tańsze bilety ZTM,
to w całej gminie?
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni Tomasz Nowicki i Renata Dąbrowska nie 

ustępują w przekonywaniu, że pierwsza strefa biletowa ZTM powinna 

objąć obszar całej gminy

 W sobotę rajcy zbierali podpisy mieszkańców dla poparcia tej inicjatywy. 
W ciągu 3 godzin pomysł poparło 339 osób w różnym wieku. Radny Nowicki 
dodaje, że w ankiecie na temat funkcjonowania komunikacji publicznej, któ-
rą pod koniec listopada przeprowadził w internecie, 60 proc. spośród 545 re-
spondentów opowiedziało się za rozszerzeniem I strefy biletowej na obszar 
całej gminy. Jej wprowadzenie sprawiłoby, że osoby wsiadające na obszarze 
Konstancina-Jeziorny do autobusów stołecznego Zarządu Transportu Miej-
skiego zapłaciłyby mniej za bilety, szczególnie okresowe. – Jak ustaliliśmy w 
ZTM, koszt wdrożenia I strefy biletowej dla obszaru całej gminy wyniesie nie-
co ponad milion złotych. Obecnie gmina w ramach współpracy z ZTM dopła-
ca do komunikacji 2,3 mln zł – tłumaczy Tomasz Nowicki. Radny zawniosko-
wał w poprzedni czwartek, aby potrzebny milion zarezerwować w budżecie 
gminy na rok 2018 i uzyskał poparcie Komisji Budżetu. Czy samorząd zdecy-
duje się na poszerzenie I strefy biletowej na całą gminę, okaże się w najbliż-
szą środę, podczas sesji budżetowej. Burmistrz Kazimierz Jańczuk dotychczas 
był zwolennikiem przesunięcia granicy I strefy z Klarysewa w głąb miasta, do 
Grapy. Jego zdaniem powiększanie jej o obszar całej gminy nie ma uzasadnie-
nia i byłoby zbyt kosztowne. 
 Tomasz Nowicki przekonuje tymczasem, że na taki krok decyduje się co-
raz więcej gmin okołowarszawskich (I strefę już wprowadziły Ząbki i Marki, a 
od 1 stycznia wprowadzą Łomianki), przez co coraz więcej osób zostawia sa-
mochody w garażu i przesiada się do autobusów. 

PC

Pomysł poszerzenia strefy jest popularny wśród mieszkańców. 

Czy poprą go radni? 
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To koniec tego zarządu 
powiatu. I koalicji?
POWIAT Katarzyna Paprocka, która była przedstawicielką Prawa i Sprawiedliwości w za-

rządzie powiatu, straci stanowisko. Partia chce ją wymienić na kogoś innego. Ta rosza-

da zburzyła pokój w samorządzie powiatu

 W ubiegłym tygodniu Katarzyna 
Paprocka została wykluczona z klu-
bu radnych PiS, a w poniedziałek 
władze regionalne (z Mariuszem Ka-
mińskim na czele) wydaliły ją z par-
tii. W oświadczeniu, które na ten te-
mat wydał Sergiusz Muszyński, peł-
nomocnik PiS w powiecie, czytamy, 
że były „wątpliwości co do przestrze-
gania przez Panią Katarzynę Pa-
procką jako osobę pełniącą funkcję 
publiczną standardów Prawa i Spra-
wiedliwości w relacjach między urzę-
dem a prywatnym przedsiębiorcą”.
 
Nie mam sobie nic do zarzucenia

 Powiat piaseczyński jest jednym 
z nielicznych w kraju, w którym za-
raz po wyborach samorządowych 
w 2014 roku współpracę nawiąza-
ły ze sobą zwalczające się nawzajem 
na arenie krajowej PiS i PO. Ten ma-
riaż trwa już trzeci rok mimo osobi-
stych animozji między poszczególny-
mi radnymi. Wszystko jednak wskazu-
je na to, że być może jeszcze dziś wie-
czorem dojdzie do „nowego otwarcia” 
w powiatowym samorządzie, którego 
obecna koalicja może nie przetrwać.
 Pierwsze poważne zgrzyty po-
między klubami PO i PiS w powie-
cie zaczęły się dwa lata temu. Wów-
czas klub PiS usunął ze swojego 
składu wiceprzewodniczącą rady po-
wiatu Honoratę Kalicińskią. Straci-
ła ona funkcję, w odpowiedzi rzuci-
ła partyjną legitymacją, by stać się 
radną niezależną. Jej miejsce w pre-
zydium rady zajął Sergiusz Muszyń-
ski, najbardziej wyrazisty przedsta-
wiciel klubu PiS, pracownik resor-
tu MSWiA (kierowanego przez Ma-
riusza Błaszczaka) i członek zarzą-
du okręgowego partii, a od pewne-
go czasu szef struktur powiatowych 
PiS. Od tamtej pory w samorządzie 
powiatu trwa napięcie. 
 Prawdopodobnie właśnie osiąga 
ono punkt kulminacyjny. Tym razem 
powstał spór o obecność Katarzyny 
Paprockiej w zarządzie powiatu. Ona 
i starosta Wojciech Ołdakowski repre-
zentują PiS w tym gremium. Jednak w 

