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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Poszukiwani zatrzymani
Podczas świąt Bożego Narodzenia policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. W Konstancinie-Jeziornie w ręce mundurowych wpadł 25-latek, mieszkający na co
dzień w Hamburgu. Mężczyzna przyjechał do rodziny na święta. Trafił już
do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 1,5 roku. Drugi z zatrzymanych przybył do Piaseczna z Łomży. 57-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi do odbycia kary 6 miesięcy więzienia.

Z mefedronem w skarpecie
Tarczyńscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę w związku z
kradzieżą dokonaną w jednej z drogerii, gdzie jego łupem padły perfumy
o wartości prawie 700 zł. Podczas przeszukania okazało się, że zatrzymany
ukrywa w skarpecie 6-gramową paczkę mefedronu. Niemal w tym samym
czasie w Piasecznie stróże prawa zauważyli 29-latka, który na ich widok bardzo się zdenerwował. Jak się okazało, mężczyzna chował w pasku spodni
zawiniątko z marihuaną. Obydwaj zatrzymani odpowiedzą za posiadanie
środków odurzających za co grozi im do 3 lat więzienia.

PIASECZNO

Dokonując kradzieży zgubił... dowód osobisty
W garażu podziemnym na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym w Piasecznie doszło do próby kradzieży samochodu – zabytkowego, ponad
40-letniego forda. Podczas uruchamiania auta, 28-letni złodziej został zauważony przez jednego z mieszkańców, który zawiadomił policję. Przybyli
na miejsce funkcjonariusze znaleźli obok samochodu portfel z dokumentami i adresem zamieszkania złodzieja. Wkrótce potem mężczyzna został zatrzymany. Badania wykazały, że w chwili popełniania przestępstwa znajdował się pod wpływem środków odurzających. Teraz 28-latkowi grozi do 10
lat pozbawienia wolności.

Złodziej rowerów już w rękach policji
Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który dwa miesiące wcześniej ukradł w Warszawie rower, wyjeżdżając nim z podziemnego
parkingu. Wizerunek złodzieja został zarejestrowany przez monitoring i udostępniony w internecie. 37-latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony na komendę. Okazało się, że odpowiada za wiele podobnych przestępstw
oraz ma do odbycia karę więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA

„Wołomin” zdemolował azjatycki bar
Do zdarzenia doszło nocą. Sześcioro młodych mieszkańców powiatu
wołomińskiego postanowiło „zabawić się” na terenie Lesznowoli, demolując i okradając bar z kuchnią azjatycką. Gdy odjeżdżali swoim bmw z łupami, drogę zagrodzili im wezwani na pomoc policjanci z Tarczyna. W aucie
znajdowało się pięciu mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat oraz młoda kobieta. Wszyscy weszli w przeszłości w konflikt z prawem. Oprócz skradzionego
wyposażenia lokalu i artykułów spożywczych, w samochodzie funkcjonariusze znaleźli także środki odurzające w postaci marihuany i amfetaminy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, zniszczenia mienia i posiadania narkotyków. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

GÓRA KALWARIA

Zabito siedem pszczelich rodzin
W drugi dzień świąt na terenie Lasów Państwowych w okolicy Tomic ktoś
zdewastował siedem uli. Mieszkające w nich pszczoły zginęły z powodu urazów lub wychłodzenia. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców tego bestialskiego czynu proszone są o kontakt z komisariatem policji
w Górze Kalwarii.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wyrzucony z knajpy wyżył się na samochodzie
Ochrona wyprosiła 42-letniego mężczyznę z jednego z lokali na terenie
Konstancina-Jeziorny. Ten jednak tak się wściekł, że wyładował swoją złość
na zaparkowanym w pobliżu baru samochodzie, wybijając w nim tylną szybę. Zauważył to przypadkowy przechodzień, który zatrzymał awanturnika i
przekazał go w ręce policji. Krewki 42-latek trafił do celi, a po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut uszkodzenia audi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
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Nocą wszystkie
apteki śpią
PIASECZNO/POWIAT Nie ma już ani jednej całodobowej apteki w powiecie. Władze usilnie
starają się nakłonić farmaceutów do ustalenia nocnych dyżurów
Kiedy w połowie grudnia Małgorzata Roszkiewicz pilnie potrzebowała leków na spuchniętą rękę, udała się w środku nocy do apteki przy
ul. Kościuszki 33, która była otwarta
całą dobę. Niestety, dzień wcześniej
apteka przestała działać. - Obeszłam 23 piaseczyńskie apteki, żad-

Piaseczyńscy aptekarze
twierdzą, że nocne dyżury
są dla nich nieopłacalne
na z nich nie jest otwarta całą dobę
– mówi nasza czytelniczka - Okazuje się, że najbliższa czynna non
stop placówka znajduje się dopiero
w Warszawie, przy alei KEN. Uważam, że to chore i burmistrz powinien coś z tym zrobić...
- W Piasecznie jest szpital, nocna pomoc lekarska, a po lekarstwa
trzeba jechać do Warszawy. Tak nie
może być – bulwersuje się Jacek Bobowski. - Ostatnio musiałem zrobić
dwa nocne kursy na Ursynów po leki
dla chorej córki – wtóruje mu Andrzej Piwowarski. - Myślę, że jest to
problem dla wielu mieszkańców naszego miasta i powiatu.
Podobnych głosów dotarło do
nas w ostatnim tygodniu znacznie
więcej.
Klienci przychodzą
po plastry i prezerwatywy
Gminna radna Dorota Kłos, która zajmuje się w starostwie powiatowym ochroną zdrowia, doskonale
zna sytuację. - Będę pisała do aptek
z prośbą o wydłużenie ich czasu pracy – poinformowała nas przed świętami. Oczywiście trudno przewidzieć, co
z tego wyniknie, bo wszystkie apteki to
podmioty prywatne.
W poniedziałek w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie z
właścicielami aptek, na które przybyło jednak tylko kilku aptekarzy
(z Piaseczna i Konstancina-Jeziorny). - Brak całodobowej apteki na
naszym terenie to spory problem.
Liczymy, że uda się go nam jak najszybciej rozwiązać – zwróciła się do
zaproszonych gości Katarzyna Paprocka z zarządu powiatu, a Dorota
Kłos zaproponowała aptekom ustalenie grafiku dyżurów.
Takie rozwiązanie funkcjonuje
m.in. w pobliskim powiecie grójeckim. Jest to jednak działalność dla
aptekarzy uciążliwa i nieopłacalna. Nocą apteki klientów mają niewielu. Często zdarzają się też sytuacje, gdy do placówek przychodzą
ludzie chcący kupić prezerwatywy
albo plastry, a nie leki ratujące zdrowie lub życie. Dlatego grójeccy aptekarze rozpoczęli już z powiatem rozmowy dotyczące ewentualnego dofinansowania.
Nocne funkcjonowanie
apteki jest nieopłacalne
O dofinansowaniu całodobowych dyżurów aptek próbowano
rozmawiać także podczas spotkania w Piasecznie jednak, jak wyjaśniła Katarzyna Paprocka, powiat
nie ma możliwości prawnych wyłożenia pieniędzy na ten cel.
- Gdybyście zgodzili się państwo na dyżury, przy około 30

15 grudnia została zamknięta ostatnia w Piasecznie
i powiecie całodobowa apteka przy ul. Kościuszki 33
aptekach w naszym mieście każda byłaby otwarta przez 24 godziny na dobę zaledwie raz, góra dwa
razy w miesiącu – zachęcała Dorota Kłos. Jednak aptekarze od początku byli nastawieni do tego pomysłu dość sceptycznie.
- Takie rozwiązanie nie kalkuluje się nam finansowo – mówili. - Musielibyśmy zatrudnić
dodatkowych magistrów farmacji, których trudno dziś znaleźć.
Dlatego, mimo wszystko, powinniście państwo rozważyć jakieś
formy wsparcia. Nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów.
- Część aptek znajduje się w
lokalach wynajmowanych przez
gminę. Moglibyśmy rozważyć obniżenie im czynszu, być może to
stanowiło by dodatkową zachętę do pełnienia nocnych dyżurów
– zaproponowała gminna radna
Magdalena Woźn iak. Jednak ta
propoz ycja rów n ież n ie wzbudzi ła powszech nego aplauzu. Stanęło jednak na t y m, że
najlepszą propoz ycją są dy żur y, a n ie przerzucen ie ciężar u
całodobowej obsługi k lientów
na jedną placówkę, co m i mo
wsz ystko by łoby dla m ieszkańców najw ygodn iejsze.

Kolejne spotkanie z właścicielami aptek, na które przybyły tym razem zaledwie trzy osoby odbyło się
w czwartek. Wicestarosta Arkadiusz
Strzyżewski poinformował, że powiat nie jest w stanie zapewnić aptekarzom żadnych bonusów finansowych. Ze swojego wcześniejszego pomysłu wycofała się także radna Magdalena Woźniak.
- Nie mamy możliwości prawnych obniżenia aptekom czynszu.
Nie możemy zmieniać obowiązujących umów – wyjaśniła. - Można byłoby to zrobić, ale dopiero zawierając nową umowę na wynajem lokalu.
Obniżanie aptekom podatków to też
bardzo delikatny temat...
Stanęło na tym, że najpierw
przedstawiciele starostwa skontaktują się z nowym właścicielem dawnej apteki Juventa i zapytają go o możliwość kontynuowania całodobowego dyżuru. Jeśli
nic z tego nie wyjdzie, poproszą
inne apteki, aby zadeklarowały ile
mogą pełnić w miesiącu nocnych
dyżurów. Opcją awaryjną jest wydłużenie czasu pracy niektórych
placówek (również naprzemiennie
do godz. 24). Dziś apteki zamykane są najpóźniej o godz. 22.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

OSP wspomoże WOŚP
W niedzielę 14 stycznia przy ul. Dworcowej OSP Piaseczno zorganizuje
akcję wspierającą działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W godz.
12-16 jednostka zaprasza mieszkańców powiatu piaseczyńskiego na liczne
atrakcje. Będzie można m.in. zwiedzić remizę, obejrzeć wozy strażackie oraz
wziąć udział w pokazach z ratownictwa medycznego. Z kolei na na parkingu
przy ul. Sierakowskiego ok. godz. 11 OSP Chojnów wraz z HGRM da pokaz ratownictwa drogowego na przykładzie symulowanego wypadku (na miejscu
będzie rozcinany samochód).
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W sądzie będą bronić nazwy
ulicy 16 stycznia
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Jest zgoda na budowę całej trasy S2

URSYNÓW/POWIAT Powstający odcinek południowej obwodnicy stolicy o długości 18,5 km
ma być gotowy w sierpniu 2020 roku i będzie kosztował około 4,6 mld zł
GÓRA KALWARIA W połowie grudnia wojewoda narzucił gminie zmianę
Tuż przed końcem roku wojewonazwy ul. 16 stycznia na rtm. Witolda Pileckiego. Włodarze zapowieda podpisał ostatnie zezwolenie dla
dzieli, że zaskarżą jego decyzję „opartą na domysłach”
odcinka trasy ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Przyczółko-

Most, który połączy
Wilanów z Wawrem będzie
pierwszą przeprawą przez
Wisłę na północ od mostu
w Górze Kalwarii i jest szansa,
że przejmie od niego
część ruchu
wa (bez samego węzła). Przecinający granicę dzielnic Ursynów i Wilanów fragment szosy (tzw. odcinek A
o długości 4,6 km) budzi duże zainteresowanie mieszkańców, ponieważ w jego ramach powstanie liczący 2,3 km tunel. Domagali się oni,
aby na wyrzutniach spalin z tunelu
zostały umieszczone filtry, ale wojewoda nie uwzględnił ich oczekiwań
(filtry mają być ewentualnie zamontowane w przyszłości).
Metro pojedzie nad tunelem
drogowym
Zgodnie z umową z wykonawcą odcinka A, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) już przekazała mu plac budowy i roboty ruszyły. Na dobre trwają one już na pozostałych dwóch odcinkach POW: B - od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński wraz z autostradowym mostem przez Wisłę (6,45 km) oraz C
- od węzła Wał Miedzeszyński do
węzła Lubelska z budową estakad
nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym (7,45 km).
Zaawansowane są prace na
skrzyżowaniu al. KEN z ul. Płaskowickiej, gdzie pod wzmocnionym
tunelem metra zostanie umieszczony tunel drogowy. – Na odcinku inwestycji, który właśnie uzyskał zezwolenie na realizację, wykonawca rozpocznie roboty od
przeniesienia przystanków w obrębie obszaru oddziaływania budowy na ruch autobusowy, na ul. Pileckiego, Stryjeńskich i w al. Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto będzie prowadził wycinkę
drzew wzdłuż ul. Płaskowickiej,

Prace przy wzmacnianiu tunelu metra, pod którym
powstanie tunel drogowy
po jej północnej stronie – informuje
Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa mazowieckiego oddziału GDDKiA. W miejscu, w którym
będzie przechodzić tunel, do wycięcia jest kilkaset drzew. Drogowcy w
pierwszej kolejności będą musieli też
przebudować sieć gazową.
Most odciąży przeprawę
w Górze Kalwarii
POW docelowo połączy autostradę A2 od zachodu na węźle Konotopa i wschodu na węźle Lubelska. Obecnie POW ma już prawie 17
km. Trasa usprawnia ruch pomiędzy
dzielnicami, co pozwala na szybszą
podróż w kierunku Ursynowa i Mokotowa, dzięki czemu kierowcy zyskują nawet pół godziny. Odcinek
węzeł Konotopa – węzeł Puławska
wraz z drogą ekspresową S79 (węzeł
Marynarska – węzeł Warszawa Lot-

(fot. GDDKiA)

nisko) został oddany do ruchu we
wrześniu 2013 r.
Most, który połączy Wilanów z
Wawrem będzie pierwszą przeprawą przez Wisłę na północ od mostu
w Górze Kalwarii i jest szansa, że
przejmie od niego część ruchu. Dodatkowo będzie to najbliżej położony most przez królową polskich rzek
od Konstancina-Jeziorny. W ramach
inwestycji powstaną właściwie dwa
mosty, osobny dla każdej jezdni ekspresówki (z trzema pasami ruchu).
W sumie przeprawa będzie miała 1,5
km długości i 42,6 m szerokości. Na
moście zostanie wykonana wydzielona trasa dla rowerzystów, na którą będzie można wjechać z Wału Zawadowskiego po specjalnie wykonanej pochylni. Most będzie również
stanowił bezpieczne przejście między brzegami dla dużych zwierząt.