ostatnich tygodniach ich stosunki zde-
cydowanie się ochłodziły i mają wy-
raźne problemy we współpracy. – Tak 
nie może być, ktoś w tej sytuacji bę-
dzie musiał w końcu ustąpić – słyszy-
my od jednego z radnych PiS. Starosta 
Ołdakowski póki co panującej sytuacji 
nie komentuje. Wody w usta nabrał też 
szef klubu PiS Robert Lichocki.
 – Ponieważ zastrzeżenia do Kata-
rzyny Paprockiej były poważne, staro-

sta poinformował o nich władze okrę-
gowe PiS, a te cofnęły jej rekomenda-
cję do zasiadania w zarządzie powia-
tu – wyjaśnia Sergiusz Muszyński. W 
konsekwencji zarząd okręgowy partii 
kilka tygodni temu zwrócił się do Ka-
tarzyny Paprockiej o ustąpienie ze sta-
nowiska, do czasu aż sprawa zosta-
nie wyjaśniona. Ona jednak odmówi-
ła. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
odpowiedziała politycznym przełożo-
nym, iż nie ma czego wyjaśniać. – Je-
żeli chodzi o moją pracę zawodową i 
pełnienie funkcji członka zarządu  nie 
mam sobie nic do zarzucenia. Swoje 
obowiązki wypełniam rzetelnie i z peł-
ną odpowiedzialnością – oświadczyła 
w odpowiedzi na nasze pytania.
 Paprocka była wskazywana jako 
przyszła kandydatka PiS na burmi-
strza Góry Kalwarii. W powstałej sy-

tuacji nie ma szans na poparcie par-
tii w wyścigu do ratusza. 

Każdy, byle nie Muszyński? 

 Radni PO póki co bronią Kata-
rzyny Paprockiej, bo... obawiają się, 
że jej miejsce w zarządzie powiatu 
zajmie Sergiusz Muszyński. Jest on 
nielubiany przez najważniejsze oso-
by w klubie PO. Już nie raz doszło 
do ostrej wymiany zdań szczególnie 
pomiędzy nim a Ksawerym Gutem, 
członkiem zarządu powiatu z Plat-
formy. Jeżeli podczas dzisiejszej sesji 
starosta Wojciech Ołdakowski złoży 
wniosek o odwołanie Katarzyny Pa-
prockiej z zarządu, może on nie zy-
skać poparcia PO. Klub PiS póki co 
bezskutecznie domaga się od koali-
cjanta, aby przestrzegał umowy i nie 
dyktował mu kto ma być jego repre-
zentantem w zarządzie powiatu. I w 
PO, i w PiS chcą trwania koalicji, ale 
– jak dodają – nie za wszelką cenę. 
 Jeśli kryzys będzie trwał i Katarzy-
ny Paprockiej nie uda się w najbliż-
szym czasie odwołać, starosta praw-
dopodobnie poda się do dymisji (co 
jest równoznaczne z odejściem całego 
zarządu), a to może już oznaczać ko-
niec współpracy PiS z PO. Wówczas 
oba kluby prawdopodobnie rozpocz-
ną niezależne negocjacje z opozycją, 
czyli klubem Nasza Gmina Nasz Po-
wiat, który współrządził powiatem w 
poprzednich dwóch kadencjach. 
 Póki co w starostwie ruszyła woj-
na na wyniszczenie. Dziwnym tra-
fem akurat teraz do rąk radnych po-
wiatowych, mediów oraz inspekto-
ratu pracy trafił anonim szkalujący 
Wojciecha Ołdakowskiego.

Piotr Chmielewski

Koniec spokoju w starostwie. 

Dni zarządu w tym składzie są już policzone

Radni PO póki co bronią 

Katarzynę Paprocką, bo... 

obawiają się, że jej miejsce 

w zarządzie powiatu zajmie 

Sergiusz Muszyński. Jest 

on nielubiany przez najważ-

niejsze osoby w klubie PO

PIASECZNO 

Ofi cjalne otwarcie bobroteki
 Kilka tygodni temu informowaliśmy, że w budynku OSP przy ul. Mazo-
wieckiej w Bobrowcu zostanie otwarta fi lia biblioteki publicznej. Ofi cjal-
nie nastąpi to 16 grudnia. Impreza rozpocznie się o godz. 10 od występu 
magika. Następnie, o godz. 11, do bobroteki zawita św. Mikołaj. Potem 
będzie wspólne ubieranie choinki oraz zaczną się warsztaty dla dzieci i 
dorosłych. Przewidziano także konkursy z nagrodami, kiermasz świątecz-
ny i poczęstunek. Spotkanie integracyjne zakończy się około godz. 13. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Kolędowanie z Modulacją
 Konstanciński Dom Kultury zaprasza na premierowy koncert zespołu 
Modulacja, który w Hugonówce (ul. Mostowa 15) odbędzie się w sobotę 16 
grudnia o godz. 19. Zabrzmią najbardziej znane kolędy oraz piosenki świą-
teczne w zaskakujących, wielogłosowych aranżacjach. Modulacja to nowa 
grupa muzyczna powstała tej jesieni w KDK. Pomysłodawcą i prowadzącym 
grupę jest Bartosz Jaworski, klawiszowiec i realizator dźwięku w KDK. Bez-
płatne wejściówki na koncert od 12 grudnia do odbioru w recepcji KDK.
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Dunikowskiego będzie 
na razie równana
PIASECZNO Mieszkańcy walczą o asfaltowanie odcinka ul. Dunikow-