Piotr Chmielewski

PIASECZNO

Otwarto publiczny szalet
Od 6 stycznia mieszkańcy mogą korzystać z pierwszej w mieście toalety publicznej, położonej w centrum Piaseczna, obok parkingu przy ul. Sierakowskiego. Toaleta czynna jest nieodpłatnie przez siedem dni w tygodniu
w godz. 7-21.
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Zdzisław Sipiera zarządzeniem zastępczym wymienił patrona ulicy powołując się na tzw. ustawę dekomunizacyjną, która zakazuje „propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej”.
Gdy ta wieść oficjalnie dotarła do władz Góry Kalwarii, przewodniczący
rady miejskiej Zenon Nadstawny oznajmił, że możliwie szybko zwoła sesję
nadzwyczajną, aby radni mogli podjąć uchwałę w sprawie odwołania się do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od zarządzenia Sipiery. – W piśmie
wojewody nie wszystko jest jasne. Zmieniając nazwę powołał się on na opinię Instytutu Pamięci Narodowej, który uznał, że nazwa 16 stycznia „prawdopodobnie” odnosi się do daty 16 stycznia 1945, ponieważ w nazwie ulicy nie
zawarto pełnej daty. To są tylko domysły – stwierdził.
W ocenie Zenona Nadstawnego, skoro w nazwie ulicy nie było „1945” (16
stycznia owego roku Góra Kalwaria została wyzwolona spod okupacji niemieckiej), to wojewoda nie miał powodu do jej zmiany. – Możemy domniemywać,
że pan wojewoda postąpił źle wydając swoje zarządzenie zastępcze – oznajmił. Później skomentował: – Historii nie można zmieniać z dnia na dzień, historia jest, jaka by nie była. Czy zła, czy dobra, ona jest, wydarzyła się.
Wypowiedź przewodniczącego uzupełnia jego zastępczyni Aleksandra Fedynicz
Komosa: – 13 listopada odbyło się spotkanie komisji oświaty rady miejskiej z mieszkańcami ul. 16 stycznia, którzy stwierdzili, że chcą nadal mieszkać przy ulicy z taką nazwą.
Przed wydaniem zarządzenia wojewoda zlekceważył nasze wyjaśnienie, pod którym
podpisali się mieszkańcy. Bo 16 stycznia, ale 1919 roku miało miejsce powierzenie misji
tworzenia rządu Ignacemu Paderewskiemu. Jako radni powiedzieliśmy mieszkańcom,
że zrobimy wszystko, żeby nazwa ulicy została utrzymana – obwieściła.
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Trzy włamania
w centrum miasta

Znów chcą zagrać na rekord

GÓRA KALWARIA/KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą niedzielę 26. finał Wielkiej Orkiestry ŚwiąPIASECZNO W drugi dzień świąt w centrum Piaseczna zostały okradzio- tecznej Pomocy, czyli wybuch entuzjazmu doprawiony muzyką i innymi atrakcjami
ne trzy mieszkania. Straty wyniosły łącznie 25 tys. zł. Sprawcę udało
Celem tego finału jest wyrównanie szans w leczeniu noworodków.
się zatrzymać dwa dni później... koło Łodzi

Część skradzionych przedmiotów, w tym narzędzia
i elektronikę, odzyskano
– Do wszystkich kradzieży doszło pod nieobecność właścicieli mieszkań
– mówi kom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
– Z lokali zginęły m.in. laptopy, pieniądze i sprzęt elektroniczny.
Sprawą od razu zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy przesłuchali świadków i przeanalizowali materiał dowodowy, w tym nagrania z
monitoringu. Na tej podstawie wytypowano podejrzanego o dokonanie
przestępstw 34-latka, za którym wysłano list gończy. Mężczyzna został zatrzymany dwa dni później, 28 grudnia w Ksawerowie pod Łodzią, przez policjantów z komendy powiatowej w Pabianicach, którzy niezwłocznie przekazali podejrzanego funkcjonariuszom z Piaseczna. Udało się odzyskać część
„fantów”, które mężczyzna – mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego – posprzedawał do warszawskich lombardów. Odzyskano także część skradzionej
gotówki. Policjanci sprawdzają teraz, czy 34-latek nie ma na koncie innych podobnych przestępstw, popełnionych na terenie powiatu piaseczyńskiego.
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Oddziały neonatologiczne szpitali były wspierane przez WOŚP już
siedmiokrotnie, trafiło do nich 3,8
tys. urządzeń medycznych za 122
mln zł. Lata jednak płyną i lawinowo rosną potrzeby placówek wynikające m.in. z postępu medycyny
w leczeniu i opiece nad noworodkami i wcześniakami. Do tego doszło
wprowadzenie tzw. sieci szpitali.
– W tym roku na ulicach całej
gminy Góra Kalwaria będzie kwestowała rekordowa liczba 60 wolontariuszy – zdradza Piotr Walczak,
szef miejscowego sztabu WOŚP.
W niedzielę na ulicach miasta będzie można spotkać „orkiestrowego” volkswagena ogórka, który będzie woził kwestujących. W ciągu
dnia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej (ul. ks. Sajny 2a)
każdy będzie mógł wziąć udział w
warsztatach z udzielania pierwszej
pomocy dorosłym i niemowlakom
oraz zajęciach relaksacyjnych z origami. O godz. 17 wystartuje koncert
w Ośrodku Kultury (ul. por. Białka 9). Najpierw wystąpią miejscowi
raperzy Solar i Barber, a po nich: o
17.30 zespół Kurs, a o 18.30 Bartas
Szymoniak ze Szczecina. Na zakończenie, o 20 przy OK odbędzie się
pokaz fajerwerków – czyli „światełko do nieba”.

W niedzielę w gminie Góra Kalwaria będzie kwestowało
aż 60 wolontariuszy
W Konstancinie finał rozpocznie
się o godz. 10 turniejem piłki nożnej w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żeromskiego.
O godz. 16 orkiestra zacznie grać w
Hugonówce przy ul. Mostowej 15.
Na jej scenie wystąpią, m.in. Konstanciński Chór Kameralny oraz soliści ze szkoły No Bell. Natomiast
solidną dawkę rockowego brzmienia zaserwują publiczności m.in. zespoły Sound of Touch, Hexa i Skrzydlate Małpy. Nie zabraknie również
hip-hopu w wykonaniu lokalnych artystów Adsona i Magii Perswazji.

Sztab zaprasza też na licytacje,
m.in. tradycyjnego, ogromnego „wośpowego” bochna chleba. Finał zwieńczy efektowny pokaz fajerwerków,
który o godz. 20 rozświetli niebo nad
polaną przy Hugonówce. W niedzielę przez cały dzień bezpłatnie będzie
można pojeździć na łyżwach przy
amfiteatrze w Parku Zdrojowym.
Przed rokiem sztab z Góry Kalwarii przekazał fundacji rekordową
kwotę 44,4 tys. zł, a wolontariusze
z Konstancina-Jeziorny ponad 67,5
tys. zł.

Piotr Chmielewski

Bobrowiec doczekał się chodnika
PIASECZNO Niemal zakończyły się prace związane z budową chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Bobrowcu.
W tym roku w tej części gminy planowane są inwestycje o wartości ponad 8,5 mln zł
Wcześniej wzdłuż ulic Mazowieckiej i Bobrowieckiej zostało zainstalowane nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED, które
kosztowało około 400 tys. zł. W tym
roku ma rozpocząć się m.in. budowa
ul. Skalnej i Przyjaznej (łączny koszt
inwestycji to 2 mln zł) oraz remont
ul. Bajecznej związany z uzupełnieniem oświetlenia, utwardzeniem
jezdni i wykonaniem odwodnienia
(za prawie 1,4 mln zł). Oświetlenie
powstanie także na placu sołeckim
przy ul. Kormoranów (80 tys. zł). Z
kolei na placu rekreacyjno-sportowym ma powstać za 150 tys. zł boisko do koszykówki z syntetyczną
nawierzchnią. Sen z powiek mieszkańcom od lat spędza także fatalny
stan ul. Głównej, najważniejszej arterii miejscowości. W tym roku ma
zostać opracowany projekt przebudowy drogi na odcinku od ul. Bobrowieckiej do Mazowieckiej (przy
Groszku). Inwestycja zaplanowana

W rejonie chodnika w Bobrowcu trwają ostatnie
prace porządkowe
na ten i przyszły rok ma kosztować
łącznie około 5 mln zł.
Drażniący jest wygląd zatoczki autobusowej przy skrzyżowaniu z
ul. Żwirową. Podróżujący „elkami”
mieszkańcy z nowego, oświetlonego chodnika schodzą praktycznie w
błoto. – Wykonanie tej zatoczki leży
w gestii zarządcy drogi, a więc poR
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wiatu piaseczyńskiego – mówi piaseczyńska radna Anna Krasuska. – Będziemy się jednak starali doprowadzić
w tym roku zatoczkę do ładu. Może
stanie się to za pieniądze powiatu, a
może do inwestycji dołoży się gmina.
Zobaczymy, bo na razie żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
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Gmina wygrała z Kwirytą

5

Odholowano
rozbite bmw

LESZNOWOLA Tydzień temu w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł nieprawomocny,
korzystny dla samorządu wyrok w procesie, w którym gmina Lesznowola oskarżyła LESZNOWOLA Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zielonej od poStowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele Kwiryta o naruszenie jej dóbr osobistych
czątku grudnia stało częściowo rozbite bmw. Po naszej interwencji,
Gmina pozwała stowarzyszeauto zostało wreszcie uprzątnięte
nie za rozpowszechnianie krytycznych publikacji, dotyczących kondycji finansowej samorządu, które
miały zawierać nieprawdziwe informacje. Konkretnie chodziło o opublikowany na stronie stowarzysze-

Stowarzyszenie nie zgadza
się z wyrokiem i zamierza
się od niego odwołać
do sądu wyższej instancji
nia raport, dotyczący gminnych finansów w latach 2011-2015. Twórcy
raportu dowodzili m.in., że w 2012
roku gmina stanęła na skraju bankructwa, a jej zadłużenie pod koniec 2015 roku wyniosło aż 195 mln
zł! Te informacje bardzo poruszyły, ale też podzieliły mieszkańców
Lesznowoli. Gmina uznała publikację za niezgodną z prawdą i skierowała sprawę na drogę sądową.
Pierwsza rozprawa przed Sądem
Okręgowym odbyła się w listopadzie 2016 roku. Zarówno powód jak
i pozwany podtrzymali swoje stanowiska, a propozycja ugody została
odrzucona. Później sędzia Ewa Jończyk przesłuchiwała świadków, wójt
Lesznowoli Marię Jolantę Batycką-Wąsik oraz Jacka Barcikowskiego, prezesa Kwiryty. Na początku
stycznia odbyło się ogłoszenie wyroku, który okazał się niekorzystny dla
stowarzyszenia.
Muszą zapłacić
i usunąć skutki prawne
Sędzia Ewa Jończyk nakazała
stowarzyszeniu opublikowanie na
stronie internetowej Kwiryty przeprosin (na okres 7 dni) za naruszenie jej dóbr osobistych. Ponadto zasądziła od pozwanego stowarzyszenia kwotę 10 tys. zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz dodatkowo 3637 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. – Sąd stanął na stanowisku, że żądanie strony powodowej jest jak najbardziej zasadne
– mówiła w uzasadnieniu wyroku
sędzia. – Zarzucenie gminie, że prowadzi działalność sprzeczną z zasadami i powierzonymi jej zadaniami

Rozbity samochód utrudniał widoczność kierowcom
wyjeżdżającym z ul. Zielonej

– To jeszcze nie koniec – zapowiada Jacek Barcikowski,
prezes stowarzyszenia Kwiryta
narusza jej dobra osobiste. Sąd docenia, że strona pozwana interesuje się działalnością gminy i dba o jej
transparentność. Gdyby jednak zaprosiła gminę do dyskusji i publicznie zgłosiła swoje wątpliwości to zupełnie inaczej brzmiało by dzisiaj
orzeczenie sądu. 10 tys. zł to kwota
bardzo mała w stosunku do zakresu
naruszenia dóbr osobistych gminy.
Z tego względu sąd uwzględnił to
żądanie w całości. Nie można pewnych, bardzo mocnych słów używać
pod adresem innych podmiotów
prawa. To nie jest tak, że prawo do
krytyki może być nieograniczone.
Kwiryta zapowiada apelację
– Uważam, że wyrok jest jak najbardziej sprawiedliwy – komentowała po wyjściu z sali sądowej gminna prawnik Teresa Piekarczyk. – Sąd
wskazał, że można krytykować gminę, ale w granicach, które przewidują przepisy.
Zupełnie inne wrażenia miał
prezes Jacek Barcikowski. – Jestem zaskoczony decyzją sądu
– mówił. – Czekamy na pisemne
uzasadnienie wyroku, będziemy
się od niego odwoływać. NiezroR
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zumiałe jest dla mnie odrzucenie
przez sąd wniosku stowarzyszenia
o powołanie biegłego, który mógłby potwierdzić zawarte w raporcie
tezy. Ciekawy też jestem jak sąd
uzasadni bezprawność zawartych
w raporcie opinii, że wójt gminy
Lesznowola podjęła decyzję o budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle za ok. 95 mln złotych bez zagwarantowanych środków na ten cel oraz o nieuzasadnionym umarzaniu podatków firmom z Wólki Kosowskiej.
Swego oburzenia nie krył też reprezentujący stowarzyszenie adwokat Wojciech Sawicki. – Jesteśmy
rozczarowani orzeczeniem sądu
pierwszej instancji – mówił. – W naszej ocenie sąd nie zbadał w sposób wnikliwy przedstawionego materiału dowodowego, nie wgłębił
się w dokumenty i nie przeanalizował wiedzy, która z tych dokumentów wynika. Poczekamy na uzasadnienie pisemne orzeczenia i będziemy wnosili o apelację. Ten wyrok nie
jest prawomocny i na razie stowarzyszenie do niczego nie jest zobowiązane.

Tomasz Wojciuk

Jeszcze kilka tygodni temu bmw prezentowało się całkiem nieźle – miało
jedynie lekko uszkodzony przód. Jednak z każdym kolejnym dniem traciło na
urodzie. Na końcu odkręcono mu koła, powybijano szyby oraz zdemontowano bardziej wartościowe elementy wyposażenia. Środek auta powoli zmieniał się w przydrożny śmietnik. – Już trzeciego dnia po wypadku zgłosiłem,
że tego samochodu nikt nie zabrał – mówił nam w ubiegłym tygodniu radny
Tomasz Filipowicz, który mieszka raptem kilkaset metrów dalej. – Z tego co
wiem, sprawa została przekazana policji.
Samochód, a raczej to co z niego zostało, stał obok trasy pieszo-rowerowej i utrudniał widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ul. Zielonej. – Prowadzimy w tej sprawie czynności – poinformował nas kom. Jarosław Sawicki z
Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. – Jeśli nie da się ustalić szybko właściciela, samochód w ciągu kilku dni zostanie odholowany na parking.
Okazało się, że policjanci dotrzymali słowa i zabrali wreszcie wrak bmw ze
skrzyżowania. Teraz piłeczka jest po stronie właściciela pojazdu, który będzie
musiał zapłacić za jego odholowanie i parking.
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Wycinają Las Kabacki? Wykonawcy 87 km tras

rowerowych pilnie poszukiwani

KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy alarmują, że z rezerwatu usuwane
są drzewa, w tym nieopodal drogi z Józefosławia do Kierszka. Zarządzający Lasem Kabackim informują, że wycinane są sosny, które zdoPOWIAT Jeśli wszystko dobrze pójdzie, pod koniec tego roku skorzystamy z 16 nowych
minowały inne gatunki drzew
szlaków rowerowych w gminach Góra Kalwaria, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna

Wejście do Lasu Kabackiego przy skrzyżowaniu
ulic Olechowskiej i Prawdziwka
- Wycinka prowadzona jest przy trzech wejściach do Lasu Kabackiego. Od
strony Kierszka otworzyli szlaban i wywożą drewno – zaalarmowała nas kilka dni temu pani Ewa z Mysiadła. – To moim zdaniem skandal i głupota, ponieważ Las Kabacki jest rezerwatem. Dopiero co ograniczono możliwość wyprowadzania do niego psów, a teraz drzewa wycinają. Niech się ktoś opamięta! Czyżby i tu dotarło prawo ministra Szyszki? – dodaje oburzona kobieta.
Lasem Kabackiem (LK) zarządzają Lasy Miejskie w Warszawie. Udało nam się
skontaktować z Andżeliką Gackowską, pełniącą obowiązki zastępcy dyrektora, która udzieliła szczegółowych informacji. W 2016 roku został opracowany,
zaplanowany na 20 lat, plan ochrony dla LK. Dokument ten zakłada, że w rezerwacie będą wykonywane stopniowo „zadania, zmierzające do utrzymania
stanu ochrony tego miejsca”. – Las Kabacki ma zły skład gatunkowy, wynikający z jego historii. Żyzne siedliska, na których dominuje dziś sosna, powinny
być tak naprawdę zdominowane przez drzewa liściaste, takie jak dąb, grab,
lipa czy klon – wyjaśnia Andżelika Gackowska. – Mieliśmy do wyboru, albo
czekać kilkaset lat aż proporcje drzew się zmienią, albo ten proces przyspieszyć. Zdecydowaliśmy się na drugie rozwiązanie, w wyniku czego część rezerwatu została objęta planem przebudowy.
Obecnie wycinka sosny odbywa się m.in. w rejonie Kierszka i ul. Moczydłowskiej. Chodzi o to, żeby zrobić miejsce dla drzew liściastych. Oprócz sosny w Lesie Kabackim mają być wycinane także inwazyjne gatunki drzew, jak
robinia akacjowa czy dąb czerwony.
Luki w drzewostanie wiosną i jesienią przyszłego roku mają zostać obsadzone nowymi drzewami liściastymi.

Tomasz Wojciuk
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Trzy gminy razem wystąpiły o
unijne dofinansowanie na tę długo oczekiwaną inwestycję i je otrzymały. Po wielomiesięcznych przygotowaniach, w ubiegłym tygodniu
Piaseczno, jako lider trójki, ogłosiło przetarg na projekt i realizację
przedsięwzięcia.
W sumie mieszkańcy mają otrzymać do dyspozycji 16 nowych i powiązanych ze sobą tras rowerowych,
które dodatkowo będą połączone
ze szlakami biegnącymi w kierunku
Warszawy czy Lesznowoli. Na blisko 87 km dróg dla cyklistów, niemal 19 km ma powstać zupełnie od
nowa, pozostałe będą wydzielone i
oznakowane z już istniejących jezdni. Ponadto przy trasach zostaną
zamontowane 282 stojaki na rowery
oraz 19 stacji do samodzielnej naprawy jednośladów.
Wykonawca – jeżeli takowy się
znajdzie – będzie musiał do kwietnia przedstawić projekt (powstały na bazie istniejącej koncepcji), a
następnie do końca października go
zrealizować (wcześniej dokonując
m.in. wycinki sporej liczby drzew).
Czas nagli, ponieważ gminy muszą rozliczyć się z otrzymanego 10,5
mln zł unijnego dofinansowania do
końca listopada. Urzędnicy nie kryją, że mają poważne obawy, czy marzenie rowerzystów z naszego terenu
uda się ziścić. Firmy mogą też oznajmić: Wykonamy pracę, ale drożej.
Wówczas samorządy będą zastanawiały się, co z tym fantem począć.
Przy niemal całkowitym braku
bezpiecznych tras dla rowerzystów w
naszej okolicy, pojawienie się ich w
takiej długości można traktować jak
rewolucję. Celem projektu „Budowa
zintegrowanej Sieci Tras RoweroE
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Dzięki nowym trasom jazda do szkoły,
sklepu czy pracy ma się stać dużo bezpieczniejsza
wych na terenie gmin: KonstancinJeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno” jest zachęcenie mieszkańców do
częstszego pozostawienia auta w garażu i wybrania bicykla. Ma to służyć m.in. czystości powietrza. Filozofia budowy nowych dróg rowerowych jest taka, aby znacząco ułatwiły dojazd do pracy, szkoły, stacji kolejowej czy urzędu gminy.

To nie wszystkie trasy dla cyklistów, jakie są projektowane na naszym terenie. Jako osobna inwestycja ma powstać m.in. droga wzdłuż
brzegu Wisły z Góry Kalwarii przez
Konstancin do Wilanowa, czy z
Góry Kalwarii do Czerska po nadwiślańskich łąkach.

Piotr Chmielewski

PIASECZNO

Sylwia Grzeszczak na WOŚP w Piasecznie
Już w najbliższą niedzielę po raz kolejny będzie można wspomóc akcję Jurka Owsiaka. Tym razem pieniądze będą zbierane na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Gościem XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piasecznie będzie Sylwia Grzeszczak z zespołem. Koncert odbędzie
się na parkingu przy ul. Sierakowskiego 14 o godz. 18.30, po którym – o godz.
20 – odpalone zostanie tradycyjne „światełko do nieba”.
Sylwia Grzeszczak to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Słynie z niezwykłego głosu oraz umiejętności gry na pianinie, których połączenie z wielką gracją i niebywałą łatwością przekuwa w kolejne hity. Wydała dotychczas cztery albumy studyjne: „Ona i on” z Liberem, oraz trzy solowe: „Sen o przyszłości”, „Komponując siebie” oraz „Tamta dziewczyna”. Większość wydanych przez piosenkarkę singli stało się przebojami, m.in. „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości”, „Pożyczony”, „Księżniczka”
oraz „Tamta dziewczyna”, które zajęły pierwsze miejsce na liście AirPlay,
najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych.

Tyl.

Wystawa kotów
rasowych
W najbliższy weekend w hali ul.
Sikorskiego odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych.
Będzie to idealna okazja do spotkania się – nie tylko dla hodowców,
ale też dla wszystkich miłośników
futrzanych czworonogów. W trakcie imprezy zwiedzający będą mieli
okazję podziwiać zwierzęta, ale także porozmawiać z hodowcami. Tegoroczną atrakcją będzie prezentacja
kotów rasy szkocki zwisłouchy i prostouchy. Nie zabraknie konkursów
dla kociąt, kotów dorosłych i rzadko
konkurujących ze sobą kotów kastrowanych. Oceny dokona międzynarodowe jury, w skład którego będą
wchodzić sędziowie z Polski, Niemiec
i Belgii. Ceny biletów: normalny – 10
zł, ulgowy – 5 zł.
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To nie koniec świata. A co z koalicją?

Oprócz pomostu
będzie fontanna?