skiego od Wyczółkowskiego do Orężnej. Są szanse, że inwestycja zo-

stanie wprowadzona do projektu przyszłorocznego budżetu

 Kilka tygodni temu pisaliśmy o równoległej do Dunikowskiego ulicy Pa-
derewskiego. Tam jednak mieszkańcy walczyli o utwardzenie górnego odcin-
ka drogi, na co – koniec końców – nie starczyło pieniędzy. Na Dunikowskiego 
jest odwrotnie. Górny odcinek traktu jest utwardzony asfaltem, podczas gdy 
ludzie mieszkający przy fragmencie ulicy bliżej Orężnej cały czas brną w bło-
cie. – Okresowe równanie drogi prawie nic nie daje, bo po kilku dniach znów 
tworzą się głębokie wyrwy, w których stoi woda – mówi pan Marcin. Nasz 
czytelnik wyjaśnia, że tego typu pułapki są zabójcze dla zawieszenia samo-
chodów. – Ostatnio za naprawę auta zapłaciłem 1200 zł – dodaje.
 Mieszkańcy wskazują także, że droga została źle wykonana, a duży spadek 
sprawia, że woda zalewa położone niżej posesje. – Domagamy się jak najszyb-
szego utwardzenia drogi i wykonania sprawnego odwodnienia – mówi pan 
Marcin. – Niestety, jak dotychczas gmina wydaje się głucha na nasze prośby.
 – Ta droga jest okresowo równana – informuje Włodzimierz Rasiński, kie-
rownik gminnego referatu infrastruktury i transportu publicznego. – Gdy tro-
chę obeschnie i chwyci lekki mróz, jeszcze raz spróbujemy ją wyrównać, aby 
dobrze służyła mieszkańcom zimą. W tej chwili trudno mi powiedzieć, kiedy 
dolny odcinek ul. Dunikowskiego zostanie utwardzony. Wiem, że mieszkań-
cy wnioskowali o wprowadzenie tego zadania do przyszłorocznego budżetu, 
jednak ostateczną decyzję w tej sprawie zawsze podejmują radni.

Tomasz Wojciuk

Dunikowskiego, podobnie jak równoległa do niej ulica 

Paderewskiego, na razie została utwardzona tylko do połowy

Mieszkańcu, segreguj solidniej 
i sięgnij głębiej do portfela
GÓRA KALWARIA/TARCZYN Rewolucja śmieciowa postępuje. Uderzy po kieszeni nie tylko 

mieszkańców. Gminy też mogą mieć spore kłopoty

 W systemie odbioru odpadów, 
działającym od lipca 2013 roku, 
za dwa tygodnie zaczną się scho-
dy. Każdy z właścicieli posesji, któ-
ry zadeklarował selektywną zbiórkę 
odpadów, będzie musiał z nich jesz-

cze wysegregować do osobnych wor-
ków (pojemników) papier oraz od-
pady biodegradowalne, (czyli np. 
resztki ze stołu). Po co to wszyst-
ko? Aby coraz więcej odpadów tra-
fiało do ponownego przetworzenia. 
Do końca tego roku spośród wszyst-
kich śmieci, jakie zostały zebrane od 
mieszkańców w każdej gminie, 20 
proc. musi nadawać się do ponow-
nego wykorzystania. Ten wskaźnik 
przez ostatnie pięć lat rósł o 2 proc. 
rocznie. W 2018 roku gmina będzie 
musiała wykazać, że posegregowa-
ne śmieci stanowią już 30 proc., a w 
2020 aż połowę odpadów! Gminy, 
które nie poradzą sobie z selektyw-
ną zbiórką, zapłacą kary.

Radny: Zmiany idą w złym kierunku

 W Górze Kalwarii i Tarczy-
nie samorządowcy są pełni obaw. 
W tej pierwszej gminie w minio-
nym tygodniu znacznie podniesio-
no opłatę śmieciową. Mieszkańcy, 
którzy poddają odpady selekcji od 
1 stycznia zapłacą 15 zł miesięcz-
nie zamiast obecnego 9,5 zł, nato-
miast oddający tylko śmieci zmie-

szane – 25 zł za osobę (teraz płacą 
19 zł). Aby podwyżka była mniejsza, 
władze Góry Kalwarii ogłosiły dru-
gi przetarg na wywóz śmieci. – Ofer-
ty złożone w pierwszym postępowa-
niu były dla nas porażające i trudne 
do zaakceptowania, za odbiór po-
segregowanych odpadów mieszkań-
cy musieliby zapłacić 19-20 zł mie-
sięcznie – tłumaczy burmistrz Da-
riusz Zieliński. Aby obniżyć koszty 
gmina zdecydowała, że z nową fir-
mą podpisze umowę jedynie na 15 
miesięcy (obecna umowa obowią-
zuje od 3 lat). – Jeśli polityka pań-
stwa dotycząca odpadów nie zmie-
ni się, cena płacona przez mieszkań-
ców za śmieci będzie rosła. Uwa-
żam, że część opakowań powinni 
odebrać ich producenci – dodawał 
gospodarz gminy. 
 Podwyżki nie poparli dwaj rad-
ni – Krzysztof Rychlewski i Krzysz-
tof Parol (wstrzymali się od głosu). 
– Narzucona na gminy ustawa śmie-
ciowa pozostawia wiele do życzenia. 
Nakazują nam coraz więcej segrego-
wać, podczas gdy na składowiskach 
powstają hałdy surowców wtórnych 
i nie ma kto ich przerobić. Wysiłek 
społeczeństwa idzie na marne. Poza 
tym na rynku zostały firmy-molo-
chy, które dyktują nam wysokie ceny 
– tłumaczył swoje stanowisko radny 
Rychlewski.  Krzysztof Parol dodał: 
– Zmiany idą w złym kierunku. Lu-
dzie trudzą się, segregują coraz wię-
cej i płacą coraz więcej. Nie tak to 
powinno wyglądać.  
 W gminie Góra Kalwaria w ubie-
głym roku, spośród 6770 ton śmie-
ci odebranych sprzed posesji, 28,24 
proc. stanowiły odpady posegre-
gowane. Czy w ciągu najbliższych 
dwóch lat uda się ten wynik skoko-
wo poprawić? – Nastawiamy się na 
jeszcze bardziej intensywną segrega-

cję odpadów – podkreśla burmistrz. 
Działania zaczną się od edukacji już 
na początku roku.

Opłata musi wzrosnąć

 Cena odpadów wzrośnie też w 
Tarczynie. Tu mieszkańcy płacą do 
tej pory 9,5 zł miesięcznie (gdy se-
gregują) i 14,5 zł za zmieszane.  
Będą płacili odpowiednio 13 i 19,5 
zł. Uchwała o podwyżce miała za-
paść wczora, już po zamknięciu tego 
numeru. Umowa z firmą wywozową 
będzie obowiązywała przez półto-
ra roku. – Opłata musi wzrosnąć. Za-
kład koło Radomia, do którego muszą 
być dostarczane odpady z naszej gmi-
ny ogłosił wzrost ceny za odbiór jednej 
tony o 40 proc. Rosną też tzw. opłaty 
środowiskowe dla Urzędu Marszał-
kowskiego – ubolewa wiceburmistrz 
Grażyna Wiśniewska-Sas. 
 Władze Tarczyna starają się moż-
liwie obniżać koszty wywozu odpa-
dów. Dotychczas w tej gminie śmie-
ciarki jednocześnie zabierały surow-
ce wtórne posegregowane do worków 
różnych kolorów, aby zaoszczędzić na 
paliwie. – Nowe przepisy kategorycznie 
zabraniają mieszania worków z różny-
mi frakcjami. Jeśli będą zebrane tego 
samego dnia, muszą trafić do innych 
komór w samochodzie – tłumaczy. 
 Włodarze pracują też nad tym, jak 
zwiększyć ilość posegregowanych od-
padów w strumieniu śmieci. W zeszłym 
roku w Tarczynie udało się osiągnąć wy-
magany wskaźnik 18 proc. Aby go nie-
malże podwoić ratusz zamierza silnie 
postawić na edukację, a następnie kon-
trole na ile właściciele posesji rzetelnie 
segregują. – Chcemy też zachęcić przed-
siębiorców, u których powstaje wiele od-
padów, głównie kartonowych, o pomoc 
w odzysku surowców wtórnych – zdra-
dza wiceburmistrz Wiśniewska-Sas. 

Piotr Chmielewski 

Jeśli będziemy za słabo odzyskiwać surowce wtórne, nasza 

gmina zapłaci karę. Na zdjęciu linia do segregacji firmy Lekaro

Gminy muszą odzyskiwać 

coraz więcej surowców

 wtórnych. Dlatego zapowia-

dają akcje edukacyjne 

i kontrole tego, jak miesz-

kańcy segregują odpady

R E K L A M A

R E K L A M A



13nr 47 (699)/2017/W1 SPORT

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Konstancin rozbił Piaseczno
SIATKÓWKA, IV LIGA, ASTORIA PIASECZNO II – SPS KONSTANCIN-JEZIORNA 0:3 (23:25, 22:25, 18:25) Tylko w 

pierwszym secie kibice mogli obejrzeć emocjonującą rywalizację dwóch zespołów z 

powiatu piaseczyńskiego. Później dzielili i rządzili już tylko goście, choć – trzeba to 

podkreślić – nie zaprezentowali tego wieczoru niczego szczególnego

 W tym sezonie, w związku z grą 
siatkarzy Astorii w III lidze, posta-
nowiono również dać szansę tym za-
wodnikom, którzy nie mogli liczyć 
na regularne występy w tych roz-
grywkach. Do IV ligi zgłoszono więc 
drugi zespół klubu z Piaseczna, któ-
ry jednak – póki co – wyraźnie nie 
spełnia oczekiwań.
 Choć za faworyta derbowego po-
jedynku mogli uchodzić goście, to w 
pierwszym secie bardzo długo domi-
nowali jednak gospodarze, utrzymu-
jąc kilkupunktową – wydawać by się 
mogło, dość bezpieczną – przewagę 
nad zespołem prowadzonym przez 
Mirosława Kapitana. Zmierzające 
do wygrania otwierającej partii Pia-
seczno w pewnym momencie zupeł-
nie jednak stanęło, pozwalając rywa-
lom na odrobienie strat i ostateczne 
zwycięstwo w stosunku 25:23. 
 Sytuacja ta wyraźnie podłamała 
zawodników Astorii. W drugim se-
cie, choć wynik 22:25 zdaje się su-
gerować wyrównany przebieg za-
wodów, Konstancin miał go w za-
sadzie przez cały czas pod kontro-
lą. Przyjezdni również nie grzeszy-
li jednak skutecznością i popełniali 
proste, często niewymuszone, stra-
ty. Podobny przebieg miała również 
i ostatnia, jak się miało okazać, par-
tia spotkania. Piaseczno zupełnie 
straciło już wówczas wolę walki, a 
SPS nie musiał się specjalnie wysi-
lać, żeby rozstrzygnąć to spotkanie 
na swoją korzyść.