POWIAT Od poniedziałku Katarzyna Paprocka nie jest już członkiem zarządu powiatu.
Broniąc się zarzuciła byłemu już szefowi hipokryzję i mijanie się z faktami

KONSTANCIN-JEZIORNA Jeszcze w tym roku na Jeziorce obok Hugonówki powstanie duży pomost widokowy. Trwa też projektowanie pierwszego wodotrysku w Parku Zdrojowym

Kilka dni temu magistrat rozpoczął poszukiwanie wykonawcy pomostu. Budowa dwupoziomowej platformy widokowej na Jeziorce, przy ul. Mostowej, miała ruszyć w minionym roku, jednak na przeszkodzie stanęły problemy z pozyskaniem fragmentu gruntu. Z tego względu obiekt trzeba było przeprojektować.
Na pomost, który zostanie wybudowany z drewna na palach wbitych w
dno rzeki, będzie dostęp z dwóch stron. Główne wejście znajdzie się pomiędzy dwoma słupami stojącymi naprzeciwko schodów do Hugonówki (czyli
Konstancińskiego Domu Kultury). Łagodniejsze dojście będzie dostosowane
dla osób poruszających się na wózkach. Powierzchnia całkowita podestu rekreacyjno-spacerowego wyniesie 327 m kw. Zostaną ustawione na nim ławki.
Przewidziano też „specjalną przestrzeń rekreacyjną” dla dzieci.
Władze miasta zapowiadają, że najprawdopodobniej także w tym roku w
pobliżu Hugonówki i pomostu zostanie wybudowana fontanna „łącząca tradycję z nowoczesnością”. – Jeden z bogatszych mieszkańców naszego miasta,
Jerzy Starak, publicznie zadeklarował, że sfinansuje część jej budowy – informuje burmistrz Kazimierz Jańczuk.
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To, że jedyna kobieta u steru powiatu piaseczyńskiego po trzech latach
pożegna się ze stanowiskiem, było wiadomo od półtora miesiąca. Jej byli mocodawcy, czyli członkowie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości wezwali ją do złożenia rezygnacji, a kiedy ich
nie posłuchała, usunęli ze swojego grona. Następnie regionalne władze PiS
wydaliły Paprocką z partii.

– Problem z komunikacją
między mną a panem
starostą zaczął się od momentu, kiedy pan starosta
nie potrafił rozdzielić spraw
prywatnych od spraw służbowych – powiedziała Katarzyna Paprocka. Nie chciała
wyjaśniać, co miała na myśli

Duży pomost widokowy będzie także dostępny
dla osób jedzących na wózkach
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Współpraca Wojciecha Ołdakowskiego (pierwszy z lewej)
i Katarzyny Paprockiej trwała trzy lata
żeń, m.in. o to, że nic nie zrobiła,
żeby polepszyć fatalne warunki lokalowe podległej sobie biblioteki powiatowej, czy że jest odpowiedzialna
za bałagan w wydziale transportu (w
którym nastąpiły trudności z wydawaniem dowodów rejestracyjnych).
– Nadzorowałam ten wydział, ale
pani kierownik omijała drogę służbową i kontaktowała się bezpośrednio ze starostą. Czy to jest zarzut do
mnie? – pytała retorycznie. Na krytykę za częste nieobecności w pracy,
odpowiadała, że „jej praca nie polegała na siedzeniu za biurkiem”, ale
uczestniczeniu w uroczystościach i
spotkaniach ze współpracownikami. Starosta wytknął współpracowniczce również zakup za publiczne
pieniądze i bez jego zgody kosztownych prezentów dla „przedstawicieli organów, których działalność nie
ma bezpośredniego przełożenia na
działalność powiatu”. – Upominki to coś normalnego. Starosta też
jadąc na Ukrainę kupił telewizor –
stwierdziła. Wyśmiała również zarzut o to, że poprosiła podwładnego o naprawę prywatnego samochodu w czasie godzin pracy. – Naprawa polegała na wymianie żarówki w
aucie przed moim wyjazdem na de-

Nie mam sobie nic do zarzucenia
Dlaczego była twarz ostatniej
kampanii samorządowej PiS w powiecie musiała opuścić zarząd? Po
tym jak starosta Wojciech Ołdakowski przedstawił zarzuty w stosunku do niej, a Katarzyna Paprocka na nie odpowiedziała... do końca nie wiadomo. Sergiusz Muszyński, szef powiatowych struktur PiS
i wiceprzewodniczący rady powiatu, zarzucił radnej „nieprzestrzeganie standardów PiS w relacjach między urzędem a prywatnym przedsiębiorcą”. Paprocka rzekomo naciskała na pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, aby wydali korzystną decyzję dla mieszkańca. Zarzut ten powtórzył następnie Ołdakowski. – W
tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia. Pomoc mieszkańcom jest
obowiązkiem radnych powiatu. Nie
mam przy tym żadnego wpływu na
działanie PINB – odparła Paprocka.
Podobnie zbijała większość oskarR
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legację – tłumaczyła podczas poniedziałkowej sesji rady powiatu.
Po wysłuchaniu obu stron Józef
Zalewski z opozycyjnego klubu Nasza Gmina Nasz Powiat zauważył:
– Panie starosto, z pańskich zarzutów
moim zdaniem pozostała tylko „utrata zaufania”. Niektórymi oskarżeniami
obciążył pan sam siebie. Nasza grupa
radnych nie będzie włączać się w waszą
kłótnię w rodzinie – oznajmił.
Nikt nie będzie nam wybierał
Podczas sesji Wojciech Ołdakowski powiedział także, że „ostatnimi
czasy jego współpraca z Katarzyną
Paprocką nie układała się tak dobrze
jak wcześniej”. – Jako zarząd powinniśmy tworzyć drużynę, ale kontakt
między nami gdzieś się urwał – dodał.
– Problem z komunikacją między mną
a panem starostą zaczął się od momentu, kiedy pan starosta nie potrafił rozdzielić spraw prywatnych od spraw
służbowych – odparła odwoływana.
– Co pani ma na myśli? – ciągnęła ją za
język radna Maria Bernacka-Rheims. –
Nie chcę tego precyzować. Pan starosta wie – ucięła temat Paprocka. – Tak,
wiem – przyznał Ołdakowski.
Już po głosowaniu (16 radnych
zagłosowało „za” odwołaniem, 11
„przeciw”) Katarzyna Paprocka
stwierdziła, że „to nie koniec świata” i zarzuciła staroście hipokryzję w
stosunku do niej i że „nie miał odwagi powiedzieć, o co w tym wszystkim
chodzi”. Kwiaty odchodzącej z zarządu koleżance wręczył wicestarosta
Arkadiusz Strzyżewski z Platformy
Obywatelskiej. Pozostali radni wstali.
Teraz pomiędzy koalicjantami z
PO i PiS rozpoczną się rozmowy na
temat tego, który przedstawiciel partii
Jarosława Kaczyńskiego zastąpi Paprocką w zarządzie.
– Czekamy aż klub PiS przedstawi
nam swojego kandydata – informuje Ksawery Gut z PO. – Zrobimy to
w ciągu dwóch tygodni – zapowiada Robert Lichocki, szef klubu PiS.
Nieoficjalnie wiemy, że najpoważniejszym kandydatem na to stanowisko
jest Sergiusz Muszyński. A to oznacza
poważny kryzys w koalicji, ponieważ
członkowie PO zastrzegli wcześniej,
że nie podniosą za nim ręki w obawie o „zbytnie upolitycznienie działań
zarządu”. – Nikt z innego klubu niż
PiS nie będzie nam wybierał naszego
przedstawiciela w zarządzie – odpowiada Sergiusz Muszyński.

Piotr Chmielewski
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LIST DO REDAKCJI
dotyczący artykułu : „Lesznowola. Gmina umorzyła firmom prawie 39
mln zł podatku”
Nie jest prawdą, że firmom umorzono podatki w kwocie prawie 39 mln
zł. Rada Gminy każdego roku stosuje ulgi w podatkach lokalnych polegające na obniżeniu maksymalnych stawek podatkowych określonych przez
Ministra Finansów i Rozwoju. Dotyczy to wszystkich podatników czyli zarówno osób fizycznych jak i firm. Ulgi te na przestrzeni lat 2012-2016 wyniosły 38 605 847 zł. Jest to kwota jaką Gmina miałaby prawo egzekwować od właścicieli nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych, gdyby nie zastosowała ulg.
Również nie jest prawdą, że Gmina „od kilku już lat jest poważnie zadłużona, co w znacznej mierze” rzutować ma na liczbę realizowanych inwestycji a „ościenne samorządy, proporcjonalnie do swoich dochodów”,
przeznaczać mają na inwestycje o wiele więcej środków.
Po pierwsze: wskaźnik zadłużenia, którego maksymalny poziom wynosi 60%, w Gminie Lesznowola od kilku lat kształtuje się na poziomie
między 28,32% w 2015r., a 38,06% w 2017r. co potwierdza dobrą kondycję
finansową Gminy Lesznowola.
Po drugie: w rankingu „Wspólnoty” dotyczącym wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016 Gmina Lesznowola zajęła 46.
miejsce wśród 1560 Gmin wiejskich w kraju i 6. miejsce w województwie
mazowieckim. Wydatki inwestycyjne per capita na jednego mieszkańca
w latach 2014-2016 wynosiły 1.371,64 zł. Natomiast w pozostałych gminach powiatu piaseczyńskiego kształtowały się następująco: Gmina Konstancin – Jeziorna 1.443,04 zł; Gmina Tarczyn 783,26 zł, Gmina Piaseczno
622,54 zł, Gmina Góra Kalwaria 534,49 zł, Gmina Prażmów 299,09 zł.
Wójt Gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka - Wąsik
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W Jeziornie ma powstać
węzeł komunikacyjny
KONSTANCIN-JEZIORNA Tuż przed świętami gmina stała się właścicielem tzw. żeberka przy
torach linii siekierkowskiej. Zdaniem włodarzy to doskonały punkt na parking przesiadkowy i pętlę dla autobusów jeżdżących po gminie
„Żeberko” to teren po dawnej
Gminnej Spółdzielni SCh (GS).
Jego nazwa pochodzi od rusztu w
piecu (czasem nazywanego też żeberkiem), bowiem w tym miejscu przed laty sprzedawano węgiel.
Gmina kupiła dwie działki o łącznej
powierzchni 18 tys. m kw. od kolejnego właściciela – spółki Magbud.
Łącznie zapłaci 6,3 mln zł w trzech
ratach. Do działek jest dobry dojazd
– zarówno od strony ul. Warszawskiej, jak i Świetlicowej. – Planujemy stworzenie w tym miejscu węzła
komunikacyjnego – zdradza burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Brakuje w mieście terenu, na którym
mieszkańcy gminy mogliby pozostawić samochód lub rower i przesiąść się do komunikacji miejskiej.
Chcielibyśmy, aby w tym punkcie
zatrzymywały się autobusy zmierzające do Warszawy, a być może
pętlę miały wszystkie busy „L”.
Nie wykluczamy też innych usług
– dodaje. Zdaniem burmistrza będzie to również doskonały punkt
przesiadkowy, jeśli po linii siekierkowskiej zacznie jeździć zapowiadany od lat szynobus.
Nie wszystkim podoba się pomysł utworzenia parkingu przesiadkowego w centrum miasta.
Przekonują, że zwykle takie obiekty powstają na opłotkach. – To je-

Za teren położony blisko ul. Warszawskiej
gmina zapłaci w sumie 6,3 mln zł
dyny dostępny teren, gdzie można przygotować miejsce, w którym
spotkają się wszystkie autobusy
jeżdżące po naszej gminie – uważa radny Cezary Żegliński, zwolennik zakupu „żeberka”.
Póki co rozpoczęło się czyszczenie działki i jeszcze trochę
ono potrwa. Dotychczasow y
właściciel w ypowiedział umow y
najmu kontrahentom. Jednak jeden odmówił przyjęcia w ypowiedzenia, a adres pobytu innego
jest ustalany. Burmistrz informuje, że zamierza na miejscu po-

zostawić zakład fryzjerski, sklep
mięsny oraz restaurację zajmujące pawilony na zakupionym terenie. – Nie chcemy pozbawiać
mieszkańców tych usług. A zagospodarowaniem „żeberka” zajmiemy się najwcześniej w 2019
roku – zapowiada włodarz.
Dodajmy, że niemal całe „żeberko” zostałoby zajęte jeśli władze Mazowsza ruszyłyby z budową tzw. trasy mostowej. Jednak czy
i kiedy ona powstanie, póki co nie
wiadomo.

PC

Wandale zdewastowali elewację dworca
PIASECZNO Nieznani sprawcy pomalowali sprejem elewację odnowionego dworca PKP.
Policja jest na tropie wandali, jednak jeszcze nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów
Ściany budynku zostały pomazane w kilku miejscach. Na górze
zostały zamalowane szklane drzwi i
ściana od strony zejścia na perony.
Pomazano też tablice informacyjne na peronach, windy oraz najniżej położoną część dworca tuż przy
torach w stronę Warszawy. – Już o
godz. 8 rano powiadomiliśmy o tym
akcie wandalizmu policję – informował nas 22 grudnia wiceburmistrz
Daniel Putkiewicz. – Na szczęście
w części miejsc farbę uda się łatwo
zmyć. Pozostałe napisy zostaną zamalowane. Poprosiliśmy też Koleje Mazowieckie, aby zabezpieczyły
do dyspozycji policji nagrania z monitoringu w pociągach. Zarówno w
rejonie dworca jak i w samych składach jest sporo kamer, dlatego głęboko wierzę, że coś uda się ustalić.
Komisarz Jarosław Sawicki z
Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie już pierwszego dnia po dewastacji dworca zapewniał, że funkcjonariusze robią wszystko, żeby zidentyfikować sprawców tego bulwersującego czynu. Dziś wiadomo, że w
sprawie została przesłuchana jedna
osoba. 22-latek odpowiadał jednak z
wolnej stopy i złożył wyjaśnienia w

Policja nie zatrzymała jeszcze sprawców aktu wandalizmu
charakterze świadka. – Trwa zbieranie materiału dowodowego – wyjaśnia kom. Sawicki. – Najprawdopodobniej wkrótce upublicznimy film z
monitoringu, na którym widać moment przestępstwa. Został powołany też biegły, który ma zbadać znaki
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graficzne i wydać opinię, czyjego są
autorstwa. W tym zdarzeniu prawdopodobnie brały udział trzy osoby, liczymy że zgłoszą się świadkowie, którzy rozpoznają je na filmie.