Grzegorz Tylec

Mateusz Maron, 
trener Astorii Piaseczno II
Po tym meczu cisną się na 
usta wulgaryzmy. Przepra-
szam kibiców, że musieli na 
coś takiego patrzeć, bo to 
nie powinno mieć miejsca. 
W pierwszym secie ustaliliśmy, że chłopa-
ki mają zagrywać na libero i robiliśmy z 
tego punkty. Później, nie wiem dlaczego, 
zmienili zagrywkę. Myśleli, że wiedzą le-
piej, ale okazało się, że jednak nie. 

Mirosław Kapitan, 
trener SPS Konstancin-Jeziorna
 Zagraliśmy, dopasowując 
się do poziomu gry przeciw-
nika. Dużo było dziś zepsu-
tych zagrywek, błędów wła-
snych czy niedogranych piłek na kontrze. 
Mecz był ogólnie słaby i cieszyć nas w nim 
może tylko wynik.

Tabela grupy A 

czwartej ligi seniorów
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 
        6 15 17:6 556:443
UKS Olimpijczyk 
2008 Mszczonów 
        6 15 18:7 575:472
SPS Konstancin Jeziorna 

         7 11 14:14 625:644

Żyrardowskie Stowarzyszenie
Siatkówki „Len” 
         7 10 12:13 511:561 
Olymp Błonie 
         6 6 9:12 453:471
Astoria Piaseczno II 

         6 0 0:18 321:450

Wilki zmiażdżyły rywali
PIŁKA NOŻNA Przez cały dzień trwały zmagania dwudziestu amatorskich zespołów w Górze 

Kalwarii. Ostatecznie triumfował jeden z faworytów – miejscowa drużyna Młodych Wilków

 – Turniej przebiegł w bardzo faj-
nej atmosferze, bez agresji, kłótni i 
co najważniejsze kontuzji – podkre-
ślał Karol Kołodziejczak, organiza-
tor imprezy. – Mieliśmy również do 
dyspozycji super nowoczesną halę z 
trybunami i zapleczem sanitarnym.
 Jak się okazało, miejscowe Mło-
de Wilki nie miały tego dnia konku-
rencji. Nie dość, że drużyna wygra-
ła wszystkie swoje spotkania, to w 
całym turnieju straciła ledwie dwa 
gole. W wielkim finale 3:1 pokonała 
niespodziewanie dobrze radzącą so-
bie młodą i utalentowaną ekipę de-
biutantów z Warszawy – Kopalnię 
Talentów. Trzecie miejsce w turnieju 
zajęli, już klasycznie, piłkarze Gale-
rii Jubilerskiej, pokonując w meczu o 
podium zespół Perszingi Na Wyso-
kości Lamperii. W tym ostatnim ze-
spole mocno wyróżniał się zwłasz-
cza znany z ligowych boisk Paweł 
Grodzki. Popularny „Grochu” dzie-
lił i rządził na boisku, co dało mu - 
w pełni zasłużony - tytuł najlepsze-
go zawodnika turnieju. Najlepszym 
bramkarzem wybrano z kolei Dawi-
da Książka (Młode Wilki), a królem 
strzelców imprezy został Andrzej 
Rogoziński (Kopalnia Talentów). 
– Nie ukrywam, że staram się być 
zawsze motorem napędowym swoje-
go zespołu i cieszę się, że chyba wy-
chodzi to nieźle, bo inni doceniają 
moje zaangażowanie – komentował 
Paweł Grodzki. – Lubię, oprócz nor-
malnych boisk, pograć również w 
piłkę na hali, która ma swoją specy-

fikę. Od pół roku występuję na tur-
niejach w drużynie Warki i myślę, że 
wyglądamy coraz lepiej piłkarsko.
 To jednak nie koniec piłkarskich 
zmagań w tym roku. Już w najbliższą 

niedzielę w hali szkoły przy Al. Kalin 
20 w Piasecznie o Puchar Piaseczna 
zagra ze sobą 16 ekip. Początek im-
prezy o godzinie 8.30. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Bez zwycięzców, 
bez pokonanych
PIŁKA NOŻNA Zazwyczaj turniejom sportowym towarzyszą duże emo-

cje i podniesiony poziom adrenaliny. Większość trenerów piłkarskich 

podkreśla jednak zgodnie, że kiedy rywalizują ze sobą najmłodsi, to 

nie wynik sportowy jest najważniejszy

 W Mikołajki zmierzyło się ze sobą na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji około 100 zawodników i zawodniczek w ramach I Gminnego Turnieju 
Mikołajkowego dla klas I-III szkół podstawowych. Organizator imprezy, LKS 
Jedność Żabieniec, zaproponował imprezę, podczas której – oprócz rywali-
zacji 10 drużyn z ośmiu szkół z terenu gminy – liczyła się przede wszystkim 
dobra zabawa i promocja futbolu wśród najmłodszych. 
 Tego dnia nie była prowadzona żadna ofi cjalna turniejowa klasyfi kacja – 
nie było ani ofi cjalnych zwycięzców, ani pokonanych. Każdy uczestnik otrzy-
mał na zakończenie tę samą nagrodę, a upominki przekazał, jak przystało na 
nazwę imprezy, sam Święty Mikołaj. – W takim turnieju najważniejsza jest za-
bawa i uśmiech dzieci  – mówi Adrian Szewczyk, piłkarz MKS Piaseczno i jed-
nocześnie trener drużyny z SP nr 1. – Uważam, że każda okazja do zachęcania 
dzieci do grania w piłkę jest dobra.