Tomasz Wojciuk

KURIER POŁUDNIOWY
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Problemy z wyjazdem
na Szkolną
PIASECZNO W rejonie bloku przy ul. Szkolnej 6 od jakiegoś czasu są
problemy ze źle zaparkowanymi samochodami. – Utrudniają one wyjazd
– alarmuje pan Marek. – Straż miejska zna problem, ale nic z tym nie robi

– Wielokrotnie dzwoniłem i pisałem w tej sprawie do straży miejskiej –
skarży się nasz czytelnik. – Problem polega na tym, że wiele osób parkuje samochody przy samym bloku, utrudniając innym wyjazd z i tak wąskiego osiedlowego parkingu na Szkolną.
Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej w Piasecznie zapewnia, że
gminna formacja bywa w tym rejonie regularnie. – Wszystkich kierowców
parkujących na chodniku każemy mandatami w wysokości 100 zł – informuje. – Przy bloku jest też jednak teren prywatny, na którym nie mamy prawa interweniować. Ten obszar jest też niewłaściwie oznakowany. Przede wszystkim należałoby tam postawić pionowe znaki zakazujące parkowania. Uważam, że samo to poprawiłoby sytuację.

TW

Nie dostali pieniędzy
na drogi. Plany do kosza?
PIASECZNO/POWIAT Wnioski gminy i powiatu o dofinansowanie dwóch
inwestycji drogowych przepadły w konkursie ogłoszonym przez wojewodę mazowieckiego
Obydwa samorządy starały się o wysokie dotacje z programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Samorząd
powiatu próbował pozyskać ponad 600 tys. zł na przebudowę ul. Wiekowej
Sosny w Zalesiu Górnym, od sygnalizacji na ul. Pionierów w kierunku Ustanowa. Na tym odcinku w minionym roku powstało rondo na skrzyżowaniu ulic
Wiekowej Sosny, Leśnych Boginek, Parkowej i Leśny Zaułek. – Mimo że nie
otrzymamy dofinansowania, inwestycja będzie wykonana – zapewnia Ksawery Gut z zarządu powiatu piaseczyńskiego. W sumie samorząd planuje wydać
na to 1,6 mln zł.
Sprawa nie jest tak oczywista w przypadku inwestycji, którą zaplanowała gmina Piaseczno. Ona ubiegała się o przeszło 3 mln zł na budowę drogi
gminnej DP-1 (czyli przedłużenia ul. Radomskiej) od skrzyżowania ulic: Radomskiej, Złotych Piasków i Malinowej w Antoninowie do połączenia z projektowanym węzłem „Antoninów” na przyszłej drodze ekspresowej S7 (Puławskiej-bis).
– Gdybyśmy otrzymali dotację, droga mogłaby być zrealizowana w całości, a tak
podzielimy ją na trzy części. Myślę, że najpierw warto przebudować skrzyżowanie – komentuje Antoni Rosłon, szef komisji finansów rady miejskiej Piaseczna.
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Mnóstwo osadu przy Wiejskiej. Legalnie?
Wpuszczali gaz do
GÓRA KALWARIA Na działkę przy ul. Wiejskiej w mieście wyrzucono wiele ton odpadu z
bankomatów i je wysadzali oczyszczalni.
Miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej zarzeka się, że nie ma z tym
LESZNOWOLA Złodziejska szajka czeka na wyrok. Grupę 15 osób proku- nic wspólnego
ratura oskarżyła o włamania i próby włamań do urządzeń wypłacająO składowaniu kilkudziesięcych pieniądze w Warszawie i jej okolicach
ciu wywrotek odpadu powstającego
W sumie mężczyznom, którzy zasiądą na ławie oskarżonych zarzucono
przeszło 100 kradzieży z włamaniami nie tylko do bankomatów, także do budynków biurowych i mieszkalnych. Działali w różnych konfiguracjach osobowych. – Głównym inicjatorem i pomysłodawcą włamań do maszyn przy użyciu metody „na wybuch” był Paweł K., który do przeprowadzenia kolejnych
„skoków” dobierał sobie wspólników. Po jego zatrzymaniu 1 marca 2016 r.,
próby włamania się do bankomatów były kontynuowane przez Tomasza Ś.
oraz Adama H. – informuje Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Warszawie.
Jak wynika z aktu oskarżenia, skutecznie grupa włamała się do bankomatu w Lachtorzewie (w gminie Stare Babice), w lutym 2017 roku. Około godz.
2 w nocy nawiercili klawiaturę urządzenia i wpuścili do jego wnętrza gaz. Po
eksplozji zebrali rozrzucone wokół pieniądze z rozerwanego sejfu, w sumie
70 tys. zł. Nie udały się im natomiast cztery inne kradzieże, m.in. w Mrokowie
koło Lesznowoli. – Zbyt słabo uszkodzili maszynę, co uniemożliwiło im dostanie się do kasetki z pieniędzmi – tłumaczy prokurator. Śledczy ustalili wiele faktów dzięki temu, że niektórzy z oskarżonych poszli na współpracę z organami ścigania. Ich opowieści potwierdzano uzyskując dowody. Przeprowadzono eksperymenty procesowe, przesłuchano szereg świadków, uzyskano
liczne opinie kryminalistyczne z zakresu daktyloskopii, chemii, genetyki sądowej, traseologii i mechanoskopii, a także wykonano analizę kryminalistyczną połączeń telefonicznych. Pięciu oskarżonych dobrowolnie poddało się karze wyznaczonej przez prokuratora. Są to kary bezwzględnego pozbawienia
wolności, grzywny oraz obowiązki naprawienia szkody.
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podczas oczyszczania ścieków dowiedzieliśmy się od czytelnika. Zastanawia go, czy to jest legalne i nie
szkodzi otoczeniu. Częściowo ogrodzona działka przy ul. Wiejskiej położona jest tuż obok pasa terenu, na
którym powstaje obecnie obwodnica miasta. Przed kilkoma laty planowano utworzenie w tym miejscu
zakładu przetwarzania odpadów z
tworzyw sztucznych, ale ostatecznie
– po protestach okolicznych mieszkańców i władz gminy – właściciel
firmy zajmującej się utylizacją odpadów wycofał się z tych planów.
Informacja o dużej ilości osadu złożonego przy Wiejskiej dotarła już także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także kalwaryjskiego ratusza.
Obie instytucje rozpoczęły kontrole. – Przeprowadziliśmy wizję lokalną na działce – informuje Renata Jasik, kierowniczka referatu rolnictwa i ochrony środowiska magistratu w Górze Kalwarii. – Wszczęliśmy
także postępowanie zmierzające do
usunięcia osadu – dodaje.
Początkowo urzędnicy byli przekonani, że skoro jest to odpad z oczyszczalni ścieków, pochodzi on z obiektu w Moczydłowie, zarządzanego przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej. – My nie mamy
z tym nic wspólnego – zaprzecza
Jerzy Pełka, prezes gminnej spół-

Gmina sprawdza skąd przywieziono
osad i czy zgodnie z prawem
ki. Wcześniej ZGK zdarzało się wywozić osad z oczyszczalni na pola w
gminie, co wywoływało – głównie ze
względu na przykry zapach – opór
okolicznych mieszkańców.
Gmina próbuje obecnie skontaktować się z właścicielem działki przy
Wiejskiej, a przede wszystkim właścicielem osadu. – To on musi dysponować dokumentami, które dowiodą, że postąpił zgodnie z prawem zwożąc tak dużą ilość odpadu
do Góry Kalwarii – tłumaczy Renata Jasik.
Osad można wykorzystywać
m.in. do celów rolniczych (jako naR
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wóz), czy równania terenu. Jednak
trzeba wcześniej spełnić obostrzenia wymienione w rozporządzeniu
ministra środowiska. Aby odpad z
oczyszczalni nadawał się do wykorzystania nie może zawierać zbyt
dużej ilości metali ciężkich (m.in.
ołowiu i rtęci) oraz pasożytów jelitowych. Nie wolno stosować też osadu, w którym znajdują się bakterie z rodzaju salmonella. Przebadany musi być również grunt, na którym, zostanie złożony osad, bo nie
na każdym wolno to robić.
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Podwórko Talentów w Uwielinach gotowe „Kompostownik”
PRAŻMÓW Nivea dotrzymała słowa i wybudowała wyjątkowy plac zabaw do końca roku.

na cmentarzu

Z rewelacyjnych zabawek, które bawią i uczą, można korzystać bezpłatnie
Szkoła w Uwielinach to jeden z
20 laureatów konkursu koncernu kosmetycznego, w którym stawką były
bogato wyposażone place zabaw. W
pierwszym etapie dzieci zaprezentowały jury film ze swoimi talentami. Z 600 zgłoszeń komisja wybrała
200, które następnie konkurowały w
głosowaniu internetowym. Społeczność Uwielin tak mocno się zaangażowała, że zajęła 13. miejsce w konkursie z wynikiem 38 448 głosów.
Lista zwycięzców była znana na
początku sierpnia. Następnie pojawiły się problemy ze skompletowaniem dokumentacji niezbędnej do
realizacji placu zabaw, ale w połowie listopada udało się rozwiązać
ten problem.
Urządzeń do zabawy i nauki,
które wygrały Uwieliny, próżno szukać na innych placach zabaw w całym powiecie. Podwórko jest podzielone na trzy strefy: sportową, naukową oraz artystyczną. W pierwszej jest zamontowanych siedem zabawek (w tym dwie trampoliny), w
naukowej znalazło się m.in. planetarium, rowerek, naukowa piaskownica oraz zegar słoneczny. Z kolei

PIASECZNO Na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie grabarze wykopali głęboki dół, do którego trafiają stare,
uschnięte kwiaty. Proboszcz miejscowej parafii nie widzi problemu

Proboszcz twierdzi, że do dołu na cmentarzu parafialnym
trafiają tylko uschnięte kwiaty

Zestaw zabawek pozwala rozwijać talenty artystyczne
i ciekawość świata u dzieci
dzieci chcące rozwijać talenty artystyczne mają do dyspozycji tablice muzyczne, teatrzyk oraz tubę do
rozmów.
Dodajmy, że Uwieliny to szkoła, której udało się pozyskać już kilka grantów na zestawy do ćwiczeń,
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zabawki, a ostatnio „leśną” ścieżkę edukacyjną z tablicami i altaną.
Przy placówce na tę zimę został też
wykonany stok do jazdy na sankach.
Niestety, z braku śniegu, jest on niewykorzystywany.

PC

– Dół na śmieci został wykopany kilka tygodni temu – zainteresował nas tematem pan Jarosław, mieszkaniec Złotokłosu. – Prawdopodobnie docelowo
miały być tam wrzucane zwiędnięte kwiatki i zielsko, bo ksiądz proboszcz chciał
pewnie zaoszczędzić na wywozie odpadów. Niestety, do dołu zaczęły trafiać także wieńce i wiązanki, wypalone znicze, folia, plastikowe doniczki po kwiatach.
Nasz czytelnik obawia się, że wkrótce dół ze śmieciami zostanie zasypany,
a za 5 lub 10 lat w tym miejscu pojawią się nowe groby. – Efekt będzie taki, że
będą chować ludzi w śmieciach – dodaje.
Na temat wykopanego na cmentarzu dołu udało nam się porozmawiać z
proboszczem parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie, ks. Kacprem Kisielińskim. – Rzeczywiście dół w sąsiedztwie kontenerów na śmieci jakiś czas
temu wykopali grabarze. Chodziło o to, aby trafiały do niego pozostałości roślinne z cmentarza, których zawsze jest dużo po święcie zmarłych – informuje
ks. proboszcz. – To miejsce zostało oczywiście odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. Jak tylko dół się zapełni, zostanie zasypany. Doniczki po kwiatach i wypalone znicze do niego nie trafiają. Tego typu nieczystości powinny
być wyrzucane do kontenerów.