Grzegorz Tylec

Alvin i biegaczka
PIASECZNO W sobotę w Parku Adrenaliny i Westernu w Runowie od-

był się III Mikołajkowy Wyścig Psich Zaprzęgów. Przez cały dzień 70 

uczestników, w obowiązkowych strojach mikołajkowych, rywalizowa-

ło ze sobą w kilku kategoriach

 Zwyciężczynią kategorii CCK (canicross kobiet) została 23-letnia Marta Ju-
sińska, mieszkanka Ursynowa. Zawodniczka, znana już wcześniej z sukcesów 
biegowych, pokonała najszybciej dystans 5,5 km razem z psem Alvinem, któ-
rego właścicielką jest jej przyjaciółka. – Pierwszy raz z Alvinem wystartowa-
łam w kwietniu w Pucharze Świata – mówi Marta Jusińska. – Zajęliśmy wtedy 
trzecie miejsce. Od tamtej pory spodobało mi się bieganie z psem. Jest to coś 
zupełnie innego niż mój codzienny trening i stanowi fajną odmianę. W cani-
crossie dużo zależy od psa, bo tempo jest dużo mocniejsze niż w normalnych 
warunkach. Trasa biegu była bardzo ciężka. Było ślisko, dużo błota i śniegu, a 
mimo to udało nam się wygrać. Jestem bardzo zadowolona z naszego wspól-
nego sukcesu.
 Zawodniczka zapowiada kolejne starty z tym samym psem, który - jako 
zwycięzca - mógł liczyć na piękną obrożę, smycz i nieco smakołyków. Jego 
partnerka wygrała z kolei udział w spływie kajakowym. – Świetnie nam się ze 
sobą współpracuje na trasie – podkreśla Marta Jusińska. – Alvin ma bardzo 
dużo siły i nadaje mocne tempo w trakcie biegu. Na wiosnę planujemy już ko-
lejne starty. Być może uda nam się wystartować w przyszłym roku w mistrzo-
stwach Europy.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA 

Piasecznianie zdominowali turniej
 Młodzi piłkarze MKS Piaseczno z rocznika 2004 nie mieli sobie rów-
nych na XIX Turnieju Mikołajkowym w podradomskich Pionkach 
 Pomimo osłabień kadrowych biało-niebiescy zakończyli imprezę 
z kompletem zwycięstw. W wielkim finale podopieczni trenera Piotra 
Borowskiego pokonali Powałę Taczów 4:2. Dodatkowo Królem Strzel-
ców turnieju został, z dziewięcioma golami, Kacper Prusiński, a Bar-
tosz Gemza, który w sześciu spotkaniach puścił zaledwie trzy gole, zo-
stał najlepszym bramkarzem imprezy.

Tyl.
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DAM PRACĘ

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

Ośrodek Rehabilitacyjny zatrudni Pielęgniarkę, 
tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 707 

Do ochrony Apartamentów, Piaseczno tel.22 834 34 00

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

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

Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582

Poszukiwany fryzjer z doświadczeniem 
Jozefosław  tel: 505 730 873

Piekarnia zatrudni kierowcę, cukiernika i pracowników 
pomocniczych, Piaseczno, tel. 536 002 001

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna, tel. 502 782 558

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

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

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

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

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

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

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

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

Poszukuję serwisanta AGD z doświadczeniem, 
praca w Norwegii, tel. 501 299 360

Mechanik samochodowy, tel. 500 70 40 45

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

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

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

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

Prywatna szkoła w  Piasecznie zatrudni dziennego 
pracownika ochrony. CV proszę przesyłać na adres: 
sekretariat@szkolamar zen.pl; tel.: 22 757 28 99

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

Potrzebna osoba do opieki nad starszą osobą. Praca 
24h w Lesznowoli pod Grójcem. Praca z zamieszkaniem 
u podopiecznego. Wymagane doświadczenie w opiece 
nad osobą starszą. Mile widziane udokumentowane wy-
kształcenie medyczne lub kurs opieki nad osobą starszą. 
Dzwonić po 16.00, Tel. 500 111 656 

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

Stolarza,pomocnika[do przyuczenia] zatrudnię, 
Głosków, tel.501 130 886

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

Zakład stolarski zatrudni stolarza z doświadczeniem,
Janki, tel. 601 897 727

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

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

SZUKAM PRACY 

Z samochodem osobowym, dyspozycyjny, 
tel. 500 612 285

Sprzątanie, tel. 788 124 024

Pomoc osobom starszym, tel. 502 991 814

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

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

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Opryskiwacz sadowniczy, tel. 515 486 338

Sprzedam maszyny stolarskie, Janki, tel. 601 897 727

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup 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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWA-
NIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – 
skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie mak-
symalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

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

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

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

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

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

Pilnie sprzedam, działkę 1000 m kw. Prażmów,
tel. 500 732 565

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Współlokator/-ka do pokoju, cena 500 zł, tel. 507 514 889

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Niezależne  pomieszczenia w salonie  fryzjerskim 
- kosmetyka, manicure,  masaż itp. Piaseczno 
Rubinowa, tel. 601 231 501,  mariusz@gromar.pl 

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do 45 m kw., do remontu, tanio,Piaseczno, 
(maks.II piętro),  tel. 664 169 778 