Tomasz Wojciuk
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2018: co nowego w prawie pracy
Nowy rok przyniósł wyższą płacę minimalną i nowe zasady opłacania składek ZUS.
W kolejce czekają kolejne ważne zmiany: niedziele bez handlu i e-zwolnienia lekarskie
Od początku stycznia pracownicy, którzy otrzymują najniższe
wynagrodzenie zarobią o 5 proc.,
czyli o 100 zł brutto więcej (2100 zł).
Oznacza to, że do ręki dostaną 1530
zł (o 70 zł więcej). Przypomnijmy, że
to kolejna podwyżka płacy minimalnej. Wraz z początkiem roku 2017
wzrosła ona z 1850 do 2000 zł. Razem z najniższą pensją rośnie też
minimalna stawka godzinowa, jaką
pracodawca może wypłacać zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych. Od stycznia podskoczyła ona z 13 do 13,70 zł (na rękę
9,74 zł za godzinę).
Wraz ze wzrostem najniższych pensji, o około 120 zł rosną
koszty zatrudnienia jednego pracownika, jakie ponosi pracodawca. Jednak wypłacanie wynagrodzenia, które jest niższe od płacy minimalnej jest naruszeniem
praw pracowniczych. Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, na
ten aspekt zwraca ona szczególną
uwagę podczas kontroli w firmach
i zakładach. Z danych resortu pracy wynika, że podwyżkę dostanie
około 1,4 mln osób.

Ubezpieczenia Społecznego (ZUS).
Kilka kont (zamkniętych z końcem 2017 roku) zostało zastąpionych jednym. Do tego każdy płatnik otrzymał 26-cyfrowy indywidualny numer rachunku zawierający 10
ostatnich cyfr z numeru NIP firmy.
ZUS każdemu płatnikowi przesłał
jego nowe konto. Zakład poinformował, że wiele z tych listów powróciło. Brak rachunku, to niezapłacone składki i problemy m.in. z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zmiany nastąpiły również przy
zatrudnianiu obcokrajowców. Rejestrowanie oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcom
jest płatne (30 zł), a pracodawca
musi udowodnić, że obcokrajowiec
faktycznie podjął u niego zatrudnienie. Od początku roku są dwie ścieżki zatrudnienia cudzoziemców: dotychczasowa procedura oświadczeniowa, która pozwala pracować w
Polsce legalnie przez 6 miesięcy w
ciągu roku, oraz nowe zezwolenie
na pracę sezonową.
Oświadczenia o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez
obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Fede-

Cudzoziemcy po nowemu
Od początku roku prostsze stało się płacenie składek Zakładowi
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racji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Natomiast o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) ubiegać
się będą mogli obywatele wszystkich
państw trzecich. Zdaniem ekspertów nowe rozwiązania uporządkują rynek pracy. Będzie wiadomo, ilu
gości z innych krajów rzeczywiście u
nas pracuje i w których branżach.
Wolna niedziela i e-zwolnienia
Od początku marca rozpocznie
się powolne ograniczanie handlu w
niedziele. W 2018 roku sklepy mają
być otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu, w przyszłym roku zakupy zrobimy tylko
w ostatnią niedzielę, a w 2020 zakaz handlu obejmie wszystkie niedziele (poza przedświątecznymi).
Ograniczone zakupy będzie moż-

Od początku marca rozpocznie się powolne
ograniczanie handlu w niedziel
na zrobić m.in. na stacjach paliw, w kwiaciarniach, lodziarniach
oraz w sklepach, za których ladą
stanie właściciel. Tych wyjątków
jest więcej. Prace nad ustawą, która wprowadzi zakaz handlu w niedziele jeszcze trwają (ponownie
zajmie się nią sejm).
Tegoroczną nowością będzie też
koniec papierowych zwolnień od lekarza. Medycy mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia (e-ZLA) od poR
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czątku 2016 roku, a od 1 lipca 2018
roku będą mogli to robić jedynie w
takiej, cyfrowej formie. Resort zdrowia przekonuje, że elektroniczne
zwolnienie to również korzyści dla
pracownika, ponieważ nie będzie
musiał go dostarczać pracodawcy
albo ZUS. Zostanie ono natychmiast
przesłane na profil zatrudniającego
na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) oraz do systemu ZUS.
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Grać jak najdłużej w Piasecznie

13

Końcówka
w jedną stronę

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Okres przerwy zimowej to dla większości klubów piłkarskich
czas wytężonej pracy na rynku transferowym. Pierwszym ciekawym ruchem na
naszym lokalnym rynku futbolowym jest przejście Zbigniewa Obłuskiego z ata- KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – UKS GIM 92 URSYNÓW WARku Broni Radom do MKS Piaseczno. Z nowym napastnikiem MKS Piaseczno, roz- SZAWA 83:86 Po wyjazdowej wygranej z drużyną Warki podopieczni Cezarego Dąbrowskiego trzy kolejne spotkania rozgrywali na włamawia Grzegorz Tylec
snym parkiecie. Niestety, we wszystkich musieli uznać wyższość rywaDlaczego zdecydowałeś się wrócić
li, choć w każdym meczu nie byli daleko od końcowego triumfu
do Piaseczna? Przechodzisz w końcu
z Broni Radom – zespołu z czołówki
tabeli do drużyny, która znajduje się
obecnie w dolnej połówce ligi...
Odpowiedź jest prosta. Piaseczno mam na miejscu, jest w tej samej
lidze co Broń, a młodym zawodnikiem już nie jestem i czas bardziej
skupić się na życiu zawodowym i
prywatnym, co nie znaczy, że nie zostawię zdrowia i serducha na treningach i meczach na boisku Piaseczna.
Kto i dlaczego jest twoim piłkarskim wzorem?
Ronaldinho, ponieważ z piłką
potrafił zrobić wszystko.
W trakcie swojej przygody z piłką
trafiłeś na wielu szkoleniowców.
Od kogo najwięcej się nauczyłeś?
Od wszystkich po trochu i nie
jestem w stanie powiedzieć, który
szkoleniowiec nauczył mnie najwięcej. Szczególnie wspominam jednak
z okresu gry w Mszczonowie Rafała Dopierałę, który udzielił mi wielu
konkretnych wskazówek.
Wcześniej grałeś w barwach KS Piaseczno, w sezonach 2008/2009 i na
jesieni 2009 roku. Jak wspominasz
tamtą drużynę i dlaczego wówczas
zdecydowałeś się odejść?
Powody mojego odejścia były
różne. Bardzo dobrze wspominam
jednak czas, który spędziłem z tamtą ekipa ludzi i równie miło kibiców Piaseczna, którzy jeszcze wtedy
przychodzili na mecze większa liczbą ludzi. Przy okazji zachęcam do
chodzenia na nasze mecze.
Pracowałeś już kiedyś z Igorem Gołaszewskim – obecnym trenerem
Piaseczna. Jak scharakteryzowałbyś tego szkoleniowca?
To bardzo dobry i przy tym
szczery człowiek. Do tego były piłkarz, który cały czas dba o formę.
Jako trener na pewno potrafi odpowiednio zmotywować zawodników.
Cieszę się, że znowu się spotkaliśmy
i będę mógł z nim ponownie pracować.
Gdy grałeś przeciwko Piasecznu, często wpisywałeś się na listę

Zbigniew Obłuski występował w przeszłości, między innymi,
w barwach Polonii Warszawa
strzelców. Czy szczególnie mobilizowały cię spotkania z byłymi klubami? Chciałeś się jeszcze bardziej
niż zwykle pokazać?
Tak, myślę że każdy zawodnik
motywuje się wówczas bardziej niż
zwykle.
W lokalnym środowisku piłkarskim jesteś, dość powszechnie,
uznawany za zawodnika z dużym
potencjałem. Według opinii wielu mógłbyś grać dziś dużo wyżej
niż w czwartej lidze. Dlaczego się
nie udało?
Ciężko powiedzieć co się nie
udało. Myślę że dużo rzeczy poszło
nie tak jak powinno, ale niestety takie jest życie. Trzeci poziom rozgrywek w Polsce to wcale nie tak nisko,
a i nawet żeby grać na piątym, tak
jak teraz w Piasecznie, też trzeba coś
potrafić.

Jakie nadzieje wiążesz z grą w Piasecznie? Na co stać tą drużynę w
tym sezonie?
Na miano rycerzy wiosny.
Chciałbym grać tutaj jak najdłużej,
ale na to będzie trzeba zapracować
i taki mam zamiar - jeśli tylko zdrowie pozwoli, bo serca do piłki nic mi
nie zabierze
Jakie są twoje największe piłkarskie zalety, a nad czym chciałbyś
jeszcze popracować?
Jakie są moje zalety, to niech
oceniają kibice. A pracować, w
moim przypadku, trzeba nad wagą.
Ile goli obiecujesz strzelić dla Piaseczna na wiosnę?
Obiecuję strzelić jak najwięcej.
Pozdrawiam wszystkich sympatyków KS Piaseczno.

Po nawiązaniu wyrównanej rywalizacji z KS Rosą Sport II Radom (64:69)
i Hutnikiem Warszawa (73:76), gdzie o porażkach decydowały detale, MUKS
chciał sobie je powetować w ostatnim w ubiegłym roku pojedynku z zespołem z Ursynowa.
Spotkanie przez cały czas było bardzo wyrównane. Z początku nieznaczną przewagę osiągnęli gospodarze, ale w drugiej i trzeciej kwarcie to przyjezdni zaczęli coraz bardziej dochodzić do głosu. O ile Ursynów nie błyszczał w akcjach dystansowych, to stwarzał sporo problemów piaseczyńskiej
obronie zdecydowanymi akcjami penetracyjnymi. Kilka z nich, co jest raczej
rzadkością na trzecioligowych parkietach, zakończyło się nawet efektownymi wsadami. MUKS nie zrezygnował jednak z walki o zwycięstwo i w czwartej kwarcie, po naprawdę dobrzej grze, udało mu się wyjść na kilkupunktowe
prowadzenie.
Niestety, w samej końcówce chyba zbyt dużo do powiedzenia mieli sędziowie, którzy dosłownie każdą sporną sytuację gwizdali na korzyść drużyny z Warszawy. Mimo to, w ostatniej minucie, dwie szybkie trójki trafili Paweł
Sołśnia (który najprawdopodobniej był jeszcze przy rzucie faulowany) i Tomasz Wójcikowski. Zrobiło się naprawdę ciekawie, ale w ostatniej akcji goście
zebrali jednak piłkę po niecelnym rzucie osobistym i – równo z syreną końcową – ustalili rzutem spod kosza końcowy wynik. Porażka w takich okolicznościach z pewnością boli – tym bardziej, że czuć było, że Ursynów jest, jak najbardziej, drużyną w zasięgu piasecznian.
Najbliższe spotkanie na własnym parkiecie w hali SP nr 5 Piasecznie MUKS
rozegra dopiero 3 lutego o godz. 18.30. Rywalem drużyny prowadzonej przez
Cezarego Dąbrowskiego będzie KS Pułaski Warka.

Grzegorz Tylec

Małuj kończy przygodę
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W ostatnim meczu rundy jesiennej z MKS Piaseczno zawodnik Perły Złotokłos Mateusz Małuj doznał na tyle poważnej kontuzji, że nie wróci już na ligowa boiska

Bez pieniędzy trudniej wygrywać
SIATKÓWKA, II LIGA Po obiecującym początku sezonu siatkarki
MUKS Krótkiej Mysiadło pod koniec ubiegłego roku wyraźnie
zwolniły tempo
Ostatnim zwycięstwem w roku
2017 była wyjazdowa wygrana 3:1
z najsłabszą ekipą w drugiej grupie
drugiej ligi - ESPES Sparta Warszawa. W grudniu podopieczne Michaliny Tokarskiej poniosły komplet porażek: 0:3 z BAS Białystok, 2:3 z Łaskovią Łask i 3:0 z Ósemką Siedlce.
– Co się dzieje z naszą drużyną? Nic, dopadła nas rzeczywistość
– mówi Michalina Tokarska, grająca trener MUKS Krótkiej Mysiadło.
– Mamy problemy kadrowe. Jedna
z dziewczyn jest w ciąży, inna kon-

tuzjowana, nasze libero nie zawsze
mogą grać, a Marta Piekut odeszła
do Mazovii, bo dostała tam propozycję gry za pieniądze. Do drugiej
ligi musimy dokładać z własnej kieszeni i często nie jeździmy w pełnym

składzie na wyjazdy. W tej sytuacji
trzeba się cieszyć, że w ogóle gramy
w drugiej lidze. Nasza sytuacja i tak
nie jest zła – wiadomo było, że nie
będziemy wygrywać wszystkiego.