USŁUGI

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH,
tel. 508 743 620 

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

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

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

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Malowanie, tel. 505 58 67 28

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Choinki z dowozem, tel. 519 874 891

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

Elektryk, tel. 509 280 724

AWO Consulting Biuro Rachunkowe zaprasza 
do współpracy. Atrakcyjne stawki. Tel 576 761 001

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Wycinka drzew, tel. 723 704 231

Porządkowanie terenu i pomieszczeń, tel. 723 704 231

Przeprowadzki, tel. 723 704 231

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

NAUKA

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

 RÓŻNE 

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

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040
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Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca 
w piątki, tel. 22 756 79 39 

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

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

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

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

Trans-Petro-Color z siedzibą w Piasecznie zatrudni 
mechanika oraz pomocnika mechanika w serwisie 
samochodów ciężarowych. Tel. 601 310 000

Pilnie zatrudnię samodzielnego hydraulika i spawacza, 
tel. 664 925 766

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

Rehabilitanta, do pracy 1-2 razy w tygodniu, 
w Konstancinie, tel. 668 172 777

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

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

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

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

Przeprowadzki i porządkowanie terenu, tel. 505 591 721

Usługi księgowo - podatkowe - pełny 
zakres. KPIR JPK, kadry, płace ZUS 
tel. 608 465 508 

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera 
z własnym samochodem, wymagana znajomość 
powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 
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Mieszkańcy Żabieńca zbierają 
na nowy dom dla pogorzelców
PIASECZNO Kilkanaście dni temu spalił się dom przy ul. Asfaltowej w Żabieńcu, w którym mieszkali trzej 

bracia. Teraz sąsiedzi chcą zebrać pieniądze na zakup dwóch kontenerów mieszkalnych

 Do tragicznego zdarzenia, któ-
re głęboko poruszyło okolicznych 
mieszkańców, doszło 3 grudnia wie-
czorem. To właśnie wtedy w niewiel-
kim domu przy ulicy Asfaltowej wy-
buchł gwałtowny pożar. Spośród  

trzech braci 39-letni Paweł obudził 
się pierwszy i wyprowadził z płonące-
go budynku 37-letniego Rafała oraz 
43-letniego Roberta. Niestety, przy-
pomniał sobie że zostawił w środ-
ku telefon. Wszedł w płomienie i już 
nie wrócił. Strażacy znaleźli potem 
jego zwłoki leżące na łóżku (praw-
dopodobnie stracił przytomność pod 
wpływem trujących gazów). Dziś w 
tym miejscu pali się znicz.

Czasowe lokum w pensjonacie

 Rafał i Robert stracili w pożarze 
nie tylko brata, ale także dorobek ży-
cia. Na szczęście z pomocą przyszli 
im dobrzy ludzie, a gmina wynajęła 
tymczasowy lokal zastępczy w pen-
sjonacie „U Jerzego”. Miejsce, w któ-
rym kiedyś stał dom pogorzelców wy-
gląda dziś jak pobojowisko. Wszędzie 
walają się nadpalone ubrania i sprzę-
ty. Ze zgliszczy wystają też metalowe 
elementy: kawałek piecyka, osmo-
lona rama łóżka, sprężyny z mate-
raca, zdeformowane garnki. Wśród 
tej bezładnej mieszaniny różnego 
rodzaju przedmiotów kręci się mło-
dy, przyjacielski kot, prawdopodob-
nie należący do gospodarzy. – Za-
sugerowałem braciom, aby wyzbie-
rali wszystkie metalowe pozosta-
łości i sprzedali je na złom, dzięki 
czemu zarobią trochę pieniędzy – 
mówi Adam Marciniak, sołtys Ża-
bieńca. On sam od początku bar-
dzo zaangażował się w akcję pomo-
cową. Wpadł też na pomysł, jak po-
móc urządzić się dotkniętym nie-
szczęściem sąsiadom. 

Potrzebne są kontenery

 – Przede wszystkim chcemy za-
cząć od uprzątnięcia działki przy 
Asfaltowej – zapowiada sołtys 

Marciniak. – Trzeba podstawić tu 
kontenery i zgarnąć do nich cały 
ten bałagan.
 Prace porządkowe mają rozpo-
cząć się w ciągu najbliższych dni, 
jeszcze przed nastaniem prawdziwej 
zimy. A co potem? Potem na par-
celi mają pojawić się nowe konte-
nery, tym razem nie na śmieci, tyl-
ko mieszkalne. Mają one zostać po-
stawione na starych fundamentach 
i mieć łącznie 30 m kw. powierzch-
ni mieszkalnej. Kontenery mają być 
z kompletnym wyposażeniem. Bę-
dzie w nich m.in. kuchnia, prysznic, 
ogrzewanie elektryczne i wszystkie 
media. Wystarczy podłączyć je  do 
sieci. Koszt kontenerów to 50 tys. 

zł plus VAT. Około połowę tej kwo-
ty sołtys Żabieńca planuje pozy-
skać od gminy Piaseczno, pozostałą 
część mają sfinansować mieszkań-
cy. Zbiórka pieniędzy zacznie się już 
w najbliższą niedzielę. Pieniądze moż-
na wpłacać każdego dnia w świetlicy 
Żabka, w tygodniu w godz. 15-19, a w 
weekendy w godz. 12-14. – W tej chwili 
ocalali z pożaru najbardziej potrzebują 
mieszkania – przekonuje Adam Marci-
niak. – Dlatego zamierzamy im je dać, 
tym bardziej że nadal chcą mieszkać w 
starym miejscu. Jak wszystko dobrze 
pójdzie, pomysł uda się zrealizować do 
końca stycznia, tak aby od lutego Rafał 
i Robert byli już u siebie.