Są tacy zawodnicy, którzy – pomimo wielkiego serca do gry w piłkę nożną – nie mają na boisku szczęścia. Jednym z nich jest z pewnością lewonożny zawodnik Perły Złotokłos, który w listopadowym meczu derbowym w Piasecznie zerwał wiązadła krzyżowe w kolanie. Niestety, nie była to jego pierwsza kontuzja i 26-letni obrońca zmuszony był podjąć decyzję o zakończeniu
gry w piłkę nożną.
– Mateusz Małuj to filar i ikona Perły – mówi Rafał Tchórzewski, prezes Perły Złotokłos. – Grę w klubie ze Złotokłosu zaczął kilka ładnych lat temu. Był
specjalistą od wykonywania rzutów wolnych. Wywalczył z rocznikiem 91-92
awans do nazowieckiej ligi juniorów, z A klasą - awans do ligi okręgowej, a z
ligą okręgową - awans do czwartej ligi. Dziękujemy Mateuszu za charakter i
serce, które jako zawodnik pozostawiłeś na murawie. Twoja nieobecność będzie wielką stratą dla pierwszej drużyny Perły.
Mateusz Małuj nie rozstaje się jednak w ogóle z futbolem i klubem ze Złotokłosu. Teraz na boisku będzie się pojawiał w roli trenera drużyn Perły. Obecnie jest szkoleniowcem rocznika 2012-2013.

Grzegorz Tylec

Grzegorz Tylec
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Orszak Trzech Króli jakiego nie było
PIASECZNO Tegoroczna uroczystość Objawienia Pańskiego została zorganizowana z rozmachem, jakiego nasze miasto wcześniej nie widziało
Tysiące mieszkańców towarzyszyło orszakowi, który od pl. Piłsudskiego przemaszerował przez miasto
ulicami Kościuszki, Wschodnią, Kilińskiego, Sierakowskiego i Puławską. Barwnemu pochodowi towarzyszyło kolędowanie. Dużym urozmaiceniem były odgrywane scenki, podczas których za pomocą teatralnych miniatur przedstawiano
walkę dobra ze złem. Jako pierwszy
do zboczenia na złą drogę namawiał
diabeł z balkonu Przystanku Kultura. Pojawił się tam też anioł, którego
argumenty bardziej trafiły do zebranych. Kolejne kuszenie odbyło się
przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki z
Nadarzyńską. – Chcecie więcej pieniędzy, nowe telefony, a może jakieś
fajne zabawki? Chodźcie ze mną! –
namawiał jeden z czartów najmłodszych uczestników orszaku, trzymając w ręku ogromny kufel piwa.
Nikt się jednak nie skusił i uczestnicy przemaszerowali pod siedzibę
Banku Spółdzielczego, gdzie przedstawiono alegoryczną walkę dobra
ze złem. Dobro zwyciężyło i bez żad-

nych przeszkód pochód przemieścił
się ku ul. Wschodniej, gdzie czekał na
nich anioł na wysokiej drabinie wspartej przez diabły. – A dlaczego diabły
trzymają ci drabinkę? – dopytywano.
– Chyba zrozumiały, że dobro zwycięża i za chwilę i im skrzydła wyrosną.
Ulicami Kilińskiego i Sierakowskiego rozśpiewany orszak ponownie dotarł do rynku, gdzie zaprezentowano tańce góralskie, a następnie do
celu swojej wędrówki – stajenki Jezusa,

którą zlokalizowano na rogu ul. Jana
Pawła II i Puławskiej. Tam oddano pokłon nowo narodzonemu Dzieciątku.
– Bóg ciągle czeka! Bóg jest dla wszystkich! – wznoszono okrzyki.
W uroczystości wzięły udział
władze miasta reprezentowane
przez wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak oraz wiceburmistrza Daniela Putkiewicza, a także
starosta Wojciech Ołdakowski.

Adam Braciszewski

Stalowe żagle w podziękowaniu za Rok Wisły
POWIAT W poniedziałek włodarze powiatu wyróżnili społeczników, którzy robią wiele, aby przybliżyć
mieszkańcom oraz turystom królową polskich rzek
Wśród wyróżnionych znaleźli się
Grażyna Leśniak i Andrzej Stański założyciele Fundacji Szerokie Wody
(która m.in. organizuje Flis Festiwal w Gassach i Zielone Świątki
na Urzeczu), dziennikarka Joanna
Grela, a także piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (w jego imieniu wystąpił prezes Piotr Rytko). WOPR w ubiegłym
roku przygotowało koncepcję turystycznego zagospodarowania brzegu Wisły na terenie powiatu „Łączy
nas Wisła”. – Mam nadzieję, że nasza ciężka praca nie pójdzie na marne, a choć część tych planów uda
się zrealizować – powiedział odbierając statuetkę Rytko. Żagle trafiły
również w ręce Łukasza Maurycego
Stanaszka, który opisał, a w zasadzie przywrócił do życia, liczący 280
lat region etnograficzny Urzecze, a
także członków zespołów Łużycanki
i URZECZEni propagujących folklor

Spływy, rejsy tradycyjnymi drewnianymi łodziami, pikniki z dawną
kuchnią nadwiślańskiego Urzecza,
zawody sportowe, koncerty muzyki flisackiej – z tymi i wieloma innymi wydarzeniami mieliśmy do
czynienia w minionym roku, który obchodzony był w naszym kraju
jako Rok Rzeki Wisły.
Na naszym terenie – z oczywistych względów – największą grupę miłośników najdłuższej polskiej
rzeki i jej popularyzatorów stanowią mieszkańcy gmin Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. W poniedziałek włodarze w podziękowaniu
wręczyli im specjalnie przygotowane na tę okazję statuetki przedstawiające łódki ze stalowymi żaglami. – Te osoby zrobiły wiele dobrego, wiele pozytywnego zamętu. Na
co dzień nie otrzymują za to wynagrodzenia, są pasjonatami – mówił
wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.
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(śpiew, taniec, stroje i kuchnię) nadwiślańskiego obszaru. Statuetkę otrzymali też społecznik Mariusz Cholewski, który lobbuje, aby port w Górze
Kalwarii stał się atrakcją dla wielbicieli turystyki wodnej oraz Jakub Chmielewski, właściciel tradycyjnej łodzi wiślanej i promotor rzeki. – Dziękujemy.
I nie zapominajcie o Wiśle, która ma
ogromny potencjał turystyczny – mówiła Grażyna Leśniak.

Piotr Chmielewski
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BIURO

PRAWNO-PODATKOWE
kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,
profesjonalnie i życzliwie
Warszawa/Dawidy
tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

nr 1 (701)/2018/W1
DAM PRACĘ

Obsługa przetargów na place zabaw, Piaseczno,
pergola@pergola.com.pl, tel. 501 130 598

AUTO - MOTO SPRZEDAM

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

Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów,
tel. 602 733 289

Pomoc w kuchni, kucharka, Piaseczno,
tel. 508 383 525

Nauczycielka do przedszkola, Nowa Wola k. Piaseczna,
tel. 501 423 413

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

Do sprzątania hotelu w Konstancinie,
tel. 603 342 813

Sanpol Sp.z o.o. zatrudni Magazyniera, uprawnienia
na wózki widłowe, niekarany, praca na 2 zmiany,
wynagrodzenie 2300 zł netto. Miejsce pracy
Segro Tulipan Park Nadarzyn.
Telefon kontaktowy: +48 605 175 820

Magazyniera rusztowań, praca fizyczna,
tel. 502 782 558

Hotel*** w Konstancinie-Jez. zatrudni kucharza
i pomoc kuchenną, tel. 22 754 72 72

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

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z
własnym samochodem, wymagana znajomość
powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek,
tel. 692 488 278
Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds.
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umiejętność 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
Monter instalacji sanitarnych,
tel. 691 263 276, 514 746 561
Przyjmę do pracy w kwiaciarni z doświadczeniem w
Konstancinie, tel. 606 10 59 22
Fryzjerkę do salonu fryzjerskiego w Mysiadle.
Dobre warunki, miła atmosfera, czekamy na Ciebie,
tel. 501 781 930

Polonez Kombi, tel. 22 756 25 03
Zamienię Żuka A11B 1993 r. na motocykl Jawa 350 ze
srebrnym paskiem na zbiorniku paliwa, tel. 22 757 31 19
Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty,
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Zatrudnię fryzjera(kę), męskiego(ską), Piaseczno,
tel. 604 433 127

Kupię twoje auto, najlepsze ceny szybko i uczciwie,
tel. 535 223 324
Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649
Działkę budowlaną, tel. 501 083 795

Pomoc kuchenna do pracowni garmażeryjnej, Mysiadło,
tel. 603 68 65 61

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

Firma w Tarczynie zatrudni pracowników magazynowych.
Umowa o pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 - 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz-dekarz.
Praca stała, możliwość zakwaterowania (rejon Warszawy), 22 756 84 89

Kobieta do pracy z osobami starszymi w ośrodku
opiekuńczym, tel. 607 081 930

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. 601 097 505

Pizzeria w Piasecznie zatrudni panów do robienia
pizzy, tel. 506 146 905

Firma reklamowa z Piaseczna poszukuje drukarza i do
oklejania samochodów tylko z doświadczeniem, CV na
adres: marcin@trace.pl

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

Do sprzedania najładniejsza i najtańsza działka w Konstancinie-Jeziornie okolica Ul. Wierzbnowskiej /od strony
Jastrzębie./ tel. 604 624 875
Sprzedam działkę 1000 mkw., w Henrykowie Uroczu /Najładniejsza Ul. Kaliny/, tel. 602 340 549

Firma w Tarczynie zatrudni kierowców kat. C. Umowa o
pracę. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 12.00 pod nr tel. 22 715 69 70

Działka budowlana 1 ha, Ustanówek, tel. 663 273 884

Animatorkę do prowadzenia zabaw urodzinowych
z dziećmi, tel. 503 13 05 05

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni pomoc
nauczyciela, tel. 607 615 231

Studenta/ucznia do kawiarni w Piasecznie, (weekendy
i popołudnia) tel. 503 13 05 05

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym
(robimy spirale, grzałki).Wynagrodzenie 15 zł/godz. CV
na adres termek@termek.pl , Tel. 662 228 239

Fryzjerkę do zakładu w Górze Kalwarii zatrudnię.
Tel. 512 449 345
Poszukujemy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ, współpraca na cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane
regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna,
tel. 698 698 839
Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763
Pomocnika mechanika samochodów ciężarowych,
tel. 791 344 543
EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ.
TELEFON: 508 561 379
Delikatesy Centrum w Zalesiu Dolnym i w Prażmowie
– atrakcyjna praca dla sprzedawców,
tel. 797 188 368, 22 737 35 83
Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura,
tel. 601 304 250

Konstancin, dom 380/1000 m kw., super okazja 1,49 mln
zł, dobra lokalizacja, tel. 601 720 840
Dom – promocja, tel. 535 487 338
Działkę, Łazy/Magdalenka, 1141 m kw., tel. 507 966 327
Działkę rolno-budowlaną, 1800 m kw., Łęg k/Konstancina, tel. 782 090 900

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakresie obsługi wózków widłowych, uczciwego, dokładnego,
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o pracę, CV proszę
przesłać: estetica@estetica.biz.pl
Zatrudnię Panią do pracy na kuchni. Wszystkie warunki do
uzgodnienia. Tel. 504 925 048

Księgowość małej firmy - poszukujemy osoby do biura w
Piasecznie. Umowa o pracę, elastyczne godziny pracy.
Mile widziana znajomość prowadzenia spraw kadrowych.
Kontakt: 665 004 771 lub CV na adres: hc@servez.pl
Asystentka stomatologiczna, Piaseczno, cały etat, cv
na adres: asystentka0@gmail.com

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

Zatrudnimy specjalistę ds płac i kadr z doświadczeniem,
do pracy w biurze rachunkowym w Piasecznie. Poszukujemy osoby zdyscyplinowanej, nastawionej na wykonywanie swoich zadań i obowiązków, kontaktowej, kulturalnej, otwartej na pracę z klientami i w zespole. Cv prosimy
przesyłać na adres: ksiegowosc@rybczynscy.eu

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel.
w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531
952, 608 504 380
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE

Hydraulik tel. 886 576 148
Gładzie, glazura, malowanie, zabudowy
- REMONTY, FACHOWO, tel. 504 786 100
Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724
Remonty, wykończenia, glazura
– kompleksowo - wolny termin tel. 690 61 30 31
GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758
Kuchnie na wymiar, tel. 509 960 316
Remonty, wykończenia, pełny zakres,
tel. 601 304 250

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644
Hydrauliczne i gazowe, tel. 602 651 211
Usługi tapicerskie + transport gratis, tel. 508 945 961

poszukuje

KOLPORTERA
z własnym samochodem,
ze znajomością powiatu
pruszkowskiego.

Kominki, tel. 609 644 757
Remonty i inne, tel. 667 356 939
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Praca co drugi piątek,

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114
Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Szukam samotnej kobiety do stałego związku,
tel. 504 521 897

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Zatrudnię elektromonterów i kierowców-kat. C,
tel. (22) 201 19 01

ZDROWIE I URODA

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

Elektryk, instalacje, przyłącza, tel. 602 876 843

Działki budowlane Jazgarzew. Tel. 502 344 719

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Remonty, wykończenie wnętrz domów i mieszkań,
tel. 530 700 055

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Samotny 45 lat,, poszukuje kobiety do 40 lat,
tel. 516 902 834

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Praca na miejscu. Zatrudnię kierowcę kat.C. Mile widziani
emeryci,renciści. Tel. 669 303 777

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

tel. 22 756 79 39

Poszukuję garażu w Tarczynie, tel. 601 870 594

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom do 200 tys. z działką, tel. 666 924 505
Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

SZUKAM PRACY

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
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Prasowanie, tel. 88 00 95 057
Sprzątanie, opieka, tel. 880 450 968
Wolny czas, samochód osobowy, kat. B+C,
tel. 500 612 285
Pracownik ochrony na terenie Grodziska i okolic,
tel. 503 400 662

KUPIĘ

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

KWATERY, (8 zł +), tel. 577 88 69 88

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

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

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

Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje i pokój z aneksem w Piasecznie, Albatrosów, czynsz 1300 zł plus opłaty ok. 650 zł,
tel. 501 620 106

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

SPRZEDAM

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558
Sprzedam lub wynajmę salon fryzjerski z wyposażeniem,
Piaseczno – bazarek, tel. 607 230 981

Kobietę do obsługi klienta Cafe Rosso w Złotokłosie,
tel. 505 017 885

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

Hurtownia piwa „Bajka” w Gołkowie zatrudni młodych
z kat.B, najchętniej z okolic Prażmowa oraz mechanika wózków widłowych lub chętnego do przyuczenia, CV
na bajwid@bajwid.pl, lub w siedzibie firmy, Al. Lipowa 65

Tanio, kpl mebli kuchennych i łazienkowych – krótko używanych, tel. 500 274 350

Zatrudnię glazurników, tel. 504 100 418

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216
Mieszkanie 28 m kw. Konstancin - Grapa, tel. 536 723 132

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61
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Domek dla pracującego pana, Chylice, tel. 513 626 068
Kwatery- domy, tel. 728 899 673

K
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Wylewki agregatem, styrobeton,
tel. 668 327 588

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

Wynajmę samodzielny pokój z balkonem, przy tężni, bez
umeblowania, 600 zł, Konstancin, tel. 604 92 22 92

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

R

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

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Przyjmę do pracy przy remontach, tel. 665 206 284
Zatrudnię ślusarza, spawacza, do 40 lat, Prażmów,
tel. 693 653 165

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

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

Poszukujemy osób do pracy w sklepie spożywczym
w Pruszkowie. Na pół etatu lub cały. Oferujemy umowę
o pracę, tel. 604 642 762

Wycinka drzew, tel. 883 658 328
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620

Pilnie działkę budowlaną 1500 m kw w gminie Chynów,
tel. 601 523 027

Cukiernika, pomoc cukiernika, tel. 608 079 659

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem z umiejętnością przycinania sadu lub tylko do przycinania, tel. 574 162 964

Remonty i przeprowadzki kompleksowo,
tel. 515 144 294

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

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni
ekspedientki, tel. 506 146 905

Pilne! Praca w pizzerii. Telepizza w Raszynie zatrudni osoby do obsługi klientów oraz przygotowywania
zamówień dla klientów. Adres lokalu: ul. Szkolna 1,
tel. 504 276 149

Usługi transportowe, przeprowadzki, tel. 516 856 115

NAUKA
Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidualnie, z dojazdem, tel. 662 128 913

Instalacje sanitarne i grzewcze, tel. 501 083 795

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

Sprzedam ostatnią SUPER DZIAŁKĘ pod Piasecznem,
budowlana, uzbrojona i tylko 1/3 ceny rynkowej pow.
1500 m kw., tel. 22 750 33 66 lub 604 624 875

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/ kierowca. Wymagane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy, Piaseczno, tel. 662 249 835

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

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

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z własnym
samochodem lub na samochód firmowy,
tel. 500 219 754

Zatrudnię osobę do pakowania, Piaseczno,
tel. 662 249 835

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ,
REMONTY, TEL. 606 141 944

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

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

Zatrudnię w rejonie Warszawy blacharzy-dekarzy.
Praca stała, możliwość zakwaterowania na miejscu,
tel. 22 756 84 89

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360
Firma w Tarczynie zatrudni operatorów wózków widłowych z doświadczeniem. Umowa o pracę. Kontakt
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 12.00 pod nr
tel. 22 715 69 70

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zlecę firmie odnowienie elewacji, tel. 602 242 730

Zatrudnię w kwiaciarni w Zalesiu Górnym,
mile widziane doświadczenie, tel. 739 541 305

USŁUGI
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
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Oczyszczanie działek, piwnic, garaży, wywóz złomu,
tel. 519 874 891

Zamów
ogłoszenie drobne
największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek

Księgowość Kadry Płace JPK PIT www.rachunkomania.
pl, 601 814 071
Agd naprawy pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty ele.
Tel. 511 204 952
Remontowo-budowlane, docieplenia poddaszy,
wełna, płyty karton-gips, podwieszane sufity
płyta k-g, płytki, glazura, terakota, docieplanie
budynków, malowanie,
tel. 669 623 443

cena od 3 zł za słowo

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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AKTUALNOŚCI

nr 1 (701)/2018/W1

Niektórzy wciąż palą śmieciami!

Napompuj i napraw
swój rower

PIASECZNO Wielu mieszkańców skarży się, że wieczorami w ich okolicy czuć smród palonych śmieci. Skargi dotyczą także działalności Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-UsługoPIASECZNO Od wiosny na terenie miasta zaczną działać wypożyczalnie wego, z którego kominów niemal bez przerwy wydobywa się biały dym
– Przyjedźcie rano lub wieczorowerów. Niedawno otwarto też stacje, przy których można naprawić
rem na ulicę Okulickiego za Lidlem.
i napompować jednoślad
Tam to dopiero są aromaty! To zdu-

Stacja naprawcza przy dworcu PKP w Piasecznie
Charakterystyczne, żółte stacje rowerowe przy dworcu PKP w Piasecznie i na Górkach Szymona ustawiło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki (SGiPZRJ). Na terenie całej Krainy Jeziorki (powiaty piaseczyński, grójecki i gmina Mszczonów) jest ich łącznie dwadzieścia. Na wyposażeniu każdej z nich znajdują się m.in. różne rodzaje wkrętaków, klucze (nastawne, płaskie i imbusowe), łyżki do opon oraz pompka z adapterem, obsługującym wszystkie rodzaje zaworów w kołach. Niestety, niedawno jedna ze
stacji – zlokalizowana na terenie Górek Szymona – została zniszczona przez
wandali. – To bardzo przykre zdarzenie. Apelujemy, aby nie dewastować
tych bardzo przydatnych urządzeń – mówi Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna.
SGiPZRJ, którego gmina Piaseczno jest aktywnym członkiem, wytyczyło i
oznakowało do tej pory ponad 400 km szlaków rowerowych leżących w dolinie Jeziorki. Przy szlakach wybudowano 23 wiaty, w których rowerzyści mogą
wypocząć, posilić się i nabrać sił na dalszą podróż. Jedna z wiat zlokalizowana
jest na terenie Górek Szymona w Zalesiu Dolnym.
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miewające, że ludzie wciąż palą takimi paskudztwami – zaalarmowała nas wczoraj pani Marianna, która zadzwoniła także na straż miejską. Strażnicy w sezonie grzewczym
odbierają takich zgłoszeń wiele. Zaalarmowani, przeważnie przez czujnego sąsiada, zawsze jadą na miejsce i sprawdzają, jak wygląda sytuacja. – Najpierw pytamy, czy osoba
podejrzana o palenie w piecu śmieciami ma umowę na odbiór nieczystości – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej. – Jeśli
nie, zawiadamiamy o tym gminny
wydział gospodarki odpadami.
Następnie zaglądamy do pieca i
sprawdzamy, jaki używany jest w
nim opał. W momencie, gdy nas
coś zaniepokoi pobieramy próbkę z paleniska, którą następnie
wysyłamy do badań laboratoryjnych. Jeśli okaże się, że dana osoba rzeczywiście paliła śmieciami,
kierujemy sprawę do sądu.
W ostatnim czasie wielu mieszkańców niepokoi także dym, wydobywający się z kominów ciepłowni PCU przy ul. Kusocińskiego. – Czy aby na pewno nie jest on

Ciepłownia PCU w Piasecznie nie generuje pyłów i zanieczyszczeń, ponieważ jako paliwo wykorzystuje gaz ziemny
szkodliwy – zastanawia się mieszkająca w pobliskim bloku pani
Krystyna. Marek Trendel, prezes

500 zł kary
grozi Za palenie odpadami
PCU uspokaja, że ten „dym” jest
tak naprawdę parą wodną. – Dwa
razy do roku robimy pomiary,

wszystkie wskaźniki mamy poniżej normy – wyjaśnia. – Nie trujemy miasta, a kilka tygodni temu
otrzymaliśmy nawet laur ciepłownictwa m.in. za doskonałe wyniki w ochronie środowiska. W naszej ciepłowni używamy gazu ziemnego. Jest to najczystsze spalane paliwo.

Tomasz Wojciuk

Koncert Sadowskiej wzbudził zachwyt
KONSTANCIN-JEZIORN Na scenie Hugonówki zabrzmiały najpopularniejsze kolędy, zarówno w nietypowych, jazzowych, jak i tradycyjnych aranżacjach oraz autorskie pastorałki wokalistki
– Wspaniałym występem Marii Sadowskiej zainaugurowaliśmy ubiegłoroczny letni sezon artystyczny w Parku Zdrojowym,
a dziś dziękujemy, że rozpocznie
z nami nowy rok kulturalny – artystkę powitała na scenie Edyta
Markiewicz-Brzozowska,
dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury (KDK) życząc wszystkim dobrej zabawy. Piosenkarka wyznała,
że uwielbia okres świąt Bożego Narodzenia za jego rodzinną atmosferę. – Dlatego też do udziału w swoim dzisiejszym występie zaprosiłam najbliższych – mówiła z uśmiechem Sadowska. Na scenie pojawili
się rodzice wokalistki, po czym tanecznym krokiem wszedł jej zespół,
który zagrał najbardziej znane kolędy oraz autorskie pastorałki z wydanej kilka lat temu płyty „Gwiazda dla każdego”. W klimatycznych,
jazzowych aranżacjach zabrzmiały m.in. „Przybieżeli do Betlejem”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, do
której Maria Sadowska zaprosiła na scenę nie tylko swoje dzieci, lecz także całą najmłodszą
publiczność. Natomiast na koniec występu zachęciła, by wszyscy złapali się za ręce i wspólnie zaśpiewali „Cichą noc”. Było
nie tylko nastrojowo, świątecznie i rodzinie, lecz także tanecznie, jazzowo i karnawałowo. Nie
mogło bowiem zabraknąć ulubionych, żywiołowych rytmów Marii Sadowskiej, która nawiązała
świetny kontakt z publicznością,
zachęcając ją do wspólnego śpiewu i tańca. Wiceburmistrz Ryszard Machałek podziękował artystce za koncert, wręczając jej bukiet kwiatów, a publiczność – która
wypełniła salę do ostatniego miejsca – nagrodziła ją owacją na sto-

Publiczność nagrodziła wokalistkę owacjami na stojąco
jąco. Występ zakończył jeden z największych przebojów wokalistki. Z
racji, że rozpoczął się już karnawał
artyści zagrali „Jazz na ulicach”,
żegnając publiczność dużą dawką
energetycznych dźwięków.
KDK wkrótce odwiedzi kolejna
znana wokalistka. W sobotę 10 lu-

tego o godz. 18 z okazji walentynek
w Hugonówce zaśpiewa Katarzyna
Groniec. Zabrzmią wyjątkowe piosenki Agnieszki Osieckiej. Bilety w
cenie 45 zł już w sprzedaży w kasie
lub na stronie internetowej KDK.

PC

LESZNOWOLA

Wrak Race wspomoże WOŚP
W najbliższą niedzielę w Mysiadle odbędzie się XIX edycja Mazowieckiego Wrak Race’u, czyli wyścigu zdezelowanych samochodów. Tym razem pięć
aut – hyundai accent, vw polo, daewoo tico, daewoo matiz i polonez caro zostało przekazanych na licytację. Łącznie udało się uzyskać niemal 5 tys. zł. Pieniądze trafiły już na konto WOŚP. Niedzielne wyścigi będą odbywały się w
dwóch kategoriach: seria (samochody nie mogą być modyfikowane) i madmax. Przed startami kierowcy będą poddawani badaniu na trzeźwość. Po imprezie będzie można na miejscu sprzedać swojego wraka.
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