Tomasz Wojciuk

Zgliszcza po pożarze zostaną posprzątane,

 kiedy swoje czynności w tym miejscu zakończy prokuratura

Na razie ocaleli z pożaru 

mężczyźni mieszkają 

w pensjonacie w Żabieńcu 

SPROSTOWANIE

 W nawiązaniu do treści artykułu „Uchwalono plan miejscowy dla Wól-
ki Kozodawskiej”, opublikowanego w Kurierze Południowym 24 listopa-
da 2017 roku, wnoszę o publikację sprostowania następującej treści: „Nie-
prawdą jest, że ponad rok temu do urzędu zgłosił się pełnomocnik właści-
ciela nieruchomości w Wólce Kozodawskiej, który wystąpił o wydanie wa-
runków zabudowy dla dwóch budynków hotelowo-usługowych z garaża-
mi podziemnymi. Z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudo-
wy wystąpił nie właściciel lecz inwestor „Mediator” Sp. z o.o. Nieścisła jest 
także informacja, że inwestor nie uzupełnił dokumentacji załączonej do 
wniosku, w związku z czym Wydział Urbanistyki i Architektury nie nadał 
sprawie biegu gdyż inwestorowi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Piasecznie Sp. z o.o. odmówiło podłączenia planowanej inwestycji 
do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, co było jednym z 
warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.”

Barbara Borowiecka-Kołakowska

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Gmina umorzyła fi rmom 
prawie 39 mln zł podatku!
 W oświadczeniu wydanym przez wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik, 
w odpowiedzi na nasz artykuł „CBA zgłasza wójt do prokuratury”, po-
dano do publicznej wiadomości wysokość ulg dla przedsiębiorców i 
osób fizycznych w latach 2012-2016. Okazuje się, że wyniosły one łącz-
nie 38,6 mln zł. Gmina argumentuje, że przedsiębiorcy wnoszą nie tyl-
ko ogromne dochody do budżetu, ale także tworzą miejsca pracy dla 
mieszkańców. Umarzanie podatków ma więc wpisywać się w „odpo-
wiedzialną politykę”, której obniżanie stawek podatkowych jest ele-
mentem. Przypomnijmy, że gmina od kilku już lat jest poważnie zadłu-
żona, co w znacznej mierze rzutuje na liczbę realizowanych inwestycji. 
Ościenne samorządy, proporcjonalnie do swoich dochodów, przezna-
czają na nie o wiele więcej środków. 

TW
PIASECZNO

Jaka to kolęda?
 Centrum Kultury (CK) w Piasecznie zaprasza wszystkich na instrumen-
talno-wokalny przegląd najpiękniejszych tradycyjnych kolęd, pastorałek 
oraz znanych i lubianych piosenek świątecznych. W trakcie koncertu bę-
dzie możliwość zdobycia nagród za znajomość słów poszczególnych ko-
lęd. Wykonawcami prezentowanych utworów będą uczestnicy zajęć mu-
zycznych CK. Impreza odbędzie się w sobotę 16 grudnia o godz. 18. 

Tyl.

LESZNOWOLA/POWIAT

Zerwane połączenie z Lesznowolą  
 Trudności z wyrobieniem dowodu rejestracyjnego w lesznowolskiej fi -
lii powiatowego wydziału komunikacji i transportu potrwają jeszcze co 
najmniej kwartał. Mieszkańcy gminy Lesznowola w tym okresie muszą re-
jestrować auta w Piasecznie przy ul. Czajewicza. Niestety, podczas prze-
prowadzki siedziby wydziału komunikacji nie udało się przenieść między 
budynkami specjalnego łącza z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierow-
ców oraz fi lią w Lesznowoli. – Procedury związane z uruchomieniem no-
wego połączenia są bardzo czasochłonne – przyznaje Maciej Michalski, 
sekretarz powiatu.

PC

Co kryją okoliczne nazwy
POWIAT Starostwo we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną wydali informator krajoznawczy „Na-

zwy miejscowe powiatu piaseczyńskiego”. Autorami publikacji są Stanisław Hofman i Dorota Zając

 Informator w prosty i przystępny sposób 
objaśnia nazwy miejscowości, rzek, jezior, sta-
wów, górek i kompleksów leśnych znajdujących się 
na terenie powiatu. Przykładowo, dowiedzieć się 
można, skąd pochodzi nazwa Głosków. Jak się 
okazuje, „od przezwiska człowieka, który zacho-
wywał się głośno – Głosek”. Wydawnictwo uzu-
pełniają informacje o genezie naszego powiatu 
oraz wykaz herbów miejscowości powiatu i ro-
dów związanych z tym terenem. 
 Do zapoznania się z książką zachęca 
wszystkich, pełniąca obowiązki dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, 
Katarzyna Czaplicka. – Książka jest dostęp-
na zarówno w starostwie, jak i – do wypo-
życzenia – we wszystkich bibliotekach w po-
wiecie – informuje.
 A już dziś w bibliotece powiatowej przy ul. 
Chyliczkowskiej 12 odbędzie się spotkanie z 
autorami informatora, które poprowadzi Da-
nuta Kaluga. Początek o godz. 18.

Grzegorz Tylec


